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Jelen és jövő múlt nélkül nem létezik

„Varrd magad a viseleted” 
Szilágylompérton
Hadd engedjék meg, hogy egy számomra igen kedves mondással indítsam kis beszámolómat: 
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” Ebben az egy kijelentésben 
megannyi gondolat, érzés tolong. 

Fontos megértenünk, hogy a szokásaink, hagyo
mányaink, nem elhasznált, kiégett, semmivé lett emlé
kek csupán, amelyek az enyészeté lettek, sokkal inkább 
parázsló széndarabok, amelyek a megfelelő közegben, 
lángra lobbannak! Ez a láng nem perzsel, fényt és me
legséget ad, amelyek kellemesebbé teszik az életünket, 
amelyekre szükségünk van, nem csak néha, egy ünnep
napon, hanem a mindennapi életünk során is!

Sólyom Tünde, az RMDSZ Nőszervezetének Szi
lágylompérti elnöke úgy döntött, hogy felkéri Katona 
Ibolyát, a „Varrd magad a viseleted” program vezető
jét, hogy hozza el hozzánk is sokat látott varrógépeit. 
Így ez év augusztusában a szilágylompérti határ nem 
csak a traktoroktól vált hangossá, hanem a varrógépek 
szorgos kattogásától is! Ezeken az alkalmakon nem 
csak a varrni tudók vehettek részt, hanem azok is, akik 
soha életükben nem használtak varrógépet (köztük jó
magam is). 

A legelső egykét alkalom a megbeszélésekről szólt, 
arról, hogy az idősebb asszonyok elmesélték, megmu
tatták, hogy mégis milyen volt a helyi viselet, milyen ré
szekből állt és azokat milyen technikával varrták illetve 
diszítették. Hosszú beszélgetések után sikerült végle

gesíteni azt, hogy mégis milyen volt a szilágylompérti 
népviselet, mi alapján varrjuk meg mi is a sajátunkat.

A munkánkat nagyban megkönnyítette, hogy két 
szakavatott varrónő ajánlotta föl önzetlen segítségét, 
szabadidejét annak érdekében, hogy mi is pár hét múl
va elbüszkélkedhessünk saját kezüleg varrt népvisele
tünkkel. Bihari Melinda szaktudásával lépésről lépés
re sikerült megvarrnunk a ruhadarabokat, amelyeket 
Varga Erzsébet arany kezei szabtak ki. 

Egy héten három alkalommal lehetett részt venni a 
varráson, ahol rengeteg tudással gazadogdtunk. Amit 
már a legelején, az alsó szoknya varrásánál megtanul
tunk az az, hogy hogyan kell jól bontani (volt néhány 
alkalom, amikor ezt sikerült tökélyre fejlesztenünk), 
nem létezik jó varrónő anélkül, hogy ne tudna jól bon
tani  tudtuk meg Bihari Melindától. 

Ahogy tudásunk gyarapodott, úgy készült a visele
tünk is, néha segítséggel, máskor pedig segítség nélkül. 
Az alsószoknya, külsőszoknya és kötény kezdeti sike
rei és egyszersűsége után következett a blúz, amely 
sokunknak fejtörést okozott, hiszen közel 15 darabból 
állt, amelyeket annak rendje és módja szerint kellett 
összevarrni és diszíteni.     Folytatás a 2. oldalon
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Voltak nehezebb pillanatok, de kitartottunk, ami 
nem úgy sikerült, azt kibontottuk, és újra kezdtük ad
dig, amíg elnyerte végső formáját, és hónap végén min
denki magára ölthette az elkészült népviseletét. 

El kell mondanom, hogy ezek az együtt töltött órák, 
napok nagyon jó hangulatban teltek, egymást segítet
tük, támogattuk és talán az volt az egyik legszebb az 
egészben, hogy közös sikernek éltük meg, ha valakinek 
sikerült befejeznie egy adott részt!

A „Varrd magad a viseleted” program Szilágy
lompérton lezárult és ennek tiszteletére tartottunk 
egy kis záróünnepséget október 3án, amely kezdő 
momentuma a délutáni istentisztelet volt, hálát adtunk 
Istennek, hogy részt vehettünk ezeken az alkalmakon, 
együtt, közösségben tölthettünk heti néhány órát és 
közösen valami olyat alkottunk, amely a láng tovább
adását szolgálja!  Bogya Árpád tiszteletes Urat idézve: 
„ennek a programnak közösségmegtartó és közösség
formáló ereje van!” Ez teljesen igaz, hiszen ez már 
örökké összeköt minket egy közösséghez, ugyanazok
kal a hagyományokkal, szokásokkal és viselettel, amely 
nem egy „egyenruha”, hanem egy népviselet, amely a 
közösséghez való tartozást jelenti. 

Istentisztelet után a templomkertben készítettünk 
néhány fényképet, majd átsétáltunk az iskola udvará
ra, ahol zenéstáncos összeállítás következett. Sólyom 
Tünde jó házigazda lévén köszöntötte a jelenlévőket 
és nagyvonalakban elmesélte, miről is szól ez a pro
gram. Majd ezt követően Székely Anetta bemutatta a 
szi lágylompérti népviseletet, ebben társa volt Katona 
Ibolya, aki egy sötétkék aprómintás ruhát öltött magá
ra. A „népviseletdivatbemutatót” követően a Sarmasági 
Illegetők Néptáncegyüttes néhány tagja hegedűjátékot 
és egy rövidke jelenetet mutatott be néptánccal vegyít
ve. Végezetül pedig szeretetvendégségre hívtuk a jelen
lévőket, ahol még egy óra elteltével is jó hangulatban 
folyt a beszélgetés. Kicsit mintha senki sem szeretett 
volna hazamenni...

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek az 

áldozatos munkát, hogy időt és energiát nem sajnálva 
megalkottuk ezeket a csodákat, amelyek most már re
ményeink szerint gyakori öltözetünkké válnak! Egy 
rendkívüli kis csapattá kovácsolódtunk össze, egymást 
segítve, minden nappal egyre jobban, ügyesebben és 
bátrabban használva a varrógépeket. 

Élményekkel, tudással és egy csodás népviselettel 
gazdagodtunk, amelyért hálával tartozunk a varrónő
inknek, a program megálmodójának és egymásnak, 
hiszen a saját munkánk mellett volt időnk másra is fi 
gyelni és segíteni, ha szükséges volt. 

Egy kis rövidke leírás arról, hogy mégis milyen a 
szi lágylompérti népviselet: A legkedveltebb az apró
mintás anyag volt, de előfordult olyan is, hogy nagyobb 
mintájú anyagból készült a ruha. A külsőszoknya és a 
blúz jellemzően ugyanabból a színű és mintájű anyag
ból készült. Egy darab gyolcsból készült alsószoknyával 
rendelkezik, a külső szoknya alján három lehajtás talál
ható.Az egyforma szoknyához és blúzhoz általában egy 
élénk színű kötényt választottak. A blúz hosszúnyelves, 
orosznyakas, matrózgalléros. Újjai háromnegyedesek, 
patentben végződtek, amely hozzátapadt az alsókar
hoz, váll résznél kissé buggyos, bő fazonú. Mell résznél 
húzásos minta jelenik meg. A tulipán állandó jelkép 
minden blúzon, ez egyikról sem hiányozhatott. 

Az hogy milyen színből készült az adott viselet, leg
több esetben a korral állt összefüggésben, a gyerekek, 
fi atalok a világosabb, melegebb színeket hordták (pi
ros, bordó) és a sötétebb színeket pedig már az idősö
dő asszonyok (pl: sötétkék, zöld, fekete). Konfi rmáció, 
házasságkötés illetve úrvacsoraosztásnál hordtak csak 
tiszta fehér ruhát, a feketét az özvegyek és a nagyon 
idősek hordták. Viseletünknek vannak állandó elemei, 
viszont ezeket bizonyos esetekben, pl: viselője ízlése és 
módjától függően, lehetett változtatni. 

Szilágylompért 51 viselettel és számos kedves em
lékkel lett gazdagabb, bízunk benne, hogy ez a szám 
csak növekedni fog az elkövetkező időkben!

Székely A.

„Varrd magad a viseleted” Szilágylompérton



19. évfolyam | 10. szám | 3
Közéleti, közművelődési havilap

Veres Piroska immár 4. kötetét mutatta be a diákok
nak és felnőtteknek, Tóth Timea pedig első mesésköny
vét ismertette. 

A diákok a bemutatók után az ihlet, az alkotás, a 
publi kálás mibenlétével kapcsolatban tettek fel érdekes 
kérdéseket a szerzőknek, majd meserészletek és versek 
felolvasásával ízelítőt nyújtottunk mindkét kötetből. 

Horváth tanár úr iskolánk nevében egyegy virág
csokorral gratulált a szerzőknek további irodalmi sike
reket kívánva. Ezután dedikálással összekötött könyv
vásár következett. Veres Piroska 50 verseskötetet aján
dékozott iskolánk könyvtárának. Köszönjük. 

Jómagam mindkét kötet minden sorát ismerem és 
szeretem...Anno boldogan tettem eleget az ajánlás/elő
szó megírásának. Íme:

„Kiterítetted lelked a világnak…” *
Immár negyedjére. A hepehupák közé csendesen el

vonuló, családjának és az irodalomnak élő Veres Piroska 
újabb alkotásainak kis gyűjteményét tartja kezében az 
olvasó Hazavágyás címmel.

A 74 verset tartalmazó kötet darabjai valóban a 
szerző lelkébe nyújtanak bepillantást. Ennek az érzé
keny, őszintén emberi léleknek a termései az önmegszó
lító, létértelmező, Istennel beszélgető versektől a 
ter   mészetcsodáló és az unokáknak üzenő versekig 
ter  jed nek. A kötet darabjait maga a szerző rendezte 
téma  körökbe, így könnyítve meg a gyűjteményben 
való tájékozódást. A fejezetcímek egyben verscímek 
is: Nekem elég (15 vers), Felhőkbe írt tavasz (23 vers), 
Haza  vá gyás (26 vers), Ne aggódj (10 vers).

Folytatás a 4. oldalon

Könyvbemutatóval ünnepeltük 
a magyar népmese napját
2021. szeptember 30-án újra élettel telt meg a sarma sági művelődési ház, hiszen ünnepeltünk. 
Kettős ünnepet: a magyar népmese napját, és két sarmasági szüle tésű „szóvarázsló” egy-egy 
kötetét, a líra és a próza találkozását.
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Mi a különös ezekben a versekben? A tematikai és 
hangnembeli csapongás, a változatos versszerkezet és 
ritmus, amely szerintem mind arra enged következ
tetni, hogy valóban a szerző lélektermései ezek, érzé
keny lelkének virágai, amelyeknek ritmusa, formája 
úgy jó, ahogy azok megszülettek. Nem tapasztalunk 
görcsös ragaszkodást a klasszikus versformákhoz, 
sem azoktól való modern elrugaszkodást. A játékos, 
kányádias hangütésű és szerkezetű versek jól meg
férnek a laza, prózaversre emlékeztető, kötetlenebb 
alkotások mellett.

Számomra különlegességet jelent az is, hogy Veres 
Piroska a szép szavak embere. Olyan szavaké és kifeje
zéseké, amelyekre napjainkban még nagyobb szüksége 
van felnőttnek és gyermeknek egyaránt.

A kötet darabjait olvasva ilyen sorokra bukkanunk: 
…Ezüst pénzeket szór a hold, fáradt válladon hold-
fény ünnepel…, Szíved kelyhéből kicsordult az emlék…, 
a gondűző csend most csatázik velem…, lelkem kopott 
cserépedény…, Levél a lelkem, arcom őszi táj. Számomra 
nagyszerűségük egyszerűségükben rejlik.

De vajon hagyok-e valamit magam után? költői kér
désre, az egyik vers sorára a válasz: igen. Ezeket az 
őszinte, szívhez szóló verseket biztosan.

Szeretettel ajánlom mindenkinek.
*Veres Piroska: December végén

Kedves Olvasó!

Örülök, hogy rohamosan digitalizálódó világunkban 
hagyományos, papír alapú könyvet vettél a kezedbe! 
Lehet, hogy a könyv külalakja, sajátos illata és tapintá

sa, vagy a címe (Türkizkék, az elátkozott herceg) esetleg 
a szerző neve ragadott meg, de a lényeg az, hogy felkel
tette az érdeklődésedet.

Mi vár rád, ha belelapozol és elkezded olvasni?
A valós élet egy mese köntösébe öltöztetve, gyö

nyörű – a szerző által készített – illusztrációkkal, bá
jos nyelvezettel, és minden időben érvényes üzenettel, 
mondanivalóval.

Fiatal hercegünk bárki lehetne, aki a ráháruló fe
lelősség elől menekül, hiszen nincs önbizalma, de útja 
során megállja a helyét: kitartó és szorgalmas, jószívű 
és segítőkész, bölcs és igazságos. Hibáiból tanul, sike
reiből erőt merít. Megtapasztalja, hogy jobb adni, mint 
kapni. A kudarc után nem a fájdalmat őrzi meg, hanem 
a leckét, amit tanult belőle. Ezek után mi lesz bármilyen 
átokkal? El lehet képzelni...

Magával ragadó a történetvezetés, a sok gyönyörű 
leírás, a váratlan fordulatok, s a Kőbegirc, Farvellon, 
Türeg, Miha, Ezsó, Marilka, Verocska, Pipra nevekben 
az alkotójuk játékossága, kreativitása mutatkozik meg.

Szerintem a szerző, aki édesanya és pedagógus egy 
személyben, egyik legszebb álma valósult meg ezen me
sekönyv „világra segítésével”. Emlékezetes marad szá
mára azért is, mert az alkotás „rögös útján” ösztönzői, 
tanácsadói és első kritikusai elsősorban szeretett kisdi
ákjai voltak családtagjai mellett. Ennek a szép együtt
működésnek az eredménye ez a szívhez szóló mesés 
történet, amelynek izgatottan várjuk a folytatását!

Addig is kellemes olvasást!
2020 februárja

Veres Erzsébet magyartanár
Sarmaság
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Néhány éve országos szinten munkaszüneti nap, 
iskolánkban pedig már hagyománya van annak, hogy 
e nap alkalmából intézményünk vezetősége érde
moklevéllel illetve emlékplakettel fejezze ki elismeré
sét és tiszteletét azon pedagógusok felé, akik az előző 
tanévben bármilyen versenyen szép eredményt értek 
el diákjaikkal. Bár a 20202021es tanévet a pandémia 
teljesen felforgatta, ennek ellenére az online térben 
megrendezett versenyeken iskoláink benevezett diák
jai szép eredményeket értek el megyei, országos sőt 
nemzetközi szinten is. A sikerek mögött diák és tanár 
kemény munkája áll. 

Érdemoklevélben és emlékplakettben részesültek 
a következő pedagógusok: Veres Erzsébet (nemzetközi 
és országos helyezés miatt), Ozsváth Edina Kristina 
(országos), Kupás Tibor (országos), Kocsis Ilona 
Melinda (országos), Szász Mónika (országos).

Elismerő oklevelet kaptak megyei versenyeken elért 
helyezésekért: Bartus Gyöngyvér, Kupás Ernő, Nagy-
Szabó Kinga, Boros Eliza, Onica Andrea, Tóth Timea, 
Czondi Csilla, Gál Andrea, Sirbu George pedagógusok.   

Gratulálunk a díjazottaknak, minden pedagógusnak 
pedig jó egészséget, kitartást, szép eredményeket és 
sikeres tanévet kívánunk!                V. E.

Tanárok: vezetni a válságban, 
újragondolni a jövőt
Ez volt a mottója az idei pedagógusok világnapjának/a nevelés nemzetközi napjának, melyet 
1994 óta minden év október ötödikén ünnepel az UNESCO. 
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Haynau magyar nemességet kapott,
hozzá birtokot, élt az előjogaival,
kúriájából, mondják, 
csőre töltött puskával jött ki,
mikor a nemeseket 
szándékozták megadóztatni, 
ő ugyan egy garast sem,
parancsára tizenhárman az életükkel adóztak,
előző este még civilizált szokás szerint,
(európai tisztek egymás közt),
együtt ettek az ellenséges vezérkarral,
oppardon, együtt költötték el a vacsorát,
ilyen fennkölt megfogalmazások és szokások
voltak érvényben, 
kardjukat elvették, oppárdon, maguk nyújtották át,
tizenhárom ember, 
különböző mértékben magyarok,
akár genetikát, akár anyanyelvet,
akár vérmérsékletet, akár érzelmi hovatartozást
nézünk, hűvös stratégák és temperamentumos
hadfi ak, viszont remek szakemberek,

pompás sakkjátékosai 
az akkori hadviselés tudományának,
csúcsfejek, a bitófának édesmindegy volt, 
ki fohászkodik Istenéhez,
ki rebegi felesége nevét, 
ki hörgi, hogy 
vigyázz, mocsok hóhér, össze ne borzold a szakállam!
szorult a hurok,
mondhatni részvétlenül, 
de hát a részvét nem a lenkötél dolga,
vér kell hozzá, oxigén a vérbe,
levegő híján fulladás van,
hányan fulladoztak ebben az országban,
miután annak a tizenháromnak
elfogyott a levegője,
mennyit fuldokoltunk, fuldoklunk
benntartott mondatoktól,
meg nem szült gondolatoktól,
egymásba gabalyodó érdekektől,
aradi fájdalmaktól, a kő marad,
a kő Arad, a patak meg fut is, marad is,

Lackfi  János író gondolatai 
október 6-án
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vagyunk kő, legyünk patak,
a patak megkerüli a követ, 
tenger felé törekszik ellenállhatatlanul,
az aradi tizenháromnak vére nem omlott,
benn maradt a testben,
testek, melyek csepp vért se vesztettek,
mégis mindent elvesztettek,
társzekérre feldobált hús,
zsák életek, zsák halálok,
hányszor játszották el velünk,
hányszor játszottuk el,
eljátszottuk az esélyt, a bazári majmot,
nem is volt esély talán, csak világpolitika?,
nem is osztottak lapot, 
csak felmásztunk a szabadság majomkenyérfájára,
mutatóban, hogy ni, a majmok komolyan vették?,
komolyan elhittük, hogy lehet?
népek tavasza, puskák ravasza,
mi a tanulságunk?, az emlékezés?,
a sohanemfeledés?, 
a reccsenő nyakcsigolyák?, 
az erejük teljében kioltott életek?,
a mindigmuszájújrakezdeni?,
a vanejövő?, 
a leszemúlt?,
megyünk az október hatodika utcán,
az október huszonharmadika utcán,
néha odaérünk a március tizenötödike térre,
a népek kitavaszodnak, megőszülnek,
benyárulnak és áttelelnek,
zümmögjük, dünnyögjük rendületlenül:
„jajistenem, azítélet akasztófa,
minthagyáva útonállók lettekvolna,
minthanemlen nénekméltók egylövésre,
katonához, férfi úhoz illővégre”.

(Az utolsó négy sor idézet, Lévay József 
gyönyörű emlékverséből való.)
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