Szilágysomlyói citeratábor
Nagyon jól telt a múlt hét. Citeratábor volt, amely a szilágysomlyói
Kadarkánál volt megrendezve melyen kezdők, haladók egyaránt
résztvehettek.34 gyerek volt. Legtöbben Somlyóiak, de Perecsenyiek voltak.
Volt közöttünk sarmasági, zilahi és még magyarországi is. Széman Rózsa néni
szervezte. Nagyon jól sikerült. Meg volt a napi program, bár nem mindig
tartottuk be. Első nap sátrat vertünk és kialakította mindenki az alvóhelyét. A
perecsenyiek közül két lány aludt velünk a héten. A többiek, minden nap reggel
jöttek és este mentek.
Első nap nem aludtunk a sátrakban, mert vihar volt. Behúzódtunk egy
szobába. Aznap éjjel tizennyolcan aludtunk egy helyen.
Esténként fáért mentünk az erdőbe, majd tábortüzet raktunk s ott
énekeltünk, táncoltuk, beszélgettünk. Mindenkinek volt egy batyuja melyikbe az
angyalkája minden nap belecsent egy levelet, egy csokit, vagy egy virágot.
Amihez neki kedve volt.
Egyik nap Sallay Károly tanár úr filmet vetített nekünk Somlyóról, amit
mindenki figyelemmel nézett. Délutánonként a szülők finomságokkal leptek
meg minket. Kaptunk fánkot, kürtős kalácsot pudinggal, dinnyét és még sok más
édességet. Két részre voltunk osztva s felváltva citeráztunk és
kézműveskedtünk. .Meg tanultunk bútort festeni kalotaszegi mintákkal,
papírcsíkokból képeket készítettünk, kelmefestéssel kedves kis tarisznyákat.
Csütörtökön Szilágyi Feri bácsihoz látogattunk el Sámsonba. Ő balladákat
énekelt, s a régi szokásokról beszélt. Ott a sámsoni polgármester vendégelt meg
minket a „hegyén” s finom bográcsossal látott el. Másnap ellátogattunk
Kolozsvárra a Házsongárdi temetőbe, ahol több híres ember sírját felkerestük.
Majd Torockóra mentünk. Ott egy múzeumban voltunk, ahol a régi kalotaszegi
népviseletet láthattuk. Este hazamentünk s szedelőzködtünk, hogy másnap, szép,
tisztán hagyhassuk ott a helyet. Mikor kimentünk az udvarra hallottunk pár
vaddisznóvisítást, s nemsokára Sanyi az éjjeli őr megjelent egy kis vaddisznóval
a kezében melyet a kutyák fogtak meg. Az nap nem engedtek sátorba
aludni,mert féltek hogy jönnek a kis vadmalac szülei és kárt tehetnek
bennünk,mivel más éjszakákon is voltak a sátrak között.. Nem bántuk mert így
is nagyon jól éreztük magunkat.
Ez a tábor, örökre megmarad emlékezetünkben. Hiszen, annyira jó volt!
Köszönet érte.
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