
 

 

Communitas Alapítvány Művelődési Szaktestület 

Nr. înreg. MUV-18/1-0804 

 

 

Raport privind CONCURSUL OMAGIAL  SZIKSZAI LAJOS 

A XIV –a ediție a Zilei Szikszai Lajos la Șamșud  

 

Concursul omagial Szikszai Lajos, fiu al satului Șamșud, a fost organizat in acest an  

in data de 23 noiembrie la Școala Gimnaziala ,,Szikszai Lajos,, Șamșud. Ca in fiecare an data 

aleasa pentru acest eveniment a fost ziua de vineri cea mai apropiata de ziua de 25 noiembrie . 

Principalii susținători ai acțiunii au fost : Uniunea Democrata Maghiara din Romania si 

Fundația Communitas. Participanții la activitate  în număr de 242 de persoane au fost 

reprezentați de elevii școlii noastre, cadre didactice active si pensionari, reprezentanți ai 

consiliului local. 

 Obiectivul principal al concursului omagial Szikszai Lajos  a fost cunoașterea vieții și 

activității părintelui spiritual al scolii, om cu viziune europeana, revoluționar pașoptist, 

scriitor si om de știința, superefect  al județului cu o bogată activitate civica.  Expoziția 

realizată cu acest prilej oglindește în imagini o parte din preocupările marelui om de cultura. 

 Anterior desfășurării concursului omagial, prin participarea a mai multor cadre 

didactice a fost redactata o broșură,  care a fost distribuit participanților. Broșura cuprinde 

date informative legate de personalitatea  lui Szikszai Lajos.  

Ziua dedicate acestui eveniment a fost inaugurat, ca de obicei, cu momentul depunerii 

unei coronițe de flori la placa comemorativa de pe zidul scolii. Un grup de elevi au recitat  din   

poeziile lui László Andor. După momentul de deschidere fiecare participant  si- a putut alege 

programul preferat. Au fost organizate: jocuri, expoziții, concursuri de desene si recitări, 

întreceri sportive, confecționări  de planșe si concursul comemorativ. Participanții la 

concursul omagial si câștigătorii concursului de recitări au fost răsplătiți cu premii în cârti iar 

cei care au participat la concursul de desene au beneficiat de material pentru pictură. În 

vederea procurării premiilor pentru copii un sprijin substanțial a fost acordat de Uniunea 

Democrata Maghiara din Romania si Fundația Communitas. 

La sfârșitul zilei din lucrările elaborate de elevi (planșee si desene) s-a alcătuit o 

expoziție care prezinta tuturor vizitatorilor preocupările noastre privind omagierea unui fiu al 

satului părintele spiritual al scolii noastre- Szikszai Lajos. 
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