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Idén februárban nagy űrt 
töltöttek be azzal, hogy megyei 
diákszervezetet alapítottak 
a Szilágyságban. A Szilágy 
Megyei Magyar Diáktanács 
nemcsak a diákélet fellendíté-
sére, hanem az érdekképvise-
letre, hagyományőrzésre, békés 
magyar–román együttélésre is 
hangsúlyt fektet majd.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

F ebruár végén néhány lelkes 
fi atal megalapította a Szilágy 
Megyei Magyar Diáktanácsot 

(SZMDT), ezzel új fejezetet nyitva a 
térség diákjainak életében. A meg-
alakulás körülményeiről, a szerve-
zet céljairól, terveiről faggattunk 
Hosu Kyrát, az SZMDT elnökét.

Hosu Kyra szerint Szilágy megyé-
ben a diákélet sosem volt pezsgő, a 
diákság nem volt túl aktív, ezért a 
baráti társasága már régóta gondol-
kodott egy diákszervezet, diákta-
nács létrehozásában, de nehéz volt 
megtenni az első konkrét lépéseket. 
Az egyik bátorító löketet egy decem-
beri vitaverseny jelentette, amelyet 
a Magyar Ifj úsági Értekezlet (Miért) 
szervezett Székelyudvarhelyen, és 
amelyen Hosu Kyra Boda Edinával 
és Kuglis Adriennel vett részt, akik 
ma már szintén az SZMDT vezetősé-
gének tagjai ügyvezető elnökként, 
valamint belügyi és kommunikációs 
referensként. A decemberi rendez-
vény szembesítette őket azzal, hogy 
Szilágy megyében milyen nagy hiá-
nyosságok vannak, hiszen minden 
más megyében volt már diáktanács. 
„Ott szembesítettek minket, hogy 
nálunk is szükség van erre. A mi 
megyénk is ugyanúgy megérdemli, 
a mi diákjainkban is ugyanúgy van 
potenciál” – emlékezett vissza a 
szervezet elnöke.

Székelyudvarhelyről hazatérve 
felvették a kapcsolatot a Maros Me-
gyei Magyar Diáktanáccsal, amely-
nek tagjai tanácsokkal segítették 

őket, támogatást nyújtottak a kezde-
ti lépések megtételében egy megyei 
szervezet megalapításához. Ennek 
kapcsán Hosu Kyra elmesélte, hogy 
bár kisebb iskolai diáktanácsok 
elméletileg léteznek a megyében, 
többségük nem aktív, csupán a 
szilágy somlyói nevezhető ténylege-
sen működőnek. Az SZMDT egyik 
célja az ilyen létező, de inaktív diák-
tanácsok felélesztése.

Földrajzi szempontból
változatos elnökség
A Szilágy Megyei Magyar Diákta-
nács vezetősége hét tagból áll: Hosu 
Kyra (elnök), Boda Edina (ügyveze-
tő elnök), Kuglis Adrienn (belügyi 
és kommunikációs referens), Nagy 
Zsanett (csapatépítő rendezvénye-
kért felelős alelnök) és Pünkösi 
György (pályázatokért felelős alel-
nök) zilahiak, Gál Dóra (kulturális 
rendezvényekért felelős alelnök) 
szilágypaniti, míg Bántó Koppány 
(kommunikációs technológiákért 
felelős alelnök) szilágysámsoni. 
Kérdésünkre, hogyan sikerült egy 

földrajzi szempontból ilyen válto-
zatos elnökséget összetoborozni, 
Hosu Kyra kifejtette, ez valószínű-
leg annak köszönhető, hogy ötletü-
ket online népszerűsítették, minden 
iskolának és településnek elküldték 
felhívásukat. Az első, alapító ülé-
sen is – bár a járványügyi szabályok 
miatt korlátozott számban zajlott – 
minden település, illetve iskola kép-
viseltette magát.

Eddig csak online rendezvénye-
ik voltak, és egyelőre terveik is a 
virtuális térre korlátozódnak. Sze-
retnének képzéssorozatot indítani 
– valószínűleg a Zoom videókom-
munikációs felületen keresztül 
– legfőképp azért, hogy olyan té-
mákkal, tevékenységekkel is megis-
mertessék a diákokat, amelyekre az 
iskolában nincs lehetőség: például 
egészséges életmód, pályaválasz-
tás, önfejlesztés. Ha a járványügyi 
helyzet megengedi, a közeljövőben 
szeretnének a környezetvédelem-
hez, természetvédelemhez kapcso-
lódó eseményeket is szervezni, pél-
dául faültetést.

A SZILÁGY MEGYEI TANULÓK ÉRDEKEIT KÉPVISELNÉ A FRISSEN MEGALAKULT MAGYAR IFJÚSÁGI SZERVEZET

Közös diákálmok válnak valóra a Szilágyságban

A Szilágy Megyei Magyar Diáktanács elnökségének tagjai, középen Hosu Kyra vezetővel

Rodion Roșcát mindig is a kísérletezés foglalkoztatta, amihez kezdetleges eszközöket használt
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Biztonságérzetet nyújtani
a tanulóknak
A szervezet másik szerepe, célja 
a Szilágy megyei diákok érdek-
képviselete. Hosu Kyra elmondta, 
amikor ezt megfogalmazták, nem 
gondoltak már létező, aktuális 
problémákra, inkább az volt az 
elképzelésük, hogy szeretnének 
ilyen szempontból egyfajta bizton-
ságérzetet nyújtani a tanulóknak. 
„Egyelőre még nem tapasztaltunk 
ilyen problémákat, és reméljük, 
hogy nem is fogunk, de ha igen, 
akkor szeretnénk ezeken segíteni. 
Szeretnénk, hogy a megye diákjai 
tudják: van kihez fordulniuk, ha 
problémák merülnek fel” – muta-
tott rá Hosu Kyra.

Az ifj úsági vezető elmondta, sze-
retnének nagy hangsúlyt fektetni 
a kulturális rendezvényekre, iden-
titásmegőrzésre, hagyományokra 
– ennek érdekében a szervezetnek 
külön ezzel foglalkozó alelnöke is 
van. Emellett a román közösség-
gel, a megyei román diáktanáccsal 
való együttműködés is a terveik kö-
zött szerepel, a közeljövőben való-
színűleg felveszik velük a kapcso-
latot, hogy ily módon is segítsék, 
könnyebbé, jobbá tegyék a térség 
román  és magyar ajkú lakosainak 
együttélését. „Ha lesznek majd 
olyan események, rendezvények, 
ahol együtt vehetünk részt, amit 
együtt szervezhetünk, akkor mi 
teljesen nyitottak vagyunk erre” – 
jelentette ki Hosu Kyra.

A diáktanács igyekszik majd 
minden településre koncentrálni, 
amikor már rendezhet „offl  ine” 
eseményeket is, a megye minden 
pontján szeretnék fellendíteni a 
fi atalok életét. „Én személyesen 
úgy érzem, elfogadhatatlan, hogy 
bár más iskolákba járunk, 20-30 
kilométerekre lakunk egymástól, 
és nem ismerjük egymást, pe-
dig ugyanannyi évesek vagyunk, 
ugyanazok a dolgok iránt érdeklő-
dünk, ugyanazok az álmaink. Sze-
rintem ez a diáktanács erre megol-
dást adhat, megoldást jelenthet” 
– hangsúlyozta Hosu Kyra.

 » A román 
közösséggel, a 
megyei román 
diáktanáccsal 
való együtt-
működés is az 
SZMDT tervei 
között szerepel, 
a közeljövőben 
valószínűleg 
felveszik velük 
a kapcsolatot, 
hogy ily módon 
is segítsék, köny-
nyebbé, jobbá 
tegyék a térség 
román és magyar 
ajkú lakosainak 
együttélését. 

 » KRÓNIKA

Hosszan tartó, türelemmel viselt 
betegség után, 67 évesen meg-

halt szombaton Rodion Roșca, a 
„romániai elektronikus zene atyja” – 
közölte a Főtér.ro portál. A beszámo-
ló alapján a Kolozsváron született ze-
nész édesanyja magyar, apja román 
volt, ő tökéletesen beszélt magyarul. 
Klasszikus zenei képzettsége dacára 
mindig is a kísérletezés foglalkoztat-
ta, amihez kezdetleges eszközöket 
használt.

1975-ben megalapította zenekarát, 
a Rodion G. A.-t. A nyolcvanas évek 
elején vált ismertté, akkoriban még 
senki nem kísérletezett a zenei műfa-
jok ötvözésével Romániában. Sajátos 
hangzásvilágot teremtett, mely egy-
szerre merített az elektronikus zene 

és a pszichedelikus, majd progresz-
szív rock elemeiből. Az első zenész 
volt, aki a 60-as évek Amerikájában 
divatossá vált sampling (mintavé-
telezési) eljárást alkalmazta, dalait 
saját készítésű eszközeivel vette fel, 
nem stúdiókörülmények között.

A nyolcvanas évek népszerűsége 
után a zeneipar évtizedekre megfe-
ledkezett róla, míg az elfelejtett te-
hetségek felkutatásával foglalkozó 
bukaresti Future Nuggets csapat újra 
fel nem fedezte 2011-ben. Ezt köve-
tően fellépett többek között a TIFF-
en és az Electric Castle fesztiválon, 
majd 2013-ban a brit Strut Records 
közreműködésével felvette első albu-
mát, mely a The Lost Tapes (Elveszett 
felvételek) címet kapta. A lemez sok 
pozitív kritikát kapott, több nemzet-
közi listára is felkerült.

Elhunyt Rodion Roșca, a romániai elektronikus zene atyja




