Itt születtem
Varsolc

A vízgyûjtõ tó

Nagyon szeretünk
versenyekre járni.
Büszkén mondhatjuk,
hogy immár 8 éve hagyománnyá vált májusban a Kányádi Sándor szavalóverseny, melynek elindítója és
szervezõje Dénes Irén tanítónõ.
Iskolánkban már hagyománya
van a karácsonyi Ki mit tud versenynek is. Minden évben benevezünk a Szólj, szám! Anyanyelvi, a Kurutty Általános Mûveltségi Versenyre és a Mesevetélkedõre. Már többször képviseltük megyénket az országos szakaszon. A
tavaly iskolánk egy busznyi
gyereke vett részt a nyíregyházi Suliexpón.
Szeretjük a meséket, verseket.
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Ha Kószabósza Zilahon jár, akkor innen már
csak macskaugrás (18 km) Varsolc, ahol szívesen várjuk!
Varsolc 8 kilométerre van Szilágysomlyótól, és
számunkra ez a világ közepe.
Falunk elnevezése a varsa halászeszközbõl
ered. Régen a falu helyén egy óriási tó volt, és az
emberek halászattal foglalkoztak. A lakosság
85%-a magyar anyanyelvû, ebbõl 1287 a református. Varsolc határában található a Varsolci
tó, amely Szilágysomlyó és Zilah vízellátását biztosítja. Itt
található Európa legnagyobb
földgátja. Messze földrõl járnak a varsolci tóra az emberek
halászni. A tó környékén sok
vízimadár él.
Varsolc északi részén, mintegy kisebb falut képezve helyezkednek el a borospincék.
A falu nagy része
mezõgazdasággal
foglalkozik, s ha
erre jártok, itt minden nap találtok
friss zöldséget, gyümölcsöt, mivel az
országút mentén, a
kapuban minden
nap van „piac”.

Iskolánk. Bartus Csilla rajza

Iskolánknak is van Suli Lapja. Egy példányt elküldünk a Napsugárnak is. Reméljük, egy-két jó ötletet sugall számunkra Kószabósza, hogy jobb, szebb, vidámabb legyen a mi lapunk is.

Joggal mondhatjuk, hogy Varsolc a hagyományok bölcsõje,
hiszen itt még mindig élnek a régi szokások. Karácsony éjjelén örömmel járunk kántálni. Szilveszter éjjelén megkoszorúzzuk a kutakat – hogy bõ, friss víz legyen az új évben. Húshagyó kedden a VIII.-os tanulók álarcos bált szerveznek. Húsvét
elsõ napján a fiúk locsolni járnak. Minden június 1-jén megünnepeljük a gyermeknapot.

Gullivert
viszik
a varsolci
törpék a
Suliexpo
felvonulásán.
Szilveszter éjjelén megkoszorúzzák a kutakat.

Népviseletbe öltözött ifjak
ropják a táncot a falu központjában.

Varsolc minden lakosa örömmel vesz részt az
õszi felvonulással egybekötött Varsolci Szüreti
Napokon, ahol népviseletbe öltözött ifjak vonulnak nótázva végig a falun, hívogatva az embereket a szüreti bálra. Mi ilyenkor elõadással, rajzés kézimunka kiállítással készülünk. Ünneplõbe
öltözik a falu. Kirakodó vásár, vidámpark és szemet gyönyörködtetõ népmûvészeti kiállítás csalogatja a vendégeket. Megkoszorúzzák a két világháborúban elesettek emlékmûvét. Vasárnap este
tûzijátéknak örvendeznek a jelenlévõk.
Felvonulás a varsolci napokon

Üdvözli Kószabószát és minden
Napsugár olvasót a tavalyi IV. B osztály
és Dénes Irén tanító néni.
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