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Aktuális

50 éves érettségi találkozó a
sarmasági iskolában

2017. július 1-jén szemerkélő esőben érkeznek a
kocsik a sarmasági iskola udvarára. Ősz hajú, idős
emberek szállnak ki a kocsikból, hogy még egyszer, 50
év múltával találkozzanak. Első lépésük a tablóképhez
vezet, hogy ott még egyszer szembesüljenek

A tartalomból

Z generációs vélemény
a soltvadkerti
művészeti táborról

3. oldal

hajdani önmagukkal. Az első hívó szóra megjött az
osztályfőnök, Gál Irén tanárnő Brassóból. Márciusban
azt mondta: „Szervezzétek, mert jövök.”
Márciusban elküldtük a meghívókat is, vártuk a
visszajelzéseket. 		
Folytatás a 2. oldalon

XVI. Zsibai néptánctábor

Július elsején nyitotta meg kapuit a
Zsibai Nemzetközi Népzene, Néptánc,
Kézműves és Színjátszó Tábor
Szilágycsehben.

4. oldal

A divat nem csak az, amit
a kifutókon látunk

A minap olvastam egy cikket, ami
kifezejetten érdekes és elgondolkodtató
is volt egyben. Nem akarom lelőni a
poént, de annyit elárulok, hogy egy
olyan emberről szól, aki meghatározó
alakja a divat világának.

5. oldal
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50 éves érettségi találkozó a sarmasági iskolában
23 egykori XI. C-s osztálytárs megjelent (Tolnai
Sándor, Bónis Sándor, Sólyom Gyula, Sólyom István,
Kovács Zoltán, Oláh Zsófia Erzsébet, Sánta Katalin,
Varga Sarolta, Király Erzsébet, Kása Erzsébet,
Keresztes Erzsébet, Kovács Ilona, Erdei Éva Mária,
Kovács Ibolya, Fodor Ilona, Varga Erzsébet, Kun
Ilona, Keresztes Katalin, Kocsis Erzsébet, Bántó
Eszter, Hernyák Olga, Csóka Katalin, Balogh
Erzsébet), 6 a temetőben alussza örök álmát, 1 súlyos
betegség miatt nem tudott megjelenni, 5 osztálytársat
pedig nem hatott meg (talán) az utolsó viszontlátás
híre, öröme.
Szeretettel várt bennünket az iskola igazgatója,
Dari Tamás. Megható köszöntő beszéde után
egy emléklappal, az iskola első évkönyvének egyegy példányával, valamint egy szál virággal tette
emlékezetessé a találkozót. Az ünnepi hangulatot
fokozta Kiss Virág VII.A osztályos tanuló szavalata,
aki egykori osztálytársunk, Katona Csaba unokája.
Ady: Köszönöm, köszönöm, köszönöm címû versével
mindenkinek könnyeket csalt a szemébe.
Megkezdődött az osztályfőnöki óra, felcsendült
a Gaudeamus. Mindenki gondolatban ott volt
azon az 50 évvel ezelőtti ballagáson, mikor még
fiatalon, reményekkel telve léptünk ki az iskola

udvarán a nagybetûs életbe. Most itt álltunk remegő
térdekkel, hogy számot adjunk az elmúlt 50 évről, az
ÉLETÜNKRŐL.
Mindenki megilletődve sorolta fel, hogy mit ért
el az évek alatt. Nem voltak közöttünk kiemelkedő,
híres emberek, de mindenkiből becsületes, szorgalmas
és jóravaló ember lett. Nem volt szégyelni való az
osztályfőnök előtt. Az óra végeztével felcsendült Máté
Péter Húsz év múlva címû dala. Ezt vitte mindenki
magával a hátralévő évekre.
Július 2-án a sarmasági református templom
harangja hívott bennünket az istentiszteletre, ahol
Püsök József Attila lelkipásztor nagyon szépen
megemlékezett rólunk és az elhunyt osztálytársakról is.
Utána virágot helyeztünk el az elhunyt osztálytársak
sírján.
Délután könnyes búcsú következett, ahol
megígértük: még találkozunk! Azért vannak a jó barátok/
Hogy a rég elvesztett álmot/ Visszahozzák néked majd egy
szép napon...
Megérkezett Kui János tanár úr köszöntő verses
levele is a kellő időben. Mindenki meghatódva
hallgatta, hogy a messzi Sopron városában egy ember
gondol ránk. Köszönjük, tanár úr!
Berecki Katalin

Kui János: Ötven év (Érettségi találkozó)
Volt egy hirhedt magyartanár,
oda jutott, hogy bottal jár,
a szigornak élõ szobra:
minden diák õt utálta.

Ott is álltátok a sarat,
õk sem voltak sokkal jobbak,
jól sikerült matek, magyar:
volt olyan, aki többet akart.

Köztetek is volt egy néhány,
bár emlékezetem halvány,
rájuk azért még emlékszem:
talán szóba állnak velem.

Munkával telt az ötven év,
lett egy társad, ki veled él,
gyerekeket neveltetek,
s egyszerre öregedtünk meg.

Ötven év az hosszú idõ,
megviselt a sok esztendõ,
azokból azért volt szép is,
mint a tietek között is.

És a hirhedt magyartanár,
aki most már csak bottal jár,
azt kéri most titõletek:
minden rosszat felejtsetek!

Szépek a diák esztendõk,
megalapozzák a jövõt,
s aki szorgalmasan tanult,
az élete jól alakult.

Ami szép volt, maradjon meg,
éljetek még sok-sok évet,
hogy taníthattam titeket:
része volt az életemnek.

Mérnök, tanár van köztetek,
valamit mindenki végzett,
fiatal volt az iskola,
mint ahogyan sok tanára.
Diák, tanár törekedett
s jöttek a jó eredmények,
nehéz volt az érettségi,
Somlyóra kellett bemenni.

Különleges élményt nyújtott
számomra is ez a találkozó, hiszen
még nem volt alkalmam hasonlón
részt venni. A tablóképről ismerős
„diákok” megjelent többségét most
láthattam először. A hangjuk talán
ugyanilyen volt ötven éve is... De az
idő múlik, mi pedig múlunk vele.
A sarmasági iskola magyartanáraként kívánok minden kedves
véndiáknak erőben, egészségben,
békességben és szeretetben gazdag
éveket Ady Endre szavaival:
Az élet már adott sokat,
Bódítót, furcsát és keservest,
De még valamit tartogat...
Tisztelettel,
Veres Erzsébet
Az SOS Alapítvány
tûzoltóautót kapott a londoni
tûzoltóságtól, amelyet ezúton is
köszönünk! A tûzoltóautó nem csak
községünket fogja szolgálni,
hanem a szomszédos falvakat is.
Az SOS Alapítvány
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Z generációs vélemény a
soltvadkerti művészeti táborról

Buzgó, de mégis félénk arcok, hatalmas bőröndök, búcsúzkodásra készülő szülők, utolsó
ölelések ... ez a kép áll össze bennem ahányszor visszaemlékszem arra a tikkasztó, napfényes,
júniusi napra, amikor megérkeztünk Soltvadkertre, a “Pajti Maci” művészeti táborba.
Tábor, új barátok, mûvészet, mindez csodálatos jutalomként hangzik, - s mint utólag kiderült, az is volt,
- melyet islolánktól, és a soltvadkerti Kossuth Lajos
Evangélikus Általános Iskola vezetőségének jóvoltából kaptunk. Közel 40 kiemelt tanuló vett részt ebben
a táborban Magyarország különböző iskoláiból, akik
kiemelkedő eredményeket értek el versenyeken, de
ugyanakkor valamilyen mûvészeti ágban is jártasak.
Iskolánkat Kiss Máté 6.osztályos tanuló és jómagam
képviseltem.
Ebben a táborban garantált volt a siker. A mûvészet
számos ágába betekintést nyerhettünk. Zene, tánc, dráma, rajz és kézmûvességből fejleszthettük tudásunkat
az ottani mûvészeti iskola szaktanárai segítségével.
A tábor ideje alatt, közel egy hétig (június 19-től 25ig ) biztonságunkról, jókedvünkről nemcsak magunk,
hanem a táborvezetők is gondoskodtak. Takaros, otthonos szállást kaptunk a soltvadkerti Büdös-tó mellett, hogy kipihenhessük fáradalmainkat. A napunk
szerves részét a Kossuth Lajos Evangélikus Általános
Iskolában tanulással töltöttük el. Mindannyian odaadással dolgoztunk a tudásunk gyümölcséért. Hamar
összekovácsolódtunk, szuper kis csapatot alkottunk,
s talán, ami ettől is fontosabb: barátok lettünk. Nem
számított ki honnan jött, ki miben tehetséges, összekötött minket a mûvészet iránti szeretetünk. S ebben a
fáradhatatlan tanárok is segítettek.
Az iskola felszereltségének köszönhetően több,
mint 6 hangszeren játszhattunk (zongora, gitár, furulya, fuvola, xilofon, ütős hangszerek...) táncolhattunk,
rajzolhattunk, színészkedhettünk és kézmûveskedhettünk.
A tanulás mellett a móka elmaradhatatlan volt. Mi,
az újdonsülten megbarátokozott táborlakók kíváncsian vártuk a programokat, amelyeken résztvettünk.
Múzeumokat és kultúrközpontokat látogattunk meg,
többek között Kecskemét Város - Bozsó Gyûjtemény
Alapítványát és a soltvadkerti motorgyûjteményt, ahol
a magyar motívumok és más érdekességek ámulatba
ejtettek minket.
Emellett voltak ismerkedő programok, ahol a gitár mellett felcsendült a hangunk. A Kossuth Lajos
Evangélikus Általános Iskola igazgató urának jóvoltábol vendégei voltunk Magyarország egyik elismert
cukrászdájának, a Szent Korona Cukrászdának.
A klaszikus tábortûz sem maradhatott el, ahol szalonnasütés közben a Hollóének Hungarica együttes
gondoskodott a hangulatról.

Ám, a legjobb móka a fürdés volt, hiszen mi gyerekek kötelezőnek tartottuk a hûsülést egy forró nyári
nap után.
A hetet egy bemutató gálamûsorral zártuk, felléptünk a Városi Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Szabadidő
Központjába, ahol bemutattuk mindazt, amit egész héten át tanultunk.
„Mindig azt hittem, hogy az elsõ napok voltak a legnehezebbek. Tévedtem. Az utolsók azok.” Leiner Laura írónő gondolatával fejezem be beszámolóm, hiszen ez
az idézet magáért beszél. Felejthetetlen marad az iskola, a társaság, a tanárok, a tanultak és az élmények.
Egyszóval: minden.
Z generáció?
Ezek vagyunk mi, a mai kiskamaszok és kisgyerekek, az igazi digitális bennszülöttek, akik már akkor
is tudják használni a technológiai eszközöket, amikor
még beszélni is alig tudnak.
A Z generáció tagjai idejük jelentős részét online
töltik, a közösségi oldalakon chatelnek és barátkoznak... Egy dolog azonban bizonyossá vált számomra:
a világháló is kevés azoknak a közös pillanatoknak a
felülmúlására, amelyeket mi nem online, hanem ott lifeban éltünk meg.
Hálásan köszönjük a részvételi lehetőséget iskolánk, a Sarmasági 1-es számú Szakképző Líceum,
valamint a soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus
Általános Iskola vezetőségének, szervezőinek és lelkes tanárainak.
Kiss Virág
7. osztályos tanuló
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XVI. Zsibai néptánctábor

Július elsején nyitotta meg kapuit a Zsibai Nemzetközi Népzene, Néptánc, Kézműves és
Színjátszó Tábor Szilágycsehben. Színpompás népviseletbe öltözött vidám lányok és legények
élénkítették a város életét. A rendezvény próbái négy helyszínen zajlottak: a Művelődési Házban,
a Gyullafy László Általános Iskolában, a Gyerekek Klubbjában, illetve a Degenfeld-kastélyban.

Szőke Anna, a tábor szervezője és tárdai azon
fáradoztak, hogy határidőre minden készen legyen,
viszont az adminisztrációs problémák megnehezítették
ezt. Szerencsére nem hátráltak meg, kitartásuknak
köszönhetően már minden készen várta a táborba
érkezőket. A gyerekeket, az oktatókat a magyar iskola,
a reformátud egyházközösség, az Aramis panzió, a
Piticot óvoda és a Degenfeld-kastély szállásolta el.
Az idei táborban elért eredmények, de a sokéves
tapasztalat is azt igazolja, hogy csak akkor sikeres a
hagyományápolás, ha ötvöződik a szakmai tudás a
lelkesedéssel és kitartással.
A néptánc csodákra képes a mûvelői között, és
egy jól sikerült táncos összeállítás a közönséget is el
tudja varázsolni. A záró elődás is erről árulkodott, a
szakmaiság, a táborozók mozgás tánc-ésénektudása,
a színjátszók nagyszerû előadása beszélt az oktatók
kiváló munkájáról is.
Annak ellenére, hogy napjaink kulturális közege
alapvetően nem kedvez a hagyományos népi kultúra

népszerûsítésének, a szilágycsehi
táborban mindig sok az érdeklődő.
Ebben az évben 18 szilágysági, 11
magyarországi csapat, valamint
Szatmár, Kolozsvár, Marosvásárhely is képviseltette magát. A
táborozók között ebben az évben
is nagy számban voltak jelen a
sarmasági fiatalok, összesen 20an.
A tábor létrejötte nem csak
a szervezők érdeme, hanem nagyrészt a szülőké
is, hiszen ha ők nem ösztönzik és nem szakítják ki

gyermekeiket a hétköznapokból, nem lett volna kiknek
létrhozni a rendezvényt. Amikor néptánc, népdal vagy
színjátszás oktatásra hívjuk fel a gyerekeink figyelmét,
akkor arra törekszünk, hogy mûvészetet értő és érző
felnőtteké váljanak, képesek legyenek eligazodni a
kultúra sokszínûségében.
(Átvett tartalom)

Közérdekű közlemény
A június 28-ai tanácsülésen a község
tanácsosaival azt a döntést hoztuk, hogy a
szemétdíj árát 8,5 lejre emeljük. Ennek oka,
hogy azok a községek, amelyek, a 2-es, 3-as
illetve 4-es zónába esnek kötelezve vannak a
díj növelésére.
A felgyûlt szemetet a szemétszállító cég
eddig Debrenbe szállította, ahol a tárolásért
85 lej/t-t kellett fizetni, áprilistól viszont
már kötelezően Krasznára kell szállíttatni a
felgyülemlett hulladékot, ahol 127 lejbe kerül
tonnánként. A Polgármesteri Hivatalnak 6092

személy után kellene fizesse ezt a díjat, pár
hónap alatt 120.000 lej tartozás gyûlt fel, mivel
a községből elszállított szemét meghaladja az
előírt mennyiséget.
Fontos azt tudni, hogy a szeméttárolókba
tilos földet, gazt, hamut, fûrészport stb. tenni,
mert azokat a kukákat, amelyekben ezek közül
bármeyik megtalálható, nem ürítik ki.
Köszönjük a lakosság megértését.
Sarmasági Polgármesteri Hivatal
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A divat nem csak az, amit a
kifutókon látunk

A minap olvastam egy cikket, ami kifezejetten érdekes és elgondolkodtató is volt egyben.
Nem akarom lelőni a poént, de annyit elárulok, hogy egy olyan emberről szól, aki
meghatározó alakja a divat világának.

Járj úgy, mintha három férfi sétálna mögötted
- Oscar de la Renta tanácsai divatról, életről, női
önbizalomról.
Oscar de la Renta több, mint fél évszázadon át öltöztette a világ krémjét gyönyörû kreációiba. Ruháit
nézve azonnal az elegancia, a frissesség, a légiesség
szavak jutnak eszünkbe, de la Renta méltán kapta többek között a „kellem szultánja” nevet. A divat dominikai születésû császára odavolt a virágos, színes, egzotikus dolgokért, és a szülőföldjét jelentő karibi sziget
nagyban formálta ízlését.
Klasszikus, elegáns stílus, nőies vonalak, élénk
színek, és virágdíszítésû ruhaköltemények jelentik
védjegyét. 2014-ben hunyt el, és elmondható, hogy
szinte halála percéig dolgozott, Amal Clooney még
az ő kreációjában mondhatta ki az oltár előtt minden
idők egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó igenjét. A
hatvanas években vált igazán híressé, karrierjének fontos mérföldkövét jelentette, hogy Jacqueline Kennedy
férje elnöki beiktatásán egy általa tervezett ruhában
jelent meg.
Ezek után további first ladyket öltöztetett, mint
például Betty Ford-ot, Nancy Reagen-t, és Hillary
Clinton-t is. Sőt Michelle Obama szintén egy csodás, de visszafogott de la Renta összeállítást viselt
férje beiktatásán. Egy bizonyos szint felett igazi kiváltság, majdhogynem kötelező a vörös szőnyegen
is de la Renta ruhában pompázni, Sarah Jessica
Parker, Penélope Cruz, Amy Adams, Emma Watson,
Anne Hathaway mind ragyogtak már a divatlegenda
kreációiban.
Esküvői ruhakollekciója 2006-tól indult, az egyik
legismertebb ikonikus darabját Sarah Jessica Parker
viselte a Szex és New York egyik emlékezetes jelenetében. Minden általa tervezett ruhadarabból, legyen az
akár egy sima nadrágkosztüm, letisztult elegancia su-

gárzik. Vásárlói imádták, kollégái dicsértek, mert igazi,
vérbeli úriember volt, a szó legtisztább értelmében.
Munkái, kreációi élő bizonyítékok arra, hogy nem
kell valaminek túlzóan extravagánsnak, sokkolónak,
és extrémnek lenni, hogy az emberek felkapják rá a
fejüket. Mind a mai napig állócsillagként ragyog, és
elvesztése ûrt hagy a divat világában. Anna Wintour,
a Vogue magazin szerkesztője szerint a divat szupersztárja volt, és mi nők sokat tanulhatunk tőle, milyen
egy magabiztos, hiteles ember. Hasznos gondolatok származnak tőle divatról, életről, önbizalomról,
önkifejezésről.
„Soha, de soha ne keverjék össze a divattal azt, amit a
kifutón látnak. A divatbemutató egy elõadás. Csak az a divat, amit a nõk hordanak. A jólöltözöttségnek nincs sok köze
ahhoz, hogy jó ruhái vannak-e. Jó egyensúlyérzék és józan
ész kérdése az egész”
„Ruhákat szeretnék tervezni, amit viselnek is az emberek
- nem pedig stílust, ami csak a kifutón hatásos.”
„A divat nem más, mint divatos darabok viselése. A stílus
inkább arról szól, hogy kifejezd önmagad.”
„Nem hiszek a sokkoló taktikában. Én csak szép ruhákat
szeretnék tervezni.”
„Számomra a legbecsülendõbb nõi tulajdonságok a bizalom és a kedvesség.”
„Divattervezõként az a feladatom, hogy a nõk úgy érezzék, hogy a legjobb formájukat hozzák.”
„Amikor a divatszakmában kezdtem dolgozni, ha egy nõ
bejött a boltba, s egy vörös és egy pink ruhát látott, akkor a
pinket vette meg, mert tudta, hogy a férje azt a színt jobban
szereti. Ma, ha bejön egy hölgy az üzletbe, akkor a vöröset
veszi, mert tudja, hogy a férje a másikat szeretné.”
„Mindig azt mondom: ahhoz, hogy jól öltözött legyél meztelenül is jól kell kinézned.”
„A luxus számomra nem a méregdrága dolgok megvásárlásáról szól, hanem egy olyan életrõl, melyben becsülöm, és
értékelem, amim van.”
„A dolgok nem csak úgy véletlenül megtörténnek. Van
jövõképed, van elkötelezettséged, és van egy álmod. Minden
ennek a fényében történik.”
„Járj úgy, mintha három férfi sétálna mögötted.”
„Ha minden nap más parfümöt használsz, nem fognak
felismerni.”
„Minden nõnek szüksége van hosszú fülbevalókra, egy
kis táskára, fekete csipkére, mélyvörös virágokra, illatra, ami
a védjegye, magassarkú cipõkre, magabiztos járásra, és egy
nagy szerelemre.”
(Forrás: http://www.stylemagazin.hu)
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TEHNO-PRINT Zilah
A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek,
azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is.

Előző számunban beszéltünk arról, hogy méltán
lehetünk büszkék iskolánk diákjaira, hiszen közel 170
díjat hoztak el a különböző tantárgyversenyekről.
Tekintettel a sok elhozott díjra, nem említünk külön
név szerint mindenkit, viszont gratulálunk minden
diáknak, felkészítő tanárnak a kemény munkáért
és a szép eredményekért, illetve gratulálunk és
köszönjük a szülőknek, hogy támogatják és felkészítik
gyermekeiket, hogy nem csak az ő büszkeségeik
lehessenek, hanem iskolánké is!

Szeretettel köszöntelek Te édes kis csöppség,
Kívánjuk, hogy életed kísérje áldás és egészség.
Szüleidnek Te légy fény, életük aranya,
Mosolyod legyen napjaik csillaga!
Gratulálunk Berki Edithnek és családjának,
Isten éltesse a kis Larát erõben, egészségben!
A Sarmasági Polgármesteri Hivatal
és munkatársai részéről
A Sarmasági Hírmondó szerkesztősége
hosszú, örömökben gazdag életet kíván a Berki
családnak és legfiatalabb tagjának. Isten tartsa
meg õket egymásnak egészségben, szeretetben!
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Bernáth János

Amikor felsírtál
Felsírtál, s könnycsepp hullt
mennybõl a földre,
a hónapok csendjét kis lényed megtörte.
Édesanyád, ki méhében
néked otthont adott,
az élettõl egy csodaszép kisbabát kapott.
Mint legdrágább kincsét, magához ölelt,
elfáradt, de ily szép terhet még nem viselt.
Testével érezte, ahogy kis szíved dobban,
s annyira szeretett, hogy nem lehet jobban.
Hálás tekintetét az égnek felemelte,
s legszebb gondolatit mind feléd terelte.
Arcod köré fonta két puha tenyerét,
s néked adta keble mind összes kenyerét.
Sötét volt, csak a békés csend figyelt,
s léted minden kérdésre megfelelt.
Egyszerre lélegzett most anya és babája,
s érezte, élte már nem volt hiába!

SZÜLETTEK
Tóth Hanna-Anikó, aki Tóth Sándor és
Tóth Anna Mária lánya
Isztojka Ludovic-Lajos, aki Isztojka Ioan
és Gábor Margit fia
Katona Patrik-Pál, aki Katona Pál és
Katona Andrea-Krisztina fia
Bojan Beniamin-Yaman, aki Bojan
Tincu Ioan és Horvat Enikő fia

Isten éltesse az újszülötteket!

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK
Ölvedi Árpád és Máté Borbála
Lukács Krisztián és Szász Szilvia-Katalin
Katona Ádám és Székely Melinda
Varga Norbert-Vilmos és Oros MónikaKrisztina

Sok boldogságot!

ELHALÁLOZTAK

Szívből gratulálunk Berki Edithnek

Ali Elisabeta, élt 83 évet

megszületett unokájáért! Hosszú, boldog

Varga Iuliana, élt 83 évet

egészséges életet a picinek, szüleinek és
nagyszüleinek!

Katona Elisabeta, élt 87 évet
Csóka Dezideriu, élt 90 évet
Szakács Francisc, élt 83 évet
Barta Nicolae, élt 55 évet

Az RMDSZ Sarmasági Szervezete és az
RMDSZ Sarmasági Nőszervezete

Szász Alexandru, élt 80 évet

Béke poraikra!
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Fizesse elő vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

