
„Gyökerek nélkül 
elpusztul a növény. 
Hogy maradhatna 
meg a gyökerei 
nélkül az ember…”- 
állapítja meg az 
egyik elismert 
magyar újságíró.
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3. oldal

Nyílt nap a Sarmasági 1-es Számú 
Szakképző Líceumban
Idén tizenegyedik 
alkalommal 
szervezték meg a 
Sarmasági 1-es 
Számú Szakképző 
Líceumban a Nyílt 
Napot...

Tisztelt Sarmaság 
községi lakosok, barátaink!

A községben élő magyarok döntöttek, 
nem hagyták, hogy a döntést más hozza 
meg helyettük. Május 26-án nagy dolgot 
vittünk véghez együtt, az Önök segítségével! 
A kampány során végbement munkánk 
nem volt hiábavaló, hiszen megértették az 
üzenetet, amely minden magyar embernek 
szól, el kell menni szavazni, hogy a magyar 
nemzetnek képviselete legyen az Európai 
Parlamentben. A községben élő magyaroknak 
fontos, hogy jogaik nem csak Romániában, 
hanem egész Európában tiszteletben 
legyenek tartva, továbbá fontos az, hogy 
gyermekeik számára biztosítva legyen egy 
nyugodt és lehetőségekkel teli jövő. 

Köszöntelek anya, apa!

2. oldal

Büszkén kijelenthetjük, hogy a kisebbségvédel-
mi kezdeményezéseknek erős képviselete van az 
Európai Parlamentben, Önök kiálltak a keresztény 
Európa és a család mellett, hogy megmaradhassunk 
saját hitünkben, a saját keresztény elveink szerint 
felépített életben. 

A magyar nemzet életében ez egy nagy próbatétel 
volt, de sikerült megmutatnunk mindazoknak, akik 
eddig kételkedtek bennünk, hogy a magyarság jelen 
van, él és élni akar és ebben senki sem akadályoz-
hatja meg. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy az 

RMDSZ-en kívül más párt nem fogja képviselni a ma-
gyarok akaratát és szükségleteit. Mi kell összefogjunk 
és nem szabad engednünk, hogy a saját ellenségeinké 
váljunk mások befolyása miatt. 

Tudjuk, hogy a munka itt még nem ért véget, de 
bízunk benne, hogy közösen minden nehézséget le-
győzünk. Ezúton szeretnénk megköszönni a hitüket 
és bizalmukat, amellyel töretlenül támogatnak minket, 
igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy 
ennek megfelelően szolgáljuk ezután is községünket 
és közösségünket! 

Tisztelettel, 
Dombi Attila-János Sarmaság Község polgármestere,

Kovács Tibor, Sarmaság Község alpolgármestere,
Berki Edith, RMDSZ körzeti elnök
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A májusi hónap igen különleges 
eseményeket rejt magában, hiszen 
szerte közép-Európában a hónap 
második és harmadik vasárnapján 
az édesanyákat és az édesapákat 
ünnepeljük. Szüleink legjobb tu-
dásuk szerint igyekeztek és igye-
keznek nevelni minket, nekik kö-
szönhetjük életünket. Egy szülő 
gondoskodása, féltőn óvó szeretete 
soha meg nem szűnik, akkor sem, 
ha már gyermeke is szülővé válik. 
Épp ezért szüleink mellett a legfon-
tosabb családtagok a nagyszülők, 
ahogy a mondás is tartja: „Amíg a 
gyereket a szülei nevelik, addig a 
nagyszülei szeretik.” Szeretnénk, 
ha nálunk, Sarmaságon hagyománnyá válna, hogy 
május harmadik vasárnapján a családot ünnepeljük 
(szülőket, nagyszülőket). 

Ebből a megfontolásból ünnepi műsorral ké szül-
tünk édesanyáknak, édesapáknak, nagy mamáknak, 
nagy tatáknak, és természetesen az egész család szá-
mára, amelyben közreműködtek a Sarmasági 1-es 
Számú Szakképző Líceum diákjai. Május 12-én újra 
élet költözött a Sarmasági Művelődési Központba!

Az ünnepi műsor kezdetén azokra az édesanyákra 
emlékeztünk, akik már sajnos nincsenek közöttünk, 
viszont szívünkben, lelkünkben örökké élni fognak. 
Verses-zenés összeállításban Bai Adrienn verset sza-

valt, Orosz Attila hegedűn játszott, közreműködött Bai 
Attila és Bóné Edina-Katalin.

Ezt követte az elemi iskolások összeállítása, közös 
énekkel kezdték, majd az előkészítő A. osztály előadá-
sát láthattuk Kiss Melinda tanítónő felkészítésében. 
Az előkészítő B. osztály az édes anyákat és édesapákat 
köszöntötte verssel, énekkel, illetve egy meglepetés 
tánccal, felkészítőjük Szász Mónika tanítónő. A III. A 
osztályosok szintén verssel, énekkel készültek erre a 
napra, segítségükre volt ebben Dari Erika tanítónő. A 
kedves jelenlévőket egy meglepetés fénykép kollázs is 
várta az édesanyák és gyermekeik közös fényképeivel, 
amelyet mindenki könnyes szemmel és hálatelt szívvel 

nézett végig. 
Közeledve a műsor végéhez egy utol-

só verses-zenés összeállítás következett, 
Keresztes Nóra, Kulcsár Karola, Demjén 
Nikole és Lucza Tamás előadásában. 
Felkészítőik Veres Erzsébet és Bóné 
Edina-Katalin tanárnők.

A nap záróakkordjaként az Angels 
tánccsoport varázsolta el a közönséget 
produkciójával. A csoport idén újult meg, 
repertoárjukban majorett-tánc és dzsezz-
balett szerepel. A csoport tagjai között 
négy évtől 13 éves korig szerepelnek gye-
rekek. Oktatójuk Dakó Réka. 

Egy vers, egy dal önmagában kevés 
ahhoz, hogy elmondjuk édesanyánknak, 
édesapánknak, hogy mit is jelentenek 
számunkra, épp ezért kell szívünk öszszes 
szeretetével elmondanunk, mennyire sze-
retjük őket és mennyire hálásak vagyunk a 
sok szeretetért, törődésért, amit tőlük kap-
tunk. Nélkülük nem lennénk azok, akik. 

Székely Anetta

Köszöntelek anya, apa!
„Gyökerek nélkül elpusztul a növény. Hogy maradhatna meg a gyökerei nélkül az ember…”- 
állapítja meg az egyik elismert magyar újságíró.
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Nyílt nap a Sarmasági 1-es Számú 
Szakképző Líceumban
Idén tizenegyedik alkalommal szervezték meg a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceumban 
a Nyílt Napot, melynek célja a környékbeli iskolák nyolcadikos diákjaival megismertetni 
iskolánkat és annak működési elvét. Az eseményen jelen volt Dari Tamás, a Szilágy Megyei 
Tanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettese, Kovács Tibor Sarmaság Község alpolgármestere, 
Moisi Nicolaie, a Sarmasági 8-as Számú Rendőrőrs parancsnoka, Sarmaság Község tanácsosai, 
illetve helyi cégek képviselői.

Május 21-én tizenkét iskolából érkeztek diákok, 
Szilágy és Szatmár megyéből is egyaránt. Bőti Sándor-
Csaba igazgató Úr elmondta, hogy ezen a napon a kör-
nyék nyolcadikosai megismerhetik a Sarmasági 1-es 
Számú Szakképző Líceum beiratkozási tervét, nyíltan, 
interaktívan azért, hogy ha eljön az idő a tanuló okos 
és helyes döntést tudjon hozni. 

A mai társadalom állandó változásokon megy ke-
resztül, amely megkívánja, hogy iskolánk is változtatá-
sokat, újításokat iktasson be mindennapjaiba, amelyek 
a diákok és pedagógusok előnyére válik. A sarmasági 
iskolában ismét indul elméleti osztály és természettu-
dományok szakosztály is. Természettudományok szak 
indul román és magyar nyelven egyaránt, szakiskolai 
képzésben pedig meghallgatva a környék befektetői-
nek kérését, két osztály indul hegesztő és autómecha-
nika szakokon, román és magyar nyelven.  

A jelen lévő nyolcadikosok és kísérőtanáraik meg-
tudhatták azt is, hogy az oktatás nem csak helyi szin-
ten, hanem nemzetközileg is folyik, a gyakorlati kép-
zést Európai Uniós országok vállalkozóinál is elvégez-
hetik. Észak-Írországban és Hollandiában, az Erasmus 
Plus pályázaton keresztül, amelynek végén nem csak 
gazdag tapasztalattal, hanem két oklevéllel térnek 
haza: egyik az ECVET, mely által a hazatérő tanulók 
gyakorlati eredményei külföldön is elismertté válnak, 
illetve a Mobilitas Europass dokumentum, amely tar-
talmazza, szabványosított formában, a más országban 

végzett tanulmányok, képesítésék alkalmával folyta-
tott tevékenységek, elért eredmények bemutatását.

Kemény munkával sikerült hidat építeni a diákok 
és vállalkozók közé, a minden évben megszervezett 
hegesztőverseny keretein belül a versenyben részt 
vett diákok, bemutathatják munkáikat a vállalkozók-
nak, akik ezzel felmérhetik a munkaerőpiacot is. 

Az iskolai és iskolán kívüli tevékenységekkel sze-
retnék azt is elérni, hogy a tanulók olyan értékeket és 
kézségeket szerezzenek, amelyek segítségével megfe-
lelhetnek a munkaerőpiac követelményeinek és kön-
nyebben tudnak integrálódni a társadalomba. 

A diákok a nap során különböző interaktív foglal-
kozásokon vehettek részt. Ezeken a foglalkozásokon 
megismerhették a műhelyet, kémia órán azt, hogy az 
elemek hogyan lépnek reakcióba, kipróbálhatták fi zika 
órán a virtuális labort, az idegennyelv laborban inte-
raktív tevékenységen vehettek részt, kipróbálhatták 
a hegesztés csínját-bínját, illetve megtudhatták azt is, 
hogy az iskola keretein belül lehetőségük van jogosít-
ványt szerezni. 

Remélhetőleg a nyílt nap alkalmával iskolánk se-
gített abban, hogy az ifjú diákok betekintést nyerhes-
senek az iskolai tevékenységekbe és amikor kell jó 
döntést fognak hozni. 

Sok sikert kívánunk minden nyolcadikosnak az el-
következendő megmérettetésekben!

Székely Anetta
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Édesanyám

Világszerte ő a legjobb,
legmegértőbb, legkitartóbb.

Születésem óta mellettem áll, 
minden nap tárt karokkal vár.

Tanít, gondoz, ápol és véd,
kiteszi értünk szívét-lelkét.
Mos, főz, takarít, dolgozik,
sok mindenen gondolkozik. 

Nem adnám őt semmiért,
sem aranyért, sem pénzért.

Nekem ő az értékem,
mindenben a mértékem.

Hálás vagyok anyukámért,
szeretetéért, jóságáért.

Őszintén és büszkén mondhatom:
Ő a legjobb a világon!

Csóka Laura
V. osztály

Köszönöm Anyukám!

Drága, kedves Édesanyám,
köszönöm, hogy vigyázol rám:

Ha beteg voltam ápoltál,
gyógyítottál, gondoskodtál.

Késő estig takarítasz, 
mosol, főzöl, ruhákat raksz.
Mellettem állsz, támogatsz,

Bajban bátorítást adsz.

Szeretlek és óvlak téged,
folyton imádkozom érted.

Azt kérem a jó Istentől,
óvjon minden betegségtől.

Édesanyám most már tudom,
mindig értünk fáradozol.

Engedd meg, hogy megköszönjem,
hisz dolgos kezed fárad értem.

                                  
Gál Bianka-Adrien

V. osztály

Anyák Napjára

E szép napon rózsa nyílik,
Neked kedves anyukám,

ilyenkor sok virág díszlik,
minden anya asztalán. 

Örömteli napod legyen,
boldog s vidám légy csupán,

fogadd el az üdvözletem:
édes, drága anyukám.

Kívánom, hogy legyél áldott, 
Legyen boldog életed,

teljesüljön minden álmod, 
boldogság kísérjen tégedet.

Köszönöm a rengeteg jót,
amit értem megtettél, 

köszönöm a biztató szót,
mellyel folyton megleptél. 

Gáll Henrietta
V. osztály

Köszöntő

Anyák napja van ma, 
minden szép és pompa.

A gyerekek csupa szívvel,
készülnek e napra.

Az anyukák boldogak,
a gyerekek huncutak.

Huncutkodnak egész nap,
tiszta szívvel játszanak.

A mező tele virággal,
mindenféle jósággal.

Anyukáknak tele kezük,
boldogsággal telve szívük.

A föld színes virágoktól,
a fa zöld a napsugártól.

Minden madár azt dalolja:
itt van, eljött anyák napja.

Géczi Loretta
V. osztály

Köszönöm anya!

Te értettél meg, mikor még beszélni sem tudtam,
te hallgattál meg, mikor kitörtem, robbantam.

Bármit akartam mondani, úgy látszott már tudod,
mert mindenre volt egy tökéletes válaszod.

Te ismersz legjobban, előtted nyitott könyv vagyok,
s csak jó lesz nekem, ha nyitva maradok.

Ha dühöngtem, neked is kijárt egy jó nagy szelet,
átbeszéltünk mindent, s a látásom más lett.

Úgy neveltél, hogy ne vigyen, sodorjon minden szél, 
ez egy dolog abból, mit belém ültettél.

Azt is tudom: nekem rosszat soha nem akartál,
s neked fájt jobban, ha mégis megbántottál.

Köszönöm, hogy támaszom, példám és oltalmam vagy!
Köszönöm, hogy hozzám mindig őszinte vagy!

Köszönöm, hogy szeretsz és mindig mellettem voltál!
Köszönöm, hogy velem nevettél és sírtál!

Drága anyukám mit mondhatnék még neked?
Isten áldjon meg és tudd: nagyon szeretlek!

Sólyom Csilla
VIII. osztály
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Tavasz közepe az az időszak, amikor községünk tanin-
tézményeiben az Iskola másként hete zajlik. Vegyes érzel-
mek és gondolatok fogadták annak idején a „különleges 
hét „bevezetését, de mára a diákok számára a vakációk 
után ez a másik kedvenc hozadéka az iskolai életnek. Az 
évek során a pedagógusokban is letisztult azon tevékeny-
ségek sora, melyeket érdemes megszervezni. A paletta 
minden évben változatos és kifejezetten diákközpontú 
(legalább ez!). Ilyenkor nemcsak lazán, játékosan tanu-
lunk valamit, ismerkedünk helyekkel, hagyományok-
kal, új dolgokkal, hanem szeretjük is (jobban, mint a 
tanórákat!).

Hagyománnyá vált, hogy az Iskola másként hetében a 
Sarmasági Polgármesteri Hivatallal partnerségben bonyo-
lítunk tevékenységeket. Az idén sem maradt ki az ökonap, 
amikor Sarmaság utcáit (falu, Bányatelep) tették még tisz-
tábbá az V-XI-es diákok tanáraikkal közösen.

A tevékenység jelszava lehetne: „Kesztyűs kézzel egy 
tisztább Sarmaságért”. Reméljük, hogy az a generáció, 
amely ilyen akcióban vesz részt, sokkal környezettuda-
tosabban fog élni, és felelősnek érzi magát saját környe-
zete tisztaságáért. Köszönjük a helyi polgármesteri hiva-
tal támogatását az akció kivitelezésében. Szintén közös 
akció volt az említett intézménnyel facsemeték ültetése 
az erdőn két alkalommal is, melyen a szakiskolások és a 
líceumi diákok jeleskedtek.

Kirándulások egész sorát szervezték az idén a peda-
gógusok: Várad, Kolozsvár, Torda, Károly, Érmindszent, 
Zsibó, Zilah, Csízér. Ezeken a kirándulásokon nemcsak a 
helyi történelmi látnivalók, nevezetességek megtekintése 
a cél, hanem a közösségépítés, a minél több pozitív, közös 
élményszerzés is.

A sportvetélkedők a diákok kedvencei közé tartoznak. 
Az idén a helyi elemi tagozatosak jó szokásukhoz híven 
változatos versenyszámokkal rukkoltak elő.

Az egészséges életmódra való nevelést nem lehet 
túl korán kezdeni: egészséges szendvicsek és gyümölcs-
saláták készültek, melyeket jóízűen fogyasztottak el a 
gyerekek. 

Húsvét közeledtével az ünnepre is készülődtünk: tojás-
festés, képeslapkészítés, az ünneppel kapcsolatos szokások, 
helyi hagyományok megismerése volt a cél. Sütik is készül-
tek nagy élvezettel, valamint anyák napi ajándékok is.

Az általános iskolások körében az idén nagy sikernek 
örvendett a korongozás és a kerámiafestés. A szilágyballai 
Csibi Csaba kerámikus nagy türelemmel és szeretettel ta-
nította az érdeklődőket, bepillantást nyújtott e mesterség 
rejtelmeibe.

A község elemi iskolásainak kedvence –szerintem- a 
Libavonat interaktív gyerekműsor volt, hiszen számukra 
a mozgás, a zene, a jókedv létszükséglet.

Tehát, egy nap sem telt el úgy, hogy ne tanultunk volna 
valamit, ne lett volna részünk valamilyen élményben.

Jövőre-hasonló jókat!
Veres Erzsébet

„Egyetlen nap sem vész kárba, melyen tanultál valamit” 
(David Eddings)
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Varga Márk-Ferencz, aki Varga Ferencz és Varga 
Melinda fi a

Érsek Fanni, aki Érsek Béla és Érsek Annamária-
Judit lánya

Keresztes Tamás, aki Keresztes István és 
Keresztes Emese fi a

Szőlősi Szilárd, aki Szőlősi Sándor-Szilveszter és 
Szőlősi Olívia-Anetta fi a

Pályi-Kis Alíz-Marianna, aki Pályi-Kis Zoltán és 
Pályi-Kis Tímea-Ibolya lánya

Moldovan Ábel, aki Moldovan Valentin és 
Moldovan Katalin-Edina fi a

Koszta Geani-David, aki Koszta Geani és Koszta 
Angyalka-Szendi fi a

Kaszoni Dávid-Ádám, aki Kaszoni Tiberiu és 
Kaszoni Mirabela fi a

Isten éltesse az újszülötteket!

SZÜLETTEK

ELHALÁLOZTAK

Sárközi Tibi-Florin és Varga Vestiţa-Claudia
Csóka Csaba és Bihari Éva-Jozefi na

Kászani Gabriel és Kállai Alina
Csóka Csaba-Zsolt és Csóka Szilvia-Tímea

Şanta Andrei és Bálint Tímea
Talpoş Mihai-Mircea és Păduran Ruxandra-Raluca

Bai Levente és Sipaki Ágnes
Bentea Gabriel és Illyés Krisztina-Anita

Püsök Róbert és Mátyás Viktória-Krisztina

Sok boldogságot!

Costina Aurel, élt 64 évet
Albuţiu Adriana, élt 47 évet

Kocsis Ferenc, élt 57 évet
Katona-Benkő Bálint, élt 42 évet

Széri Attila, élt 62 évet
Kupás Agneta, élt 79 évet

Lóga Zigismund, élt 83 évet
Kupás Árpád, élt 68 évet

Vălcăuan Lucreţia, élt 78 évet
 Ardelean Floare, élt 92 évet

 Pop Eugen, élt 60 évet
Kis Réka, élt 28 évet

Püsök Ferenc, élt 61 évet

Béke poraira!

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEKA gyászoló család köszönetét fejezi ki 

mindazok számára, akik eljöttek, hogy szerettüket, 

KOCSIS FERENCET, 
elkísérjék utolsó földi útjára, 

és hogy a gyászukban osztozzanak.

Wass Albert: Így jó élni!
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra 

és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a 
Földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és el-
viszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul 
másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, 
meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni 
tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy 
szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. 
Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s 
mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a nap-
fénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a 
családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember 
él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme 
benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd 
meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és 
általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a 
világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, 
vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj 
meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami 
még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, 
az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm 
eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. 
S mert élsz: gazdag lehetsz.

Mentõ: 
Tûzoltóság: 
Rendõrség: 

Polgármesteri Hivatal: 
Polgárõrség: 

Fontos telefonszámok
112
0260 655995
0260 655016 
0260 655500 
0769 224280



Közéleti, közművelődési havilap

8 | 17. évfolyam | 5. szám 

Fizesse elõ vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


