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Aktuális

Első alkalommal szervezték
meg a Wesselényi-gálát Zilahon
Első alkalommal szervezték meg a Wesselényi-gálát Zilahon az RMDSZ kongresszusát
megelőzően. Ezen az eseményen szilágysági magyarok közösségért tett munkáját díjazták.
„A szilágysági közösségszervezők az elmúlt
27 éves közösségépítő
munkák oroszlánrészét
vállalták és végezték. A
közösségépítést nem lehet abbahagyni, nem lehet befejezni. Ez mindig
túlórával jár, erőfeszítésekkel. Időnként úgy is
érezhetnénk magunkat,
mintha szélmalomharcot
vívnánk folyamatosan.
Ma azoknak a szilágysági magyar embereknek
mondunk köszönetet,
akik az élen jártak, akik
nem kíméltek időt és
energiát. A szilágysági
magyar emberek az elmúlt években bebizonyították, hogy erős közösséget alkotnak, pontosan tudják,
hogy mit akarnak, milyen célokat
fogalmaznak meg” – hangsúlyozta
Kelemen Hunor szövetségi elnök

május 11-én, csütörtökön Zilahon
az I. Wesselényi-gálán.
A kongresszus és a gála jelmondata a Wesselényi családtól kölcsönzött „Nem hátrálunk meg!” - nem

A tartalomból
Húsz éves a Sarmaság és Soltvadkert
közti
testvértelepülési
szerződés
A májusi hónap
különlegesnek számít
a sarmaságiak
életében, hiszen húsz
éve annak, hogy
Sarmaság és Soltvadkert
testvértelepülési kapcsolatot ápol.

3. oldal

harci jelszó, arról szól, hogy a romániai magyar közösségnek céljait
és értékeit, érdekképviseleti munkáját nem kell és nem szabad feladnia,
haladnia és építkeznie kell.

Tapasztalatok Görögországból,
Szlovéniából
Mindig is egy életvidám,
ambicióval teli, kreatív lány
volt, aki nem hagyta, hogy
eltántorítsák a céljaitól. Talán
ez a kitartás, tenni akarás vezette
oda, ahol most van. Kovács
Renáta-Ildikóval beszélgettem,
aki cserediákként élt egy évet
Görögországban, majd útja
Szlovéniába vezetett.

6. oldal
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Elballagtak végzőseink

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.”
Wass Albert

Ünnepélyes keretek között május 26-án elballagtak
végzős tizenkettedikes diákjaink. Az osztályban öt lány
és tíz fiú végzett.
Mindenkinek vannak céljai, és bárki képes azokat elérni, kívánjuk, hogy a kitűzött célokat mindig el tudják érni,
még ha kemény munka is az ára, hiszen a kemény munka
gyümölcse a legédesebb! Sok sikert!

Első alkalommal szervezték meg a Wesselényi-gálát Zilahon

„A mai esemény jó alkalom arra, hogy visszatekintsünk az elmúlt több mint negyed évszázadra, és
hálás szívvel gondoljunk azokra, akik kivették részüket
a közös és eredményes munkában” – fogalmazott az
esemény házigazdájaként Seres Dénes, az RMDSZ
Szilágy Megyei Szervezetének elnöke, aki szerint itt
az ideje, hogy elismerésüket fejezzék ki azoknak, akik
ezt a munkát önzetlenül végezték, sok éven át, akik
mindig a magyarság érdekeit képviselték. Seres Dénes
felszólalásában hangsúlyozta, a díjátadót a hagyományteremtés céljával szervezte meg a Szövetség.
A díjátadón összesen 67 szilágyságit tüntettek ki,
köztük négy sarmaságit is. A Wesselényi-díjat megkapta közösségépítő munkájáért Berki Edith, az RMDSZ
Sarmasági Szervezetének és Nőszervezetének elnöke,
HKT-MKT-tag, a megyei RMDSZ állandó tanácsának

tagja, KAT-tag; Dari Tamás, a Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceum igazgatója, megyei tanácsos,
HKT-MKT-tag, a 2016-os parlamenti választásokon
képviselőjelölt; Kovács Gyula helyi vállakozó, HKTtag, Lucza István-Attila, a Sarmasági Bányatelepi
Református Egyház lelkipásztora, az RMDSZ
Sarmasági Szervezetének alelnöke, HKT-MKT-tag, a
2016-os parlamenti választásokon szenátorjelölt.
Nem véletlenül részesült elismerésben ez a négy
ember, hiszen az elmúlt évek során bebizonyították,
hogy időt és fáradtságot nem kímélve azon dolgoznak,
hogy a közösség érdekeit szolgálják. Reméljük, hogy
a továbbiakban is ilyen odaadással végzik munkájukat
és ezután is szívügyüknek fogják érezni a közösség
érdekeit!
Gratulálunk nekik!			
Balog Anetta
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Húsz éves a Sarmaság és Soltvadkert
közti testvértelepülési szerződés

A májusi hónap különlegesnek számít a sarmaságiak életében, hiszen húsz éve annak,
hogy Sarmaság és Soltvadkert testvértelepülési kapcsolatot ápol.

Május 19-21 között a sarmasági küldöttség Soltvadkertre látogatott, hogy megünnepljék ezt a jeles alkalmat. A testvértelepülési szerződés tanubizonysága
annak, hogy a magyarság összetartó ereje nem ismer
határokat.
Sarmaság község polgármestere, volt polgármesterei, alpolgármestere és tanácsosai péntek reggel érkeztek testvértelepülésünkre, ahol a megszokottakhoz
híven meleg fogadtatás várta őket.
Két évtizeddel ezelőtt Berkecz László, Soltvadkert
volt polgármestere 1996-ban kereste fel településünket
azzal a céllal, hogy testvérvárosi kapcsolat kialakítását
kezdeményezze. Sarmaság akkori polgármestere Balog
Zoltán örömmel vette a kezdeményező szándékot, előkészítették és aláírták a testvértelepülési szerződést. Az
évek során ez a kapcsolat egyre jobban megerősödött,
szorosabbá vált, amelyet Keresztes Zoltán, Sarmaság
község volt polgármestere is nagy szeretettel, odaadással ápolt. Dombi Attila-János, községünk polgármestere büszkén folytatja ezt a hagyományt, amelyre jó
példa az előbb említett szerződés „meghosszabbítása”.
„A jó barát bajban ismerszik meg” – Soltvadkert jó barátja településünknek, hiszen a Kraszna folyó áradásakor anyagi támogatást nyújtott a károsultak számára,
emellett a községi könyvtár nekik köszönhetően több
száz kötettel is bővülhetett.
A megnyitó ünnepségen Lehoczki Ferenc, Soltvadkert polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Ezt követően pedig Font Sándor, Országygyűlési képviselő,
Dombi Attila-János, Sarmaság polgármestere, majd
Balog Zoltán és Keresztes Zoltán a község volt polgármesterei beszéltek a két évtizede ápolt barátságról és
ennek fontosságáról.

Lehoczki Ferenc és Dombi Attila-János ünnepélyes
keretek között aláírták a testvértelepülési szerződés
meghosszabbítását illetve átadták jelképes ajándékaikat. Az ünnepség után baráti beszélgetések között a
sarmasági és soltvadkerti tanácsosok is beszámoltak az
eltelt húsz év eseményeiről, felidézték kellemes emlékeiket, amelyek összekötik őket és a két települést. A
napot vacsorával zárták az Anna Panzióban.
A szombati nap is igen mozgalmasnak bizonyult,
a reggeli a Biczó Csárda és Panzióban volt, ahol aztán
lovasbemutatón vehettek részt küldötteink, a középpontban a lipicai lovak álltak. Ebéd után a gyönyörűen
felújított református templomot látogatták meg a sarmaságiak illetve a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolát.
Délután hat órakor ismét ünnepélyes hangulat kerekedett, hiszen átadták a soltvadkerti mozaik címert,
amelyet bátran nevezhetünk ritkaságnak is. A második és egyben utolsó este borkóstolással és vacsorával
zárult.
Vasárnap délelőtt reggeli után a helyi, méltán híres
Szent Korona cukrászdában került sor a búcsúzkodásra.
Az itt töltő idő alatt kellemes meglepetés is érte a sarmaságiakat, mivel Soltvadkert polgármestere dicsérő szavakat mondott Sarmaságról, elmondta, hogy szemmel látható a fejlődés, az, hogy a községben erős az egyetértés,
a tenni akarás, az együttműködés és az, hogy a lakosság
a helyi vezetőkkel együtt azon dolgozik, hogy a község
helyt állhasson a XXI. századi világban.
Reményeink szerint húsz év múlva ismét megerősítésre kerül a településeink közötti baráti, testvéri kapcsolat, amely már generációkat köt össze.
Balog Anetta

 | 15. évfolyam | 5. szám
Közéleti, közművelődési havilap

Idén is sikeres volt az „Iskola másként”
Az előző tanévekhez képest az idén több újdonsággal jelentkezett ez a bizonyos hét.
Először is a periódust minden tanintézmény maga dönthette el, így községünkben
május 16-19. közötti időszak adott lehetőséget a „másként” való tanulásra,
tapasztalatszerzésre. Másodszor annak ellenére, hogy az óvodák, iskolák határozták
meg az e heti saját tevékenységüket, nevelési tanácsadóként javasoltam egy rendhagyó,
sokoldalú, közösségépítő, gyermek-és szülőközpontú tevékenységet is.

A javaslat, a terv sikeresen megvalósult: május
16-án a község (Ilosva, Lompért, Sarmaság) minden
óvodása, iskolása (előkészítő-XII.), pedagógusa és
az érdeklődő szülők a falu kastélykertjében gyűltek
össze egyfajta kikapcsolódásra, szórakozásra. A
tevékenység az „Iskola és család – együtt” címet viselte,
amelynek keretében gasztroverseny (bográcsfőzés,
miccs- és hússütés, szalonnasütés stb.) ki mit tud?,
minifoci-bajnokság, zsákbaugrás és kötélhúzás,
valamint Kocsis Melinda tanító néni „Játéktár” című
gyűjteményének bemutatója zajlott. A tevékenység
ideje alatt pedig folyamatosan látogatható volt a
Faluháza folyosóján ügyes kezű, kreatív pedagógusok
kézimunkáinak kiállítása (Sólyom Erzsébet- horgolás,
Erdei Gabriella- babaruhák, kiegészítők, Tóth Tímeaékszerek, Moldován Edina- ékszerek, Molnár Juditékszerek, dísztárgyak, Kocsis Melinda Ilona- ékszerek,
dísztárgyak) „Pedagógusok...másként” címmel.
Hogy milyen volt a hangulat? Szerintem fergeteges.
Öröm volt látni a sok vidám, mosolygó gyermekarcot,

a szintén kikapcsolódni vágyó szülőt és pedagógust,
tapasztalni a töretlen versenyszellemet úgy a ki
mit tud? keretében, mint a focimérkőzéseken és az
ügyességi versenyszámokban is. A jó idő, a jó zene, a jó
hangulat, a jó beszélgetések mind hozzájárultak ennek a
tevékenységnek, rendezvénynek a sikeréhez. Egy kissé
a közeledő gyermeknapot is idevarázsoltuk aznap.
Kinek jár mindezért köszönet? Pedagógusnak,
szülőnek, a gyerekeknek, a Pro Sarmaság Kulturális
Egyesületnek, iskolánk vezetőségének, akik talán úgy
gondolták, hogy nagy fába vágtam a fejszémet...de
végül mindenben támogattak. Köszönöm!
A következő, szintén rendhagyónak mondható
tevékenység „A reformáció 500 éve” című, amelyet Püsök
József Attila lelkipásztor közreműködésével tartottunk
a sarmasági református templomban.Vallástanár is
lévén örültem, hogy a reformátusok számára oly
jeles évforduló kapcsán szervezhetek a diákoknak egy
emlékezetes, tanulságos tevékenységet.
Folytatás a következõ oldalon
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Az ifjúsági istentisztelet adta keretben a
diákok (V- XII. osztály) tömören összefoglalva
megismerhették a reformáció szó etimológiáját, a
reformátorok munkásságának jelentőségét, valamint
az 5 Sola tanítását, mindezt a saját értelmi szintjüknek
megfelelően, és „nagy-nagy önfegyelmet gyakorolva”.
A modern technika is segítségünkre volt, hiszen a
tiszteletes úr a kivetítőn is szemléltetett, s a tőle
megszokott zeneszeretetét is megmutatta, amikor a
kántornő segítségével közösen tanítottak éneket a
diákoknak gitárkísérettel. Az ünnepélyes hangulatot
Kiss Virág szavalata, és iskolánk alkalmazottaiból
álló kórus (tanárok, tanítók, könyvtáros, könyvelő,
oktatómester) két énekszáma fokozta, amelybe
a tiszteletes úr és a kántornő is bekapcsolódott.
Remélem, kellemes meglepetés volt ez is a
gyerekeknek, ugyanakkor példaadás is. Különben nem
tudok arról, hogy a megyében valamelyik iskolának
pedagógusokból álló kórusa legyen!!! Köszönöm,
kedves kollégák!
Ezen a héten még a diákok korosztályonként
röviden betekintést nyerhettek az internet csapdáiba,
az emberkereskedelem világméretű jelenségébe Maior
Edit iskolapszichológus, valamint a helyi rendőrőrs
megbizottainak segítségével. Az adott témákat a
következő tanév osztályfőnöki óráin kibővítjük.
Nem fejeződhetett úgy be ez a hét, hogy ne tettünk
volna Sarmaság tisztább utcáiért. A szemétgyűjtés már
hagyományos tevékenysége iskolánk diákságának.
Reméljük, ők lesznek azok, akik majd felnőttként
felelősséget éreznek saját környezetük tisztaságáért,
és nem csak mástól várják a megoldást.
Veres Erzsébet

Iskolánk előkészítő-IV. osztályosai is
bőven kivették részüket a különböző
tevékenységekben:
Egyik napra kirándulást szerveztünk a gyerme
keknek. A kisebbek Zilahra utaztak, a nagyobbak
pedig Tordára és környékére. Zilahon megnézték a
pillangókiállítást. Lenyűgözte őket e faj sokszínűsége.
Történelmi Múzeumban jártak, ahol különböző
korok használati tárgyait figyelték meg. A Megyei
Könyvtárban tett látogatás, igazi élmény volt

számukra, ugyanis a könyvtár gyermekrészlegén
mindenki talált olyan könyvet, amit szívesen kiköl
csönözne, elolvasna. A napot a Kiddy Land játszó
házban eltöltött önfeledt szórakozás zárta.
A Tordára és környékére kirándulók egyik ámulatból
a másikba estek. Erdély legjobban kiépített sóbányáját
tekintették meg. Két órát töltöttek a bányában. A
gyermekek nagyon örültek, hogy felülhettek az
óriáskerékre, a körhintára, hogy minigolfozhattak.
A panorámalift nyújtotta élmény örök emlék maradt
számukra. Második úticéljuk a Tordai Történelmi
Múzeum, ahol különböző korok tárgyai vannak
kiállítva: fegyverek, katonai tartozékok, kitüntetések,
dísztárgyak, edények, régi könyvek, cégek jellegzetes
tárgyai és a bányákban használt eszközök. A fiúk nagy
érdeklődést mutattak a katonai tartozékok iránt, míg a
lányokat a népviseletek szépsége nyűgözte le.
A reformáció emlékévének tiszteletére, egy
másik napon a reformációval, a vallással, a hittel
foglalkoztunk. Iskolánk vallástanárnője, Fehérvári
Katalin röviden bemutatta a reformáció terjedését. A
gyerekek megismerkedtek Luther Márton életével,
munkásságával. Mindezek után vallásos éneket is
tanultak : Ábrahámnak sok fia. Egy általuk kiszínezett
könyvjelzővel tértek haza, melyet saját bibliájukban
használhatnak.
A pénteki nap a környezetvédelem jegyében
zajlott. A reggeli órákban szelektív hulladékgyűjtést
szerveztünk. A gyermekek által összegyűjtött
hulladékokat minden osztály lemérte, majd átadta
egy cégnek, mely hulladékok feldolgozásával
foglalkozik. A nap további részében a gyerekek
környezetvédelmi kérdésekre válaszoltak a Licit játék
keretében, ökológia játékokat játszottak: Tűz, víz,
levegő, Keresd a párját! Az Ültess te is egy fát! című
ének tanulásával zárult ez a tevékenység.
A gyerekek egy csoportja szülőfalunk környékén
barangolt. Megfigyelték a dédapáik által készített
kőpincéket. Sétájuk során láthattak néhány olyan
fát is, amely ritka környékünkön: ecetfát, májusfát,
ugyanakkor gyönyörködhettek a madarak csodálatos
énekében is. Mindkét csoportban tudatosult, hogy
mennyire fontos környezetünk szépségeinek megis
merése, értékeinek megbecsülése, annak védelme.
Szász Mónika, tanítónő
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Tapasztalatok Görögországból, Szlovéniából - I.
Mindig is egy életvidám, ambicióval teli, kreatív lány volt, aki nem hagyta, hogy
eltántorítsák a céljaitól. Talán ez a kitartás, tenni akarás vezette oda, ahol most van.
Kovács Renáta-Ildikóval beszélgettem, aki cserediákként élt egy évet Görögországban,
majd útja Szlovéniába vezetett.
- Kezdjük talán a legelején,
hogy azok is egy kis betekintést
nyerjenek az „első” éveidbe, akik
nem ismernek.
- A nevem Kovács RenátaIldikó és sarmasági vagyok. Az
általános iskolát Sarmaságon
végeztem el, majd nyolcadikban
a zilahi Ioan Sima Művészeti
Líceumba felvételiztem.
- Miért pont a művészeti
lícumot választottad?
- Ez volt gyermekkorom
álma, kiskorom óta művész
szerettem volna lenni, ezért
nem volt kérdés, hogy amint
lehet, ide felvételizem.
- Akkor ezek után egyértelmű
volt, hogy az egyetemet is ezen a
vonalon fogod folytatni?
- Igen, viszont gondolkoztam
Kolozsvár és Nagyvárad
között, de Nagyvárad mellett
döntöttem. Mindkét helyre
felvételiztem, be is jutottam, de
valamiért a nagyváradi egyetem mellett döntöttem,
talán az is közrejátszott ebben, hogy jobban tetszett ez
a város, az itteni légkör.
- Az egyetemi éveid alatt voltak-e esetleg nagyobb
munkáid?
- Nem, egyetem alatt meg voltak adva a témák
és olyan műveket kellett készíts, amelyek téged is
reprezentálnak az adott feldataton belül, de külön
egyéni nem volt. Formatervezésen voltam, ebben
benne van szinte minden, grafika, festészet, textil stb.
Nem volt külön szakosodás ezen belül, mindennel
kellett foglalkozzunk.
- Ha jól tudom, akkor részt vettél egy cserediákprogramban is.
- Igen, másod évben mentem ki ERASMUS-al
Görögországba, itt is ugyanolyan szakon voltam
egy évig, annyi különbséggel, hogy vettem fel más
kurzusokat is, amelyek még érdekeltek.
- Milyen nyelven folyt az oktatás?
- Angolul. Ide is kellett ugyanúgy felvételizni,
illetve beleszámolták a tanulmányi átlagot is.
- Az, hogy majd áthallgass, már az egyetemi éveid
elején tervben volt, vagy időközben alakult ki? Azért, hogy
áthallgass, legalább kell ismerned egy nyelvet, amelyen folyik
az oktatás.

- Nem, ez egy hirtelen ötlet volt, hallottam erről
a lehetőségről és azt gondoltam, hogy megpróbálom,
hiszen veszíteni valóm nem volt, akkor még azt sem
tudtam, hogy milyen feltételek vannak. Az egyik
csoporttársammal jelentkeztünk, ő jobban utána
nézett a szükséges dolgoknak. Nem sok idő telt el
a jelentkezéstől számítva és már szóltak is, hogy
mehetünk az interjúra, illetve angolból is kellett
vizsgázzunk. Sikerült a vizsga, felvettek a programba
és kiutaztunk.
Nehéz volt, az első két hónap nagyon nehéz volt...
Nagyjából olyan 300-an lehettünk ugyanazzal a céllal,
különböző országokból. Mindenki jól beszélt angolul,
én pedig legtöbbször csak néztem jobbra-balra, az alapok nekem is meg voltak és sokat értettem, de ők már
emelt szinten beszéltek.
- Hogyan sikerült felrázkóznod?
- Hát nehezen, de sikerült. Eleinte nagyon nehéz
volt, mert nem mertem sem beszélni, sem kezdeményezni egy beszélgetést. Egyszerűen hallgattam,
de nem mertem beszélni, mert tudtam, hogy helytelenül fogalmazom meg a mondanivalómat. Aztán
azt mondtam, hogy semmi értelme sincs ennek így,
és elkezdtem egyre többet és bátrabban beszélgetést
kezdeményezni.
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- A diákok hogy viszonyultak egymáshoz, hiszen ahányan
voltatok annyi helyről, akkor voltak kulturális különbségek is
nem csak nyelviek, nem?
- Nem volt ilyennel probléma, mindenki diák volt, a
közösség számított. Mindenki azért ment oda, hogy tanuljon valami újat, valami másat. Persze aztán voltak
ismerkedős esték, mindenki bemutatta a saját országát,
pl spanyol-est, somán-est stb. Nem voltak különbségek. Mindenki nagyon barátságos és segítőkész volt.
Mindig együtt mentünk mindenhova.
Volt egy időszak, amikor volt kb két hónap sztrájk
az országban, Athénban, akkor szabadok voltunk,
nem mentünk egyetemre, viszont volt egy csoport,
akik mindig szerveztek nekünk programokat. Aztán
kiderült, hogy mindenki más egyetemre ment, kb 3-4
egyetem volt Athénban, ahol szétszóródtunk, ahol én
voltam, az egész csoportból még tízen sem voltunk.
-Milyen élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodtál az
ott töltött egy év alatt?
-Többnek érzem magam, most már tudom, hogy
mennyi lehetősége lehet egy embernek, csak te mint
ember, ki kell választanod. Ígyis-úgyis nyersz. Sokat
változatatott rajtam is, a személyiségemen is. Egy az,
hogy megerősít mindenben, sok mindent egyedül kell
átvészelned, lényegében semmi támaszod nincs, semmi
segítséged nincs, ez mint karakter, megerősít. Szakmai
szempontból is sokat erősödtem, sok mindent láttam,
és beigazolódott a mondás, hogy ahány ház, annyi
szokás, így van ez a művészettel is. Olyan dolgokat
csináltam és láttam, amit soha életemben nem gondoltam volna. Banális dolgok, pl traktort vezettem, itthon
is meglehet ezt tenni, de itthon valahogy ez eszembe
sem jutott volna. Más... Sok emberrel találkozol, mindenkitől tanulsz valamit, legyen az egy kis gyerek vagy
egy öreg bácsi. Minden találkozás hozzá tesz valamit
a személyiségedhez.
A folytatása a következő lapszámunkban lesz elérhető.
(Az interjút lejegyezte Balog Anetta)
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