
 A látogatást megelőző hetekben a ne-
mes cél érdekében minden iskola adomány-
gyűjtést szervezett, tervezte a változatos 
programokat. 

Május 11- én megérkeztek a várva várt 
vendégek. A zsoboki iskola V-VIII. osztályos 
diákjait és az őket kísérő  tanárokat a  sar-
masági iskolában  fogadták és köszöntötték. 
Az iskola bemutatása után a csapat kibővült, 
ugyanis csatlakoztak a szilágysámsoni diákok 
és kísérőik. Együtt nézték meg az Europan 
KFT fontosabb részlegeit: a malmot, a pék-
séget és a péksüteményeket készítő részleget. Itt lát-
hatták, miként lesz a búzából liszt, megfigyelhették a 
kenyérsütés teljes folyamatát, ugyanakkor meg is kós-
tolhatták az itt készített kalácsokat, aprósüteményeket.  
A község bemutatása igazi élmény volt, ugyanis a ma-
lom tetőteréről belátták nemcsak az egész községet, 
hanem a teljes környéket is.

A nap további programja Lompérton folytatódott. 
A csapat kibővült a sarmasági iskolát képviselő diákok-
kal, néhány pedagógussal, a lompérti iskola diákjaival 
és pedagógusaival, valamint az ilosvai iskola képvi-
seletével. A szívélyes fogadtatás és a lompérti diákok  
rövid műsora után a református templomban  a helyi 

lelkipásztor  tartott bemutatót a  templom történetéről 
és  annak kazettás mennyezetéről.

A továbbiakban sportra, önfeledt játékra került sor. 
A sarmasági tornatanár irányításával egy aerobik edzé-
sen vett részt a társaság apraja-nagyja. Az ismerkedés, 
a barátság, az egymásra figyelés, az együttműködés 
jegyében folytatódott a program, ugyanis a sarmasági 
II. és III. osztályokban tanító pedagógusok olyan játé-
kokat mutattak be és vezettek le, amelyek  célja a közös-
ségépítés volt. Ezek a játékok mindenki arcára mosolyt 
csaltak, így meg is valósult a program  valódi  célja.

A mosolygós gyermekeket a sarmasági, szilágy-
sámsoni és a szilágylompérti szülőknek köszönhetően 
finom ebéd várta. Ebéd után a zsoboki gyerekek átvet-

ték a személyes ajándékokat, és az 
otthonnak szánt adományokat. 

A napi program a zsoboki 
gyerekek számára Sarmaságon, a 
Balogh Pizzázóban zárult fagyi-
zással és üdítő fogyasztásával. 

 Hálatelt szívvel azt reméljük, 
hogy az idei mosolyprogram során 
is örömöt szereztünk, vidámságot 
csempésztünk a gyerekek hétköz-
napjaiba. Ezennel köszönetet mon-
dunk minden kedves adakozónak, 
mindazoknak, akik  bármilyen for-
mában hozzájárultak programunk   
sikeréhez. 

A programért felelős pedagógusok
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A mosoly ereje
Az idei tanévben újból lehetőségünk volt segíteni a zsoboki Bethesda Gyermekotthonban élő gyerekek 
mindennapjainak szebbé tételében. A tanfelügyelőség által kezdeményezett Mosolyt a mosolyért 
program keretében a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum, a Szilágylompérti Ady Endre Általános 
Iskola, az Ilosvai Selymes Péter Elemi Iskola, a Szilágysámsoni Szikszai Lajos Általános Iskola és a 
Mocsolyai Elemi Iskola pedagógusai, diákjai és a diákok szülei nagy odaadással dolgoztak azon, hogy 
egy igazi  élménydús napi programot biztosítsanak a hozzánk látogató zsoboki gyermekek számára.

A tartalomból

2. oldal

Édesanyám, Te drága!
Iskola másképp - 
beszámoló másképp 

3-4. oldal

Az anyák napja nem csak egy 
egyszerű nap, ezen a napon minden 
olyan nőt köszöntünk, akik 
édesanyák. 
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Édesanyám, Te drága!
Az anyák napja nem csak egy egyszerű nap, ezen a napon minden olyan nőt köszöntünk, 
akik édesanyák. Köszönetet mondunk nekik az életünkért, azért hogy óvnak, vigyáznak 
ránk, és mellettünk vannak bármi történjék. Az édesanya nem csak egy egyszerű nő, az 
édesanya a legjobb és legőszintébb barát, a lelki társunk, ha kell a háziorvosunk, az 
őrangyalunk, a tanácsadónk, és még sorolhatnánk, hogy milyen szerepeket töltenek is be 
életük során, de bátran kijelenthetjük, hogy igazi szuperhősök!

Az Édesanyák iránt érzett szeretet és tisztelet jegyében 
vasárnap a szilágylompérti közösség is megünnepelte ezt 
a csodás napot. A délutáni istentisztelet keretein belül ün-
nepi műsorral készültek a vallásórás korú gyermekek. Az 
igehirdetés ideje alatt Bogya Árpád lelkész arról beszélt, 
hogy milyen fontos az Isten-szülő-gyermek kapcsolat. 
Már egészen kicsi korban meg kell ismertetni a gyerme-
kekkel az Isten szerinti életet. 

Közel harminc szavalat és énekszó köszöntötte a 
jelenlévő édesanyákat, nagymamákat, amelyeket hang-
szerekkel kísértek a gyermekek. A záró dalt a haladó 
furulyacsoport előadásában hallhattuk. Az istentisztelet 
végén az ajtóban a gyermekek által készített édesnyáknak 
szóló könyvjelzőket adtak át nagy szeretettel. 

Az ünnepi műsor a Szilágylompérti Ady Endre 
Általános Iskola udvarán folytatódott, ahol az újonnan 
alakult, szilágylompérti és selymesilosvai gyerekekből 
álló néptáncsoport előadását láthattuk. A gyerekek lel-
kesek, vidámak voltak, amellyel emelték az esemény 
hangulatát. 

Biztos vagyok benne, hogy ezen a napon még sok más 
helyen hasonló szép és megható műsorral köszöntötték 

az édesanyákat. Egy szál virág, egy versike, egy szép 
dal, vagy akár egy kedves szó, semmibe sem kerül, 
köszöntsük mindannyian Édesanyánkat és próbáljunk 
arra figyelni, hogy az év ne csak egy napján érezzék kül-
önlegesnek magukat, hanem életük minden egyes napján, 
hiszen megérdemlik! 

A jó Isten tartson meg minden édesanyát, áldja meg 
őket őszinte, önfeláldozó szívükért! 

Székely Anetta
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Tevékenységei/tematikus napjai:  

Iskola másképp - beszámoló másképp 
Periódusa: 2018. április 16-20. 
Célja: tanítani, nevelni, tanulni rendhagyó módon

1. nap: „Szemétszüret” Sarmaság utcáin (V-XII. osztály)
„A magad után hagyott szemét mennyisége messze maghaladja az általad hátrahagyott értékes dolgok 
mennyiségét. Minden gramm családi ékszerre jut egy tonna hulladék.” (Adam Sternbergh)

2. nap: Kulturális feltöltődés kicsiknek és nagyoknak (I-XII. osztály)
Parafabulák, érdekességek Mátyás királyról, népdalok és hangszeres előadás iskolánk diákjai 
(meg egy nagyapa ) és meghívottak (Váróterem Projekt, Marosán Csaba- Kolozsvár) által 
„ Amikor a kultúra él, akkor élmény. Amikor halott, információ.” (Kassai Lajos)
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3. nap: Elsősegélynyújtás (kisfilmek, látogatás a helyi SMURD állomáson/ I-VIII. osztály)
„Az elsősegélynyújtónak nem kell egészségügyi szakemberré válnia, csupán a mindenkitől elvárható, alapvető 
ismereteket kell megszereznie, készségszinten alkalmaznia a szabályos, gyors segélynyújtásra.” (Hornyák István)

4. nap: Kirándulni élvezet (Érmindszent, Nagykároly, Szilágysomlyó)
„A múzeumokat, épületeket, tájakat megnézheted akár képen is, de a beszélgetéseket és tapasztalatokat semmi 
sem pótolja.” (Belényi Dániel)

5. nap: Témakavalkád (Tudj többet a vizsgára, 
környezetvédelem, műhelymunka, színjátszás, sport, 
rajzfilmnézés- Mézga család, János vitéz/a nagy 
klasszikusok)

Tömören, röviden: ezek a 
tevékenységek alkották az idei 
„másfajta iskolát”. Remélem, 
mindenki őriz valamilyen kellemes 
emléket e tevékenységekkel 
kapcsolatban. Jövőre- ha minden 
igaz- újból, de más formában, más 
tevékenységekkel „repetír”. 

Veres Erzsébet
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Két pályázat tartalmazza az alábbi utak aszfaltozá-
sára vonatkozó részeket, az első pályázat az úthálózat 
korszerűsítéséről szól, a második pedig az infrastruk-
tura fejlesztéséről:

1. Modernizare drum în ªărmăºag în cadrul proiectului 
Proiect Integrat pentru dezvoltarea ºi modernizarea Comunei 
ªărmăºag – măsura 322

2. Modernizarea infrastrucrtura rutiere în Comuna 
ªărmăºag – măsura 7.2

Az első pályázat 12.273.236 lej értékű fejlesztéseket 
tartalmaz (ebből 4.879.504,21 lejt fordíthattunk az út-
hálózatra, a maradék összeg a pályázat további elemeit 
tartalmazza, amelyet következő lapszámunkban köz-
lünk) a második pedig 4.521.860,14 lej értékben. 

Községünk fejlődése képekben
Az elmúlt évek során Sarmaság Község szemmel látható fejlődésen ment keresztül, amely 
a mai napig folyamatban van. Ezt a fejlődést szeretnénk megosztani községünk tagjaival. 
E havi lapszámunkban az úthálózat korszerűsítéséről szeretnénk egy kis beszámolót 
tartani. (Következő lapszámunkban ennek folytatását láthatják.) 
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Községünk fejlődése képekben
Folytatás az 5. oldalról
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SZüLETTEK

Nagy-Szabó Cynthia, aki Nagy Sándor 

és Nagy-Szabó Kinga-Ibolya lánya

Forgács Yannis, aki Forgács József-

Szabolcs és Forgács Éva fia

Balog Máté-Bence, aki Balog Levente-

Róbert és Balog Simona-Elisabeta fia

Horvát-Kocze Victor-Zoltán, aki 

Horvát-Kocze Victor-Daniel és Lázár 

Claudia-Laura fia

Zsigmond Zsófia, aki Zsigmond István 

és Zsigmond Renáta-Aranka lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

ELHALáLOZTAK

HáZASSágOT 
KöTöTTEK

Chiş Alexandru-Florin és 
 Gorgan Dumitriţa-Mădălina
Varga Pál és 
 Dobai Krisztina-Gabriella
Debre Vencel-Zsombor és 
 Gál Edina-Silvia

Sok boldogságot!

Mentő:  
Tűzoltóság:  
Rendőrség:  

Polgármesteri Hivatal:  
Polgárőrség:  

Fontos telefonszámok
112
0260 655995
0260 655016 
0260 655500 
0769 224280

Keresztes Alexandru, élt 67 évet

Csóka Vasile, élt 88 évet

Béke poraikra!

Községünk fejlődése 
képekben Folytatás a 6. oldalról
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

Az RMDSZ Sarmasági Nőszervezetének 

nevében gratulálunk 

Nagy-Szabó Kingának 
és családjának gyermekükhöz! 

A Jó Isten kísérje életét, áldja meg azt 

egészséggel, szeretettel! 


