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Farsangi mulatság

A februári hónap a farsang, a télbúcsúztatás időszaka. 
Ezen alkalomból a Pro Sarmaság Kulturális Egyesület, a 
Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum és az RMDSZ 
sarmasági Nőszervezet rendhagyó farsangi mulatságot 
szervezett gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Az 
eseményre február 23-án került sor a sarmasági Műve-
lődési Házban. A rendezvény a hagyományőrzés és 
hagyományápolás jegyében telt. 

A programok délután három órától kezdődtek. 
A gyerek sereg, szüleik és minden kedves jelenlévő 
néptánc- és népdaloktatásban vehetett részt. A szüne-
tekben a gyerekek busó maszkot készíthettek, így akik 
jelmez nélkül érkeztek, azok is beöltözve érezhették 
magukat és álarc mögé bújhattak. 

Az RMDSZ sarmasági Nőszervezete egy kis meglepe-
téssel készült, frissen sült fánkot és üdítőt szolgáltak fel 
minden kedves jelenlévő számára, így aki megéhezett a 
nagy mulatság során, csillapíthatta éhségét. Az uzsonna 

szünet után kezdetét vette a kiszebáb égetés, amellyel 
hivatalosan is elűztük a telet. 

Mindezek után a gyerekek táncházban hasznosít-
hatták a néptáncoktatás során elsajátított mozdulatokat. 
Bízunk benne, hogy ez az alkalom a legkisebbekkel is 
megszerettette a néptáncot, népdalokat és hamarosan 
tagjai lesznek néptáncegyüttesünknek, ezzel is 
gyarapítva a kiscsoportot. A talpalávalót Major Arnold 
(hegedű), Bai Attila (harmonika), Lakatos Zorán 
(brácsa) és Hamza Tihamér (nagybőgő) biztosította. 
A néptánc és népdalok elsajátításában Herz Vilmos és 
családja segített. 

Köszönettel tartozunk minden kedves támogatónak, 
akik segítségükkel hozzájárultak az eseményhez: 
Sarmasági Polgármesteri Hivatal, RMDSZ sarmasági 
Nőszervezete, Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum 
pedagógusai, Europan SRL, Szász Csilla I.I.

Székely Anetta

Alig kezdtük meg a 
második félévet, de már 
több versenyen vagyunk 
túl, nem is akármilyen 
eredménnyel. Kisdiákjaink, 
mindennapi tanulmányaik 
mellett, még a versenyekre való felkészüléstől sem 
riadnak vissza. Ezeknek a felkészüléseknek meg is 
lett a gyümölcse, hiszen többen közülük országos 
szakaszra is eljutottak, amelyek még ezután 
kerülnek megrendezésre.

Február 21-én a körzeti elektorok 
egyöntetűen megszavazták Dari 
Tamás megyei tanácsosjelöltet.  Az 
elektorok az alábbi településekről 
érkeztek Sarmaságra: Kárásztelek, Sarmaság Szilágylompért, 
Selymesilosva, Szilágyballa, Szilágysámson, Mocsolya, 
Erked és Kusaly.  Következtetésképp Dari Tamás indulhat a 
helyhatósági választásokon, mint megyei tanácsosjelölt.A 
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Megéri versenyezni!Megtörtént a rangsorolás a helyhatósági 
választásokra
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Március 1-én az RMDSZ sarmasági Szervezete 
és a Helyi Képviselők Tanácsa a helyhatsági 
választásokra készülve, megtartotta rangsoroló 
gyűlését. A találkozón jelen volt Seres Dénes, az 
RMDSZ Szilágy megyei Szervezetének elnöke és 
parlamenti képviselő, Dari Tamás, főtanfelügyelő-
helyettes, Dombi Attila-János, Sarmaság község 
polgármestere, Berki Edith, az RMDSZ sarmasági 
Szervezetének elnöke. 

Berki Edith miután köszöntötte a jelenlévőket 
elmondta, hogy minden tanácsos jelölt eleget tett 
az RMDSZ alapszabályzatában rögzítetteknek, így a 
választóbizottság elfogadottnak nyilvánította a je-
lentkezési dossziékat. Majd ezt követően hozzátette, 
hogy egyre fontosabbá válik, hogy a magyarság erős 
közösséget alkosson és összetartson. A román szavazó-
polgárok egyre nagyobb arányban vesznek részt a 
választásokon, így a magyarság számára különösen 
nehézzé vált elérni az 5%-ot.

A sarmasági Helyi Képviselők Tanácsa (HKT) meg-
választotta a szavazóbizottságot, amely a későbbiek-
ben lebonyolította a rangsorolást. A HKT tagoknak 
10 jelöltből 8 személyt kellett megjelöljenek a titkos 
szavazás alkalmával, amelyből kialakult a végső lis-
ta. A szavazás megtörténte után a szavazóbizottság 
elvonult, hogy összesítsék a szavazatokat. Eközben 
Seres Dénes képviselő Úr megtartotta politikai 
beszámolóját. 

A szavazóbizottság ismertette a kialakult sorren-
det, ahol egyenlőség állt fenn, ott sorshúzással illetve 
ismételt szavazással döntöttek a jelöltek rangsorolá-
sáról. Seres Dénes hozzátette, hogy a sorshúzás arról 
tanúskodik, hogy a sarmasági HKT egy nagyon ös-
szetartó csapat, ahol nincsenek belső nézeteltérések, 
versengések. 

A helyi tanácsosjelöltek megválasztása mellett a 
HKT-nak meg kellett szavaznia azt is, hogy ki legyen 
a polgármesterjelölt az RMDSZ színeiben. A HKT 
egyöntetűen Dombi Attila-Jánosra adta le voksát, így 
a közelgő helyhatósági választásokon ő képviseli az 
RMDSZ-t. 

Még aznap Szilágylompérton és Selymesilosván 
is megtörtént a rangsorolás. Szilágylompérton há-
rom jelölt közül kellett választania a helyi HKT-nak, 
Selymesilosván pedig kettő közül, így kialakulhatott a 
végső lista azokkal, akik a helyhatósági választásokon 
megmérettethetik magukat. 

A helyhatósági választásokon induló jelöltek:

POLGÁRMESTER JELÖLT
Dombi Attila-János

MEGYEI TANÁCSOSJELÖLT
Dari Tamás

TANÁCSOSJELÖLTEK
1. Dombi Attila-János 

2. Dari Tamás
3. Lucza István-Attila

4. Tóth Csaba
5. Bőti Sándor-Csaba

6. Kovács Zoltán-Szabolcs
7. Gombos Zsigmond

8. Kovács Tibor
9. Szakács Csaba

10. Dombi Szilárd-Attila
11. Deák Csilla-Katalin

12. Dakó József
13. Székely Iuliu

14. Gál Csaba
15. Balog Attila

16. Keresztes József-Róbert
17. Lukács Melinda-Olívia

18. Székely Csaba
19. Pikermáier Attila

A rangsoroló gyűlés végén a polgármester Úr sok 
sikert kívánt minden jelöltnek, és bízik abban, hogy a 
község lakosai megértik, mennyire fontos a magyar-
ságnak a magyar képviselet. Minél nagyobb létszámú 
a képviselet, az RMDSZ annál jobban tudja szándékait 
érvényesíteni nemzetünk érdekében. 

Székely Anetta

Megtörtént a rangsorolás a 
helyhatósági választásokra
Február 21-én a körzeti elektorok egyöntetűen megszavazták Dari Tamás megyei tanácsosjelöltet. 
Az elektorok az alábbi településekről érkeztek Sarmaságra: Kárásztelek, Sarmaság Szilágylompért, 
Selymesilosva, Szilágyballa, Szilágysámson, Mocsolya, Erked és Kusaly. Következtetésképp Dari 
Tamás indulhat a helyhatósági választásokon, mint megyei tanácsosjelölt.
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Édesanyám… számomra a legszebb szó a vilá-
gon. Ő az a személy, akivel életemben legelőször 
találkoztam, és aki egész életemben ott lesz mel-
lettem és segíteni fog. Ha elgondolkodom azon, 
hogy mit is jelent számomra az édesanyám, akkor 
három válaszom lenne ennek meghatározására: 
elsősorban egy barátnő, mert neki mindent el le-
het mondani. Soha nem ítél el, és a titkaimat sem 
továbbítja. Soha nem csalódtam benne, és tudom, 
hogy ez így is marad. 

Azt is elmondhatom neki, ha szomorúnak, bol-
dognak vagy tanácstalannak érzem magam. Együtt 
osztozik ezekkel az érzésekkel. Másodsorban 
édesanyám a legbiztosabb személy az életem-
ben. Mindenben számíthatok rá gyerekkoromtól 
kezdve. Ha beteg voltam mellettem volt és ápolt, 
ha kellett, egész éjszaka ágyamnál virrasztott, és 
értem aggódott. Néha, nehéz pillanataimban, nem 
hallgatok a szavára, pedig előre tudom, hogy nem 

akar számomra rosszat, pusztán tapasztaltabb, és 
meg akar védeni a veszélyektől. Az idő múlásával, 
utólag, mindig hálás vagyok ezekért a nehéz pilla-
natokért: ezek erősítették közöttünk ezt a szoros 
kapcsolatot. 

Harmadsorban édesanyám irodalomkedvelő 
személy. Esténként mindig egy-egy mesét olvasott 
nekem, vagy olykor egy nagyon szép mesét írt: ez-
zel mindig mosolyt csalt az arcomra és felvidított, 
varázslatos világba repített a szavaival. Habár csak 
VI. osztályos vagyok, de elmondhatom, hogy na-
gyon jó gyerekkorom van. 

Hálás vagyok, hogy ilyen jóságos, szerető, féltő 
édesanyát kaphattam. Ha felnövök, olyan szeretnek 
lenni, mint ő. 

Kívánok nagyon boldog nőnapot neked, drága 
Édesanyám!

Gáll Henrietta, VI. osztály

Édesanyám
Édesanyám első ránézésre átlagos édesanya. Külső 

alapján olyan, mint a többi nő, de nekem mégis ő je-
lenti a mindent. Ő a barátnőm, az orvosom, a taná-
rom. Igazi barátként tekinthetek rá, mert mindent 
meg tudok vele beszélni, és ha valami titkot mondok 
neki, biztos lehetek afelől, hogy nála minden gondola-
tom biztonságban van: azt hiszem ez manapság igazi 
kincs. Tanárom mert, ha valamit nem tudok, ő meg-
mutatja, elmondja, elmagyarázza. Ez mindig is így volt. 
Betegségben első gondolatom csakis ő: ápol, gondos-
kodik rólam. Emellett, hogy ezeket szinte minden nap 
megteszi, fáradhatatlanul értem dolgozik. Mindenben 
megkönnyíti a mindennapjaimat. Nem szigorú, de 
igyekszik jól nevelni. Egyet tudok, ha felnövök, olyan 
szeretnék lenni, mint Ő. Nem tudom, mit hoz a jövő, 
de az életem elképzelhetetlen nélküle. Nagyon sokszor 
nem értem őt, de végül rájövök, hogy neki van igaza. 
Tapasztaltabb és sok nehézséget átélt az életben. Egy 
biztos: nála jobb embert nem ismerek. Iránta való sze-
retetemet már szinte ki sem tudom fejezni szavakkal, 
így beszéljen tovább helyettem a következő versszak: 

„Szép legyen életed,
Mint a hajnalsugár,

Légy boldog, mint a tavasz,
S mint a dalos madár.”

Gál Bianka, VI. osztály

Édesanyám
Magas, szép és barna szemű,

Arca mosoly, csupa derű.
Tanít, gondoz, ápol és véd,
Kiteszi értünk szívét-lelkét.

Tanárom, orvosom, ápolóm,
Kiáll értünk minden áron.

Születésem óta mellettem áll,
Minden nap tárt karokkal vár.

Tanárom, mert mindig segít, 
Orvosom, hisz engem gyógyít.

Ha beteg vagyok aggódik értem,
Gondoz, ápol, nagy reményem.

Nekem ő a példaképem,
Mindenben az én mértékem.
Nem adom őt semmi áron,

Ő a legjobb a világon.

E verssel szeretném azt üzenni,
Bár ezt mindig mondom neki:

Szeretlek anya és tisztellek téged,
Boldog Nőnapot kívánok neked!

Csóka Laura, VI. osztály

Édesanyámnak!           
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Nőnapi Uzenetek
Farnas Bernadett 

és Keresztes Mónika 
keresztanyunak kíván 
keresztfi atok Hunor 
(Írországból) még 
nagyon sok boldog 

Nőnapot! Isten éltessen 
titeket sokáig erőben 

egészségben. Puszi

Keresztes Hajnal 
részére kívánunk 

nagyon sok 
boldog Nőnapot! 

Millió puszi és ölelés 

Keresztes Hunor, 
Nándor és Bea 
(Írországból)!

Drága Édesanyánknak, 
BALOG GIZELLÁNAK 

kívánunk nagyon 
sok boldog nőnapot! 

A jó Isten tartson meg erőben, 
egészségben és szeretetben, hogy 

még hosszú évekig élvezhessük 
a társaságodat és ehessük a 

fi nomabbnál fi nomabb főztjeidet!

Nagyon szeretünk! 

Miki és Anetta 

Édesanyánknak, 
Kocsis-Feri Máriának 

kívánunk Nőnap alkalmából 
jó egészséget, boldogságot 

szerettei körében! 
Fiai, Lóri és Robi

Kedves 
anyósunknak, 
Joó Annának 
kívánunk sok 

boldog Nőnapot! 
Vejei: Lóri, 

Robi és Norbi
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Ilyen verseny volt a 
2020. január 31-én, Szilágy-
perecsenben megrendezett 
„Boér Miklós” Szépolvasó 
Verseny, ahonnan Kocsis-
Feri Benjámin, IV. A osz-
tályos tanuló I. díjjal tért 
haza.

A „Mesék Szárnyán” 
Mesevetélkedő is közked-
velt versenyeink közé tar-
tozik. II. III. és IV. osztályos 
tanulók négyfős csapatok-
ban mérik össze tudásukat. 
A verseny lényege a mesék 
ismeretén alapszik. Az idén 
Szőcs Margit meséiből kel-
lett készüljenek a gyere-
kek, majd feladatlapokat 
oldottak meg, fordulónként 
tízet.

Iskolánkból az idén hét csapat indult, amiből a két 
helyi szakasz után, két csapat jutott tovább a megyei 
fordulóra. A Profik csapata (tagjai: Dakó Máté, Erdei 
Kristóf, Kocsis-Feri Benjámin és Kocsis-Pataki Áron) 
és a Mágusok csapata (tagjai: Bagosi Máté-Csaba, Kis 
Adél-Patricia, Kupás Dávid-Tamás és Nagy Denissza-
Vanessza). Mindkét csapat tagjai IV. A osztályos tanu-
lók, Dari Erika tanítónő diákjai.

A megyei szakaszt 2020. február 1-én szervezték 
meg Varsolcon, ahol a Mágusok csapata VII. helyezést 
ért el, a megye legjobb 15 csapatából, míg a Profik 
csapata I. díjas lett, így ők képviselhetik megyén-
ket a március végén tartandó országos szakaszon, 
Nagyváradon. Sok sikert kívánunk nekik!

Február 3-án Szilágysomlyón rendezték meg az 
Őszirózsa Népdalvetélkedőt, ahol Keresztes-Andrei 
Zsófia előkészítő B osztályos tanuló, Kuckó különdíj-
ban részesült.

Egy másik verseny, a Vidám Versek Versmondó 
Versenye, amely február 7-én volt megrendezve 
Szilágyballán, ahonnan több kisdiákunk is díjjal tért 
haza. Ők a következők: Keresztes-Andrei Zsófia, 
előkészítő B osztály, III. díj,  Varga Erzsébet tanítónő 
tanítványa, Székely Jázmin, I. A osztály, dicséret, Kiss 
Melinda tanítónő diákja, Kocsis Hanna, I. B osztály, 
dicséret, Szász Mónika tanítónő tanítványa, és Kocsis-
Feri Benjámin, a IV. A osztályból II. díjas lett, így ő 
továbbjutott az országos szakaszra, felkészítő tanítónő 
Dari Erika.

2020. február 14-én került sor a megyei 
Regemondó Versenyre, Zilahon, melyen kimon-
dottan csak harmadikos kisdiákok vehetnek részt. 
Iskolánkból Székely Johanna, III. A osztályos tanuló 
vett részt, aki I. díjban részesült, így ő is továbbjutott 
a Marosvásárhelyen megrendezésre kerülő országos 
szakaszra. Sok sikert neki!

Egy másik népszerű versenyünk a Fürkész he-
lyesírási és nyelvhelyességi verseny.  A verseny 
körzeti szakasza négy helyszínen zajlott, melyből 
egyik a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum 
volt. Diákjainknak, korcsoportonként különböző ne-
hézségű, játékos feladatokkal kellett megbirkózniuk, 
melyre hatvan perc állt rendelkezésükre. A körzeti 
szakaszról továbbjutó gyerekek közül, a megyei for-
dulón, mely a szilágysomlyói Báthori István Általános 
Iskolában került  megrendezésre, 2020. február 22-
én, Kocsis-Feri Benjámin, IV. A osztályos tanuló, 
ismét bebizonyította tehetségét, hiszen a negyedik 
osztályosok közül I. helyen végzett, így ő képviseli 
megyénket a Nagyszalontán megrendezésre kerülő 
országos szakaszon. Sok sikert neki!

Még korán sincs vége a tanévnek, még várnak re-
ánk versenyek.

Gratulálunk tanítványainknak és tanítóiknak az ed-
dig elért szép eredményekért, ügyességükért, nagy-
szerű munkájukért, további kitartást és sikereket kí-
vánunk nekik. Csak így tovább!

Dari Erika tanítónő
Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum

Megéri versenyezni!
Alig kezdtük meg a második félévet, de már több versenyen vagyunk túl, nem is akármilyen 
eredménnyel. Kisdiákjaink, mindennapi tanulmányaik mellett, még a versenyekre való 
felkészüléstől sem riadnak vissza. Ezeknek a felkészüléseknek meg is lett a gyümölcse, hiszen 
többen közülük országos szakaszra is eljutottak, amelyek még ezután kerülnek megrendezésre.
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Részvétnyilvánítás
Kocsis Gabriellának és családjának 

fejezzük ki őszinte részvétünket 
szerettük halála okozta fájdalmukban. 

KOCSIS ANDRÁS, 
szeretett férj, apa, nagyapa volt, 
hirtelen eltávozása megrázott 

mindannyiunkat. 
Legyen számára könnyű a föld, 

pihenése csendes. 

Mihamarabbi vígasztalódást 
kívánunk a családnak!

Az RMDSZ sarmasági Szervezete 
és az RMDSZ sarmasági Nőszervezete

Nagy Péter, aki Nagy Béla-Zoltán és Nagy 

Krisztina fi a

Bucur Ádám, aki Bucur Szabolcs-Attila és 

Bucur Eszter-Szilvia fi a

Bihari Sára, aki Bihari Csaba és Bihari 

Matild-Lea lánya

Dakó Anett-Lidia, aki Dakó Tibor és Dakó 

Katalin lánya

Bentea Eduard, aki Bentea Gabriel és 

Bentea Krisztina-Anita fi a

Isten éltesse az újszülötteket!

SZÜLETTEK

Katona Róbert és Baikó Gerda

Bálint Attila és Kocsis Henrieta-Kinga

Sok boldogságot!

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEK

ELHALÁLOZTAK

Sólyom Irén, élt 76 évet
Lápos Estera, élt 69 évet

Molnár Andrei, élt 71 évet
Kirei Iuliu, élt 41 évet 

Csóka Erzsébet-Veronika, élt 75 évet
Balogh Iboika, élt 65 évet
Király László, élt 45 évet 

Szekeli Elisabeta, élt 89 évet
Nemeş Pavel, élt 64 évet

Kocsis András, élt 61 évet

Béke poraikra!
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Fizesse elõ vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


