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Becsengettek

Az ősz közeledte nemcsak egy új évszak kezdetét jelenti,
hanem az új tanévét is. Ahogy közeledik a szeptember
egyre izgatottabbá válnak gyerekek, szülők, pedagógusok
egyaránt. Szeptember 9.-én a Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceumban is megkezdődött a 2018-2019-es tanév.

A tartalomból

Hamvas Béla szavai buzdítón hathatnak minden új
tanévet kezdőre, legyen az diák, pedagógus, vagy akár
gyermekét kísérő szülő. Minden tudásunkat meg kell
osztanunk egymással, hiszen igazán csak ettől leszünk
értékes emberek saját magunk és egymás számára is.
Az új tanév lehetőséget ad arra, hogy a tudás
szomjra éhes tanulók vágyát felkészült tanárok
csillapíthassák. Az iskola vezetősége és tanári kara
azon munkálkodott az elmúlt hónapokban, hogy a
2018-2019-es tanév újdonságokat is hozzon magával.
A Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum idén új
szakokkal várta a kilencedikes diákokat, román és
magyar nyelven természettudományok szak indult,
magyar nyelven hegesztő, illetve román és magyar
nyelven autómechanika szak, ezzel eleget téve a helyi
és környékbeli vállalkozók kéréseinek is. A vezetőség
igyekezett olyan szakokat indítani, amelyekkel
diákjaink a későbbiekben megállják a helyüket a
munkaerőpiacon.
Az évnyitón jelen volt Dari Tamás főtanfelügyelőhelyettes, Dombi Attila-János Sarmaság Község pol

„A fény csak abban válik áldássá,
aki másnak is ad belőle...
Amit szerzel, amit elérsz,
amit tudsz, amit átélsz, oszd meg.
Hamvas Béla

gármestere, Lucza István-Attila, Tóth Csaba és Berki
Edith, a helyi tanács képviseletében, valamint Todoran
Bianca a helyi rendőrőrs képviseletében.
Bőti Sándor-Csaba iskolaigazgató nem csupán in
tézményként tekint az iskolára, hanem úgy, mint egy
nagy közösségre, amely az évek során már családdá
forrt. Épp ezért kérte a diákokat, hogy ha tehetik, má
sodik otthonukként tekintsenek iskolánkra. Jó kedv
vel és gyermeki kíváncsisággal lépjék át annak kapuit
minden reggel.
A tanévnyitó ünnepség végén osztályfőnöki órákkal
kezdték a diákok, volt aki megszokott osztálytályfő
nökéhez, osztálytársaihoz térhetett vissza, voltak akik
most ismerkedtek új diáktársaikkal, osztályfőnökük
kel vagy tanítónőjükkel. Reméljük, hogy ez az új vagy
már meglévő kapcsolat gyümölcsöző lesz mindenki
számára.
Sikerekben gazdag, eredményes új tanévet kívá
nunk minden diáknak és pedagógusnak, kitartást és
türelmet minden szülőnek!
Sz.A.

Második világháborús emlékmű avatás
Felvincen, Sarmaságiak részvételével is…

A II. Világháborúban a Fehér megyei Felvincen lezajlott
háború után 74 év, a romániai rendszerváltást követően közel
29 év elteltével sikerült a felvinci magyar közösségnek méltó
módon emlékművet állítania a helységükben életüket vesztett
honvédeknek és megemlékezni a katonai és
2. oldal
polgári áldozatokról.
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Második világháborús emlékmű avatás
Felvincen, Sarmaságiak részvételével is…
A II. Világháborúban a Fehér megyei Felvincen lezajlott háború után 74 év, a romániai
rendszerváltást követően közel 29 év elteltével sikerült a felvinci magyar közösségnek
méltó módon emlékművet állítania a helységükben életüket vesztett honvédeknek és
megemlékezni a katonai és polgári áldozatokról.
A helyi közösség és
a Tordai Honvéd Hagyo
mányörző Bizottság szer
vezésében a megemléke
zésre és emlékmű avatás
ra 2018 szeptember 9-én
vasárnap került sor.
A magyar Honvédelmi
Minisztérium Háborús
Kegyeleti Igazgatósága
közleménye szerint Fel
vincen és környékén 1944.
szeptember 8-12 között
lezajlott harcokban 20
honvéd vesztette életét, il
letve eltűnt, talán fogságba
esett.
Az 1944 augusztus
23-i fordulat következ
tében a román hadsereg
szembekerült az Északerdélyi magyar hadsereggel, az új helyzetben a front
áttevődött a Maros és Aranyos vidékére. Felvincnek
az a szerep jutott, hogy lehetőség szerint feltartóztas
sa az ellenséget, amíg kiépítik a tordai védővonalat.
A hősi halált haltak emlékére 74 év után sikerült
méltó emlékművet állítani. Három márványtábla állít
méltó emléket az impozáns kőtömbön. A bejárattal
szembeni tábla szövege: „A II. világháborúban a fel
vinci harcok során 1944. szeptember 8 és 12 között
életét vesztett vagy eltűnt 20 honvéd emlékére.”
A nagy község életében a jeles nap ökumenikus
istentisztelettel kezdődött, majd a 200 fős ünneplő kö
zönség a megemlékezés helyszínére vonult, a magyar
temetőbe. Anyaországi, valamint erdélyi vendégek
mellett az elesett katonák leszármazottjai is lerótták
kegyeletüket.
Sarmasági áldozata is volt a felvinci harcoknak,
Dari Sándor őrvezető, géppuskás honvéd. Családjának
tagjai lánya, özv. Katona Dezsőné sz. Dari Róza,
két fia, Árpád és Ernő jöttek el a megemlékezésre.
Elkísérte őket Seress Klára sarmasági családorvos,
Felvinc szülötte, férjével együtt.
Az ünnepi szónoklatok, üdvözlések után a család
kérésére alulírott felolvasta Dari Sándor lányának
nyilatkozatát, melyben beszámolt arról, hogy édes
apja halálhírét jóval a háborús események után Apa
Bálint leveléből tudták meg, aki elküldte megmaradt
személyes tárgyait, levelét, fényképeit.

Apa Bálint tanúsította, hogy egy fiatal orosz katona
hátulról lőtte le az ő kertjében. Később ő temette el, de
az elesett áldozatokat újra kihantolták és közös sírba
temették el. Mindenkit magyart, németet, oroszt, ro
mánt egyaránt. Ez lett a szovjet hősök emlékműve.
Ha későn is, de megadatott a magyar katonáknak
a végtisztesség.
A helyi lelkészek által megáldott emlékművet meg
koszorúzták a magyar Honvédelmi Minisztérium, a
Kolozsvári Magyar Főkonzulátus, valamint a Honvéd
Kegyeletmegőrző Bizottság tagjai, a helyi közösség, a
95 éves felvinci Takács Margit néni, élő szemtanú.
Az emlékművet megkoszorúzta Dari Sándor őr
vezető lánya, Dari Róza és két fia, a Pro Sarmaság
Kulturális Egyesület koszorúját Seress Klára és férje
helyezték el.
Fájdalmas sebeket szakított fel az emlékezés.
Mindig is sajogni fognak, amint arra a sok legyilkolt
emberre gondolunk. Mennyire olcsó volt az élet, ho
gyan kaszált a halál…
A Felvincen kötelességüket teljesítő honvédek 74 év
után megkapták a méltó megemlékezést, megtisztelve
őket a gyönyörű egyszerűségben is magasztos emlék
művel. Samaság hősi halottja nevében is köszönjük a
méltó megemlékezést.

Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes.

Horváth József
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Sarmaság a Szilágysági
Magyar Napokon

A Szilágysági Magyar Napok már évek óta az egyik legnagyobb rendezvénysorozat, amely
összefogja a Szilágy megyei magyarokat. Az öt napon át tartó rendezvény olyan eseményeket
hordoz magában, amelyek összefoglalják kultúránkat, szokásainkat, hagyományainkat.

Ennek tiszteletére a sarmasági küldöttség ebben
az évben is részt vett ezen a különleges alkalmon.
Vasárnap reggel a Sarmasági Polgármesteri Hivatal né
hány ügyeskezű dolgozója azon munkálkodott, hogy
mire az RMDSZ Sarmasági Nőszervezet tagjai megér
keznek, már kész sátor várja őket, hogy abba színt és
életet varázsolhassanak. Amíg a Nőszervezet tagjai a
sátor otthonosabbá tételével foglalkoztak, addig a fér
fiak a bogrács előkészítésével foglalatoskodtak.
Egy közel 100 literes üstben főtt a babgulyás,
amelyből minden kedves érdeklődőnek bőségesen

jutott. Délután három órától a Sarmasági Illegetők
Néptáncegyüttes vette át a színpadot. Az Illegetők
nagycsoportja kalotaszegi táncokat mutattak be, míg
a kiscsoport tövishátiakat. Itt meg kell említenünk azt
is, hogy a sarmasági néptánegyüttes nemrég egy tábor
ban vehetett részt, amely Sólyomkőváron volt megren
dezve. Ebben a táborban fejleszthették tánctudásukat,
amelynek eredménye a színpadon is látható volt.
Bízunk abban, hogy aki betért hozzánk, otthon
érezte magát, illetve jó kedvvel, jól lakottan távozott.
Székely Anetta
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Erdélyi Táncháztalálkozó
Székelyudvarhelyen

Idén szeptember 14-16. között rendezték meg Székelyudvarhelyen az Erdélyi
Táncháztalálkozót. Az ünnepségsorozat nagy jelentőséggel bír, hiszen negyven évvel ezelőtt,
1978-ban, a városban tartották meg a legelső táncháztalálkozót a világon.

A rendezvény két fő támogatója a Hagyományok
Háza Hálózat Erdély és a Kaszaj Kulturális Egyesület
– az Udvarhely Néptáncműhely támogatásával igye
keztek emlékezetessé tenni ezt a jubileumi találkozót.
Az eseményen több mint harminc társulat vett
részt, köztük Szilágy megyeiek is. Megyénkből je
len voltak A Sarmasági Illegetők, a Zilahi Terbete,
a Szilágycsehi Berekenye, a Krasznai Bokréta nép
táncegyüttesek, valamint adatközlőink Cseke Ferenc
és Cseke Éva (Lele), Nagy András és Nagy Katalin

(Bogdánd), illetve Cserés Dezső és Cserés Ilona
(Kraszna).
Az három napos rendezvény különlegessége volt,
hogy nem csak a magyar kultúrának és népi szoká
soknak adóztak, hanem a nemrégiben elhunyt Kallós
Zoltán emlékének is, aki még az elmúlt évben a ren
dezvény védnöke volt.
A szilágysági küldöttség büszkén képviselte ottho
nát és mutatták meg a helyi lépéseket, dallamokat.
SZ.A.

Néptáncos edzőtábor Sólyomkőváron
A Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány,
a Pro Sarmaság Kulturális Egyesület és a Sarmasági
Önkormányzat támogatásával az Illegetők Néptánc
csoport ismét részt vehetett egy edzőtáborban,
amelyet szeptember 4-7 között szerveztünk meg
Sólyomkőváron.
Az edzőtábor felkészülése alatt a kiscsoport
szilágysági táncokat sajátíthatott el, illetve a nagy
csoport mezőségi táncokat Hercz Vilmos és Lakatos
Fanni koreográfusok segítségével. Sokat köszönhetünk

nekik, hiszen nagy odaadással igyekeztek átadni
tudásukat, hogy azt majd később táncosaik
kamatoztathassák.
Támogatóink 59 személy számára biztosították a
szállás költségeit.
Köszönettel tartozunk minden támogatónak és
nem utolsó sorban a szülőknek, akik hozzájárultak
étkezési költségeinkhez, illetve köszönetet mondunk
szakácsnőinknek Tóth Eszternek és Kocsis Sárának.
Sz. A.
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Idén történt...

Beszámoló evangelizációs hetekről

A tél folyamán evangelizációs hit
mélyítő alkalmakra került sor gyüle
kezeteink szervezésében. Mindegyik
helyen tartott evangelizációs hét közsé
günkben, örvendetesen nagy érdeklő
désre tartott számot, felekezeti hovatar
tozástól függetlenül. Január harmadik
hetében a Sarmasági Magyar Baptista
Gyülekezetben voltak ilyen jellegű alkal
maink, ahova sokan eljöttek igeközelbe.
Himnuszunk egy szép lelki ének volt
azon a héten:
„E zord időben felcsendül egy drága
üzenet,
Irgalomról szól, hű Megváltómról,
Már rég kerestél szabadulást bűnnek mélyéből…
Halld meg e jó hírt Isten szeret, ő megbocsájtja
bűneidet…”
Február második hetében a Sarmasági Roma
Gyülekezetben volt evangelizációs sorozatunk. Isten
nem személyválogató, hanem minden népből kedves
előtte aki féli Őt és az Ő útjára lép. Jó látni ahogy meg
változnak emberek életei, megszabadulva rabláncoktól,
kemény függőségekből és Jézusban megtalálták az új
élet boldogságát.
Március második hetében pedig az Ilosvai
Kultúrotthonban lehettünk együtt estéről estére nagy
számú hallgatósággal. Jó volt látni az Ilosvai nép egy
részének nyitottságát és szomjúságát az Isten igéje
iránt.
Összegyülekezéseink központjában az evangéli
um hirdetése volt, ami „jó hírt, nagy hírt, örömhírt”
jelent. Meghívott vendég igehirdetők szóltak estéről

estére érintve létünk nagy kérdéseit. Miért vagyunk?
Honnan jöttünk? Merre tartunk? Van-e abszolút
igazság? Hogy illeszkedhetünk ebbe az egészbe?
Hallhattunk Jézus Krisztus csodálatos tervéről az
ember életével. akitől bocsánatot kapunk bűneink
re, megtalálhatjuk életünk értelmét és reménységgel
tekinthetünk a jövőbe. Helyreállhat az Isten és em
ber között megszakadt kapcsolat, amely hamisítat
lan boldogságot biztosit. Mert az igaz keresztyén
nem az akinek csak gyülekezete vagy egyháza van,
hanem Megváltó Jézus Krisztusa, akitől bocsánatot
kért és kapott. Az igehirdetéseket énekcsoportok
gazdagitották szép énekekkel, illetve személyes
bizonyságtételeket hallhattunk, olyan emberek
életéből akiknek az evangélium megváltoztatta az
életüket. Erről hallhattak és ebben újulhatott meg lel
kük azoknak akik eljöttek ezekre az istentiszteletekre.
Semmi sem fontosabb mint Istennel kibékülni és aka
rata szerint élni a hétköznapokban.
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Olvasó kuckó

Tekergő ösvény

Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy
csöppnyi kislány. Picike volt, akár a kisújjam, vagy
még attól is kissebb lehetett. Ezért is hívták Aprócs
kának. Amilyen kicsi volt olyan nagy bátorság volt
benne, nem félt semmitől, pedig az erdő közepén
lakott. Mindig sóvárogva nézte a tekergő ösvényt,
hallotta, hogy nagyon veszélyes de azt is tudta, ha ott
végigmegy talán legnagyobb álma válik valóra.
Nagy szeretett volna lenni. Mindig mondogatta:
„Bárcsak nagyobb lennék, mint a fűszálak és a
levelek”. Ahogy töprengett magában egyre csak
figyelte a tekergő ösvényt, mely kanyargós, hosszú és
titokzatos volt.
- Aprócska! Aprócska! -kiáltotta egy vékony hang, a
hangyabojból. Ficc volt , a hangyabarát,akin Aprócska
sokszor segített, ha a göröngyök útjába álltak.
- Álmomban a titkos ösvényen sétáltunk, minden
olyan barátságos volt, egyáltalán nem volt ott semmi
félelmetes, mint ahogy mi elképzeljük és Okos a ba
goly erősíti.
- Hallottam a nevem-szólalt meg Okos a bagoly,
-igenis félelmetes a tekergő ösvény. Egyszer arra rep
kedtem, de amit láttam , jaj az rémes volt, nem men
nék oda az biztos, habár Büszke, a szarvas azt állítja,
hogy az ő agancsai azért olyan szépek , mert végig
ment az ösvényen és kiállta a három próbát ami ott
rávárt.
- Aztán mond csak Okos te mi rémeset láttál? -kér
dezte kíváncsian Aprócska.
- Szörnyű volt és félelmetes, fekete és borzos, füstölt
és tüzet is okádott.
- Hm, ez valóban nem hangzik túl jól, de én akkor
is nagyobb szeretnék lenni, el fogok menni a tekergő
ösvényhez és szerencsét próbálok.
-De Aprócska, ha valami történik veled és nem
jössz vissza, akkor ki fog ránk vigyázni és segíteni ne
künk? -kérdezte aggódva Ficc.
- Ne aggódj, nem lesz semmi baj, vagy tudod mit,
ha kedved tartja, jöhetnél velem s talán még megvéd
jük egymást.
- Vigyázzatok magatokra!-köszönt el Okos is
tőlük.
Elindultak hát, bátran a tekergő ösvényen. Ahogy
haladtak felfele a nap is elbújt , hidegebb lett és szür
keség. Nem féltek, bátran mentek tovább. Egy patak
keresztezte útjukat, benne egy vergődő csodahallal,
aki nem tudott úszni, mert megsérült az uszonya.
Aprócska, leguggolt, nehezen kisegítették a patakból
a halacskát, hiszen nagyobb volt, mint ők, óvatosan
kihúzta az ágacskát a hal uszonyából, aki boldogan
úszott tovább:
- Jótett helyébe, jót várj! - mondta a hal és átsegítet
te őket a patak túlsó partjára.

Alig kanyarodtak egy két fordulást az ösvényen,
hát egy madárral találkoztak, aki sírt -rít, nem tudott
repülni, beleakadtak a szárnyai egy hatalmas pókhá
lóba. Aprócska a madárnak is segített.
- Jótett helyébe jót várj - mondta a madár - üljetek
a hátamra s elviszlek az ösvény legtetejébe.
Így is lett, hamarosan megérkeztek a szürke, sötét,
füstölgő, talán még tüzet is okádó házhoz ahogy Okos
jellemezte amit látott. Félelmetes volt valóban, de a
csöppnyi lány nem félt, közeledett, kinyitotta az ajtót.
Egy csúnya boszorkányra hasonlító szörnyű lényt lá
tott az asztal mellett sírni.
- Mért sírsz?-kérdezte tőle félszegen Aprócska.
- Jéé, te ide merészkedtél, nem féltél?, halacská
mon, madárkámon segítettél? Valóban bátor vagy és
nagyon jó lelkű. Mindenki fél tőlem, csak ők maradtak
nekem, de csapdába estek és még ők sem jöttek töb
bet. Elkeseredésemben, magányomban, tüzet raktam,
füstöltem, hogy valaki rám is felfigyeljen. Nem bántok
én senkit, csak magányos vagyok, bánatommal ezért a
tekergő ösvényre sötétséget, komorságot, félelmet va
rázsolok. Neked elárulom a titkot. Ha valaki kedvesen,
megfogja csúnya, ripacsos kezem, megölel és beszélget
velem, a csúnya komorságot elkergetem innen.
- Hát, csak ennyi a baj, jaj te szegény - megölel
te, megfogta kezét, beszélgetett vele és érezte, hogy
növekszik Aprócska teste, a nap kisütött, madárkák
csiripeltek, ragyogás vette körül a tekergő ösvényt s
a környéket. …Aprócska s barátai ezután boldogan
éltek, a tekergő ösvényen bátran végig mentek, beszél
gettek , nevetgéltek többé nem féltek.
Mese volt, igaz volt,…. ne bántsd az emberi lelket,
lehet besötétül a tekergő ösvényed…
K.I.M.

Az osztályban gyerekek tanulnak,
gyere el te is velem az iskolába: Várlak!

Közéleti, közművelődési havilap

Sólyom Hanna Tünde
II. osztály
Szilágylompért
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Az én iskolám
Az én iskolám gyönyörű
Szerteszét sok-sok gyerek örül.
Kinn a fű csikiz téged,
a madarak dalolnak néked.
Akácvirág nyílik szépen,
katicabogár repül az égen.
Az osztályban gyerekek tanulnak,
gyere el te is velem az iskolába:
Várlak!
Sólyom Hanna Tünde
II. osztály
Szilágylompért
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Házasságot
kötöttek
Erdélyi Jácint-Pál és
		
Jurj Krisztina-Anett
Csóka Zoltán-Sándor és
		
Demjén Heléna-Andrea
Demjén Arnold-Krisztián és
		
Lukács Noémi

Sok boldogságot!

ElhalálozTAK
Nagy Árpád, élt 78 évet
Katona Csaba, élt 44 évet
Sarkadi Margareta, élt 83
Dari Aranka, élt 74 évet

Tördelés és nyomtatás:
TEHNO-PRINT Zilah

Tóth Ioan, élt 78 évet

A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzőik felelnek,
azok nem mindig tükrözik a szerkesztőség véleményét is.

Béke poraikra!
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Közéleti, közművelődési havilap

Fizesse elő vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

