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Aktuális 

Majális - egyik legvidámabb tavaszi ünnepünk

Idén április 30 és május 1 között Sarmaságon is 
megrendezésre került a majális

Április 30-án reggel úgy tűnt, hogy az időjárás nem 
épp a legkedvezőbb a rendezvény lebonyolításához. 
Ennek ellenére reggel 10 órakor, ahogy megérkeztem a 
sarmasági kastélykertbe, a standok már fel voltak állítva, 
már zajlottak a gyerekfoglalkozások és sportvetélkedők, 
és javában rotyogtak az ízletes ételek a Sarmasági Ifjúsági 
Tanács és a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum 
bográcsaiban. 

Ebéd után a KI MIT TUD? tehetségkutató vetélkedőre 
került sor. Ének és vers/mese kategóriában mutathatták 
be tehetségüket a gyerekek. A zsűrinek nem volt könnyű 
feladata a kiértékelésben, ugyanis tehetségesebbnél- 
tehetségesebb gyerekek léptek színpadra, alig volt 
érezhető rajtuk a lámpaláz. Ének kategóriában két első 
helyezett is lett: Bai Ágota és Keresztes Nóra-Andrea. 
Második díjban részesült Katona Hunar, harmadik 
helyezettek pedig Dobrai Hanna-Viktória és Habineac 
Stefánia- Fanni. Különdíjban részesült Kászonyi Istvánka 
és Varga Bianka-Erika. Vers kategóriában szintén szoros 

volt a mezőny, így hárman is első díjban részesültek: 
Erdei Kristóf, Kocsis-Pataki Simon és Keresztes Nóra-
Andrea. Második helyezést ért el Demjén Nikol-
Klarissza, Kocsis Nóra és Székely Ábel. Püsök Milán har-
madik díjban részesült. Emléklapot kapott Tóth Csaba, 
Gál Tamás-Timoti, Kirei Zsanett.

Délután szórakoztató műsorokra került sor. Fellépett 
a sarmasági Jaguárok mazsorett tánccsoport, majd 
néptáncfellépések következtek, a szilágycsehi Berekenye 
és a sarmasági Illegetők néptánccsoport előadásában. 
A néptáncfellépéseket követően, bár az idő még borús 
volt, már igen égett a talpa a jelenlévőknek. A Zilahi 
Superton zenekar körülbelül két órán keresztül húzta a 
talpalávalót. A mulatós és könnyűzenei műfaj után a rock 
kedvelők is örvendezhettek a sarmasági fiatalokból álló 
Vermilion zenekarnak. Este szabadtéri buli következett 
DJ Valenssion közreműködésében.

Másnap már az időjárás is valamivel kedvezőbb volt, 
ez a résztvevők számán is meglátszott. A nap felnőtt 
sportvetélkedővel kezdődött s eközben a bográcsos is főtt 
az RMDSZ Sarmasági Nőszervezet és az Europan KFT 
sátra mellett.      Folytatás a 2. oldalon

Az ünnep  eredete egészen a pogány korra megy vissza, a természet megújuló erejének ünnepére. 
A majális különösen az északi népeknél terjedt el, több szimbolikus cselekmény kíséretében, melyek közül 
nálunk az úgynevezett májusfa állítás ismeretes. Május 1-je 1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe. 
Eredete a brit ipari forradalomig nyúlik vissza. Régen az egyház Fülöp és Jakab apostolokat ünnepelte e 
napon, később Szent Józsefre, Jézus nevelőapjára emlékeztek május 1-jén, míg 1891-ben, a II. Internacionalé 
a munkások ünnepének nyilvánította május elsejét.       (Forrás: Pallas Nagylexikon)
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A délután többnyire szabad foglalkozásokkal, kellemes 
beszélgetésekkel, ismerkedéssel telt el, majd újabb táncos, 
szórakoztató műsorra került sor a Sepsiszentgyörgyi 
Inkognitó együttes előadásában. Este László Attila, a 
2011-es Csillag születik győztese kápráztatta el hangjával 
és előadásával a sarmasági közönséget.

A Sarmasági Ifjúsági Tanács idén nem csak 
besegített a szervezésben

Szándékosan nem tettem különösebb megjegyzést 
a cikk első felében arra, hogy milyen szerepe volt a 
Sar masági Ifjúsági Tanácsnak a rendezvény lebonyo-
lításában, mivel úgy gondolom, hogy pusztán egy 
megjegyzésnél sokkal többet érdemel a lelkes csapat. 
Természetesen nem csak a SIT érdemel külön dicséretet, 
hanem a szervezők minden tagja és csoportja, viszont 
az ifjúságot azért emelném ki, mert több éves stagnálás 
után az elmúlt időszak eseményei arról tanúskodnak, 

hogy igen erősődő szervezetté nőtte ki magát. Ahogy 
az köztudott, csupán az elmúlt 3-4 hónapban több 
rendezvényt is szerveztek egyénileg, vagy társszervezői 
voltak különböző karitatív programnak. Az idei 
majálison idén első alkalommal volt a SIT-nek saját 
sátra és első alkalommal készítettek bográcsost 
egyénileg, méghozzá egy 100 literes üstben.Az elkészült 
bográcsosból mondhatni mindenkinek jutott bőven. 
Õk vendégelték meg a fellépő néptánccsoportokat, a 
testvértelepülésről, Nagyhalászról érkezett vendégeket 
és persze mindenki más is bátran meríthetett az üstből.

A Sarmasági Ifjúsági Tanács ez alkalommal anyagilag 
is hozzájárulhatott a rendezvényhez az RMDSZ által 
működtetett Communitas Alapítvány jóvoltából, ugyanis 
a Communitas Alapítvány egy 1000 lejes támogatásban 
részesítette a SIT-et pályázat útján. A támogatási 
összegből a Zilahi Superton zenekar került kifizetésre.

Bóné Ildikó-Gréta

Május 9-én délután a Sarmasági 1-es Számú Szak-
képző Líceumban került sor Kui János író, nyelvész, 
nyugdíjas magyartanár „Kígyóvonal” című könyvének 
bemutatójára. A regényt az író személyesen mutatta 
be Újhelyi Julianna Mária nyugdíjas könyvtáros közre-
működésével.

A jelenlévőket elsőként Dari Tamás iskolaigazgató 
kö szöntötte, megköszönve és méltatva a könyv szerzőjét, 
hogy az írása által sarmasági történetekkel ismerkedhet 
meg az olvasó. Újhelyi Julianna Mária szintén köszön-
tötte Kui János írót és a jelenlévőket, kiemelve, hogy: „Jó 
az irdalmat szeretni, anyanyelvünk mellett kitartani mindig és 
mindörökké.”

„Ebbe a faluba, iskolába nagyon nagy vágyakozással 
jövök mindig, mert nagyon szép emlékeket õrzök.” - nyitotta 
be szédét az író. „Egy emberi életnek a bemutatását óhajtot-
tam bemutatni. Mûfajilag lehet nevezni családregénynek, 
önélet írás nak. Szerkezeti felépítése is úgy indul, hogy elõször a 

helyet mutatom be, hogy az olvasó is érezze, hogy hol játszódik 
a történet.”

Úgy gondolom, hogy a könyv egy-egy részének a 
felolvasása közben a hallgatóság nem csak azt érezte, 
hogy hol játszódik a történet, hanem teljességgel átérez-
hette az adott esemény, helyzet vagy történés pilla natait. 
Amellett, hogy megismerkedhettünk az akkori Sarmaság 
és az oktatás helyzetképével, igen mély betekintést 
nyerhettünk a szerző konkrét érzelmi világába, s ezáltal 
még inkább átélhettük a történetet és sokkal közelebb 
kerülhettünk a valósághoz.

A könyvbemutatót kö-
ve tően Osváth Sára, nyug-
dija zott magyartanár, mély 
tisztelettel és elismeréssel 
mél tatta a könyvet és a 
szer  zőt. „Szóról-szóra igaz. 
Ki csit regény, kicsit életút. 
Tel jes mértékben bemutatja, 
hogy milyenek voltak az em-
berek akkor. (...) A tanár úr-
nak köszönhetem, hogy ma-
gyartanár lettem. Volt, aki meg-
mutassa a helyes irányt, hiszen akkoriban még a szüleinktõl nem 
várhattuk el, hogy a továbbtanulásra buzdítsanak. Számomra 
példamutató volt.”

A bemutatót hagyományos könyvvásár követte, 
viszont aki valamilyen okból kifolyólag nem lehetett 
jelen a bemutatón és szeretné a könyvet megvásárolni, 
ezt megteheti Katona Béla nyugdíjazott fizika tanárnál.

Bóné Ildikó-Gréta

Majális - egyik legvidámabb tavaszi ünnepünk Folytatás az 1. oldalról

Kígyóvonal
Ki is gondolná a cím alapján, hogy ez a könyv épp Sarmaságról szól? Pedig nem is 
akármilyen történetet mutat be…
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Ezzel a gondolattal és érzéssel indult el egy nyolca-
dikos osztálytalálkozó gondolata.

Néhány, 30 évvel ezelőtti nyolcadikos diák, úgy 
érezte, gondolta, hogy találkoznunk kell, és ugyanakkor 
kö szöntsük is fel, azt a tanárunkat, osztályfőnökünket, 
aki még a mai nap is fontos személyiség az életünkben. 
Azt az embert, aki 34 évvel ezelőtt egy szép őszi napon 
ér kezett meg Sarmaságra, egy ismeretlen helyre, ahol ma 
is aktívan tevékenykedik és teljes erejével részt vesz a falu 
életében, és ma már díszpolgára is. Igen Õ az Horváth 
József  tanár úr, akit nem kell különösebben bemutatni a 
sarmasági embereknek. 

Úgy gondoltuk megérdemli, hogy méltóan meg ünne-
peljük a névnapját, úgy hogy az egykori diákjai, akiket 
először tanított, irányított, akikkel elindult a tanítás 
rögös, de szép útján, találkozóra hívja.

Könnyen ment a szervezés, mert mindenki örömmel 
fogadta a kezdeményezést, mindannyian nagyon vártuk 
a nagy napot, március 19.-ét. 

Kisdiákokhoz méltóan pontosan 10 órakor, szép 
szám ban meg is érkeztünk a sarmasági iskolába. Nagy 
örömmel üdvözöltük egymást. Azokat is, akikkel naponta 
találkozunk és azokat is, akiket csak néhanap vagy szinte 
sosem, hisz vannak, akik a határ túloldaláról érkeztek 
meg erre a napra.

Osztályfőnökünk nagy örömmel és büszkeséggel 
mutatta meg osztálytermét, ahol meglepődve és cso dál-
kozva álltunk meg a 30 évvel ezelőtti ballagó képünk 
előtt. Vidáman szemléltük egykori önmagunkat, kerestük 
a változás jeleit.

Dari Tamás a sarmasági iskola igazgatója bemutatta a 
tanári szobát, mesélt az iskola fejlődéséről, változásairól, 
eredményeiről. Habár sokszor elmegyünk iskolánk előtt, 
ezen a napon, mintha másképp láttuk volna. Újra kis-
diá koknak éreztük magunkat, néha még úgy is visel-
kedtünk. Megfeledkezve magunkról cseverésztünk, 
nevet  géltünk, élveztük egymás társaságát. A meglett 
fér fi emberek, családapák, édesanyák fiatalosan, gond ta-
lanul foglalták el helyeiket az iskolapadokban. Vissza-

tértünk a gyermekkorba. Újra osztályfőnöki órán voltunk. 
Osztályfőnökünk egy szép verssel köszöntött bennünket, 
amelyet a tiszteletünkre, erre a napra írt. Íme:

„Kerek harminc éve röppentünk szét.
Ki, ki tervezte, élte az életét.
Ma visszatérünk egyetlen napra,
A szeretett helyre, az iskolapadba.
A terem más, illata sem a régi,
Leülünk s a pillanat a múltat idézi.
Hallgatjuk egymás, s az oszi szavát,
Röviden meséli ki-ki a maga sorsát.
Mi az osztály, még kicsit maradunk
Harminc esztendõt elmorzsolgatunk.
Késõbb, ha kell, több táncot eljárunk
Jönni fog a búcsú, ígéretek sora:

NEM VÁRUNK 30 ÉVET EGY ÚJ TALÁLKOZÓRA!
 Örömmel állapítottuk meg, hogy a táblára felírt 29 

diákból senki sem távozott el tőlünk. Mindannyian jó 
egész ségnek örvendünk.

Osztályfőnökünk kezdte a mesélés sorát, elmondta, 
hogy vele mi történt az elmúlt 30 év alatt. Aztán ránk 
került a sor, de a tanár úr mindannyiunkról tudott mon-
dani valamit, mintha mindig nyomon követné a sor sun-
kat, mint egy édesapa a gyerekeiét.

Hajdanán is úgy éreztük, hogy ő a második apánk, 
aki irányít, fegyelmez, ha kell és figyel ránk.

Aztán elkészült az a csoportkép, amely a régi kép alap-
ján készült és amelyre, örömünkre, nehezen fértünk fel.

A jókedv a délután folyamán csak fokozódott, a szé-
pen megterített ünnepi asztal előtt és a táncparketten is. 
Ott már velünk tartott egykori tanító nénink, Király Ilona 
nyugdíjas tanítónő, aki elindított minket az iskolai életbe. 

Jól sikerült találkozó volt. Nem csak azért, mert so-
kan voltunk, hanem azért is, mert együtt voltunk, együtt 
lehettünk és megélhettük az összetartozás erejét. Úgy 
éreztük, hogy mi még mindig egy osztály, egy jó csapat 
vagyunk. Azzal az ígérettel váltunk el, hogy ezt meg kell 
is mé telni... valamikor... néhány év múlva... talán jövőre...

 Mátis Ilona

Egy osztálytalálkozó margójára
„Ha már a jövőbe nem láthat az ember, tekintsen vissza múltjába:                                   
keresse föl szép emlékeit.” Blaha Lujza
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Megalakulásától kezdve, rövid időszak kivételével 
annak a célnak rendelték alá, hogy biztosítsa a jól felkészült 
szakembereket, szakmun kásokat a Sarmasági Szilágy 
Bányavállalat részére. Ez így is működött a rendszerváltásig. 
Folyamatosan biztosította a szakemberképzést, ezek el-
helyezését a több mint 3000 alkalmazottat foglalkoztató 
szilágysági szén bánya központja és részlegei számára. 
A rendszerváltás és a bányavállalat fokozatos, majd vég-
leges  bezárása új kihívásokat, az oktatási, képzési struktúra 
átértékelését igényelte.

A megváltozott körülmények, a piacgazdaságra, 
a hatékony termelésre való áttérés új kihívásokat 
teremtettek. Nemcsak a gyakorlati képzés terén, hanem 
az egyre növekvő szolgáltatási szféra követelményei egyre 
szerte ágazóbbak lettek. Olyan elgondolások, gyakorlati 
lépések megtételét kellett megtegye az iskola mindenkori 
vezetése, hogy tudjon a munkaerőpiacon fennmaradni. 
A XXI. század eleji iskola el kell, tudja adni magát, 
szembe kell nézni a városi nagymúltú középiskolák 
szívó hatásával. Minden tanu lóért meg kell küzdeni, 
megtartani, nem szabad hagyni elkallódni...

A sarmasági középiskola a szakemberképzés terén 
próbál és akar ez után is jól teljesíteni. Áz infrastruktúra, 
technikai felszerelés, informatikai dokumentációs 
háttér adott. A jó eredmények csak közös összefogás 
által megvalósíthatóak. Kiemelkedő fontosságúak a 
közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együtt mű-
kö  désével kapcsolatos feladatok, valamint a szülők, 
ta nulók, pedagógusok és az intézmény partnerei kap-
cso lat tartásá nak formái. A fentiek ismeretében és a 
megváltozott értékrend figyelem be vételével az oktató-
nevelő a sarmasági középiskolában kiemelten kell ke-
zelje a felzárkóztatást és olyan szabad szellemű iskola 
meg teremtését, mely elsősorban átadja a demokratikus-
tanulócentrikus értékeket.

A teljesség igénye nélkül az önmeghatározásnak 
tartal maznia kell a lehetőség biztosítását a modem termé-
szettudományos és humán műveltség megszerzésére 
(általános alapműveltség).

Az oktató munka lehetőséget ad a műszaki szakképzés 
minden terüle tén (elméleti és gyakorlati téren egyaránt) 
széleskörű szakmai lapozásra és szakmaszerzésre, 
figyelembe veszi az állami szakképzési és önnevelési 
célokat és követelményeket. 

Elsődleges feltétel, elismerni a tanulók szuverenitását 
életpályájuk önálló megválasztására, identitásuk önálló 
alakítására.A nevelési elvek számára korparancs a sze-
mélyiség tisztelete és sza badsága, tanár-diák, diák-tanár, 
tanár-szülői közösség együttműködés. Az iskolában az 
értelmes rendet, a személyiséget kibontakoztató sza badság 
és az azt értelmesen korlátozó fegyelem, önfegyelem a 
tanulók érdekeit szolgálja. A sarmasági középiskolában 
hitet teszünk amellett hogy csak a sokoldalúan képzett 

ember képes tartalmas életre. Éppen ezért tanítási progra-
munkban azonos fontosságúak a reál, műszaki és humán 
tantárgyak, a rendszeres testedzés, az egészséges életmódra 
való törekvés. A különböző tantárgyak oktatása során szem 
előtt tartjuk az in tegráció elvét, olyan tudás kialakítását, 
melyben az ismeretek egységes rendszert alkotnak. 
Felfogásunk szerint minden tanuló tehetséges valami lyen 
területen. A tehetség kibontakozásának legfőbb feltétele, 
ha sokféle tevékenység, program között választhat.

Minden oktatási intézménytől elvárják a teljesítmény 
centrikusságot. El kell érnünk, hogy a tanulás tanulóink 
számára ne kényszert, folyama tos stresszhelyzetet, 
hanem örömforrást, érdekes tevékenységet jelentsen. Ezt 
a differenciált foglalkozások tudják biztosítani.

A flexibilitás elve megköveteli, hogy az iskola oktatói-
nevelési rend szere rugalmasan alkalmazkodjon a tanulók 
sokféleségéhez. A sarmasági 1. számú szakképző Líceum 
tanulóinak zöme vidéki, falusi környezetből származik, 
a tanítási nyelv kétnyelvű, román és magyar. Ezért 
céljaink tartalma igazodik az iskolai működés külső és 
belső feltételrendszerének változásához, a követelmények 
alakulásához. A sarmasági középiskola fennálása (1963) 
óta a tantestület élenjár mind a közoktatás, mind a sza-
kirányú műszaki képzés területén az új, járható utak 
keresésében, a me gújulásban.

Eddigi fél évszázados múltunk, eredményeink, 
sze re pünk, a tanítvá nyainkért érzett felelősségünk pre-
desztinálnak (elrendelnek) bennünket magasabb, haté ko-
nyabb színvonalú, innovatív munkarészre.

Sarmaság és vidéke, a sokszínű Krasznamente, 
a közeli Tövishát, a szilágysági hepehupa igényeit 
felmérve az elméleti és szakképző okta tásban igyekszünk 
megjelentetni azt a kínálatot, amely a mi palettánkon 
szerepel.

Tudatában vagyunk, hogy a következő években 
egy erősödő konkurenciával kell számolnunk (harc 
a tanulókért, állami támogatásokért, in- gáztatásért, 
pályázati alapokért). Tudjuk, hogy ennek a versenynek 
van nak olyan futamai, ahol nem az élről indulunk.

Előnynek számít a kiváló pedagógus-szakember 
gárda, az átlagosnál tehetségesebb, szakmai orientáltságú 
tanulóink, az önkormányzat kel lő, biztos és hathatós 
támogatása, kiváló felszereltségünk, az átlagosnál 
szélesebb körű szakmai függetlenség. Hátrányt jelenthet a 
központi finanszírozás bizonytalansága, esetleges szakmai 
megtorpanás, az újítási folyamatok lelassulása, esetleg a 
tanulók létszámának csökkenése.

Meggyőződésünk, hogy a hátrányok kiküszöbölhetők, 
ha az 50. évfor dulóját ünneplő fiatal Alma Mater 
tantestületének fő erénye marad a kor szerű szemlélet, 
a magas színvonalú tartalom, a tanulók iránti nagyfokú 
elkötelezettség a jövőben is.

Oktatási, nevelési elvek, pedagógiai alapértékek érvényesítésére 
való törekvések a fél évszázados Sarmaság-i középiskolában
Az 1963-ban alapított Sarmasági Elméleti Líceum, majd Ipari Isko lacsoport, jelenleg 1. számú 
Sarmasági Szakképző Líceum, a sokszínű Krasznamente vidékközpontú középiskolája.
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Emellett a másik nagy probléma az, hogy gondol-
kodás nélkül szemetelünk, ezzel sajnos nem adjuk vissza 
a természetnek azt, amit elvettünk tőle, sőt! Tudatosan 
kellene azzal foglalkozni, hogy ha kivágunk egy fát, mert 
szükségünk van például arra a melegre, amit nyújtani 
tud egy hideg téli napon, akkor azt pótoljuk is. De kik 
gondoskodnak arról, hogy ezek a problémák meg ol-
dódjanak? Sajnos elég kevesen... viszont vannak olyan 
megmozdulások, akciók, amelyeknek keretein belül 
„visszatelepítjük” az erdőt a környezetünkbe, illetve össze-
szedjük azt a rengeteg szemetet, amit nap, mint nap eldo-
bálunk. 

A Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum egy 
öko  logikus napot szervezett az Iskola Másképp pro-
gram keretein belül, melyben részt vett a Sarmasági 
Ifjú sági Tanács is. Ez az ökologikus nap faültetésből és 
hulladékgyűjtésből állt, amellyel leginkább az isko lás 
diákokat mozgatták meg. Ez egy jó lépés lehet ahhoz, 
hogy már kisiskolás kortól tudatosan neveljük gyer-
mekeinket arra, hogy ne csak kihasználjuk a természetet, 

hanem tiszteljük és szeressük is. Erre a napra április 21-e 
volt kitűzve, szerencsére a természet is mellettünk állt és 
a reggeli hideg ellenére a Nap is kisütött, nagyon szép 
és jó időnk volt. A fiúk ásókkal, a lányok pedig száraz 
ágakból készített jelekkel nekigyürkőztek a munkának, 
hogy a kijelölt helyekre elültethessék a több mint 2000 
darab csemetét. A munka után tartottunk egy pihenőt és 
az áldomásra is időt szakítottunk, hiszen a csemeteültetés 
közben főtt a finom bográcsos és emellett szalonnasütésre 
is sor került az erdészháznál. A kemény munka után talán 
még az étel is jobban esik. Az ebédre közben megérkeztek 
azok is, akiknek a feladatuk a hulladékgyűjtés volt. 

Nagyon jó hangulatban telt el ez a nap és remélem, 
hogy azok a fiatalok, akik részt vettek ebben, a munka 
mögött nem csak a fáradtságot látták meg, hanem 
meglátják a természetet és saját magukat is. 

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak a 
finom ebédet, a munkához szükséges szerszámokat és 
nem utolsó sorban köszönjük mindenkinek, aki eljött időt 
és energiát nem sajnálva!                  Balog Anetta

A Sarmasági Ifjúsági Tanács az 
előző bál tapaszta la taiból és pozitív 
visszajelzéseiből kiindulva döntött 
úgy, hogy második alkalommal 
is megszervezi az Atlas bált 
Sarmaságon. 

A Farsangi báltól eltérően most 
nem volt tombola, de ez nem sokkal 
könnyítette meg a szervezők dolgát, 
hiszen ennek ellenére a szervezés 
egy komoly feladat volt, amely 
odafigyelést és kemény háttérmunkát 
követelt meg. 

A SIT az eseményt igyekezett 
minél több felületen reklámozni, 
hogy minden érdeklődőt megszó-

lít hasson, ezért közösségi oldalon 
esemény, illetve közterületen plakát 
formájában történt a hirdetés. 

Az óra el sem ütötte a tízet, de 
már csoportosan érkeztek az em-
berek, így a jegyszedőknek sem volt 
könnyű feladatuk. 

Végeredményben egy sikeresnek 
mondható rendezvényt tudhat magá-
énak a SIT, hiszen a bálra ismét nagy 
létszámban érkeztek érdeklődők, 
akik a jó hangulatnak köszönhetően 
hajnalig mulattak. 

Balog Anetta

Iskola másképp -  Faültetés 
A mai világban annyira felgyorsult az élet, hogy sajnos gyakran nem vesszük észre azt, ami legin-
kább körül vesz minket, a természetet. Egyre nagyobb az igény a különböző használati cikkekre, 
amelyeknek egyik legfőbb alapanyaga közvetve vagy közvetlenül is, a fa. Gyakran bele sem gon do-
lunk abba, hogy ez mit okoz, kivágunk egy fát és azzal nyugtatjuk magunkat, hogy „úgyis visszanő”.

Pünkösdi Atlas bál
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Meglátásom szerint, a 21. századra egyre jobban 
jellemző a rohanó életmód, a nem odafigyelés és az 
egészségtelen életmód. Talán ebben nagy szerepet 
játszik a technológia fejlődése, hiszen most már alig kell 
megmozdulni, mindent elérünk a különböző kütyüinken 
keresztül, szinte már bármit megtudunk oldani az 
internet segítségével. Így belegondolva sokunknak 
nagy kő esik le a szívéről, hiszen nem kell száz fele 
elmenni, hanem mindent otthonról elintézhetünk. De 
biztos, hogy ez ennyire jó? A sok előny mellett ennek 
a fejlődésnek bizony hátulütői is vannak. Az emberek 
egyre antiszociálisabbak, lustábbak lesznek és nem is 
beszélve a számos egészségügyi problémáról is, amelyek 
kialakulhatnak. 

Ezekre a problémákra talán jó megoldást nyújt a 
sport. Úgy gondolom, a rendszeres sport nem csak 
a testet erősíti, hanem a mentális képességeket is, 
önállóságra tanít, fejleszti a problémamegoldó képességet 
és a csapatsportok pedig segítenek a közös munkában 
másokkal. Mindezek mellett egy bizonyos sportág űzése 
kialakítja azt a vágyat, hogy egy közösséghez tartozzak, 
hogy részese lehessek egy csoportnak, röviden erősíti a 
csoporttudatot. Ezek a képességek nem csak a jelenben 
segítenek, hanem megalapozzák a jövőt is, ahhoz hogy 
majd könnyedén együtt dolgozhassunk másokkal. 

A Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum diákjai 
is részt vesznek május 21-én a csőgyártással foglalkozó 
Tenaris Silcotub által kezdeményezett futóversenyen. 

A próba-futóversenyt május 19-én tartották meg, 
amelyen több száz diák vett részt, az óvodásoktól egészen 
a szakiskolásokig.

Négy korcsoportra osztották azokat a bátor jelent-
kezőket, akik megmérettették magukat: az óvodások 200 
métert szaladtak, az elemi osztályosok 500 métert, egy 
kilométert futottak az 5-8 osztályosok, három kilo métert 
pedig a szakiskolások. Minden korosztályban a lányok és 
a fiúk külön versenyeztek, a tavalyi futástól eltérően most 
a tanárok nem indultak külön, hanem mindenki a saját 
osztályát segítette, támogatta, viszont a bátrabb tanárok 
próbára tehették magukat a szakiskolásokkal. 

A nyitóbeszédben Dari Tamás iskolaigazgató el-
mondta, hogy az egész megyében nem volt még erre 
példa, hogy egy községet teljes egészében meg moz-
gassanak, hiszen a község minden falujából érkeztek 
bátor jelentkezők. Az iskolaigazgató úr nagy hangsúlyt 
fektetett a szabályok ismertetésére, amelyek közül a 
legfontosabbak: „vigyázzunk magunkra és egymásra!”. 

Ennek a megmozdulásnak egyik célja az, hogy kicsit 
ösztönözzék a fiatalokat arra, hogy aktívan sportoljanak, 
és ne hanyagolják el saját magukat, hiszen az egészség 
az egyik legfontosabb dolog az ember életében. A másik 
célja talán az is lehetne, hogy a szülőket is kicsit felrázza 
a hétköznapokból, hiszen a szónak csak akkor van ereje, 
ha mellé tettek párosulnak. Ne csak szóban ösztönözzük 
őket, hanem mutassuk meg nekik, hogyan kell csinálni, 
tudjuk nagyon jól, hogy egy gyereknek a fő példa a szülő 
illetve maguk a felnőttek, csak akkor tudjuk őket jó útra 
terelni, ha mi is azt követjük.    Balog Anetta

Egészséges életmódra való nevelés 
„Ép testben ép lélek”
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Gyermeknap
A Gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. 

A Nemzetközi Gyermeknap (általában június 1.) meg-
ünneplése Törökországból ered és különösen volt kommu-
nista országokban vált népszerűvé. Ehhez hasonló az 
ENSZ által létesített Egyetemes Gyermeknap (Universal 
Children’s Day) intézménye.

Nemzetközi gyermeknap
A Nemzetközi Gyermeknapot a világ számos 

országában megünneplik, általában (de nem mindenhol) 
június 1-jén. Az ünnepet először Törökországban 
tartották meg 1920-ban (1920. április 23.), majd később a 
genfi Gyermekjóléti Konferecián 1925-ben. Nem világos, 
miért pont június 1-jét választották ki.

Egyetemes gyermeknap
Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy 

minden országban tartsák meg az Egyetemes Gyermek-
napot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ 
gyermekeinek testvériségéről és egymás közti meg ér-
tésről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett 
küzdelemről. Javasolták a kormányoknak, hogy 
mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre a célra, amit 
megfelelőnek gondolnak.

Waldinger Ágnes - Gyermeknapra

SZÜLETTEK

Varga Adela-Elena, aki Varga Terezia-Andreea 
lány

Varga Ábel-Cristian, aki Varga Eleonora fia
Tinca Daria-Emanuela, aki Tinca Aurel és 

Serban Aurica- Garofita lánya
Pósalaki Rebeka- Natasa, aki Pósalaki Róbert-

Lucian és Pósalaki Florica-Margareta lánya
Lukács-István Ábel, aki Lukács Ottó és István 

Krisztina fia
Érsek Annabella, aki Érsek Béla és Érsek 

Annamária-Judith lánya
Kupás Zente, aki Kupás Nándor és Kupás 

Eliza-Izabella fia
Balla Tamara, aki Balla Zoltán és Balla 

Hajnal-Timea lánya
Kocsis-Pataki Félix, aki Kocsis-Pataki István és 

Kocsis-Pataki Andrea fia
Pályi-Kis Ákos, aki Pályi-Kis Zoltán és Pályi-

Kis Timea-Ibolya fia

Isten éltesse az újszülötteket!

Illes Szabolcs- Csaba és Demjén Beáta
Keresztes Zoltán és Bai Brigitta

Filep Károly és Lukács Brigitta-Anita
Bordi László-Lehel és Varga Noémi Sára

Vicsai Szabolcs és Beksi Kinga
Nagy Béla-Zoltán és Kocsis Krisztina

Sok boldogságot!

Benk Francisc, élt 83 évet, Kocsis Sándor, élt 42 
évet, Kocsis Ileana, élt 77 évet, Lakatos Lóránd-
József, élt 31 évet, Sólyom Zoltán, élt 53 évet, 
Varga Ferencz, élt 52 évet, Morosan Sanda-Monica, 
élt 54 évet, Balogh Adalbert, élt 66 évet, Csighi 
Ilona, élt 60 évet, Varga Árpád, élt 43 évet, Kovács 
Catalina, élt 91 évet, Demjén Adalbert, élt 91 évet, 
Keresztes Nicolae, élt 69 évet, Talpos Rozalia, élt 
84 évet, Katona Sándor, élt 56 évet, Gál Paul, élt 
81 évet, Varga Francisc, élt 86 évet, Csóka Emilia, 
élt 86 évet, Mudura József, élt 60 évet, Keresztes 
Mihály, élt 81 évet, Lõrincz Rozália, élt 83 évet

Béke poraikra!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ELHALÁLOZTAK

Szervusztok kis gyerekek!
Mit mondhatnék tinéktek?
Gyermeknapon legyetek 

boldogok,
Ez most a ti napotok.

Unokámat átölelem
És könnyem cseppen.

Boldogság a szívemben,
Hogyha tartalak a 

kezemben.

Mosolyodat nem feledem,
Eszembe én jól bevésem.

Kacaj, gyermekzsivaj gyógyír lelkemnek,
Mikor szaladgálsz a kertemben.

Csókod, s puha kis kezed,
Ha érzem elmegy az eszem.

Imádlak és imádlak százszor és ezerszer,
Több ez nekem, mint bármely csodaszer.

Csokoládét és vattacukrot,
Ezt ma mind benyalhatod.

Nem számít most más, kis unokám,
Csak az, légy boldog, s vidám.

Gyermeknapon biciklizz, s vonatozz,
És egy csodás tóparton napozz.
Játssz boldogan, felhőtlen, mert

Egykettőre belőled is felnőtt lesz.

Viszlát kis gyerekek!
Azt mondom most tinéktek,

Gyermeknapon legyetek boldogok,
Ez most megint a ti napotok.



Közéleti, közmûvelõdési havilapKözéleti, közmûvelõdési havilapKözéleti, közmûvelõdési havilap

8 | 14. évfolyam | 5. szám 

Fizesse elõ vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


