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Mosolygó karácsonyt!

Az RMDSZ sarmasági Nőszervezete immár hatodik alkalommal szervezte meg jótékonysági
vásárját karácsony előtt, december 8-án. A helyi szervezet az RMDSZ Nőszervezet Mosolygó
karácsonyt! rendezvénysorozatához csatlakozott saját vásárjával.

Nem volt kérdés, hogy idén is megszervezzük a jótékonysági vásárt, hiszen az előző évek pozitív tapasztalataiból kiindulva, mindig sikeres és nagy közkedveltségnek örvend
rendezvényünk. Eseményünk által ismét mosolyt tudunk
csalni a gyerekek arcára, amely melegséggel és szeretettel
tölti be szívünket.
Az RMDSZ sarmasági Nőszervezete adománygyűjtés
céljából szervezte meg a vásárt, hogy ezzel is segíthesse a
különleges betegségben szenvedő gyerekeket, illetve a nagyon hátrányos helyzetű családokat. A nőszervezet tagjai
úgy döntöttek, hogy a befolyt összegből Kicsi Noel SMA-1et is támogatni szeretnék, hogy ez a kicsi, ártatlan gyermek
közelebb kerülhessen gyógyulásához.
A vásár advent második vasárnapjára esett, a várakozás
időszakára. Adventi koszorúnkon meggyújtottuk a második
gyertyát, amely szívünkben fellobbantotta a remény lángját.
A remény lángját arra, hogy tettünkkel talán mosolyt tudunk
csalni olyan emberek arcára, akiknek betegségükből vagy
anyagi helyzetükből adódóan kevésbé nyílik alkalmuk erre.
A Nőszervezet minden évben azon dolgozik, hogy minél
választékosabb portékával készüljön az érdeklődők számára: nagy számban készültek karácsonyfadíszek, adventi koszorúk, különféle dísztárgyak, mézeskalács, különböző nyalánkságok és a helyszínen frissen sült fánkot, forralt bort és
forró teát lehetett vásárolni. Jó érzéssel tölti el szívünket és
lelkünket, hogy a karácsony szelleme kicsikben és nagyokban is egyaránt felébresztette a segíteni akarás vágyát. Idén
újfent csatlakoztak akciónkhoz kisiskolás diákok, szüleik és
tanítóik. Az általuk készített dísztárgyakkal hozzájárultak
akciónk sikeréhez.
A jó hangulatról a Sarmasági 1-es számú Szakképző
Líceum diákjai gondoskodtak énekszóval és szavalatokkal. Továbbá a hangulatot fokozta az is, hogy idén a szokásaitól eltérően a Mikulás másodszorra is ellátogatott a jó
gyerekekhez.
A vásárt Berki Edith, az RMDSZ sarmasági Nőszervezet
elnöke kezdte meg köszöntőjével, és ismertette az ado-

mánygyűjtés célját és a Mosolygó karácsonyt! mibenlétét.
Elmondása szerint, amikor lehetőségünk van arra, hogy
másoknak segíthessünk, ki kell használni az alkalmat, és
mindent megtenni azért, hogy legjobb tudásunk szerint erőt
adhassunk azoknak, akiknek szükségük van rá. Az RMDSZ
Sarmasági Nőszervezete épp ezért igyekszik minden évben
kihasználni az adventi időszakot, ilyenkor nagyobb az összefogás ereje, és együtt több mindenre képesek vagyunk.
A vásár délután négy órától kezdődött és egészen estig
tartott, a Nőszervezet tagjai dacolva a hideggel, szívesen fogadták volna tovább is az ide érkezőket, viszont a portékáink
igen kelendőnek bizonyultak, hiszen estére már szinte minden elfogyott, így aki később érkezett, már csak a fánkban
és forró teában lelhette örömét.
Az üresen maradt asztalok nem csak azt bizonyítják,
hogy a Nőszervezet tagjai szép és kelendő dolgokat készítettek, hanem azt is, hogy az emberekből még nem veszett
ki a segíteni akarás, és adományaikkal segítséget próbáltak
nyújtani a beteg gyerekek és a nagyon hátrányos helyzetű
családok számára.
A befolyt összegből közel 40 krónikus betegségben
szenvedő gyereknek és hátrányos helyzetű családnak
szeretnénk segíteni és kicsit mosolygósabbá varázsolni a
karácsonyukat.
Az esemény sikerét nagyban befolyásolták a háttérmunkálatok, amelyben a Nőszervezet segítségére volt a község
polgármestere, Dombi Attila-János, a helyi RMDSZ képviselete, az Europan vállalat, amely minden évben támogatja rendezvényünket, a Nőszervezet tagjai a Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceum diákjai és tanítóik, és nem utolsó sorban
azok az emberek, akik minden évben adományaikkal és segítségükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy mi is segíthessünk.
Reméljük, hogy az elkövetkező években is sikerül adománygyűjtő vásárt szerveznünk, hogy egy doboznyi szeretettel hozzájárulhassunk ahhoz, hogy valakinek szebbé,
mosolygósabbá váljon a karácsonya!
Székely Anetta
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Köszöntöttük az 50. éves házasokat

Az egész életre szóló, boldog szerelmes kapcsolatok titkos receptje a következő: sohasem arra kell
figyelni, hogy mit kaphatunk, hanem mindig azt kell nézni, hogy mit adhatunk. Adam J. Jackson
Sok házasság és családalapítás előtt álló ﬁatal érdeklődik afelől, hogy mi a hosszú,
boldog házasság titka. Erre a
kérdésre sokunknak megfogalmazódhat néhány gondolat
a fejében: kölcsönös tisztelet,
megértés, őszinteség, türelem,
megbocsájtás stb., de teljes választ nem biztos, hogy tudnánk
adni. Ha a hosszú házasság receptjére vagyunk kíváncsiak,
jobb azoktól érdeklődni, akik
mögött már néhány évtized áll.
A fenti idézetben röviden és
tömören megvan fogalmazva,
nem arra kell ﬁgyelnünk, hogy
mit kaphatunk a másik féltől, hanem azt, hogy mi az amit
mi adhatunk. A Karácsony közeledtével is ez egy aktuális
gondolat, hiszen nem véletlenül tartja a mondás, hogy
jobb adni, mint kapni. Ha az ember arra törekszik, hogy
őszinte, tiszta szívvel adjon embertársának, házastársának, már azzal saját magának is örömet okoz, hiszen
tettével a másik embert sikerült boldoggá tennie. Talán
ez lehet az egyik legnagyobb kulcsa a hosszú, boldog házasságnak, őszintén és szeretve adni.
A decemberi hónap több szempontból is ünneplésre
ad okot, elsősorban Jézus Krisztus születését ünnepeljük,
másrészt pedig köszöntöttük azokat is, akik a 2019-es

évben ünnepelték, hogy immár
50 éve alkotnak egy párt.
December 16-án, hétfőn
reggel rendkívüli tanácsülést
tartottak a Sarmasági Polgármesteri Hivatalban, ahol Dombi
Attila-János községünk polgármestere és tanácsos kollégái
ünnepi keretek között összesen
nyolc házaspárnák adták a díszoklevelet 50. házassági évfordulójuk alkalmából: Csóka Ioan
és Demjen Ecaterina, Kovács
Alexandru és Kocsis Elisabeta,
Botos Ludovic és Kása Elisabeta
, Balog Béla és Király Elisabeta,
Erdei Alexandru és Varga Elena,
Balog Alexandru és Erdei Ileana, Bihari Vasile és Demjén Ecaterina, Németi Sighismund és Lukács Irma. Ez a
nyolc házaspár arról tanúskodik, hogy 50 év távlatából is
épp oly szeretettel tudnak egymásra nézni, mint házasságuk legelején. Az élet tele van megpróbáltatásokkal,
nehézségekkel, de ha kitartunk egymás mellett és együtt
dolgozunk a megoldáson, tartós és kiegyensúlyozott házasságunk lehet.
Szívből kívánunk a köszöntött házaspároknak még
hosszú, boldogságban eltöltött éveket szerető családjuk
körében!
Székely Anetta

Néptáncos edzőtábor Sólyomkőváron

A Bethlen Gábor Alap, a Pro Sarmaság Kulturális Egyesület és a Sarmasági Önkormányzat támogatásával
az Illegetők Néptánccsoport ismét részt vehetett egy edzőtáborban, amelyet december 12-15 között
szerveztek meg Sólyomkőváron.
Az edzőtábor felkészülése alatt a kiscsoport szatmári
táncokat sajátíthatott el Hercz Vilmos és Lakatos Fanni
koreográfusok segítségével. Sokat köszönhetünk nekik,
hiszen nagy odaadással igyekeztek átadni tudásukat,
hogy azt majd később táncosaink kamatoztathassák. A
táborból hazatért gyerekek új tudással és élményekkel
gazdagodhattak, mindezek mellett pedig csapatépítő
programként is tekinthetünk erre a néhány napra,
hiszen az ott töltött idő hozzájárult ahhoz, hogy a
gyerekek jobban megismerjék egymást, így még össze
szokottabb lesz a kis csapat.
Támogatóink 37 személy számára biztosították a
szállás és étkezés költségeit.
Köszönettel tartozunk minden támogatónak és
nem utolsó sorban a szülőknek, akik hozzájárultak
valamilyen formában a tábor megvalósításában.
Sz. A.
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Karácsonyi versek gyerekeknek
Benedek Elek – A karácsonyfa
Csingilingi, szól a csengő,
jertek ﬁúk, lányok!
Ég a gyertya, meg van rakva
a karácsonyfátok.
Csingilingi, szól a csengő
arany a csengése.
Aranyosabb, szebb ez, mint a
muzsika zengése.
Csingilingi, szól a csengő,
vajon kik csengetnek?
Mennyországból az angyalkák
a jó gyerekeknek.
Csingilingi, szól a csengő,
nyílik már az ajtó,
cseng a szoba, zeng a szoba
vidám gyerekzajtól.
Csingilingi, szól a csengő,
jertek ﬁúk, lányok,
ég a gyertya, meg van rakva
a karácsonyfátok.
Jézuska üzenete
Hulló hópelyhektől
Jézuska üzeni,
gyerekek, gyerekek
Rossz ne legyen senki.
Mert a jó gyermeket
Jézuska szereti
Szent karácsony estén
Keblére öleli.

Pásztorok
Pásztorok, pásztorok,
Nagy öröm vár rátok,
Megszületett Jézuska,
Akit régen vártok.
Nem messze istálló,
Ragyog régi fényben,
Ott fekszik a kisded,
Mária ölében.
Egyszerű szívetek,
Nyissátok meg neki,
A szegények baját,
Ő mindig átérzi.
Karácsony
Lehalkul a város zaja
karácsony estére.
Melengeti a lelkünket
a kis gyertyák fénye.
Megszületett a szeretet
lelkünkben e napon.
Hogy a fáradt embereknek
hitet, reményt adjon.
Mentovics Éva:
Karácsonyi jókívánság
Szent karácsony beköszöntött,
pompázatos ruhát öltött.
Oly szaporán, mint a zápor,
ezer csillag hull a fáról.
Örömkönnyek hullnak egyre,
s pottyannak a kis kezekre.
Fenyőfánkat körbeálljuk,
és egymásnak azt kívánjuk:
E szép este minden fénye
adjon erőt az új évre.
Minden napja legyen ünnep,
melengesse kis szívünket.

Őszinte részvétünket
fejezzük ki
Forgács Judithnak
testvére elvesztésének
érzett fájdalmában.
Isten nyugtassa békében!
Mihamarabbi megnyugvást a
család részére.
Az RMDSZ
sarmasági Szervezete
A feltámadott Jézus Krisztusba
vetett reménységben őszinte
részvétünket fejezzük ki
Forgács Judithnak
és családjának testvérének,
Rózsa Attilának elhunyta miatt
érzett fájdalmában.
Isten nyugtassa!
Az RMDSZ sarmasági
Nőszervezete
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Fizesse elõ vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

