
Közéleti, közművelődési havilap 2020 | 18. évfolyam |8. szám | Ára: 1 lej 

Online élet a valóságban
Emlékszem, azon 

a héten, amikor ez az 
egész bekövetkezett, 
nagyon sok felmerő 
és felelés volt beígérve 
nekünk.Tudtuk, hogy 
kemény hét áll előt
tünk és bármit meg
adtunk volna azért, 
hogy csak egy kicsit is 
tovább tudjunk ezek
re készülni. Amikor 
felmerült, hogy lehet 
szerdától nem kell 
menni iskolába, ketté 
oszlott a csapat: vol
tak akik már örültek 
és voltak akik ennek 
egy szavát sem hitték. 
Én a második csapat
ba tartoztam és kedd 
délután még keményen tanultam a szerdára beígért 
biosz felmérőre. Azt a felmérőt már soha nem fogjuk 
megírni mert szerdán az iskolák bezártak, mi pedig 
időközben, ha csak online is, de elballagtunk. 

Az elején minden annyira jó volt. Menőnek tartot
tuk azt, hogy online tanulhatunk, mert úgy voltunk 
vele, hogy jövőhéten úgyis visszamegyünk a suliba. 
De nem mentünk vissza egy hét, egy hónap de még 
két hónap után sem. Egy idő után ez az egész digitális 
oktatás az agyunkra ment. Kétszer annyit kellett dol
gozzunk, kétszer annyi feladatot kaptunk és úgy érez
tük, hogy minket senki nem ért meg. Nem értik, hogy 
nekünk ehhez nincs kedvünk? Nem értik, hogy nekünk 
ez sok? Sokszor fogalmunk sem volt arról hogy mit 
veszünk fel, csak legyünk már túl rajta. Konkrétan az 
ablakon dobtam volna ki a telefonom amikor jelzett, 
hogy valaki új feladatot tett közzé vagy lejárt a határ
idő a feladatra, amit nem csináltam meg.

Ez a vírus elvett tőlünk mindent. Az utolsó együtt 
töltött hónapokat, a ballagást, a bankettet, az utolsó 
osztálykirándulást és azt, hogy méltó módon megunk 
mögött hagyjuk az elmúlt 8 évet. Ha ez nem lenne elég, 
még hátra volt a híres nevezetes vizsga, amire 4 évet 
készültünk. Nagyon nem volt már ehhez kedvünk, ki 
voltunk merülve, annak ellenére, hogy egész nap csak 
a 4 falat néztük. De tudtuk, hogy ez az egyetlen esé
lyünk arra, hogy oda jussunk be, ahova szeretnénk. 

A két hetes felké
szítő sok mindent 
megoldott. Bementem 
a suliba, hogy találkoz
zak az osztálytársaim
mal, írjuk alá egymás 
albumát, beszélges
sek a tanáraimmal és 
talán még tanultam 
is valamit abban a két 
hétben. Június 15én 
mindannyian elmen
tünk vizsgázni és amíg 
be nem engedtek min
ket az épületbe ad
dig vagy a gen liricet 
ismételtük(persze, 
gen epicet kaptunk), 
vagy pedig az utolsó 
percekben próbáltuk 
megjegyezni, hogy a 

gúla rajzolásánál melyik vonal szaggatott és melyik 
egyenes. Ez a helyzet is különleges volt, hisz egész vé
gig maszkot kellett viselnünk, fertőtleníteni kellett a 
kezeinket és lázat kellett mérni. 

Miután lejárt a vizsgaidőszak, jött a véget nem érő 
várakozás, először a jegyek miatt, aztán pedig azért, 
hogy vajon bejutunke abba a liceumba vagy szakisko
lába ahova szeretnénk. Időközben elballagtunk online, 
kaptunk pár bátorító szót útravalóul és egy nagyon 
klassz osztályvideót. Ezzel pedig lezárult számunkra 
egy időszak, ha akartuk, ha nem. 

Nem tudom milyen lett volna elballagni, nem tu
dom milyen lett volna a bankett és azt sem tudom, 
hogy valaha megtudome. Illene valami pozitívat mon
danom, de nem akarok senkinek hazudni. Nekünk ez 
úgy volt siralmas ahogy történt. Mindezek ellenére 
biztos vagyok benne, hogy erre örökké emlékezni fo
gunk. Innen is köszönöm tanárainknak a 4 évet, osz
tályfőnökünknek, Horváth Józsefnek a végtelen türel
mét és végül, de nem utolsó sorban az osztálytársaim
nak az élményeket, a jót és a rosszat is egyaránt. Jók 
voltunk együtt. 

Minden végzősnek gratulálok és őszintén remélem, 
hogy szeptembertől már az iskolapadban kezdhetjük 
a tanévet! 

Szász Adrienn-Anikó
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Út a nagyvilágba...
Bizonyára sokunkban megfogalmazódott már a kérdés, hogy milyen lenne máshol élni, ami 
nem itt van... Ami talán nem Sarmaság vagy a környéke. Egyeseknek nehéz még csak bele is 
gondolni, hogy máshol éljenek, ami nem a szülőfalujuk, de vannak olyan esetek, amikor az 
ember új utakra lép (munka, tanulmányok, szerelem stb.), akár tetszik neki, akár nem. Úgy 
gondolom, hogy bármilyen utat, lakhelyt is válasszon az ember, sosem felejti el, hogy honnan 
indult, hová tartoznak a gyökerei. 

Augusztusi lapszámunkban bemutatunk néhány fi a-
talt, akik Sarmaságon nevelkedtek, illetve sarmasági gyö
kerekkel rendelkeznek. 

„Kellenek a gyökerek: van egy hely a földön, ahol meg-
születünk, megtanulunk egy nyelvet és fölfedezzük, hogyan 
boldogultak őseink a nehézségekkel. 

Eljön az idő, amikor felelősek leszünk ezért a helyért.
Kellenek a szárnyak. Megmutatják nekünk a képzelet 

végtelen horizontjait, elvisznek minket az álmainkhoz, 
elvezetnek távoli helyekre. A szárnyak segítenek abban, 
hogy megismerjük felebarátaink gyökereit, és tőlük is ta-
nuljunk.”

Paulo Coelho

Interjú DarI taMáSSal

Kérlek mutatkozz be, mesélj kicsit magadról. 
Dari Tamás vagyok, 19 éves és első éves egyetemis-

ta. Sarmaságon élek édesapámmal Dari Tamással, édes
anyámmal Dari Erikával és a négy éves kistestvéremmel, 
Áronnal. 

Mutasd be pár szóban a családod/szüleidet.
A szüleim törzsgyökeres sarmaságiak, hozzájuk ha

sonlóan én is itt nevelkedtem és remélem, hogy az egye
tem elvégzése után még visszatérek a szülőfalumba. 
Apám a Szilágy megyei főtanfelügyelőségen dolgozik, 
édes anyám pedig tanítónő a sarmasági iskolában.

Hol végezted a tanulmányaidat? 
Nyolcadikos koromig a Sarmasági 1es Számú Szak

képző Líceumban tanultam, egy nagyon barátságos kör-
nyezetben. A képességvizsga után előttem is ott állt az 
életem addigi legfontosabb döntése, a gimnázium kivá
lasztása. Kellő megfontolás után a Zilahi Silvania főgimná-
zium matematikainformatika szakát választottam.

Milyen szempontok alapján választottál gimnáziu-
mot és szakirányt? A szüleid támogattak ebben a dön-
tésben vagy esetleg próbáltak más lehetőség irányába 
„terelni”?

Egész életemben reál beállítottságúnak tartottam 
magam, a matematika és a fi zika sokkal jobban érdekelt,  
mint a nyelvek és emiatt sokkal hamarabb meg is tudtam 
azokat tanulni. Ez volt a fő szempontom a gimnázium ki-
választásában, a szüleim támogattak ebben a döntésben. 
A családban többen is itt végezték a tanulmányaikat, mint 
például édesapám és nagybáttyám.

Hogyan teltek a gimnáziumi éveid? Akadtak nehé-
zségek? Ha igen, hogyan néztél szembe ezekkel?

Visszatekintve nagyon jók voltak, rengeteg új barátot 
szereztem, több tantárgyban is elmélyítettem a tudáso
mat. Persze akadályok mindig is voltak, az első években 
szinte minden az volt, fel kellett venni az iskola ritmu
sát, egyre és egyre szorgalmasabban kellett készülni. 
Szerencsére egy olyan osztályközösséghez tartozhattam, 
ahol az emberek húzták egymást előre, segítettünk egy-
másnak és így közös erővel sikerült átvészelni a négy 
hosszú gimnáziumi évet. Külön szeretném megköszönni 
az osztálytársaimnak, padtársaimnak a segítséget és a 
tanárok munkáját. 

Mikor döntötted el, hogy szeretnél felsőfokú tanul-
mányokat végezni? Vagy esetleg egyértelmű volt, hogy 
a gimnázium befejezte után belevágsz?

Már a gimnázium kiválasztásakor fi gyelembe vettem 
azt, hogy a szüleim példáját követve, én is szeretnék fel
sőfokú tanulmányokat végezni. Ezért esett a választásom 
egy elméleti líceumra, ami eleget tett az elvárásaimnak.

Gyerekkorunkban, amikor megkérdezik, hogy „mi 
szeretnél lenni?” te mit válaszoltál? A gyerekkori álom 
tükrözi a jelenlegi döntésedet? Vagy teljes más irány-
ban indultál el?
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Mindig is mérnök szerettem volna lenni. Emlékszem 
kisiskolás koromban, egy karácsonyra kaptam egy já
tékot, amiben különböző áramköri elemekből lehetett 
kiskocsit és helikoptert építeni, ez szeretette meg ve
lem a fi zikát, ami azóta is érdekel. Ez többé kevésbé 
tükrözi a jelenlegi döntéseimet, talán annyi eltéréssel, 
hogy most már jobban izgat a programozás része a 
szakiránynak.

Mi alapján választottad ki a felsőfokú intézményt és 
a szakirányt? (gyerekkori álom, szülői nyomás, stb)

A felsőfokú intézmény és szakirány kiválasztása teljen 
mértékben az én döntésem volt.  A döntésem a Kolozsvári 
Műszaki Egyetem Automatika és Számítógépek Karára 
esett, mivel az megfelelt az elképzeléseimnek és remélem, 
hogy ez segítségemre lesz egy jó karrier elindításában.

Kik azok a személyek, akik támogattak ebben a 
döntésben? Voltak esetleg olyanok, akik megpróbáltak 
erról lebeszélni?

Mindenki támogató volt a döntésemmel kapcsolatba, 
leginkább a barátaim, akik ugyanott szeretnék folytatni a 
tanulmányaikat, de ugyanúgy a tanáraim és a családom 
is támogatott.

Mi/Ki motivált/motivál téged legjobban az életben?
Elsősorban a szüleim, mert nem szeretnék nekik csa-

lódást okozni, de ugyanakkor a barátaim is, mivel nem 
szeretnék lemaradni tőlük a tanulmányaimban ezért ke-
ményebben dolgozok, és így motiváljuk egymást.

Hogyan képzeled el a jövődet? (család, munka és 
beosztás, lakhely stb.)

Megpróbálok mindig pozitív lenni a jövőmmel kap-
csolatban. A tervem az, hogy az egyetem utolsó éveiben 
már elkezdek dolgozni és onnantól kezdve egyre feljebb 
csúszni a ranglétrán. Elsőre mindenképp Kolozsváron 
szeretnék lakni, utána majd még meglátjuk.

Mit üzennél azok számára, akikre még csak ezután 
várnak ezek az életreszóló döntések? (gimnázium/
egyetem választása)

Mindenkinek azt szeretném tanácsolni, hogy azzal 
foglakozzon ami érdekli, leköti és szívesen csinálja, legyen 
az akármi. Nem minden esetben kell megfelelni a szülők-
nek vagy akár a tanároknak, amíg azzal foglalkozunk ami 
érdekel. Továbbá tanácsolom, hogy tegyetek szert minél 
több barátra, mert velem a legjobb dolog ami történhe
tett, az volt, hogy remélhetőleg életre szóló barátokat 
szereztem. 

Interjú PÜSÖK anna KatalInnal

Kérlek mutatkozz be, mesélj kicsit magadról.
A nevem Püsök Anna Katalin, másfél évtizede élünk 

Sarmaságon. Úgy gondolom, az olvasók közül rengetegen 
ismernek, ezt tükrözi az is, hogy akárhányszor a faluban 
sétálok, mindig megállítanak az emberek, és érdeklőd-
nek hogylétem felől. Amikor ideköltöztünk, mindenki 
Katikának szólított, ezt már jó ideje kinőttem, de sok em-
berben egyszerűen megmaradt ez a név. 

A családommal élek egy óriási domb tetején, amely
re a magyarországi barátaim mindig rácsodálkoznak, 
mondván, hogy náluk ezt az egészet már körbekerítették 
volna, és valamiféle nemzeti parkot létesítettek volna a 
helyére.

Mutasd be pár szóban a családod/szüleidet. 
A szüleim kétségkívül azokhoz az emberekhez tartoz

nak, akik a puszta jelenlétükkel is jobbá tesznek bármi
lyen helyzetet. Egyikük sem sarmasági származású, de 
annyira szeretik ezt a vidéket, mintha a sajátjuk lenne. 

Apa a helyi református lelkész, akinek mindig van 
ideje egy meghitt beszélgetésre, és valamelyik zsebéből 
annyi jó tanácsot húz elő, amennyire az embernek éppen 
szüksége van. 

Anya az egyháznál alkalmazott, irodai munkát végez, 
de ezen felül rengeteg dolgot csinál. Ő itt a „mindenes”. 
Bármiféle egyházi rendezvény van, segít a lebonyolításá
ban, beszerzi a dolgokat, a nőszövetség aktív tagja, emel-
lett vezeti a háztartást, gyereket nevel. Vagány egy olyan 
nagy házban élni, de a porszívózás, és az ablaktörlés felér 
egy edzéssel.

Hol végezted a tanulmányaidat? 
Nyolcadik osztályig Sarmaságon tanultam, ugyanis 

ez olyan egyértelműnek tűnt. Itt voltak a barátaim, és a 
szaktanárok is mindent megtettek, hogy elegendő tudást 
adjanak át nekünk. 

Milyen szempontok alapján választottál gimáziu-
mot és szakirányt? A szüleid támogattak ebben a dön-
tésben vagy esetleg próbáltak más lehetőség irányába 
„terelni”?
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Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen nekem 
megadatott az a lehetőség, hogy külföldön, Debrecenben 
kezdhessem a gimit. Őszintén, nem tudom már megmon-
dani, mi minden játszódott le a fejemben, amikor tudato
sult bennem, hogy tényleg elmegyek, és új helyen kezdek 
tanulni. A szüleim természetesen támogattak ebben a dön
tésben. Anyukám volt az, aki végig tartotta bennem a lel
ket, és többször biztosított arról, hogy jó döntést hoztam. 

Hogyan teltek a gimnáziumi éveid? Akadták nehé-
zségek? Ha igen, hogyan néztél szembe ezekkel?

A gimnáziumi évek életem eddigi leggazdagabb évei 
voltak. Rendkívül sokat kaptam az iskolától, mind tanul
mányi, mind kulturális tekintetben. Rendszeresen jártunk 
színházba, egy év után magunk is elindítottuk a saját drá
makörünket. A darabokat a barátaimmal írtuk, és egyszer 
föl is léphettünk a Csokonai Színházban. Nyelvi lektorok 
érkeztek Németországból, Kaliforniából, megkönnyítve 
ezzel az idegennyelv-tanulást. Versenyszerűen űzhettünk 
különböző sportokat. 

Nagyon jó légkörben teltek ezek az évek, habár nehé
zségek is akadtak. Az internátus, ahol laktam rendkívül 
szigorú szabályokkal működött, ez sokszor elégedetlen-
séget és értetlenséget váltott ki belőlem, meg ott volt a 
folyamatos honvágy, amit éreztem.

Úgy gondolom azonban, hogy rengeteget „nőttem” az 
elmúlt négy év alatt, mindent egyedül kellett megolda
nom, legyen az egy csekk-befi zetés, egészségügyi prob-
lémák, bevásárlás.

Mikor döntötted el, hogy szeretnél felsőfokú tanul-
mányokat végezni? Vagy esetleg egyértelmű volt, hogy 
a gimnázium befejezte után belevágsz?

Számomra ez mindig egyértelmű volt, nagyon szere-
tem a kihívásokat, és az egész gimnáziumi légkört meg
határozta ez a „továbbtanulási láz”. 

Szerencsére a tanárok is tudatosan készítettek minket 
az érettségire, és a vizsgákra, de igazából egyéni vállalko
zás volt az egész, mert rengeteget kellett tanulni, és azt 
egyedül kellett végig csinálnom.  

Gyerekkorunkban, amikor megkérdezik, hogy „mi 
szeretnél lenni?” te mit válaszoltál? A gyerekkori álom 
tükrözi a jelenlegi döntésedet? Vagy teljes más irány-
ban indultál el?

Bárcsak emlékeznék arra, hogy mi szerettem volna gye
rekkoromban lenni! Még most sem tudnék válaszolni erre a 
kérdésre. Szerintem ez nálam nagyon változó volt, ugyanis 
fi atalon mindannyiunknak nemes álmai vannak, világmeg-
váltóak, vagy rendkívül izgalmasak. Mivel szuperhős szak-
irányt nem kínált egyik egyetem sem, a színészet, és az írás 
pedig örök hobbi maradt, én a jog mellett döntöttem.

Mi alapján választottad ki a felsofokú intézményt 
és a szakirányt? 

A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogász 
szakán kezdem meg tanulmányaimat szeptemberben, és 
erre nagyon büszke vagyok, ugyanis ez az ország legjobb 
egyeteme, bejutni is egy igazi kihívás volt. 1600 diák je
lölte meg első helyen ezt a szakot, úgy, hogy idén csupán 
80 állami támogatású hely volt elérhető.

Sokat gondolkodtam, hogy végül melyik egyetem le
gyen, viszont abban biztos voltam, hogy Budapesten sze
retnék élni. Imádom azt a várost, pezseg az élet, kultúra, 
szórakozás, sport, csomó lehetőség van, minden adott egy 
szép élethez. 

Kik azok a személyek, akik támogattak ebben a 
döntésben? Voltak esetleg olyanok, akik megpróbáltak 
erról lebeszélni?

A szüleim támogatása ebben az esetben is kulcsfon
tosságú volt. Előttem sokáig nem volt tiszta, hogy mit 
szeretnék tanulni, csak az, hogy mit nem: fi zikát, kémiát, 
algebrát… 2020. február közepén zárult le a jelentkezés, 
és én januárban döntöttem el, hogy végül a jogász szak
irányt választom. Egyik este az internátusi szobám eme
letes ágyáról felhívtam a szüleimet, és elmondtam nekik, 
hogy másnap átjelentkezek az emelt szintű töri órákra, és 
beszerzek néhány vastag szakkönyvet is. Meglepett csönd 
fogadott a vonal másik végén, és abban a pillanatban tud
tam, hogy akármi is lesz, végig kell csinálnom. 

Anyáék úgy segítettek, ahogy tudtak, ha pénzre volt 
szükségem, azt kaptam tőlük, ha csöndre, akkor azt. 
Kevesen tudják ezt rólam, nem vagyok annyira magabiz
tos, de amikor kételyek merültek föl bennem, ők mindig 
ott voltak, fejüket csóválták, és biztosítottak arról, hogy 
sikerülni fog, mintha a világon semmi más nem lenne 
ennyire természetes.

Mi/Ki motivált/motivál téged legjobban az élet-
ben?

Azt gondolom, hogy a sikerélmények. Nagyon gyere
kesen hangzik, de imádok nyerni, szeretem tudni, hogy jó 
vagyok valamiben. Mindig új kihívásokat állítok magam 
elé. Ebben a pillanatban az motivál, hogy tudom, nemso
kára ott leszek, ahová mindig is vágytam. Át fogom élni 
azt, amiért mindig is dolgoztam. 

Hosszú utat tettem meg eddig, és rengeteg ember jött 
velem szembe. Tanárok, akik félelmetesen mély tudással 
rendelkeztek, és nem csupán tanítottak, hanem mentorként 
is szolgáltak. Barátok, akik már a testvér határvonalát súrol
ták, ígéretekkel, hogy „…akármi is lesz, mi mindig együtt…”. 
Városok jöttek zsákokkal a hátukon, és amikor kinyitották, 
hogy belenézzek, majdnem elvakított mindaz, amit láttam. 
Természetesen ott voltak azok is, akik velem együtt sétáltak, 
a kezemet fogva: szülők, testvér, családtagok. 

Hogyan képzeled el a jövődet? 
Szeretnék sokatsokat utazni, ebben biztos vagyok. 

ÉszakAmerikába, Ázsiába, világot látni, és felfedezni 
mindazt, ami olyan távol van, és olyan elérhetetlennek 
tűnik. Ahogy mondtam, a jogon belül nem tudom még, 
hogy mivel szeretnék foglalkozni, de vonz a büntetőjog, 
a nemzetközi jog, az alapvető emberi jogok. Remélem, 
hogy az egyetemen nemcsak hatalmas lexikális tudást 
kapok, hanem útmutatást is, hogy megtaláljam a szen
vedélyemet, amelyet később az életben hivatásnak ne-
vezek majd. A karrierem elején szeretnék néhány évet 
Budapesten lakni, és dolgozni, viszont mindenképpen 
meg szeretném tapasztalni, hogy milyen „nyugatabbra” 
az élet, és ha nemzetközi joggal foglalkozom majd, akkor 
ez biztosítva lesz számomra.
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Mindenképpen szeretnék majd családot, de most úgy 
érzem, hogy ez még várhat. Az biztos, hogy annyi szere
tetet kaptam otthon, hogy az nem csak egy háztartásnak 
lenne elég, hanem akár húsznak is! 

Mit üzennél azok számára, akikre még csak ezután 
várnak ezek az életreszóló döntések? (gimnázium/
egyetem választása)

Nehéz olyasmit mondani, ami nem tűnik olyan elcsé
peltnek, levegőbe dobált szavaknak, miket csak úgy üre
sen ismételgetnek az emberek. 

Én azt mondom csak, hogy megéri. Bármilyen nehé
zség lesz, mert lesz elég, annyira jó érzés lesz, hogy meg
csináltad, és jogosan lehetsz büszke magadra. Úgy fogsz 
elaludni, hogy nem veszed észre, de mosolyogsz. Legyen 
előtted egy cél, nem muszáj egy konkrét egyetem, vagy 
szakirány, mert az változni fog. Gondolj arra, hogy milyen 
jó lesz besétálni arra az előadásra, vagy órára, amelyet az 
a hihetetlenül okos tanár tart. Mennyire jó lesz, amikor 
fölfedezik, hogy tehetséges vagy, és órákat töltenek veled, 
hogy fölkészítsenek egy versenyre, ami miatt év végén di
cséretet kapsz, és mindenki téged tapsol. Gondolj a szüle
idre, hogy mennyire büszkék lesznek, amikor valaki rólad 
kérdezi őket: „…sokat tanul, és ezért nagyon megbecsü
lik…”. Ha belegondolsz, ezek lesznek azok az évek, amelyek 

alatt megépíted saját magad, és ha jól döntesz, akkor még 
ez a két kéz és ez a nagy szív sem lesz elég, hogy befogadd 
mindazt, amit kapsz, amiért megdolgoztál. 

Fontos, hogy megtaláld a szenvedélyed, vedd körül 
magadat barátokkal, akik azt akarják látni, hogy boldog 
vagy, és fejlődsz, sose feledkezz el a családodról, akárhol 
is vagy! És tényleg, csináld azt, amit szeretsz, dolgozz meg 
azért, amiben hiszel, mert megteheted, és mert nem le
hetetlen. 

Különös találkozás
Nagyon meglepődtem, amikor kaptam egy üzenetet 

egy számomra addig ismeretlen lánytól, HégenSzénás 
Henriettától. Leírta, hogy úgy hallotta, én is az ELTE jo
gász szakán kezdem meg tanulmányaimat, és ebből az 
üzenetből az is kiderült, hogy Heni sarmasági származású, 
Zilahon szültetett, és a szüleivel elköltöztek Budapestre 
akkor, amikor ő még csak pár éves volt. 

Többször találkoztunk a nyár folyamán, meglátogat
tam őket a fővárosban, és olyan mennyiségű szeretetet 
és törődést kaptam nálunk, amelyhez az ember csak a 
saját otthonában, családjában van szokva. Kevés olyan jó 
embert ismerek, mint Heni és a szülei! Valószínűleg ez
után sokszor találkozom még velük, mert úgy döntöttünk, 
szeptembertől összeköltözünk Henivel! 

Interjú 

Hégen-SzénáS HenrIettával

Kérlek mutatkozz be, mesélj kicsit magadról.
A nevem HégenSzénás Henrietta. Az olvasók közül 

valószínűleg sokan inkább a szüleimet és nagyszüleimet 
ismerik, hiszen én bár Zilahon születtem, 3 éves voltam, 
amikor Magyarországra költözünk. Így én tulajdonképpen 
Budapesten nőttem fel. Tamási Áron szavait segítségül 
hívva, miszerint „az ember szíve mélyén örökké oda való, 
ahol született”, tudnám talán mégis a legjobban kifejezni, 
azt, hogy mit jelentett, illetve még mai napig is mit jelent 
számomra az a pár hét, amit gyermekként nagyszüleim
nél tölthettem és ma, még egyetlen élő nagymamámnál 
tölthetek Sarmaságon. 

Mutasd be pár szóban a családod/szüleidet.
Felemelő érzés látni, ahogy egy madár repülni ta

nítja a fiókáit, szárnyakat ad nekik, megismerteti velük 
az élet legfontosabb és legalapvetőbb dolgait. Repülni 
tanítja őket majd, ha eljön az idő szárnyalni hagyja őket 
mondván: „Tőlem megtanultatok majdnem minden meg
tanulhatót, mostantól a saját életeteket kell, hogy éljétek”.  
Minden szülői pillantás, reakció, kimondott szó befolyá
solta, azt, hogy milyen ember lettem és 20 év távlatából 
visszatekintve pedig elképesztően hálás vagyok a szüle
imnek, hogy megtanítottak, arra, hogyan kell az életnek 
„nekirepülni”, anélkül, hogy fejjel mennék a falnak. 

A szüleim, mindketten sarmasági származásúak és 
mindketten Sarmaságon nőttek fel. 

Apukám Kolozsváron végezte az egyetemet és jelen
leg mérnökinformatikusként dolgozik Budapesten. Sokan 

mondják azok közül, akik ismernek minket, hogy olyanok 
vagyunk, mint két tojás, hiszen elképesztően hasonlít egy
másra a kinézetünk és a személyiségünk is. 

Anyukám Nagyváradon végezte a közgazdasági egye
temet és jelenleg könyvelőként dolgozik egy koreai bank
nál. Sokszor nézem anyát, ahogyan a családért nap mint 
nap megtett megtesz, és nagyjából 20 év után rájöttem, 
hogy soha nem leszek képes teljesen elszakítani magam 
tőle, nem számít mennyire vagyok erős vagy gyenge. Az 
évek alatt a részemmé vált, épp olyan fontos számomra, 
mint a szívem. Most, hogy kirepülök a családi fészekből 
és elköltözök otthonról egyszerűen rettegek attól, hogyan 
fogom tudni „egyedül” meghozni életem fontos és sors
fordító döntéseit, hiszen anya az egyetlen, aki még nálam 
is jobban tudja, hogy mi az, ami jó nekem. 

Hol végezted a tanulmányaidat? 
Hatodik osztályig Budapesten egy német kéttannyel

vű általános iskolában tanultam. Majd ezt követően az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem egyik gimnáziumába, 
a Trefortba felvételiztem, ahol a következő hat évemet 
töltöttem, egész az érettségiig. 

Életem egyik legszebb és egyben legnehezebb idő
szaka volt ez a hat év. Elképesztően hálás vagyok a 
Trefortnak, amiért az ott tanító tanárok „embert farag
tak belőlem” és a világban zajló folyamatokat elemezve 
kritikus gondolkodásra nevelve egy színekben gazdag 
világképpel engedtek ki érettségi után a nagyvilágba. Azt 
gondolom, hogy az ott oktató tanáraimnak sosem lehetek 
eléggé hálás a sok tudásért és a reális visszajelzésekért, 
hiszen nekik köszönhetően mehetek most arra az egye
temre, ahova szeretnék.

Nehéznek nehéz volt. Egy bölcs mondás szerint nem 
az iskolának, hanem az életnek tanulunk. A Trefortban 
töltött hat év alatt diákkánt rá kellett jöjjünk arra, hogy 
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milyen az, amikor a puszta élvezetért tanulunk, és nem 
azért, mert dolgozatot fogunk írni belőle, vagy hogy ho-
gyan gondolkodjunk önállóan  ahelyett, hogy a bemagolt 
tananyagot mondanánk vissza. Talán az egyik legfonto
sabb üzenet, amit a középiskolából magammal viszek a 
nagybetűs életbe, az bármennyire is furcsa, nem a másod-
fokú egyenlet megoldóképlete, hanem az, hogy míg a világ 
hatalmas és ehhez képest egy ember parányi  mégis sok 
mindenen lehet változtatni egy élhetőbb világért. 

Milyen szempontok alapján választottál gimnáziu-
mot és szakirányt? A szüleid támogattak ebben a dön-
tésben vagy esetleg próbáltak más lehetőség irányába 
„terelni”?

Szerencsésnek tartom magam, amiért elmondha
tom, hogy a szüleim mindig mindenben támogattak. Az 
általános iskolából átkerülni Magyarország 5 legjobb 
gimnáziumának egyikébe, azt gondolom a családból 
mindenki számára óriási falat volt, nem csak nekem. 
Egyedül fogalmam sincs, hogyan birkóztam volna meg 
ezzel a feladattal. Emlékszem az első pár hónapban, ak-
kora volt a terhelés az általános iskolához képest, hogy 
egész délután csak tanultam és reggel iskolába menet 
elaludtam a buszon. A szüleim persze ott segítettek, ahol 
tudtak. Sokat gondolkozom mind a mai napig azon, hogy 
a szüleim nélkül, most nem lennék ott, ahol, hiszen az 
ő életútjukat látva merítettem erőt ahhoz, hogy újra és 
újra leüljek a matek könyv elé térgeometriát tanulni, még 
akkor is, ha nem szeretem és mindig előre nézve reális 
célokat tűzzek ki magam elé. 

Hogyan teltek a gimnáziumi éveid? Akadták nehé-
zségek? Ha igen, hogyan néztél szembe ezekkel?

A gimnázium nagyon kemény volt, magas követelmé
nyekkel és mivel mindenki jól tanult mindenből, hatalmas 
volt a verseny. 

Egy nap észreveszi az ember, hogy az élet bizony gyak
ran nehéz, sokszor igazságtalan és megannyiszor kegyet
len is. Nehézségek persze mindig adódnak. 

De tapasztalatból mondom, amint elkezdünk megvál
toztatni néhány dolgot szép lassan elkezd a többi is a he
lyére kerülni. Minden élethelyzetváltozás, minden szen
vedés egyben lehetőség is és mi rajtunk áll vagy bukik, 
hogy hogyan alakítjuk ezeket. Én személy szerint fél évet 
töltöttem Németországban cserediákként ahhoz, hogy 
bizonyos dolgokat megértsek, feldolgozzak és rendbe te
gyek magamban. És elképesztően hálás vagyok a sorsnak, 
amiért ezekkel a nehézségekkel szembe kellett néznem, 
hiszen olyan dolgokat tanultam, tapasztaltam általa, amit 
máshogy nem sajátíthattam volna el. 

Mikor döntötted el, hogy szeretnél felsőfokú tanul-
mányokat végezni? Vagy esetleg egyértelmű volt, hogy 
a gimnázium befejezte után belevágsz?

Számomra, szüleim életút modelljét látva mindig is 
egyértelmű volt, hogy a gimnázium befejezte után egye-
temre szeretnék menni. A középiskolában sokszor han
goztatták a tanáraink, hogy az egyetem valójában egy 
olyan közeg, ahol rácsodálkozhatunk a világra, immáron 
fi atal felnőttként, ahol megismerhetünk új nézőpontokat, 
a miénktől eltérő véleményeket az élet minden területére 

vonatkozóan, ezt pedig mindenképpen szeretném szemé
lyesen is megtapasztalni.

Sétálni a városban délben, könyvet olvasni vagy egy 
baráttal kávézni az egyetem kertjében, bulizni szerdán és 
csütörtökön is, kivenni egy „szabadnapot” hét közepén, 
tanulmányi kirándulásra menni, kollégiumban lakni  az 
egyetemen vagy főiskolán kívül pedig kevés esélyem len-
ne, hogy ezeket a dolgokat - „felnőtt fejjel” is átélhessem. 

Gyerekkorunkban, amikor megkérdezik, hogy „mi 
szeretnél lenni?” te mit válaszoltál? A gyerekkori álom 
tükrözi a jelenlegi döntésedet? Vagy teljes más irány-
ban indultál el?

Egyáltalán nem tükrözi. Erre teljesen jól emléke
szem és szerintem a családból mindenki más is. Én pici 
koromtól kezdve orvos szerettem volna lenni. Nem is 
akármilyen. 7 éves lehettem, amikor eldöntöttem, hogy 
én bizony magzati újszülött sebész leszek. Ez nagyon tá
voláll attól a szakiránytól, amifelé jelenleg orientálódóm. 
Alapvetően azért jelentkeztem jogra, mert mindig is hu-
mán beállítottságú voltam, s emellett egy piacképes, jó 
szakmát szerettem volna tanulni. 

Mi alapján választottad ki a felsofokú intézményt 
és a szakirányt? 

Én végül, Budapesten, az Eötvös Lóránd Tudomány-
egye tem jogász szakán kezdem meg tanulmányaimat 
szeptemberben. Egyszer olvastam egy történetet, ami 
felkeltette a fi gyelmemet. Egy kisgyerek és egy bácsi ül-
tek egymással szemben az asztalnál. A bácsi talán a kisfi ú 
nagyapja lehetett. Az öreg bácsi megkérdezte az unokáját 
élvezi e az életet. A gyerek igennel felelt, mondván az élet 
igen szép, bár szomorú, amiért a szülei nem vették meg 
azt a drága játékot, amit látott a tévében, ezért alig vár
ja, hogy felnőtt legyen és felnőtt dolgokat tegyen, felnőtt 
döntéseket hozzon. 

Egy pillanatra elgondolkoztam azon, hogy ez a gyerek 
én is lehetnék pár évvel ez előttről, amikor minden vá-
gyam az volt, hogy végre felnőtt döntéseket hozhassak. 
Aztán elérkezett az a bizonyos nap, amikor véglegesíteni 
kellet az egyetemi jelentkezést és rögtön rájöttem, hogy 
életre szóló felnőtt döntéseket hozni nem is olyan nagy 
buli, mint ahogyan azt tizenévesen képzeltem. 

Aztán tovább beszéltek és a kisfi ú tette fel nagyap-
jának ugyanezt a kérdést. Az öreg is azt felelte, hogy az 
élet szép, de bármit megtenne, hogy visszalépjen egy kor
osztályt, amikor az álmok és a mozgás még lehetségesek 
voltak. Ezután mindkettőjük szeméből könnyek csorog-
tak. Ezután tudtam, nem szeretnék az az öreg bácsi lenni, 
aki az unokájával beszélgetve rájön, mennyi lehetőséget 
szalasztott el és mennyi elhibázott lépést tett meg. Így 
életem legnehezebb döntése volt, hogy melyik egyetem
re menjek tanulni. Jelenleg úgy érzem a lehető legjobb 
döntést hoztam meg. 

Kik azok a személyek, akik támogattak ebben a 
döntésben? Voltak esetleg olyanok, akik megpróbáltak 
erról lebeszélni?

A szüleim, rokonaim, tanáraim kétségkívül támogattak 
ebben a döntésben. 2020. július 9-ig volt lehetőség a meg-
jelölt intézmények sorrendjén módosítani és én még az 
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Farkas Péter-András és Jurj Bernadett
Sok boldogságot!

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEK

utolsó pillanatban is gondolkoztam azon, hogy Budapest 
helyett inkább Szegedre menjek jogot tanulni. Nagyon 
vágytam a „vidéki életre”, de tisztában voltam vele, hogy 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem az ország legjobb 
jogi egyeteme. Így végül Budapest mellett döntöttem. 

Mi/Ki motivált/motivál téged legjobban az élet-
ben?

Mindenki ismeri az érzést amikor elkapja a hév, fel
lelkesül valami iránt, el is kezdi csinálni, majd szépen fo
kozatosan abba is hagyja. A motiváció elhalványul, majd 
lehet meg is szűnik teljesen. 

A szüleim megtanítottak elfogadni azt, ami van, elen
gedni azt, ami volt, és hinni, abban, ami lehet. Az iskola 
pedig megtanított arra, hogy ne adjam fel az álmaimat 
csak azért, mert sok időbe telne azok megvalósítása, hi-
szen az idő úgyis eltelik, ha nem csinálok semmit. 

A legnagyobb motivációm sokszor talán mégis az volt, 
hogy a szüleim számtalanszor feláldozták a saját álmai
kat csak azért, hogy én álmodhassak. Időt, pénzt, energiát 
nem sajnálva egész életükben arra törekedtek, hogy egy 
olyan életem legyen, amelyre büszkén tekinthetek vis
sza majd, ha öreg leszek és jelenleg az az egyetlen célom, 
hogy ők úgy öregedhessenek meg, hogy lássák megérte 
az a sok áldozat, amit az évek alatt értem hoztak. 

  
Hogyan képzeled el a jövődet? 
Amikor másoktól megkérdezzük, hogy kik is ők valójá-

ban, és mit várnak az élettől, elvárjuk, hogy szimplán csak 
válaszoljanak a kérdésünkre. Hiszen nem bonyolult, akár 
egyegy mondattal is meg lehetne válaszolni. Így viszont, 
hogy ezt a kérdést nekem tették fel elgondolkoztam rajta, 
hogy ez nem is olyan egyszerű kérdés. 

Jogon belül mindenképpen ingatlanjoggal szeretnék 
foglalkozni a többi meg majd kialakul. Az a helyzet, hogy 
emberek vagyunk és mindig változunk, ami jelenleg fon
tos számunkra, nem biztos, hogy pár év, hónap, nap vagy 
akár óra múlva is fontos lesz még. 

A siker nálam nem csupán a pénzt, karriert vagy jó 
munkát jelenti. A siker nálam azt jelenti, hogy vannak 
céljaim és álmaim az életben, amiket el szeretnék érni és 

megvalósítani. Utána pedig kitüzök magam elé egy má
sik célt, vagy tovább kergetek egy másik álmot, amíg meg 
nem valósul. 

Mit üzennél azok számára, akikre még csak ezután 
várnak ezek az életreszóló döntések? (gimnázium/
egyetem választása)

Ne féljetek álmodni, többet akarni, hinni a sokszor le
hetetlennek tűnő dolgokban. Sose felejtsétek el, hogy az 
iskola nem tanít meg mindre. Például arra, hogy teljesen 
rendben van, ha nem tudod mivel szeretnél foglalkozni, 
ha felnősz vagy arra, hogy másodfokú egyenletet soha 
többé nem fogsz látni, ha nem vagy matematikus. Esetleg 
arra, hogy néha igenis megéri kockáztatni és fejest ugrani 
a mélyvízbe vagy arra, hogy hogyan építs kapcsolatokat. A 
valóságban a dolgok nem mindig csak feketék és fehérek 
és sokszor a mi feladatunk eligazodni a kilátástalannak 
tűnő abszurd és irreális helyzetekben. És a legfontosabb! 
Soha, de soha ne felejtsd el, hogy honnan származol, hon
nan jöttél, kikre számíthattál és miken mentél keresztül, 
ahhoz, hogy eljuss oda, ahol most tartasz. 

Ha következtetést kellene levonni a három fi atallal 
folytatott beszélgetésből, azt tudnám mondani, hogy a 
család a legfontosabb és legerősebb kötelék az ember 
életében. Bárhová is sodorjon az élet, vagy akár az álma
ink, a családunk mindig mögöttünk áll, hogy biztassanak, 
hogy támaszt nyújtsanak, hogy velünk örüljenek és ví
gasztaljanak, ha épp erre van szükségünk. 

Ezuton is gratulálunk minden sarmasági diáknak, aki 
idén végzős volt. Minden végzős diák élete nehéz, de ta-
lán az idei év nyolcadikosainak, tizenkettedikeseink volt 
a legnehezebb. Az online közeg teljesen más perspektívá
ból mutatta be a tanórákat, vizsgákra való felkészülést és 
az ezzel járó nehézségeket, de megcsináltátok! Büszkék 
vagyunk rátok!

Továbbá minden elismerésünk minden szülőnek, peda-
gógusnak, aki a diákok mögött állt! Embertpróbáló nehézsé
gekkel néztek szembe, nem könnyű egyik napról a másikra 
új módszereket keresni a diákok fi gyelmének lekötésére, és 
nem könnyű a szülő-tanár-beosztott feladat sem. 

Székely Anetta

Kocsis Mihai, élt 69 évet
Tóth Elisabeta, élt 88 évet

Breda Ilona-Apolónia, élt 61 évet
Kocsis Andrei, élt 81 évet

Horváth József, élt 93 évet
Varga Gheorghe, élt 85 évet
Püsök Elisabeta, élt 68 évet

Koszta Alexandru, élt 64 évet
Balog Valentin, élt 70 évet
Budai Veronka, élt 54 évet
Szántó Andrei, élt 82 évet

Béke poraikra!

ELHALÁLOZTAK

A született gyermekek listáját következő lapszámunk-
ban közöljük. Megértésüket köszönjük.
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Közéleti, közművelődési havilap
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

Az RMDSZ sarmasági Szervezete és az 
RMDSZ sarmasági Nőszervezetének nevében 

gratulálunk Kocsis-Feri Zsuzsannának, 
nőszervezeti tagunknak és családjának kisfi úk 

születéséhez. Isten tartsa meg őt számukra! 
Berki Edith, elnök

Az RMDSZ sarmasági Szervezete és az 
RMDSZ sarmasági Nőszervezetének nevében 

gratulálunk Ballai Erzsébetnek, nőszervezeti ta-
gunknak és férjének kislányuk születéséhez. 

Teljen benne örömük!
Berki Edith, elnök


