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Sarmasági végállomására ért
erdélyi turnéjával a Csík Zenekar
„Kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy már 30 éve töretlen erővel, az idő, a divatok
múlásával nem törődve, a nehézségeket leküzdve, a sikereket ügyesen kezelve létezik és
dolgozik.” – olvasható a Csík Zenekar bemutatkozó szövegében.
A Csík Zenekar története harminc évvel
ezelőtt kezdődött Kecskeméten, amikoris
Csík János és Kunos Tamás elhatározta,
hogy megalapítják a zenekart. A zenekar
nevét hallva, talán először mindannyian,
azt gondolhattuk, hogy a székelyföldi régióból származtatható, viszont mint kiderült,
ez nem így van, de mégis az együttesnek
rengeteg köze van Erdélyhez, az erdélyi
népzenéhez.
Mint ahogyan azt illik, a születésnapokat
meg kell ünnepelni, ezért határozott úgy a
Csík Zenekar, hogy ennek tükrében, Erdélyi
turnésorozatra indulnak. A turnésorozatnak
öt állomása volt: Nagyvárad, Kolozsvár,
Brassó, Sepsiszentgyörgy és nem utolsó
sorban Sarmaság. Bizonyára mindenki föltette magában a kérdést, hogy hogyan merülhetett föl ötletként a sarmasági megálló. Előljáróban tudnunk kell
azt, hogy a koncertsorozat fő támogatója a Nemzeti
Kulturális Alap és az RMDSZ, így Seres Dénes parlamenti képviselő, Sarmaság község díszpolgára támogatta, hogy az utolsó helyszín Sarmaság legyen.
November 30-án élettel telt meg a Sarmasági
Művelődési Ház, melynek avatója idén júniusban
volt. Teltházas közönség, közel 750 ember várta,
hogy meghallgathassa a Csík Zenekar előadását. A
zenekar nem érkezett üres kézzel a Szilágyságba, az
első két bevezető dal után szilágysági dalokkal kedveskedtek a jelenlévőknek. Csík János az ez után
következő dalról elmondta, hogy a széki négyest
kombinálták a könnyűzenével – széki Hobo-, és
igyekeznek minden zenei ízlést elérni. „Városi fiúk
vagyunk, s hát városon tudjuk, más stílus, ritmus kelendő,
így azzal az előre megfontolt szándékkal kezdtünk el könnyűzenét is játszani, hogy megszerettessük a népzenét.”
A Csík Zenekar két új dallal is büszkélkedhet,
amelyeket az erdélyi turné alkalmával játszottak először, így volt alkalma a sarmasági közönségnek is
hallani őket.

A zenekar szokásához híven ismét vendégelőadóval emelte az est színvonalát, az erdélyi turné ideje
alatt. A sepsiszentgyörgyi Zöldi Lara csatlakozott a
zenekarhoz, hogy Erdélyt bejárva együtt énekelhessen
a nagy múltú zenekarral, és hogy szólóbanmegmutthassa tehetségét. A bájos, csupán 13 éves Lara lenyűgözött mindenkit csodás és kivételes hangjával.
A zenekar nem csak jókedvre derítette a közönséget, de még éneklésre is bírta a Rózsa, rózsa, labdarózsa levele című nótávál.
A koncert végén mindenki egy ajándékkal térhetett haza, a szilágysági ember hagyományőrző,
tiszteli és szereti a népi kultúrát, mégis ez az előadás
adott valami pluszt, valami kézzel megfoghatatlant,
amely újra és újra emlékeztet arra, hogy ne felejtsük el ezeket a hagyományokat a XXI. században
is éltetni.
Seres Dénes szavaival élve a Csík Zenekar koncertje volt a Sarmasági Művelődési Ház szellemi
avatója, hiszen ilyen nagy lélekszámmal még egyetlen itt szervezett rendezvény sem büszkélkedhetett.
Reményei szerint az elkövetkezendő események is
hasonlóan szép számú nézőközönséggel büszkélkedhetnek. 			
Székely Anetta
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Mosolygó karácsonyt!

Az RMDSZ sarmasági Nőszervezete immár ötödik alkalommal szervezte meg jótékonysági
vásárát karácsony előtt, idén advent első vasárnapjára esett. A helyi szervezet az RMDSZ
Nőszervezet Mosolygó karácsonyt! rendezvénysorozatához csatlakozott saját vásárával.

Nem volt kérdés, hogy idén is megszervezzük a jótékonysági vásárt, hiszen az előző évek pozitív tapasztalataiból kiindulva, mindig sikeres és nagy közkedveltségnek örvend rendezvényünk. Rendezvényünk által
ismét mosolyt tudunk csalni az emberek számára.
Az RMDSZ sarmasági Nőszervezete adománygyűjtés céljából szervezte meg a vásárt, hogy ezzel is
segíthesse a krónikus betegségben szenvedő gyerekeket, illetve a nagyon hátrányos helyzetű családokat. Az
esemény december 2-án volt megszervezve, amelyen
ismét nagy számban voltak érdeklődők.
A Nőszervezet minden évben azon dolgozik, hogy
minél választékosabb portékával készüljön az érdeklődők számára: nagy számban készültek karácsonyfadíszek, adventi koszorúk, különféle dísztárgyak,
mézeskalács és a helyszínen frissen sült fánkot, forralt
bort és forró teát lehetett vásárolni. A jó hangulatról a
Sarmasági 1-es számú Szakképző Líceum diákjai gondoskodtak énekszóval és szavalatokkal.
A vásárt Berki Edith, az RMDSZ sarmasági
Nőszervezet elnöke kezdte meg köszöntőjével, és
ismertette az adománygyűjtés célját és a Mosolygó
krácsonyt! 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. Az idei
év különlegességének számít, hogy most a Sarmasági
1-es számú Szakképző Líceum I.-IV. osztályos diákjai
is ügyes kézimunkákkal segítették a gyűjtést.
A befolyt összegből közel 50 króniukus 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 és nem utolsó sorban azok az emberek, akik
minden évben adományaikkal és seg1tségükkel 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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Játszva leszünk újságszerkesztők!

„Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi,
hogy végigjárja és megtanulja a tudás megszerzésének útját. Minél többféle utat járhat
végig a gyermek, annál valószínűbb, hogy megtalálja, milyen területen, hogyan tud a
leghatékonyabb lenni.” Gyarmathy Éva
Körülbelül másfél évvel ezelőtt fogalmazódott meg
a gondolat Kupás Mónika tanítónőben, hogy ki kellene találnunk egy olyan programot a gyerekek számára,
amellyel tanulnak, de kicsit mégis másabb, mint egy
iskolában töltött tanóra. Amikor felkeresett az ötlettel,
gondolkodás nélkül igent mondtam rá, hiszen ezzel
nem csak a gyerekek számára adunk új ismereteket,
hanem saját magunk számára is.
Első alkalommal fő témánk a könyvtár volt. A gyerekek játszva megismerkedtek annak történetével, felépítésével és egy kis vetélkedőben is részük volt, amely
előhozta belőlük a versenyszellemet és a kreativitást.
Természetesen ennek a vetélkedőnek minden kis csapata nyertesként került ki, hiszen a megoldott feladatokkal többek, okosabbak lettek.
Mónika tanítónővel szeretnénk egy szép és hasznos
hagyományt teremteni, így nem volt kérdés, hogy idén
is megszervezzük kis programunkat.
A III. B osztály november 27-én izgatottan érkezett meg a Kastélyba, hiszen tanítónőjük nem árult
el nekik pontos részleteket a mostani foglalkozásról,
így meglepetésként érte őket, hogy idén az újsággal
ismerkedünk.
Rögtön egy kis talánnyal fogadtam őket, szerintük milyen témával foglalkozunk most, sokan ismét a
könyvtárt és az akkori vetélkedőt említették, ami azt
bizonyítja, hogy egy év elteltével is élénken él bennük
az élmény, a tudás, amelyekkel akkor gazdagodtak.
Kezdésnek bevezetőt tartottunk, de itt én voltam
a kérdező és ők válaszoltak, saját tudásuk szerint elmondták, miből áll egy újság, melyek a legfontosabb
alkotórészei. Amikor mindent megtudtunk, amit szerettünk volna, elmondtuk itt létünk legfontosabb részét: létrehozzuk a III. B osztály saját újságját amely,
ha minden jól megy és lesznek „szerkesztők”, negyedévente meg is fog jelenni.
Nem kell mondanom, mennyire örültek ennek a
lelkes kis újságszerkesztők! Alig várták, hogy megkapják az új feladatukat, hiszen újra kiscsoportokat alkotva, kaptak egy fontos feladatot: találják ki az újságjuk
nevét. Kattogtak az agytekervények, szorgoskodtak
az újdonsült szerkesztők, így megszületett az osztály
újság neve, amely Boldog aranycsapat lett a közös megbeszélés után.
Az igazi öröm akkor öltött arcot magának, amikor
kiosztottuk az előre megszerkesztett újságot, amely a
diákok munkáit tartalmazták. Mónikával heteken keresztül azon munkálkodtunk, hogy a kisdiákok munkáit (verseket, meséket, történeteket, kézimunkákat,
szülinaposokat stb.) összegyűjtsük és megszerkesszük

az Osztály Hírmondó első számát. Minden diák kapott
egy példányt az újságból, amelyet hazavihetett és elbüszkélkedhetett vele családtagjainak, ismerőseinek.
Az újságok kiosztását követően szó szerint nem
lehetett beszélni a gyerekekkel, annyira belemerültek
az újság áttekintésébe. Boldogan osztották meg egymással, hogy saját munkájuk is benne van, és büszkén
veregették meg egymás vállát.
Mi is, és minden szülő is elismeréseképp megveregethetjük a gyermekek vállát, ismét nagyon ügyesek
és kreatívak voltak. Ezt az állítást az is megerősíti,
hogy az ősz folyamán rengeteg versike érkezett be a
Sarmasági Hírmondó szerkesztőségébe, amelyeket előző lapszámunkban és Facebook oldalunkon is megtekinthetnek. Külön örömöt jelent számomra az is,
hogy a gyerekek azóta sem tették le a tollat, folytatják
a költészet mesterségét és megosztják velem legújabb
szerzeményüket.
Tetteinkkel nem váltjuk meg a Világot, de lehet,
hogy egy kisgyermek számára újabb és újabb ajtókat tudunk megnyitni a Világ felé, új lehetőségekkel,
amelyekkel építhetik személyiségüket, gyarapíthatják
tudásukat.
Reméljük, hogy évről évre sikerül megszerveznünk
ezt a programot, és talán másokat is arra tudunk csábítani, hogy csatlakozzon a programunkhoz. Egy biztos,
kapuink nyitva állnak mindenki előtt.
Külön szeretném megköszönni Kupás Mónikának
azt az őszinte odaadást, amellyel igyekszik a megfelelő
oktatást nyújtani diákjai számára, köszönöm a közös
munkát, amelyet szintén nagy odaadással végez. A
gondos kertész előbb vagy utóbb, de learatja munkája
gyümölcsét! És nem utolsó sorban szeretném megköszönni a III. B osztály minden tagjának, hogy ennyire
szorgosak, ügyesek és nyitottak minden újdonságra.
Hamarosan újra találkozunk!
Székely Anetta
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Úgy érzi, baj van a látásával? Szüksége van
szemüvegre vagy csak egy rutinvizsgálatra?
Látogasson el Sarmaságon
az Állomás utca 12. szám alatti

OPTIGOLD
szemorvosi rendelőbe, ahol látást/olvasást
segítő szemüvegek, kontaktlencsék,
napszemüvegek bő választéka is várja.
A szakorvosi vizsgálat 50 lej.
Órarend: Kedd 10-18 óra
Szerda 9-16 óra
Telefon: 0723-56.22.78
Szeretettel várjuk!

„...a lényeg, hogy olvasson a gyerek...” (Leiner Laura)
Leiner Laura ifjúsági bestseller szerző sarmasági hetedikes
rajongói (Szász Adrienn, Szász
Anikó, Mák Csenge, Molnár
Anikó, Keresztes Dalma, Szabó
Nikolett, Boda Zsanett) úgy döntöttek, hogy megismertetik iskolatársaikkal az írónő könyveit,
ugyanakkor az olvasás szeretetéről is beszélnek társaiknak. Erre
alkalmat adott a magyar nyelv
napja (november 13.), amelyre
a „Leiner Laurás lányok” nagy
izgalommal készültek. Az írónő
Bexi sorozata mellett döntöttek,
amelynek mind a 6 részét röviden ismertették diáktársaik előtt, felkeltve bennük az
érdeklődést a sorozat iránt, de saját véleményüket is
megfogalmazták a történetvezetésről, a szereplőkről igazi kritikusi szemmel. Nem Móricz Zsigmond,

Jókai Mór vagy más kalsszikus író alkotásaiért rajonganak hetedikesként, hanem egy kortárs szerző
művei nevelik őket olvasóvá. A mai fiatalok olvasási
szokásait ismerve ennek csak örülni lehet, hiszen ha
egyszer „rákapnak az olvasás ízére”,
később a nagy klasszikus alkotásoktól
sem fognak idegenkedni akkor, amikor
azokra megérnek. Az általuk készített
plakátok, a szerző eddig megjelent
összes könyvének kiállítása, a lelkes
készülődés, az izgalmak a bemutatás
alatt, a társaik kíváncsisága külön élményt és örömöt jelentett számomra
magyartanárként, hiszen láthattam,
hogy nincs minden veszve: vannak
még diákok, akik számára az olvasás
nem ciki, sőt diáktársaiknak saját magukat adják követendő példának. Csak
így tovább, lányok!
Veres Erzsébet

16. évfolyam | 12. szám | 
Közéleti, közművelődési havilap

Állítsuk meg a
Nők elleni erőszakot!
Romániában minden 30. másodpercben
megvernek, bántalmaznak egy nőt, évente
pedig több mint 200 nő válik halálos
áldozatává a családon belüli erőszaknak.
Mindez nem magánügy!

Születtek
Boros Márk-Kristóf, aki Boros Gyula és Boros
Katalin fia
Varga Alexandra, aki Varga Marton-Alexandru
és Varga Ella lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

Házasságot
kötöttek
Fehérvári István-Csaba és Dobai Brigitta
Bálint Zsolt és Kovács Anita-Andrea
Roş Florin-Viorel és Molnár Éva

Az RMDSZ Nőszervezete 11 erdélyi városba látogatott el, ahol egy előadást tartottak, az emberek
felvilágosítása, illetve tudósítása érdekében, központi
témája a nők elleni erőszak volt. A kampányon belül,
az előadás címe „Betonpárnák slam poetryvel az erőszak
ellen”, 2018 december 6-án ez Zilahon is megtekinthető
volt, több mint 70 érdeklődő volt jelen.
Hogy mire is jó ez a kampány? Arra, hogy felhívja
az emberek figyelmét, hogy a családon belüli erőszak
nem játék, és főleg nem magánügy! Az RMDSZ törvénymódosítást nyújtott be annak érdekében, hogy a
bántalmazók büntetése szigorúbb legyen.
Ha bántalmazás ér, itt van néhány tanács, hogy mit
is kell tenned:
• Keress egy olyan helyet, ahol biztonságban vagy!
• Hívd a 112-t! (mentőt, rendőrséget) !
• Beszélj valakivel (lehetőleg személyesen), akiben
megbízol, aki közel áll hozzád, aki szükség esetén orvoshoz, rendőrségre, szakemberhez is elkísér!
• Kérj orvosi kivizsgálást. Ez bizonyíték lesz a
törvényszéken!
• Információkért, támogatásért hívd a segélyvonaKovács Réka-Nikolett
lat! (0800.500.333) 		
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Sok boldogságot!

ElhalálozTAK
Varga Tiberiu, élt 57 évet
Fodor Sándor, élt 76 évet
Erdei-Árva Rozália, élt 73 évet
Balog Eszter, élt 64 évet
Kovács Elisabeta, élt 69 évet

Béke poraikra!
Fájó szívvel vettük tudomásul,
hogy kollégánk és barátunk

Kovács Zoltán-Szabolcs Édesanyja
örökre megtért teremtő Urához.
Pihenése legyen áldott és csendes.
Őszinte részvétünk a családnak,
fájdalmukban osztozunk.
A Sarmasági Polgármesteri Hivatal
és munkatársai

Az RMDSZ Sarmasági Szervezetének
nevében szeretnénk kifejezni
őszinte részvétünket

Kovács Zoltán-Szabolcs Édesanyja

elvesztéséért.
Kérjük az Urat, hogy adjon neki áldott pihenést
és vígasztalódást a családnak.
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Fizesse elő vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

