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Karácsony… a művelődési házban

December 20-án délben az új művelődési ház a közelgő karácsony hangulatába burkolózott.
„Életében” először… de nem utoljára. Pompázó karácsonyfa, ünnepi zene, kellemes hangulat,
izguló fellépők, megihletődött és kíváncsi diákok, pedagógusok és néhány szülő/nagyszülő
foglalt helyet a hatalmas és kényelmes művházban. Látszólag úgy tűnt, hogy akkor, ott
nekünk és rólunk szólt minden. Pedig „A karácsony nem rólunk szól, hanem arról, hogy
szeretetet adunk; azt adjuk a másiknak, ami neki fontos”.
(L. Stipkovits Erika)

Remélem, mindenki ezt érezte és tartotta szem előtt az
ünnepi készülődés során és az ünnep alatt is.
A helyi iskola V-XII. osztályos diákjai a hagyományokhoz
híven az év legszebb ünnepére színvonalas előadással készültek. A VI. A osztály színjátszó csoportja Jókai: Melyiket
a kilenc közül? című színdarabjának feldolgozását adta
elő nagy sikerrel (szereplők: Lucza Tamás, Bene Gergő,
Tóth Patrik, Tóth Balázs, Kulcsár Karola, Balogh Viktória,
Molnár Ivett, Erdei Zsanett, Szilágyi Borostyán, Demjen
Nicole, felkészítő: Veres Erzsébet), szavalatok hangzottak
el Bai Alexandra, Mák Csenge, Lucza Tamás, Demjen Nikole,

A tartalomból
Humor az irodalomban –
A humor játék
Ezzel a címmel tartott
előadást a magyar
kultúra napján (január 22.) a község
művelődési házában
Marosán Csaba
Kolozsváron élő, de
szilágysági származású színművész. Immár
3. alkalommal látogatott el hozzánk.

2. oldal

Kocsis Dóra és Tóth Máté előadásában (felkészítők: Veres
Erzsébet, Székely Hajnalka, Mercea Claudia), iskolánk VVIII. valamint IX-XII. osztályos diákjaiból álló kórusa karácsonyi énekeket adott elő magyar, román, angol és német nyelven (felkészítők: Bóné Edina és Gorgan Florica). A
fellépők egy-egy naracsot kaptak az iskola „Jézuskájától”.
Az előadást Bőti Sándor Csaba iskolaigazgató zárta: megkö
szönte az előadók és felkészítők munkáját, felhívta a figyelmet a karácsony ünnepének igazi lényegére, ugyanakkor
kellemes vakációt és boldog új évet kívánt diákoknak, pedagógusoknak, szülőknek egyaránt.
„A karácsony azt üzeni (...): szeretni és szeretve lenni
a legcsodálatosabb és legvarázslatosabb dolog a világon.”
Veres Erzsébet
(Vermes Balázs). 			

Kör, kör, ki játszik…

Minden
gyerek szeret játszani
és alkotni.
Valahol
mélyen a
felnőttek
is, a munka
és háztartás mellett erre sajnos nincs idő. A kicsik
viszont előszeretettel merülnek el egy-egy
játékban, mutatják meg kézügyességüket
különböző alkotások által.

3. oldal

„Mert a megosztott öröm,
kettős öröm...”

Rendhagyó módón tavaly ismét megrendezésre került, 2018. december 20-án,
a szilágylompérti Ady Endre Általános
Iskolában a karácsonyi
4. oldal
ünnepi műsor és vásár.
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Humor az irodalomban – A humor játék

Ezzel a címmel tartott előadást a magyar kultúra napján (január 22.) a község művelődési
házában Marosán Csaba Kolozsváron élő, de szilágysági származású színművész. Immár 3.
alkalommal látogatott el hozzánk. Előadásai egyfajta „rendhagyó irodalomórának” tekinthetők,
amely során a diákok másfajta módon nyerhetnek betekintést az irodalom berkeibe.
Nem volt ez másképp most sem:
olyan beszámolókat, verseket osztott
meg velünk, amelyben a humor főszerepet játszik, s mozgásba hozza nevető
izmainkat, jókat derülünk. Hallhattuk
például hogyan hangzana a Toldina
(a Toldi női változata) első szakasza;
hogyan lehet elszavalni méltóságteljesen, emelkedett hangnemben Kis
Grófo: Lávkóma című slágerét; milyen
lenne átírva Petőfi: Anyám tyúkja című
verse a mai divatos szleng elemeit felhasználva (Apám tyúkja/barátnője);
hogyan lehetne népdalt írni a mai
Facebook-os világban. Kitűnő terápiaként ajánlotta Romhányi József: Nagy
szamárfül című kötetét, amelyből néhányszor idézett is.
Az előadás jó hangulatban telt, és első alkalommal
közösen „szórakoztunk” a lompérti Ady Endre Általános
Iskola V-VIII. osztályos diákjaival és osztályfőnökeivel.
Kedvcsináló terápiaként hadd álljon itt egy Romhányi
-„humorbonbon”:
Romhányi József

Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát

A magyar kultúra napja alkalmából olyan hírességeket
is megemlített, akik magyar, sőt erdélyi származásúak és
világhíresek (pl. Tarzan, Dracula gróf első alakítója, Tony
Curtis, Pulitzer stb.). Ily módon is igyekezett nemcsak
anyanyelvünk, irodalmunk értékeire felhívni a tanulók
figyelmét.

Az Új Bárány riportere felkereste Ordast.
Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd.
- Igaz volna ama vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy
egész nyers nagymamát?
- Egy nagymamát? Egy grammot se!
Ez az egész csak Grimm-mese!
- Hogy Piroskát Ön falta fel, talán az is hamis vád?
Nem hagyott meg belőle mást, csak egy fél pár harisnyát!
- Hogy én őt ruhástul? Mit ki nem eszeltek!
Én még az almát is hámozva eszem meg.
- Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten,
mégis piros farkasnyálnyom díszeleg a parketten.
- Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba.
Nagyon ﬁnom uzsonna volt, szamóca és piskóta,
s mivelhogy én evés közben állandóan vicsorgok,
a vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott.
- Én úgy tudtam, Önnél szabály,
hogy csak friss húsárut zabál.
- Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve,
zsengét, hogy a gyenge gyomrom megeméssze.
- És meddig lesz Önnél a juhhús is tiltva?
- Eddig! De erről már nem írhatsz, te birka!
Veres Erzsébet

17. évfolyam | 1. szám | 3
Közéleti, közművelődési havilap

Kör, kör, ki játszik…

Minden gyerek szeret játszani és alkotni. Valahol mélyen a felnőttek is, a munka és
háztartás mellett erre sajnos nincs idő. A kicsik viszont előszeretettel merülnek el egy-egy
játékban, mutatják meg kézügyességüket különböző alkotások által.
tatni azt, hogy őseink szórakozása, játékai ugyanolyan örömöt, jó hangulatot biztosítanak most is, mint annak idején
elődeinknek is.

Óvodásoknál és kisiskolásoknál a közösen végzett kreatív tevékenység a közösségi élet kisebb-nagyobb konﬂiktusai nyomán a kialakuló feszültséget oldja. Pedagógusokként
átlátva a mai gyermekek túlzsúfolt illetve modern kütyükkel „elrabolt” idejüket, biztosítani szeretnénk havonta egy
alkalommal egy önfeledt, szabad, játékos kikapcsolódást,
ahol nincs tehetséggondozás, teljesítményközpontúság.
Ebből kiindulva hatalmas lelkesedéssel és lendülettel
láttunk neki 2018. őszén hagyományörző foglalkozásaink
szervezésének. Az ötlet egy nyári továbbképzésen fogalmazódott meg bennünk, ami a hagyományőrzésről, a táncról, a
dalról, a ritmusról, a játékokról, a kézműveskedésről szólt.

Foglalkozásainkkal az 5-8 eves korosztályt (nagycsoport –előkészítő- I-II oszt.) céloztuk meg, de természetesen mindenkit szívesen láttunk és látunk ezután is. Foglalkozásainkon igyekszünk olyan légkört teremteni, ami a
néphagyomány sajátja, megjelenítve ezt a dekorációban, a
népviseleti ruhák felöltésében.
A foglalkozás célja a régi magyar hagyományokat, játékokat, népdalokat, szokásokat játékos formában bemutatni,
belopni a gyerekek szívébe, tudatába. Szeretnénk megmu-

S még az ének, a közös játék gyermekekre gyakorolt hatásáról nem is beszéltünk. A zene óriási szerepet játszik a
kisgyermek érzelmi fejlődésében, valamint a gondolkodás
fejlődésében. Énekeinkhez, mondókáinkhoz, illetve ritmusgyakorlatainkhoz természetes anyagokból, valamint újrahasznosított eszközökből készült ritmushangszereket használunk fel a gyerekek nagy örömére. A játékok, a mozgás a
beszédkészséget, a megfigyelőképességet, a ritmusérzéket
egyaránt fejleszti. A népi játékok nem csupán látványos népművészeti alkotások, hanem fejlesztő hatású kreatív, embert próbáló ügyességi játékok is. A játékok nagyon látványosak, kreatívak és szórakoztatóak is. Foglalkozásainkkal
egy vidám élményt, másfél órás kikapcsolódás lehetőséget
kínáljuk a gyerekeknek.
Kézműves alkotásokkal szoktuk zárni a foglalkozásainkat, amihez szinten természetes anyagokat használunk,
minden alkalommal kétféle munkát is elkészítve a gyerekek
különböző életkorának megfelelően.
Négy alkalommal próbáltuk megismertetni a gyerekeket
a hónapokhoz kapcsolódó hagyományokkal, jeles napokkal
(Szent Mihály hava, Mindenszentek hava stb) régi népi játékokkal, népmesékkel. Játékos, kötetlen foglalkozásaink
jó hangulatban teltek s reméljük a jövőben lesz folytatása
kezdeményezésünknek.
Moldován Edina és Molnár Judith óvónők
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„Mert a megosztott öröm, kettős öröm...”

Rendhagyó módón tavaly ismét megrendezésre került, 2018. december 20-án, a szilágylompérti
Ady Endre Általános Iskolában a karácsonyi ünnepi műsor és vásár. Az iskola diákjai és
tanárai minden évben együtt vesznek részt az ünnepség megszervezésében, lebonyolításában.
A diákok ez alkalommal is hetekkel korábban megkezdték az előkészületeket, kézműves
tevékenységeket, próbákat. Az iskola V – VIII. osztályos diákjai kézműves standokkal,
ﬁnomságokkal és egy modern előadással készültek Süle Melinda és Csóka Eliza-Enikő tanárnők
felkészítésével, amely két ellentétes egzisztenciájú család életén keresztül mutatott rá a
karácsony igazi lényegére: fontos az egyetértés, a valahová tartozás, az összetartás.

Iskolánk I – IV. osztályos diákjai
is megörvendeztették a szülőket,
vendégeket, diáktársakat. Az előkészítő, illetve az első osztályos diákok Szabó Éva tanító felkészítésével „A kis fenyőfa” című verses-zenés előadást mutatták be. A II – IV.
osztály Csóka Judit tanító irányításával egy Mikulástánccal és egy
Betlehemes előadással készültek,
a III. osztály pedig az „Angyalbaba”
történetét Sólyom Tünde tanító
felkészítésével mutatta be.
Az ünnepséget az iskola kórusának műsora zárta, melyre Bóné Edina tanárnő készítette a diákokat. Az összeállítás
alatt felcsendültek magyar, román és német nyelvű karácsonyi dalok egyaránt.
Külön öröm és meglepetés volt a tanári kar számára az
óvodások énekkel és ajándékozással egybekötött műsora,
melyen minden kisóvodás örömmel vett részt az iskola
tanári szobájában. Az általuk átadott mézeskalács és ének
Orosz Andrea és Gál Gyöngyvér óvónőket dicséri.
Köszönjük a szülők, tanárok és diákok együttműködését, részvételét!
Csóka Eliza-Enikő
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Január 27-én van a holokauszt
áldozatainak nemzetközi emléknapja

Az auschwitzi haláltábor 1945. január 27-én szabadult fel, ennek emlékére az ENSZ Közgyűlése
2005. november 1-jén január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává
nyilvánította. Az egyhangúlag elfogadott határozat hangsúlyozza „az emlékezés és a tanítás
kötelességét”, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a hatmillió, túlnyomórészt zsidó áldozatot
követelő náci tömeggyilkosságok történetét.
A hitleri Németország
1942 januárjában tette hivatalos politikává a 11 milliós
európai zsidóság megsemmisítését, „a végső megoldást”
(Endlösung). A holokausztnak
(a görög eredetű szó jelentése
„tűzben elégő áldozat”, héber
megfelelője a soá) mintegy
kétszázezer – a nemzetiszocialisták által szintén alacsonyabb rendűnek nyilvánított
– cigány, valamint homoszexuális, testi és szellemi fogyatékos ember is áldozatul
esett. A budapesti Holokauszt
Emlékközpont szerint az európai zsidó holokauszt áldozatainak számát a különféle
becslések öt- és hatmillió
közé teszik. A holokauszt idején meggyilkolt áldozatok közül hozzávetőleg minden tizedik volt magyarországi zsidó,
számuk 500-600 ezer közöttire tehető.
Az Auschwitz melletti megsemmisítő tábort Lengyelország lerohanása után, 1940-ben létesítette az SS, a nemzetiszocialista párt fegyveres szervezetének parancsnoksága egy régi kaszárnyában, eredetileg lengyel foglyoknak. A
kezdetben munkatáborként is működő láger bejárata felett
cinikus módon tábla hirdette, hogy „A munka szabaddá
tesz” (Arbeit macht frei). A törzstáborban és az 1942-ben
a közeli Birkenauban létrehozott koncentrációs táborban
építették fel az első gázkamrákat. Az első áldozatokat 1941
szeptemberében gyilkolták meg ciángázzal (cyklon-B), az
iparszerű népirtás 1943 márciusában a holttestek elégetésére szánt négy krematórium üzembe helyezésével kezdődött meg.
Auschwitz-Birkenau az európai zsidóság megsemmisítésének központjává vált, az oda érkezők egy idő után már
számot sem kaptak, 70-75 százalékukra azonnali halál várt.
A háború végén, amikor már közeledtek a szovjet csapatok,
a gázkamrákat felrobbantották, a foglyok zömét legyilkolták vagy gyalogmenetben nyugat felé indították. A tömeggyilkosság bizonyítékait igyekeztek megsemmisíteni, ezért
az áldozatok számáról a mai napig sincsenek pontos adatok. Az auschwitzi múzeum hozzávetőleg 1,3 millióra teszi

a haláltáborba deportáltak számát, akik közül mintegy 1,1
millió volt zsidó, de sok lengyel, roma és szovjet hadifogoly
is volt köztük, a meggyilkolt, meghalt emberek száma legkevesebb 1,1 millióra tehető. A Magyarországról odahurcolt
zsidók száma meghaladta a 430 ezret, közülük 325-330 ezret azonnal kivégeztek a gázkamrákban, mintegy 25 ezren
a későbbi szelekciók során vesztették életüket.
A tábort 1945. január 27-én a szovjet Vörös Hadsereg
I. Ukrán Frontjának katonái szabadították fel, akik a táborban és az altáborokban mintegy 7500 végsőkig legyengült
foglyot, többségükben nőket és gyerekeket találtak. Az auschwitzi múzeum honlapja azt írja: „Történelmi paradoxon,
hogy a náci totalitarizmus foglyainak a sztálini totalitarizmust képviselő katonák hozták el a szabadságot.”
A lengyel parlament 1947-ben törvénnyel hozott létre
múzeumot az auschwitzi koncentrációs tábor helyén az áldozatok emlékére. Az auschwitzi haláltábor a holokauszt
jelképévé vált, felszabadításának napján, minden évben
január 27-én szerte a világon és az auschwitzi kulturális
központban is megemlékezést tartanak. Az első nemzetközi holokauszt emléknapi rendezvényt Magyarországon
2006-ban tartották. A magyarországi holokauszt emléknap
április 16., miután 1944-ben ezen a napon kezdődött el a
magyar zsidók gettókba zsúfolása.
Átvett tartalom: https://minap.hu
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FELHÍVÁS!
Felhívjuk a kedves lakosság
figyelmet, hogy elkezdtük a kutyák védőoltását. Amennyiben
rendelkeznek kutyával, kérjük
Önöket, hogy ebben az időszakban tartsák megkötve vagy
biztonságos helyen elkerítve
kedvencüket.
A községben házról házra
járva mindenkit felkeresünk,
abban az esetben, ha nem tartózkodik senki sem otthon, kérjük keressék fel az állatorvost.

Abban az esetben, ha valaki elmulassza kutyája beoltását, pénzbeli bírságot kaphat.
Kérjük oltassa be kutyáját saját és mások érdekében is!

A Sarmasági Polgármesteri Hivatal és
Dr. Király János, állatorvos (tel.: 0742-685-348)

FELHÍVÁS!
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!
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RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel vettük tudomásul,
hogy testvértelepülésünk,
Soltvadkert nyugalmazott polgármestere,

BERKECZ LÁSZLÓ
örökre megtért teremtő Urához. Megrendítő hír ez
mindenki számára, hiszen Berkecz László nagyszerű
ember és nagyszerű polgármester volt, aki újításai,
ötletei által méltón volt mindannyiunk példaképe.
Nagyszerű személyiség, jó humorérzék és nyitottság
jellemezte. Ennek a nyitottságnak köszönhető az
is, hogy Soltvadkert és Sarmaság testvértelepülési
kapcsolatot ápol már hosszú évek óta.
Ő eltávozott e Világból, de a hagyatéka itt maradt az
utókor számára, amelyet büszkén és lelkiismeretesen
kell megőriznünk és tovább fejlesztenünk.
A sarmasági Önkormányzat és közösség nevében
kívánunk Istentől megáldott, csendes pihenést
számára, vígasztalódást a családnak.
Tisztelettel

Dombi Attila János,
Sarmaság Község polgármestere
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Bernadett-Kinga lánya
Ölvedi Árpád, aki Ölvedi Árpád és Ölvedi Borbála
fia
Bodoki Dominic, aki Bodoki Adrian-Gabriel és
Bodoki Claudia-Alexandra fia
Bodoki Vania aki Bodoki Adrian-Gabriel és
Bodoki Claudia-Alexandra lánya
Hernyák Zsóﬁa, aki Hernyák Levente és Hernyák
Tünde-Tímea lánya
Duicu Petru-Ilie, aki Duicu Marian-Claudiu és
Duicu Sunamita fia
Varga Soﬁa-Andreea, aki Varga Ioan és Cioban
Alexandra-Andreea lánya
Lakatos Izabella-Vivien, aki Lakatos József és
Lakatos Kinga-Imola lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK
Keresztes Balázs és Varga Erika-Erzsébet
Csóka Jenő és Szabó Raluca-Laura
Bustamante Patino Leonardo Marcel és Kocsis
Ágota-Dorottya

Sok boldogságot!

ELHALÁLOZTAK
Kovács Estera, élt 87 évet.
A szerkesztőség nevében elnézést kérünk a gyászoló családtól, hogy szeptemberi számunkban mulasztás történt és nem említettük meg elhunyt hozzátartozójukat. Pihenése legyen csendes, nyugodt és
áldott!
Dari Sára, élt 77 évet
Varga Nicolae, élt 85 évet
Tóth István, élt 75 évet
Duca Ana, élt 71 évet
Kocsis-Benkő Mihály, élt 78 évet
Gal Alexandru, élt 69 évet

Béke poraikra!

 | 17. évfolyam | 1. szám
Közéleti, közművelődési havilap

Fizesse elő vagy vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

