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Boldogságóra

Kocsis Melinda tanítónénivel beszélgettem, aki a Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceumban tanít. Arról mesélt, miként talált rá a Boldogságórára
és hogyan igyekszik ezt beépíteni a mindennapi tananyagba, amely nem
csak a gyerekeket teszi mosolygósabbá, pozitívabbá, hanem őt is.
Az elején említettél dalokat is, szerinted segítik ezek a
gyerekek fejlődését?
Igen, vannak dalok, amelyek gondolkodásra segíti
őket. Ki is próbáltuk az új albumot, a gyerekek nagy
örömmel fogadták a kis dalos könyvet és akkor együtt
énekeltek, mosolyogtak! Ez a lényeg, ha valamit, egy
lépést teszünk azért, hogy másképp álljanak a dolgokhoz, hogy mosolyogjanak, akkor az már eredmény.
Nagyon tetszett egy idézet: „A boldogságóra egy
olyan olyan GPS, amely optimistább holnap felé irányít.” Az énközpontúsággal elég nagy problémák vannak, túlzott énközpontú a világ és ezen valahogy változtatni kellene, hogy nem mindig csak „én”, hanem
legyen a másik is. Azt tudom mondani, hogy bárki, szülőként, pedagógusként, magánemberként, aki fellátogat
erre az oldalra, csak nyerni tud. És találkozni ezekkel
az emberekkel, csodálatos! Azon gondolkoztam, hogy
van-e köztük egyáltalán összetűzés, de azon a napon,
amit ők akkor bemutattak, le a kalappal, összetartóak,
közvetlenek annak ellenére, hogy híresek, - öt országból voltunk (Svájc, Németország, Románia, Ukrajna,
Horvátország), tehát ezekben az országokban zajlik a
program. Az oldal hamarosan románul és angolul is
fent lesz minden információ.
Az oldalon láttam egy térképet, amely megmutatja,
hogy európában hol találhatók Boldog iskolák, az vet-
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tem észre, hogy Romániában is elég sok van már, legtöbb
Székelyföldön, de a környékünkön nem láttam egyet sem.
Igen, ezzel az a helyzet, hogy még nincs frissítve a
térkép, az idén 40 iskola csatlakozott csak Romániából,
köztük van Tasnád, Károly stb. Ez egy csoda, amit
Bagdi Bella „művel”, mondtam is neki személyesen,
hogy le a kalappal, és ha egy mód van rá, egy kicsit
szeretnék a nyomdokaiba lépni.
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Edzőtábor

Közéleti, közművelődési havilap

A Bethlen Gábor Alap támogatásával az Illegetők Néptánccsoport ismát részt vehetett egy
edzőtáborban, amelyet november 3-5 között szerveztünk meg Sólyomkőváron.
A három napos edzőtábor felkészülése alatt egy kalotaszegi koreográfia készült Hercz
Vilmos és Szőke Henrietta koreográfusok segítségével. Sokat köszönhetünk nekik, hiszen
nagy odaadással igyekeztek átadni tudásukat, hogy azt majd később mi is hasznosíthassuk és
bemutathassuk.
A Bethlen Gábor Alap negyven személy számára biztosította a szállás költségeit, a szállítási
költségeinket a Communitas Alapítvány biztosította, valamint az étkezés költségeit a szülőknek
köszönhetjük.
Az új koreográfiánkat a közönség megtekintheti a Magyar Kultúra Napján szervezett előadásunkon.
B. A.
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„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

Könyvtárlátogatás és kincskeresés

November 9-én a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum II. B osztálya
egy kincskereséssel egybekötött könyvtárlátogatáson vehetett részt Kupás
Mónika tanítónő kíséretében.

Minden alkalommal, amikor látogatók érkeznek a
könyvtárba, nagy izgatottság lesz úrrá rajtam. Egyrészt
azért, hogy vajon mennyire nyeri el a tetszését maga a
könyvtár az adott csoporton belül, legyen szó iskolás
csoportról vagy óvodairól, másrészt pedig azért, hogy
vajon abban a fél órában, órában tudok-e olyat mondani, amivel megszerettetem velük a könyvtárat.
Tudom nagy falat mindkettő, hiszen egy kisgyerek
figyelmét nagyon nehéz lekötni, nem szeretném ezt
is a rohanó világ rovására írni, habár bizonyára nagy
szerepe van benne. Inkább ezt úgy könyvelem el, hogy
a mai gyerekeknek akkora tudásszomjuk van, hogy
szinte lehetetlen azt csillapítani, rövid időn belül szeretnének minden új információt magukba szippantani,
és tovább rohanni az „újabb új” felé.
A II. B osztállyal sem volt könnyebb dolgom, hiszen mindent szerettek volna tudni, csak úgy záporoztak a kérdések és sokszor időt sem adtak válaszolni,
de egyrészt ez megnyugtató volt, hiszen meg volt a
pozitív visszajelzés, hogy érdekli őket a dolog.
Az itt töltött időt két részre tudnám osztani, az első
részben megismerkedtünk a könyvtárral, és ezen belül
több mindennel is. A bemutató különlegessége, hogy
együtt fejtettük meg azt, hogy mi a könyvtár, milyen
típusai lehetnek, és eleve milyen dolgokat lehet itt
tárolni. Nagyon okos és felkészült kisdiákokkal volt
dolgom, hiszen se perc alatt minden kérdésre együtt
megtaláltuk a választ. Amellett, hogy együtt fejtegettük a könyvtárral kapcsolatos fogalmakat, nagyon kellett figyelniük is, hiszen ezt követően jött a meglepetés, amiről csak itt szereztek tudomást, a Kincskeresés.

Mivel erre nem voltak felkészülve, nagyon izgatottak
voltak, hogy miről is lehet szó.
Külön kis csapatokat alkottunk, minden csapat egy
kis mesefigurával ellátott kitűzőtt kapott, amelyeket a
tanítónéni már előre elkészített. A szerencsére bízva,
mindenki kihúzhatta, hogy melyik csapat tagja lesz.
Nagyon izgatottak voltak, de igyekeztek mindenre
odafigyelni. Minden csapat úgyancsak sorshúzás segítségével megkapta a feladatát, amelyet, ha figyeltek
a bemutatón, sikeresen meg tudtak oldani.
A feladat teljesítése nem időre ment, nem voltak
feltételek, a lényeg az volt, hogy amíg a könyvespolcok között keresgélnek, hasznosítsák a frissen kapott
információkat, hogy közösen felfedezhessék a könyvek
egy kis világát. Minden csapat nagyon ügyes volt, így
a maga kategóriájában, mindenki első helyezett lett!
A délelőttöt a díjátadóval zártuk, mindenki névre
szóló oklevélben részesülhetett, én sem voltam kivétel, hiszen a tanítónéni egy meglepetéssel készült, egy
emléklapot kaptam és egy könyvet, amelyet a gyerekek
helyben alá is írtak. Végezetül pedig egy nagy öleléssel búcsúztunk, amely tökéletes befejezése volt az itt
töltött időnek.
Remélem minden diák egy apró kis kinccsel térhetett haza, amelynek segítségével a későbbiekben nagyobb szeretettel tekintenek minden könyvre és gyakori vendégei lesznek a könyvtárnak. Köszönöm nekik
ezt a felejthetetlen napot és köszönöm Kupás Mónika
tanítónőnek, hogy együtt egy ilyen maradandó emlékkel gazdagodhattunk!
Balog Anetta
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„Semmilyen költemény nem képes olyan finoman beszélni a szívhez, mint a mese.” (Herder)

Könyvbemutatóval ünnepeltük
a magyar nyelv napját

November 13. meghatározó dátum a magyar nyelv történetében, 1844ben ugyanis ezen a napon fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá tevő
törvényt. Az országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar
nyelv napjává, hogy a figyelmet ráirányítsa a szellemi-kulturális örökségünk
alapját jelentő anyanyelvünkre.

E jeles napot iskolánk, a Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceum negyedikesei és ötödik osztályosai
könyvbemutatón való részvétellel tették emlékezetessé.
A sarmasági születésű Veres Piroska régi látogatója
iskolánknak, hiszen 2013 novemberében verseskötetét (Gyermek versek, Zilah 2013) mutatta be a lelkes
diákseregnek. Most Álomkoszorú című mesegyűjteményét hozta el nekünk, amelyet unokái inspiráltak és
illusztráltak is.
A találkozón jelen volt Katona Olga nyugdíjas tanító néni (a napokban ünnepli 80. születésnapját, ezúton is kívánunk neki egészségben gazdag éveket), aki
volt tanítványa kívánságára tette tiszteletét. Örömmel
gratulált volt tanítványának, akinek írói-költői ambícióiról eddig nem tudott.
A mesei hangulatot negyedikes, mesemondásban
tehetséges kisdiákok (Keresztes Nóra Andrea IV. A,

Kocsis Dóra IV.A, Tóth Máté IV.B) teremtették meg
az általuk előadott népmesékkel, majd a szerző olvasta
fel A szerencsepatkó című meséjét.
A diákokkal való beszélgetés során kiderült,
hogy minden mesének üzenete, mondanivalója
van az olvasó számára; Veres Piroska meséjében
– az V. osztályos Lucza Tamás szerint – kellemesen, szépen „csobognak a mondatok”, hiszen a
magyar nyelv egyike a világ legszebb nyelveinek.
A mesék akkor kelnek életre, ha olvassák őket. Olvasni kell. Olvasni gyönyörűség. Erre biztatta Veres
Piroska a diákokat, akik nagy örömmel vásároltak a
mesekönyvből, megszerezve így életük első dedikált
könyvét is.
További irodalmi sikereket kívánunk, kedves Piroska néni!
Veres Erzsébet, magyartanár
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Keresztség a Sarmasági Baptista
Gyülekezetben
2017 november 12-én örömteli eseménynek lehettünk tanúi a Sarmasági
Baptista Gyülekezetben. Öröm volt a szívünkben, a gyülekezetben, a
mennyben is, mert megmozdulhatott a víz és négy fiatal fehérruhás tett
bizonyságot megtéréséről, vallást hitéről a népes gyülekezet előtt és az
Úr Jézus színe előtt. Veress Ernő szilágyballai lelkipásztor a „Damaszkuszi
csodáról” prédikált, miképpen válaszolt Pál Isten megszólítására és lett Jézus
tanítványa. A fehérruhás fiatalokat a helyi lelkipásztor merítette be az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.

A képen láthatók nevei (balról jobbra): Veress Ernő lp., Balogh Tibor, Kaszta Aliz,
Demjén Csaba, Kaszta Ruben, Székely Béla lp.
Identitásunk egyik meghatározó eleme a hitvalló alámerítkezés, amit nevünkben, illetve közösségi
gyakorlatunkkal egyaránt felvállalunk. A Bibliában
mint Isten szavában hiszünk, a bemerítés pedig bibliai igazság, amelyet Jézus Krisztus rendelt. Ebben a
gyakorlatunkban a Biblia tanítását igyekszünk követni
az Úr Jézus példája szerint, aki az út, az igazság és
az élet. Minden, amit Jézus tett, üzenetet és követni
való példát hordoz magában. Jézus Krisztus azért jött,
hogy földi élete alatt betöltsön minden isteni igazságot.
Fontos azonban, hogy a keresztség szent aktusában ne
felületesen, sem pedig emberi unszolásra, hanem megtért, alázatos és hívő szívvel részesedjünk.

Ha ez megtörténik, Isten ígérete alapján megnyílik számunkra a menny, hogy mint Isten gyermekei és
örökösei beléphessünk az ő országába. Valljuk, hogy
Jézus Krisztus követése minden ember személyes döntése, amely nem örökölhető. Ezért akik Jézus Krisztust
befogadták, arról vallást tesznek és megváltozott életükkel igazolják, Isten – igérete szerint – Szentlelkét
adja nekik.
Szeretnénk hogy az uj tagok, odaszánt, példás életükkel jó bizonyságai legyenek annak, aki élete árán
váltotta meg őket bűnös életükből! Isten áldása kisérje
minnyájunk életutját.
Székely Béla Dániel lp.
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Boldogságóra
Folytatás az 1. oldalról
Azt vettem észre, hogy kicsit idegenkednek ettől, az
új módszertől az emberek, de Bagdi Bella is azt mondta,
hogy aki idegenkedik tőle, csakis azért, mert még nem
ismeri, de ha ezt megismerik, rájönnek, hogy semmi
rossz nincs benne. Nincsenek kötelezettségek, csak a
végeredmény, ami a gyerekeken látszik. Nagyon örülök,
hogy belevágtam és minden évben szeretném, hogy ezt
megpályázzuk, aztán a napokban szeretném bemutatni
ezt a kollégáknak is, hogy lássák mégis hogyan működik,
lássák miről szól.
Kicsit sajnálom, hogy a mi időnkben nem volt ilyen
program. Talán sok mindenre megtaníthattak volna ezen
keresztül is, illetve megóvhatott volna és megóvhattuk volna
egymást legfőképp a gylülködéstől, a kiközösítésektől és könnyebben el tudtuk volna fogadni egymást.
Sajnos ez jelen van most, másrészt pedig nagyon
anyagias lett a világ. Összehasonlítottuk a tavalyi évet az
ideivel. Tudni kell azt, hogy az első feladat a háláról szól,
hála kertet kellett készíteni illetve le kellett írni azt, hogy
miért vagyunk hálásak. Na már most a gyerekek szinte
kivétel nélkül olyan dolgokért voltak hálásak, amelyek
pénzbe kerülnek (laptop, telefon, tablet stb.), viszont idén
már felfogták azt, hogy nem csak az anyagi javakért lehet hálás az ember, most olyan dolgokért voltak hálásak,
mint pl a családjuk, a barátaik. Azt mondom, hogy ez
már egy lépés, egy fejlődés, természetesen ez egy lasabb
folyamat, de valami már elkezdődött és a gyerekeken is
látszik a fejlődés.
Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Remélem, hogy sikerül elhívnunk Bagdi Bellát egy
koncert erejéig, hogy lássa mindenki, hogy másképp is
lehet. Egy mozzanatát láttam ennek a koncertnek, de
annyira jó volt, hogy még most is libabőrös vagyok tőle.
A dalait gyerekekkel énekli, egy nagy kórussal, és a legérdekesebb, hogy annyi kis gyerekkel kiáll egy akkora
közönség elé. A gyerekek sötétben énekelték a dalokat
és nem féltek, aztán a refrénnél elhúzták a függönyt és
mi is meglepődtünk azon, hogy mennyi apró gyerek áll
a szinpadon. Most is hívtam mindenkit, hogy jöjjenek el
velem a díjátadóra, de tényleg idegenkednek ettől...
Magyarországon például Boldogságórákat tartanak
felnőtteknek. Tehát ez nem csak gyerekeknek szól, különböző korcsoportokra van bontva a program. Illetve
vannak különböző klubbok is. Ezt a programot több
pszichológus dolgozta ki. Bella azt mondta, hogy a Föld
békéért kiált és van benne valami, az a nyugtalanság, ami
az emberekben zajlik csak a rossz felé halad és már ezt el
kell kezdeni egészen kicsi korban megállítani.
Ezek apró lépések, nem biztos, hogy gyökeres változást hoz, de ha már egy kicsi változást okoz, már az is
nagy eredménynek számíthat.
Az interjú végén megbeszéltük a tanítónénivel, hogy
másnap elmegyek és bemutatja az osztályával, miről is
szólna ez a program. Szeretném kicsit bemutatni az ott
tapasztaltakat.

Szerda volt, zene óra. Amikor bementem az osztályba a gyerekek hirtelen nem tudták mit is kereshetek ott,
aztán a tanítónéni elmondta, hogy milyen céllal jöttem.
A kedvenc dalukkal kezdték, amelynek az a címe, hogy
Pozitív gyerek vagyok, „Én egy pozitív pozitív gyerek vagyok, bármikor bármire képes vagyok...”
A dalt követően a gyerekek arra a kérdésre válaszoltak, hogy mit jelent a pozitív szó, egy ügyes kisfiú azt
mondta, hogy „mindenben a jót látom”. Talán ezt jó lenne a felnőtteknek is az eszükbe vésniük, hogy mindenben
a jót kellene meglátnunk, annak ellenére is, hogy ha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnék.
A gyerekek elmondták, hogy már egy éve foglalkoznak ezzel a Boldogságórával, ezalatt az idő alatt táncoltak, énekeltek, kézimunkáztak és elkészítették a Hála
kertet. Minden témának meg volt a kézimunkája is és a
maga zenéje is.
A következő kérdés az volt, hogy mit szeretnek ebben
a programban, miért jó ez nekik, miért szeretik ezt jobban mint egy hagyományos órát. A válasz egyszerűbb
volt mint gondolnánk, egy kis diáklány azt válaszolta,
hogy boldogok lesznek tőle, el tudnak lazulni és ezáltal
sokkal éberebbek lesznek és sokkal könnyebben el tudják
végezni a feladataikat. Egy másik kisdák azt válaszolta,
hogy olyan dalokat tanulhatnak és énekelhetnek, amelyektől sokkal jobban érzik magukat.
A következő feladat, amit bemutattak egy kártyajáték
volt, mindenki húzott egy kártyát, amelyre egy szó volt
írva, azt körül kellett írniuk a gyerekeknek, hogy mikor
jellemző rájuk az a szó. Pl: „Én ezt akkor éreztem, amikor úgy gondoltam, hogy még nem tudok sok mindent és
sokat kellett tanuljak.” (tudásszomj)
A hónap témája az optimizmus, a gyerekeket kérdezve, hogy mi is ez, ezeket a válaszokat kaptam: „amikor minden rosszban van valami jó és ezt megpróbáljuk
megtalálni”, „ha rossz jegyet kapok, akkor nem leszek
szomorú, hanem többet tanulok, hogy következő alkalommal jobb jegyet kapjak”.
A kis bemutató végén Melinda tanítónéni elmondta,
hogy ennek a programnak nem az a lényege, hogy külön boldogságórákat tartsanak, hanem az, hogy minden
órába beépítsenek belőle egy kicsit, pl. egy matematika
órába, ha nehéz a feladat ne azt érezze a gyerek, hogy
kilátástalan a helyzet, mert nem tudja megoldani, hanem
legyen kedve, kitartása addig próbálkozni, amíg az sikerül, és az ilyen nehéz helyzeteket ne kudarcként élje meg,
hanem lehetőségként arra, hogy ismét tanuljon valami
újat, még ha az nem is megy egyről a kettőre.
Úgy gondolom, hogy ez a Boldogságóra, amelyet
Melinda tanítónéni is elkezdett, egy jó lépés lehet affelé,
hogy a gyerekeknek tényleg boldog, önfeledt gyerekkoruk
lehessen, és ne egy kudarcokkal, ellentétekkel teli. A kis
gyerekek lelkét óvni kell, hiszen még nagyon törékeny,
oda kell figyelnünk arra, hogy tényleg minden rossz, kellemetlen dolognak meglássák a pozitív oldalát is.
Remélem, hogy idővel egyre többen csatlakoznak ehhez a programhoz, amely nem csak a gyerekek boldogságát segíti elő, hanem a környezetükben lévő felnőttekét is.
Kívánok ezentúl is boldog perceket a tanítónéninek!
Balog Anetta
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Őszinte részvétünk Dari Erikának,
kolléganőnknek, barátunknak és
családjának édesapja elvesztéséért.

Fájdalmukban osztozunk.
Pihenése legyen csendes!
A Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceum
Fogadja őszinte részvétünket
Dari Erika és családja szeretett édesapja
eltávozásáért.

Isten nyugtassa békében!
Az RMDSZ Sarmasági Szervezete és az
RMDSZ Sarmasági Nőszervezete

Fontos telefonszámok
Mentő:
Tűzoltóság:
Rendőrség:
Polgármesteri Hivatal:
Polgárőrség:

112
0260 655995
0260 655016
0260 655500
0769 224280

Kiadja a PRO Sarmaság Kulturális Egyesület
Szilágy megye, Sarmaság
Hársfa u.72/A, tel.: 0260 655630

Születtek
Micle Nicole-Anais, aki Micle IoanMarius és Micle Silvia-Maria lánya
Magyar Alesia-Maria, aki Magyar IosifVasile és Budai Vandana lánya
Iles Abigél, aki Ilés Szabolcs-Csaba és
Ilés Beáta lánya
Keresztes Máté, aki Keresztes Zoltán és
Keresztes Brigitta fia

Isten éltesse az újszülötteket!

Házasságot
kötöttek
Oltean Dragoº - Ilie és Mătieº Mirela
Holocsi Kristián és Balogh Erika
Balog Ferenc-Zsolt és Kis Brigitta
Csóka Dávid-Sándor
és Sallai Henrietta
Bántó Iosif és Sütő Erzsébet

Sok boldogságot!
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Fizesse elő vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

