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Jótékonysági est immár 9. alkalommal

4. oldal

A 2016-os év 
Jótékonysági estjét 
különböző okok 
miatt idén, február 
4.-én szevezte meg 
a Pro Sarmaság 
Kulturális Egyesület 
a sarmasági 
lakodalmas 
teremben.  

2017.  febr uár  11-én a 
selymesilosvai kultúrotthon egy 
sajátos civil kezdeményezésnek 
adott otthont. A falu szülöttje, a 
rendezvény megálmodója Pékes 
- Csóka László Miklós, így számolt 
be az ötletről: „Tavaly tavasszal  
fokhagymavetéskor ugrott be az 
ötlet, mivel házi kenyeret készítek és 
fokhagymát termelek, hogy jó lenne, ha 
e két terméknek lenne egy rendezvénye, 
fesztiválja. 

Érdeklődtem és mivel azt láttam, 
hogy ilyen fesztivál még nincs bejegyezve, 
ezért kaptam az alkalmon, és az idén 
megszerveztem kuriózumként. Emellett 
még az is a célom, hogy Selymesilosván 
is gyűljenek össze az emberek valamilyen 
célból, tehát a közösséget is építsük.

A szervezésbe sok helyi család vett 
részt, sőt a LEVIZSIKE TRANS KFT 
vezetője is felajánlott anyagi támogatást, 
amelyet  ezúton is megköszönök.”

A meghívottak között jelen volt 
Sarmaság község polgármestere 
Dombi Attila János, Kovács Tibor 
alpolgármester és néhány tanácsos. 
De jelen voltak még sarmasági, 
szatmári és zilahi meghívottak, 
cégvezetők, helyi emberek.

A község polgármestere és 
az ötletgazda nyitotta meg a 
rendezvényt, ahol mindenkit friss 
fokhagymás pirítós kenyérrel, igazi 
ilosvai pálinkával, borral és mulatós 
hangulattal vártak.

„Úgy gondolom, hogy nagyon 
sikeres volt a rendezvény, megmozgatta a helyi közösséget, és nem kevés anyagi 

támogatással egy szép estét sikerült 
szervezni. Megköszönöm mindenkinek 
a részvételt, a segítséget és örülök, hogy 
több mint 150 embert jól tudtam lakatni 
fokhagymás pirítós kenyérrel, ráadásként 
pedig ízletes töltött káposztával.” – 
összegezte a rendezvény szervezője.

Gratulálunk a kezdeményezéshez, 
a megvalósításhoz és kívánjuk, hogy 
az I. Selymesilosvai Fokhagymás 
Kenyérfesztiválnak folytatása is 
legyen, amely a község határain túlra 
is kiterjedjen.

Bőti Sándor Csaba 

Fokhagymás kenyérfesztivál Selymesilosván
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Az eseményt felkészülések is megelőzték, hiszen 
a „szülinapost” illik annak módja és rendje szerint 
felköszönteni, ezért a gyerekek egy énekkel készültek, 
illetve kaptak egy-egy napsugaras kitűzőt. Kocsis 
Gabriella tanítónő egy kisebb bemutatóval készült a 
diákok számára, amelyben bemutatta a folyóiratot a 
kezdetektől napjainkig. A kisdiákok nagy érdeklődéssel 
hallgatták végig a tanítónőt és az arcukon nagy 
meglepetés ült ki, amikor azt hallották, hogy ha a 
Napsugár eddigi megjelent lapszámait egy kötetbe 
fűznénk, akkor egy 17000 oldalas könyvet kapnánk. 

Mi sem bizonyítja jobban, hogy a sarmasági diákok 
hűséges olvasói a gyermeklapnak, hogy két évvel ezelőtt 
négy, akkor negydikes diák utazhatott el az illyefalvi 
táborba. A lányok a Bélyeggyűjtemény beküldésével 
nyerhették meg az utat, amelyről kicsit beszéltek a 
diáktársaiknak. Elmondásuk szerint egy életre szóló 
élménnyel gazdagodtak, és arra buzdították a kisebbeket, 
hogy legyen bátorságuk és türelmük megfejteni egy 
rejtvényt vagy összegyűjteni a bélyegeket, hiszen számos 
nyereményben és élményben lehet részük. Mindezek 
mellett két diák Napsugár külündíjban részesült, illetve két 
harmadikos és egy negyedikes gyerek a Szépolvasóversenyen 
tovább jutott az országos szakaszra. 

Az ünnepséget a már előre begyakorolt Napsugár 
köszöntővel zárták. 

Az eseményen részt vettek Kocsis Gabriella, Tóth 
Tímea, Varró Orsolya, Kupás Mónika, Kocsis Melinda, 
Varga Erzsébet, Szász Mónika, Kiss Melinda és Katona 
Edith-Enikő diákjai. 

Köszönjük a Napsugárnak, hogy már 60 éve 
gyermekeink mellett van, hogy kreatív és játékos módon 
segít tanítani és fejleszteni őket! Még további hosszú 
„Napsugaras” éveket kívánunk a Szerkesztőségnek! 

Balog Anetta

„Napsugaras” ünnepnap Sarmaságon
A Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum I-IV osztályos diákjai hétfőn születésnapot 
ünnepeltek. Kilenc tanítónő közel 170 kisdiákja gyűlt össze azért, hogy a Napsugár 
gyermeklap megalapításának 60-ik évfordulóját megünnepelhessék.
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Látogatásom a „Fehér Házba”
Első rész

Nem tagadom, hosszú ideig én sem tudtam, hogy kik 
is azok a gyerekek, akik bekerülhetnek a fehér házba, 
illetve milyen feltételek kellenek ehhez. 

A „fehér ház” hosszított programú napközi otthon, 
azzal a céllal jött létre, hogy a szociálisan hátrányos 
helyzetű I-IV osztályos diákoknak és családjaiknak 
segítséget nyújtsanak. Hétfőtől péntekig 20 kisdiák 
érkezik ide tanítás után, családias hangulat, meleg ebéd 
és nem utolsó sorban lelkes tanítók várják őket azért, 
hogy segíthessék őket a tanulásban és a szociális korlátok 
leküzdésében. 

Jelenleg két oktató, Kocsis-Benkő Blanka és Katona 
Erzsébet, segít a gyerekeknek a tanulásban és emellett 
külön programokkal, csoportos feladatokkal készülnek 
azért, hogy segítsék őket a beilleszkedésben is. 

Az oktatók mellett van egy szakácsnő is, Kocsis-Feri 
Zsuzsanna, aki minden nap gondoskodik a két fogásos 
finom, meleg ebédről és desszertről. 

Látogatásom során a gyerekek még nem voltak 
ott, ezért alkalmam nyílt kicsit jobban elbeszélgetni a 
lányokkal az ottani helyzetről, hogy milyen a gyerekekkel 
foglalkozni, mutatnak-e fejlődést és ők hogyan látják, 
szeretik-e a gyerekek náluk. 

Blanka szerint a gyerekek nagyon jó kedvűek és a 
többség szívesen elvégzi a kijelölt feladatokat, vannak 
olyanok is, akik mindent megtesznek azért, hogy időben 
befejezzenek mindent és aztán újabb gyakorlatokat 
kaphassanak. Sajnos vannak olyan gyerekek, akik 
otthon nem kapják meg azt a fajta segítséget, amire 
szükségük lenne, sem anyagi szempontból, sem tanulás 
szempontjából. Egyesek nagyon rossz körülmények 
között élnek, nem csoda, ha nap mint nap örömmel 
érkeznek a napközibe. A lányok szerint a legnagyobb 
probléma ott jelentkezik, hogy a szülők nem fordítanak 
elég figyelmet a gyerekeikre, nem tanulnak velük, 
néhány esetben maga a szülő is írstudatlan, illetve a 
nevelési formák is kérdésesek. Erzsike elmondása szerint 
észrevehető a különbség a gyerekek fejlődésén az, amikor 
hosszabb időt töltenek otthon, mondjuk egy kisebb 
nagyobb vakáció ideje alatt, és amikor rendszeresen 
járnak délutáni tanításra, nem csak a tanulás iránti 
vágyuk csökken, de a viselkedésük is sokban romlik. 
Napokba kerül, amíg a gyerekek ismét belerázódnak 
az ottani programba és szabályokba, sok munkába 
és erőfeszítésbe kerül, de a lányok azt mondják, hogy 
megéri, hiszen látszik a gyerekekeken, hogy mennyire 
hálásak azért, hogy törődnek velük. 

Arról kérdeztem őket, hogy milyen jellegű feladatokkal 
készülnek még, amelyek segíthetik a kisdiákok fejlődését. 
A mindennapi lecke mellett alternatív programokkal 
készülnek és igyekeznek ezek közül személyreszabottakat 
is készíteni. Annak a gyereknek, akinek nehezebben 

megy az olvasás/írás, felolvasással, tollbamondással vagy 
éppen szövegmásolással készülnek. Akinek nehezebben 
megy a matematika, több olyan feladatot készítenek, 
ahol a számolásé a főszerep. Nehéz húsz gyereknek 
külön feladatokat készítenek, de mindent megpróbálnak 
azért, hogy a gyerekek fejlődhessenek. A tanulás mellett 
a kreativitásukra is nagy hangsúlyt fektetnek, rengeteg 
kézimunkát készítenek a gyerekekkel, amelyeket ki is 
tesznek, hogy mindenki megcsodálhassa őket. 

Dr. Kádár Annamária Mesepszichológia című könyve 
is sokat segít a lányoknak. A kisdiákok a felolvasott 
kis mesékből különféle kérdéseket kapnak és, az aki 
helyesen válaszol, valamilyen jutalomban részesül (a 
lányok felállítottak egy pontozási rendszert, de erről 
majd később). Ezzel a gyakorlattal játékosan, a mesék 
segítségével próbálják megtanítani a kicsiket arra, hogy 
hogyan összpontosítsanak, koncentráljanak egy bizonyos 
dologra, jelen esetben szövegre. Mesét nem csak olvasni 
szoktak a gyerekek, hanem nézni is, de azt sem akárhogy. 
A lányok a mostani „divatos” mesék helyett, régebbi 
és oktató jellegű meséket mutatnak, de a cél nem az, 
hogy zombiként bámulják a televíziót, hanem az, hogy 
mesenézés közben is tanulhassanak. 

Folytatás az 5. oldalon
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Az est célja egyfelől az volt, hogy ezúton is 
köszönetet mondjunk azoknak a magánszemélyeknek, 
vállalkozóknak, akik az elmúlt évben is lehetetlent nem 
ismerve támogattak minket, kulturális egyesületünket és a 
létrejött rendezvényeket. A segítségükkel bebizonyították 
azt, hogy a mai rohanó társadalomban, ahol leginkább 
már csak az önérdekek érvényesülnek, igenis van 
tenni akarás és a köz érdeke mindig elsőbbséget 
élvez. Reméljük, hogy továbbra sem kerül háttérbe a 
kulturális élet, és a következő években is számíthatunk 
a segítségükre!  

Az est színvonalát a Sarmasági Illegetők 
Néptánccsoport és a Soroglya népzenekar előadása 
növelte. Az Illegetők tövisháti és krasznamenti 
néptáncokkal készültek. A Soroglya népzenekar 2007-
ben alakult és ebben a formában két éve zenélnek együtt: 
Dallos Levente prímás, Szukits Éva brácsás, Bartalis 
Botond brácsás, Veres Lóránd bőgős. Magyarpalatkai, 
szilágysági, szatmári és kalotaszegi népzenét mutattak 
be. Az előadásban közreműködtek: Dimény Eszter ének, 
tánc, valamit Balla Imola, Konrád Tamás, a Csillagocska 
néptáncegyüttes táncosai és Scmith Nándor a Nagyvárad 
Táncegyüttes táncosa. Az est további részében a Zilahi 
Superton Együttes húzta a talpalávalót. 

Remek előadásokat láthattunk, amelyeket ezúttal is 
köszönünk a meghívottaknak. 

„Helyesen cselekedni önmagában könnyű. Felismerni, hogy 
épp mi a helyes, az a nehéz.”

Balog Anetta

Jótékonysági est immár 9. alkalommal
A 2016-os év Jótékonysági estjét különböző okok miatt idén, február 4.-én szevezte meg a 
Pro Sarmaság Kulturális Egyesület a sarmasági lakodalmas teremben.  

Nagy Lajos és Balogh Sára 
február 4-én ünnepelték 50-ik 
házassági évfordulójukat. Ezúton 
köszönti őket családjuk, az Isten 
tartsa meg őket boldogságban, 
szeretetben, egészségben még 
hosszú évekig! 

E két szív régóta egymásért 
dobog,

e két kar 50 éve egymásba 
fonódott.

Jóban, rosszban kitartottatok,
e g y m á s  f e l é  ő s z i n t é k 

maradtatok.
Ha valaki megkérdezné tőlem mi 

az igaz szerelem?
Annyit mondanék: nézzen rátok 

s megérti teljesen.
Ahogy egymás szemébe néztek,
szinte látni a lángolást köztetek.

Ha sétáltok egymás kezét 
fogva,

hogy szeretitek egymást 
mindenki tudja.

Ti ketten egymás részei 
vagytok,

50 éve egymáshoz tartoztok.
A bánatban egymásnak vigaszt 

nyújtottatok,
örömben együtt vigadtatok.
Bár az élet sok akadályt 

gördített elétek,
s ze re lmetekke l  minde t 

legyőztétek.
Az élet bármerre is sodor 

minket,
mindig szeretni fogunk 

titeket.
Ezért csak egyet kérünk, 

legyetek nagyon boldogok,
amíg csak lehet!
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Folytatás a 4. oldalról

Minden mese után vissza-
kérdeznek, amire az elején nem sok 
válasz érkezett, hiszen a gyerekek 
nem voltak ahhoz szokva, hogy a 
tartalmi részre is figyeljenek. Most 
már gördülékenyen haladnak és a 
kisdiákok fejlődést mutatnak, ha 
feltesznek nekik egy kérdést a látott 
meséből, probléma nélkül érkeznek 
a helyes válaszok.

A továbbiakban áttértem kicsit a 
gyerekek motivációjára. Abból, amit 
a lányok elmeséltek, azt vettem észre, 
hogy az esetek többségében hiányzik 
a motiváció a gyerekekből. Nem 
szeretnék általánosítani vagy bárkit is 
megsérteni, de úgy vettem észre, hogy 
azért nincs meg a kellő motiváció 
bizonyos diákoknál, mert eleve otthon 
nem úgy állnak hozzájuk a szülők 
vagy akár a nagyszülők. Nincs meg 
az a háttér, amely arra ösztönözné 
őket, hogy a tanulás igenis fontos 
és ha valamit el szeretnének érni az 
életben, mindenképp a tanulás lenne 
az alapja az egésznek. Vannak olyan 
gyerekek, akik már most, fiatal koruk 

ellenére arra kényszerülnek, hogy 
különféle munkákat elvégezzenek, 
természetesen pénzért. Így nem 
véletlen, ha sokan még az általános 
iskolát sem fejezik be. A napközi és 
a benne dolgozók feladata többek 
között az, hogy az ilyen hátrányos 
helyzetű gyerekeket is a jó irányba 
terelgessék, oktassák, hogy meg 
tudják azt, hogy másképp is lehet 
élni, viszont ahhoz sok erőfeszítés, 
tanulás, kitartás és akaraterő 
szükséges. 

A megfelelő biztató háttér 
hiányában a lányoknak nincs könnyű 
dolguk, amikor a lecke ideje van. 
Nehéz lekötni a gyerekek figyelmét és 
arra ösztönözni őket, hogy tanuljanak 
és megcsinálják a házi feladataikat 
vagy a külön kijelölt feladatokat, 
hiszen nem érzik a súlyát ennek, 
nem éreznek motivációt és nem 
érzik szükségét sem, hiszen azt már 
megtapasztalták, hogy tanulás nélkül 
is lehet egy kis pénzt keresni. 

Folytatás a 6. oldalon

Látogatásom a „Fehér Házba”
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Mentő:  
Tűzoltóság:  
Rendőrség:  

Polgármesteri Hivatal:  
Polgárőrség:  

Fontos telefonszámok
112
0260 655995
0260 655016 
0260 655500 
0769 224280

Mély fájdalommal, 
de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, 
hogy Kiss  Károly , 
Sarmaság legidősebb 
polgára, hazatért teremtő 
Urához. Vasárnap, február 
12-én, gyászoló családjával 
elkísértük utolsó útjára. 

Kiss Károly 2016. 
júniusában töltötte be 
életének 94-ik évét, ezzel ő 
lett községünk legidősebb 
polgára. 

Megjárta az oroszországi fogságot, hosszú hét év 
volt, amelyet el kellett szenvednie. Fogságban töltött 
ideje alatt arra kérte az Urat, hogy még egy hónapot 
tölthessen szerettei körében, imái meghallgatásra 
találtak. Szabadulása után hét gyermeke, tizenöt 
unokája és kilenc dédunokája született, illetve emellett 
idén ünnepelték volna meg feleségével 65-ik házassági 
évfordulójukat. 

Tavaly augusztusában a Sarmasági Polgármesteri 
Hivatal átadta Károly bácsinak a legidősebb polgárnak 
járó címet, ekkor ő azt kérte, hogy idén, amikor a 65-
ik házassági évfordulójukat ünneplik, ismét tartsunk 
velük. A Jó Istennek más tervei voltak, de elfogadjuk, 
sosem feledjük el Károly bácsit!

Hosszú, tartalmas és példaértékű életet élt, utolsó 
perceit is mosolyogva töltötte el szerető családja 
körében. Pihenése legyen csendes, megnyugvást 
kérünk a gyászoló családnak, fájdalmukban 
osztozunk.

A Sarmasági Polgármesteri Hivatal

Köszönetnyilvánítás

Szívbéli köszönetünket fejezzük ki mindazon 
személyek és szervezetek felé, akik mellettünk voltak a 

fájdalmas időben, 
Kiss Károly 

férj, édesapa, nagyapa, dédapa, és a község 
legidősebb polgárának elvesztése pillanataiban. 

Tisztelettel, a gyászoló család. 

Az RMDSZ Sarmasági Szervezete mélyen 
megrendülve és fájdalommal teli szívvel vette 

tudomásul, hogy 

Kiss Károly, 

községünk legidősebb polgára visszatért szeretett 
Urához. Károly bácsi mindannyiunkhoz közel állt. 

A fiatal korában megélt nehézségek ellenére 
is mindig hittel teli szívvel tekintett a jövőbe, 

mindannyiunk számára példás életet élt. 

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, pihenése 
legyen áldott. 

Folytatás az 5. oldalról

Ezért a napközis tanítóik 
kialakítottak egy pontozási rendszert, 
minden feladattípus megoldásáért 
kapnak egy jelet, ha segítenek 
társaiknak, szépen olvastak, időben 
befejezték a feladatokat stb, mindig 
kapnak egy jelet, amelyet a hét 
tanulói címért gyűjthetnek. 

Blanka, Erzsike és Zsuzsa 
mindent megtesznek azért, hogy 
minél barátságosabb és otthonosabb 
környezetet varázsoljanak. Minden 
hónapban megünneplik a szülinapos 
gyerekeket, tortát sütnek, és igazi 
ünnepi hangulatot varázsolnak, hogy 
a szülinapozó gyerek tényleg, igazán 

fontosnak és ünnepeltnek érezhesse 
magát. A napközi fehér, monoton 
falait csodás rajzokkal tarkították és 
a hét tanulóinak is kialakítottak egy 
külön kis helyet. Legutóbb az ebédlőt 
varázsolták át, felkerült a falra a kis 
szakács is két asztali imával, illetve a 
Szülinaptár is helyett kapott.

Már ha az ebédlőnél tartottunk, 
megkérdeztem a lányokat, de 
inkább Zsuzsának, a szakácsnőnek 
szegeztem a kérdésem, hogy 
melyek azok az ételek, amelyeket 
a legjobban szeretnek a gyerekek. 
Előre szólok, nem ezekre a 
válaszokra számítottam: törtpaszuly, 
paszuly leves,  kr umpl i leves, 
töltöttkáposzta és desszertnek, 

amit kifejezetten imádnak, az az 
almástészta. 

Látogatásom során azt 
vettem észre, hogy ezek a lányok 
szívügyüknek érzik azt, hogy az 
ide járó gyerekeknek és gyerekeken 
segítsenek. Mindent megtesznek 
azért, hogy az iskolában tanultakat 
kiegészíthessék és segíthessenek 
a gyerekeknek fejlődni és ezzel a 
későbbiekben hely állni az életben. 

Hasznos munkát végeznek 
a lányok és remélem, hogy a 
későbbiekben is sikerül ezt épp ilyen 
odaadással, szeretettel végezniük, 
hiszen az eredmény is kézzel fogható 
és szemmel látható. 

Balog Anetta

Látogatásom a „Fehér Házba”
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SzüleTTeK

Keresztes Nóra-Vivien, aki Keresztes Sándor és 
Keresztes Anikó lánya

Isztojka Ştefan, aki Isztojka Mihály-Lajos és 
Gerebenes Rita fia

Püsök Arnold-István, aki Püsök István és Dari 
Erzsébet-Rita fia

Saba Eremia-Ricardo, aki Saba George-
Sebastian és Raţ Aurelia-Florica fia

Roştaş Tania Codruţa, aki Roştaş Codruţ és 
Piri Renata lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

Baboş Iulian Radu és Sicra Alexandra
 Gál Tamás-Gábor és Keresztes Anita 

Sok boldogságot!
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Vălcăuan Magdalena

Béke poraikra!
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Mély fájdalommal 
vettünk tudomást 

arról, hogy 

Dari Tamás, 

nyugalmazott 
oktatómester, türelemmel 

viselt betegsége után 
elhunyt. 

Őszinte részvétünk 
a gyászoló családnak, 

fájdalmukban osztozunk! 
A Sarmasági 

Polgármesteri Hivatal

Szomorú szívvel búcsuzunk nyugalmazott 
oktatómesterünktől, 

Dari Tamástól. 

Pihenése legyen csendes, családjának, hozzátartozóinak 
megnyugvást kérünk, osztozunk fájdalmukban. 

Az RMDSz Sarmasági Szervezete

Mélyen megrendülve, de Isten akaratát 
elfogadva vettük tudomásul, hogy 

Dari Tamás, 

nyugalmazott oktatómester hosszú betegsége után, elhunyt. 
Családjának erőt és kitartást ebben a veszteségben, 

fájdalmukban osztozunk. 
Az RMDSz Sarmasági Nőszervezete

Szomorú szívvel vettük tudomásul, 
hogy egykori munkatársunk, 

Dari Tamás 

nyugalmazott oktatómester 2017. január 31. – én, 
türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Emlékét kegyelettel megőrizzük, együttérzésünk enyhítse a 
gyászoló család fájdalmát.

A Sarmasági 1– es Számú 
Szakképző líceum munkaközössége.

Együttérezve a gyászoló családdal fájdalmában, fogadják 
őszinte részvétünket Dari Tamás Igazgató Úr! 

A PRo Sarmaság Kulturális egyesület

Őszinte részvétünk Dari Tamás kollégánknak 
szeretett Édesapja elvesztéséért. 

Fájdalmában osztozunk!
A Nimród Vadásztársaság

Fogadja őszinte részvétünket Dari Tamás Igazgató Úr 
édesapja elvesztéséért, fájdalmában osztozunk! 

A Sarmasági Ifjúsági Tanács részéről.

Őszinte részvétünk Dari Tamás Iazgató Úrnak és 
családjának szeretett édesapja elvesztéséért. 

Isten nyugtassa békében!
A Sarmasági Hírmondó szerkesztősége
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