
Napjaink rohanó 
világában csak ritkán 
szakítunk alkalmat 
arra, hogy minőségi 
időt szenteljünk 
magunkra. Az 
utóbbi években azt 
tapasztaljuk, hogy a kulturális tevékenységekre 
nem igen van idő. 
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2019. szeptember 
28-án megszer-
vezésre került sor a 
kisiskolások találko
zója. Összegyűlt 
19 egykori kisiskolás 
diák és a kedves 
tanítónéni, 
Katona Olga.A 
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Megnéztük, büszkék vagyunk rá!Viszontlátás 40 év távlatából 

3. oldal

Emlékezés és hagyományőrzés 
napja Sarmaságon
„Az emlékezés kötelesség. Az örökösök örök felelőssége. Mert a történelem természete ilyen: 
örökséget hagy, felelősséget rak a késői nemzedékek vállára.”

Az októberi hónap mindig különleges a sarmasági-
ak életében. Egyik legnagyobb hagyományörző ünnep-
ségünk kötődik ehhez a hónaphoz, másrészt pedig a 
hagyományőrzés mellett emlékezünk is. Hatvanhárom 
évvel ezelőtt bátor fiatalok néztek szembe az elnyomó 
erővel. 1956 forradalma mindannyiunk számára bizo-
nyíték arra, hogy a magyar népet nem lehet csak úgy el-
tiporni, mindig küzdeni fog egy szebb jövő érdekében!

Október 20-án vasárnap megtartottuk hagyo-
mányos koszorúzási ünnepségünket a Pro Libertate 
Emlékműnél, majd ezt követően szüreti felvonulás 
vette kezdetét. 

Az ünnepi műsort egy ’56-os dallal kezdtük meg, 
majd Lucza Tamás, VII. osztályos tanuló szavalatát 
hallhattuk. A szavalat után Horváth József történelem-
tanár ünnepi beszéde hangzott el „1956 emlékezete 

Erdélyben 63 évvel a forradalom után” címmel. 
„A hivatalos magyar állam ommunista vezetői nem 

létezőnek tekintették a határain túl élő magyarságot. 
Romániában, Erdélyben a diktatúra és kisebbségi lét 
kétszeres elnyomásában élő magyarságnak azt kellett 
megtapasztalni, hogy az anyaország kommunista in-
ternacionalizmusa csak az államiságot ismeri, a nem-
zetiséget még saját vérei esetében sem.” Ennek ellené-
re a határon túli magyarok szolidárisak maradtak az 
anyaországgal szemben, és miért? Azért, mert: „Ha 
két szóval kell jellemezni 1956 forradalmának hőseit, 
akkor e két szó így hangzik: hűség és hősiesség. Hűség a 
nemzethez és hűség a szabadsághoz. Ebből származott 
összetartozás és önrendelkezés mindenek fölött álló cél-
kitűzése.”  – Mondta Horváth József. 

Folytatás a 2. oldalon
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Folyatás az 1.  oldalról
Ez a nap idén egy különleges alkalmat is rejtegetett 

ma gában: „a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
Országos Elnöksége a több évtizedes oktató-nevelő mun-
ka elismeréséül kétévente Ezüstgyopár-díjjal jutalmazza 
azokat a pedagógusokat, akiknek életpályája példaérté-
kű, munkásságuk, alkotásuk maradandó értéket terem-
tett. Az RMPSZ megyei és körzeti elnökeinek javaslata 
alapján az elismerést olyan Romániában élő pedagógu-
sok kaphatják meg, akiknek kiemelkedő tevékenysége 
a romániai magyar közoktatás megmaradását, fejlesz-
tését, az anyanyelvű kulturális örökség megtartását 
szolgálta. Tevékenységükkel hozzájárultak nemzeti ér-
tékeink megmaradásához.” Megtiszteltetés számunkra, 
hogy a Szilágy megyei díjazott nem más, mint közsé-
günk nyugalmazott fi zikatanára, Katona Béla. 

Katona Béla Sarmaságon született 1946. június 
26-án, majd elemi tanulmányait itt kezdte és fejezte 
be 1953-1960 között. Középiskolai tanulmányait a 
szilágysomlyói Elméleti Líceumban végezte 1960-
1964 között. Ezt követte a sikeres felvételi a kolozs-
vári Babeş-Bolyai Tudományegyetem fi zika szakára, 
majd 1969-ben kiváló minősítéssel államvizsgázott. 
A tanár Úr bányászcsaládból származik, így nagy 
elégtétel volt számára, hogy a családból ő az első ta-
nári diplomával rendelkező. Tanári pályáját itthon, 
Sarmaságon kezdte meg, amelyet 41 évig szeretet-
tel, alázattal és nagy odaadással végzett. A több mint 
négy évtizedes pálya ideje alatt 30 évig végezte el az 
igazgatóhelyettesi feladatokat is. Szakmája és mun-
kája mellett szívügye volt a közösségi nevelés, a helyi 
hagyományok ápolása, és mindezek mellett citeraze-
nekarával országos döntőig jutott el felnőtt és gyer-
mek kategóriában is. Továbbá neki köszönhető az is, 
hogy három fi zika labor megfelelő felszereltséggel 
rendel kezik, így állandó működést biztosíthatnak a 
fi zikai kísérleteknek számára. 

Sikeresen megvédte az I. fokozati disszertációját is, 
a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen sike-

resen alkalmazták is azt. Témája a Rézkomplex vegyü-
letek tanulmányozása fi zikai módszerekkel. 1990 óta 
az RMPSZ tagja, református presbiter, a református 
dalárda aktív tagja egy mandátum erejéig önkormány-
zati képviselő. Pedagógusi tevékenységét a helyi is-
kola emlékplakettel jutalmazta az 50 éves sarmasági 
líceumi oktatás évfordulója alkalmából. 2016-ban az 
RMPSZ 25 éves évfordulója alkalmából elkötelezett 
oktató-nevelő szolgálatáért elismerő oklevelet adomá-
nyozott. „Hazajönni és bizonyítani!” – e két szó moti-
válta pályafutása során. – Olvashatjuk a Horváth József 
által írt laudációban. 

A laudáció és díjátadás után következett a koszorú-
zás. Az eseményen jelen volt Seres Dénes parlamenti 
képviselő, Végh Sándor, a Szilágy megyei prefektúra al-
ispánja, Szilágyi Róbert-István, a Szilágy megyei tanács 
alelnöke, Orosz Károly, Nagyhalász testvérteleülésünk 
újonnan megválasztott polgármester és küldöttsége, 
Dombi Attila-János községünk polgármestere, Berki 
Edith, a helyi RMDSZ elnöke, községünk képviselői, 
az Illegetők Néptáncegyüttes kis- és nagycsoportja és 
Sarmaság ünnepelni és emlékezni vágyó polgárjai. 

A koszorúzási ünnepséget a Himnusz eléneklésével 
zártuk.

Az ünnepi megemlékezés után elindultak a díszes 
szekerek, népviseletbe öltözött legények és leányok 
vonultak végig Sarmaság utcáin, amelyet nótaszóval 
és helyenként tánccal kísértek. A napsütés és a han-
gos nóta sokakat kicsalogatott az utcákra, hogy csatla-
kozzanak a felvonuláshoz, vagy csak nézelődjenek. 
A felvonulást ebéd követett, ahol estig folytatódott a 
muzsikaszóval kísért nótázás. 

Ezúton köszönjük mindenkinek a részvételt, kö-
szönjük azoknak, akik egy koszorú elhelyezésével 
tiszte legtek a Bátrak előtt, köszönjük néptáncegyüt-
tesünknek, hogy ismét megörvendeztettek tudásuk-
kal, köszönjük minden felvonulónak, szekeresnek, 
hogy szebbé tették az Emlékezés és Hagyományőrzés 
napját!               Székely Anetta

A nyári vakációs program sikerein felbuzdulva 
úgy döntöttünk, hogy az őszi vakáció adta lehető-
ségeket is kihasználjuk, így október 29-én kedden, 
megszerveztük az őszi vakációs foglalkozást a kis-
iskolásoknak és óvodásoknak. 

A foglalkozásnak ismét a Sarmasági Községi 
Könyvtár gyűlésterme adott otthont. Reményeink 
szerint most is sok gyermek érezte úgy, hogy érde-
mes hozzánk eljönni és részt venni a nekik szánt 
programokon. Összesen 30 gyerek jött el, hogy kö-
zel 4 órát tölthessen el velünk. 

Emlékezés és hagyományőrzés napja Sarmaságon

Medvecukor levelet gyűjt
- Őszi vakációs foglalkozás a sarmasági könyvtárban -
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Osztályfőnöki órát tartottunk a Sarmasági 1-es 
Számú Szakképző Líceum tanári szobájában, ahol 
nagy vonalakban mindenki beszámolt eddigi életéről. 
Tanítónénink bíztató szavakat és szép gondolatokat 
osztott meg velünk, amiért köszönettel tartozunk 
mindannyian. 

Osztálytársunk Székely Katalin elszavalt egy verset, 
amelyet nagy szeretettel hallgattunk végig. E verset 
szeretettel megosztjuk a kedves olvasókkal is:

Drága jó tanítónk, nevelőnk, oktatónk,
Szívünk hálájából most hozzád szólunk:
Négy éven keresztül hűséggel gondoztál,
Édes szülőnk mellett tanácsadónk voltál.
Megfogtad gyöngéden a mi apró kezünket,
Mutattad a vonalat, még kész lett a betűnk.
Az első betűből, az utolsó sorig,
A fogalmazástól a levélírásig,
Az összeadástól a szorzótábláig
Mindenre tanítottál, mindenre oktattál.
Ha rosszak voltunk is hamar megbocsájtottál.

Mutattad az utat az igazság felé
Jó példát állítva a mi szemünk elé.
Drága jó tanítónk, hogy háláljuk ezt meg?
Ezt a sok jóságot, hogyan köszönjük meg?
Gyönge még a beszédünk, gyönge még a hangunk,
Édes jó tanítónk, örökké áldunk!
Mindig szerencse kísérje az élted,
Amit nekünk adtál, így köszönjük meg!
Osztályfőnöki óra után felmentünk a temetőbe és 

koszorút helyeztünk el elhunyt osztálytársaink sírja-
inál. Este 18 órai kezdettel pedig díszvacsorát tartot-
tunk az Elisabeth étterem kistermében. 

Jól éreztük magunkat és köszönjük mindenkinek a 
jelenlétét és a hozzájárulását a találkozó létrejöttében. 
Köszönjük szépen!

Ez úton pedig szeretnénk tanítónéninknek közel-
gő születésnapja alkalmából sok erőt, egészséget és 
boldogságot kívánni, a jó Isten tartsa még meg sokáig 
közöttünk! Boldog születésnapot!

Keresztes Éva

Viszontlátás 40 év távlatából 
2019. szeptember 28-án megszervezésre került sor a kisiskolások találkozója. Összegyűlt 19 
egykorikisiskolás diák és a kedves tanítónéni, Katona Olga.
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Ezeknek az embereknek a fejében született meg a 
gondolat, hogy nézzék meg a Sarmaságról elszármazott 
Újhelyi Kinga színművésznő egyik előadását 
Debrecenben. Október 7-én ez a lelkes kis csapat 
elindult megnézni a volt osztálytárs, volt iskolatárs, 
szomszéd, kedves ismerős színészi játékát a Csokonai 
Színház színpadán. 

A méltán Jászai-díjas színésznőt F.G.Lorca Yerma 
című művében a főszereplő, Yerma szerepében láttuk 
a színpadon. Az 1934-ben írt balladisztikus darab 
tragikus költemény, mely szenvedélyes líraisággal beszél 
a nőben rejlő erőkről, lázadásról, vágyakról és vágyak 
elfojtásáról. Mindezt tökéletesen átadta a művésznő a 
közönségnek. Az előadásnak nagy sikere volt, remek 
alakításokat láthattunk, elnyerte a közönség tetszését. 
A művésznő szülei is (akik szintén velünk tartottak) 
méltán lehettek büszkék elsőszülött gyermekükre. 

Előadás után a színművésznő elbeszélgetett a rég 
látott ismerősökkel. Közvetlensége, kedves szavai 
szerénységéről adtak tanúbizonyságot.

Minden elismerésünk falunk egykori diákjának, 
mert az anyaország egyik nagyvárosában megállja 
helyét színművészként, emberként.

Kívánunk neki hasonló szakmai sikereket és boldog, 
kiegyensúlyozott családi életet!

Szász Mónika, tanítónő                                     

Megnéztük, büszkék vagyunk rá!
Napjaink rohanó világában csak ritkán szakítunk alkalmat arra, hogy minőségi időt szenteljünk 
magunkra. Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a kulturális tevékenységekre nem igen van 
idő. Minden más program előtérbe kerül. Van mégis néhány ember, akit érdekel a művészet, 
szívesen jár színházba. 
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Az indulás előtti nap lázas készülődéssel telt szá-
momra és szüleim számára is, hisz ritkán adódik olyan 
alkalom, hogy egyedül elindulok egy számomra isme-
retlen, felfedezetlen helyre. Tehát csütörtök reggel 
elindultunk. Körülbelül hét órát utaztunk, többször 
megálltunk enni és pihenni. 

Végre elérkezett a várva-várt pillanat, megérkez-
tünk. A Rózsa utcai panzió egy gyönyörű, erdős helyen 
feküdt, közel egy tóhoz. A fák lombjai közt beszűrő-
dött a napfény. A szobák elfoglalása után terepszem-
lére indultunk, megvacsoráztunk, majd álomra haj-
tottuk fejünket. 

Másnap reggel utunk a soltvadkerti iskolához ve-
zetett. Ahogy beléptem az élőkerítéssel díszített ka-
pun, rögtön magával ragadott az egész látvány. Az 
épület egy nagyon-nagy területen fekszik, kisebb 
helyiségekkel és egy óriási focipályával. Az iskola, vé-
leményem szerint úgy van kialakítva, mint egy labi 
rintus. Idegenként és segítség nélkül biztos eltéved-
tem volna. Mindezek után óralátogatás következett. 
Választhattunk: kémia, fizika és történelem között. Mi, 
lányok kémia órán vettünk részt, ahol a napi téma a 
hidrogén volt. Az órát egy kísérlettel zártuk. 

A továbbiakban a nyolcadikos diákok egy október 
23-ai műsort mutattak be nekünk, majd a hetedike-
sekkel együtt éneket tanultunk és ütőshangszeren 
játszottunk. A könyvtárban egy kisfilmet néztünk az 
iskoláról, amiről kiderült, hogy óriási kínálattal és le-
hetőségekkel rendelkezik. 

Később sportmérkőzések folytak: a lányoknak kézi-

labda, a fiúknak pedig foci. Majd a menzán ebédeltünk, 
s meglepetésként még fagylaltot is kaptunk. 

Egy kis pihenő után múzeumba mentünk, ahol régi 
motrokat és helytörténelmi tárgyakat csodálhattunk 
meg. Körülbelül 3 és 6 óra között moziztunk, ahol a 
Toy Story című animációs film izgalmait élhettük át.

A délután többi részét a soltdvadkerti diákokkal 
töltöttük: várost látogattunk, vacsoráztunk, barátkoz-
tunk, ismerkedtünk. 

Nekem a szombati nap tetszett a legjobban, hi-
szen Lajosmizsére, a pusztára látogattunk el. A tanyai 
környezet valósággal magába szippantott, hisz a friss 
levegőn tölteni a reggelt és egy egész délutánt, egy va-
lóságos csoda volt.

Ahogy megérkeztünk, üditővel és kemencében 
sült pogácsával vártak minket. Sok programon vet-
tünk részt: lovaskocsikáztunk, versenyeztünk (pat-
kót dobáltunk, ostorral céloztunk, talicskáztunk, 
szalmában kerestük a tűt, és sítalpokon „száguldot-
tunk”). Árgus szemekkel néztük a méneshajtást, és a 
lovasbemutatót.

Szürkületkor visszatértünk a panzióba és vártuk a 
vendégeket, vagyis a nyolcadikos soltvadkerti diáko-
kat, akikkel még egy egész estét tölthettünk el.

Összességében egy felejthetetlen és élményekkel 
teli hétvégén vehettünk részt, amit soha életemben 
nem fogok elfelejteni, köszönhetően a kisérő tanárok-
nak, a soltvadkertieknek, és úgy mindenkinek!

Mák Csenge Tünde                                                         
VIII.Á osztály

Élménybeszámoló
Gondolatban még mindig Magyarországon járok, hiszen 2019 szeptember 26.-án elindultunk egy 
számomra különös helyre, Soltvadkertre, pontosabban Sarmaság testvértelepülésére.
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„Nekem ez a kirándulás nagyon 
tetszett, mert szép szállás, szép 
környezet fogadott minket. Egész 
hétvégén nagyon jó programokon 
vehettünk részt: pénteken a 
soltvadkerti iskolát látogattuk 
meg, betekintést nyertünk egy-
egy tanórára, majd a délutánt a 
helybéli gyerekkel töltöttük el: 
vacsorázni mentünk, sétáltunk a 
városban. A legjobban azonban 
a szombati nap tetszett, amikor 
ellátogattunk Lajosmizsére, egy 
tanyára: lovagoltunk, láthattunk 
méneshajtást, lovasbemutatót, 
szamáridomítást. Sajnálom, hogy 
csak négy napot töltöttünk ott!”

 Demjén Gábriel, VIII. osztály

„Csütörtök reggel, amikor 
elindultunk, mindenki izgatottan 
várta, az előttünk álló hétvégét. Délután érkeztünk 
meg a szállásunkra, így a nap hátralévő részében 
feltérképeztük a környéket, beszélgettünk, ismer-
kedtünk. Pénteken, reggeli után egy egész napos 
program várt ránk a vadkerti iskolában: nagyon 
menő iskola, tele érdekességekkel, szép tantermekkel, 
jó lehet ott tanulni! A tevékenységek után a fiúk 
focimérkőzést tartottak, a lányok pedig kézilabdát. A 
délutáni program is izgalmasan telt: moziban voltunk, 
majd vacsoráztunk a vadkerti gyerekekkel, az egész 

napot együtt töltöttük. Nagyon jól éreztem magam. 
Szombat reggel ismét útnak indultunk, ugyanis 
Lajosmizsén egy egész napos program várt minket: 
vetélkedők, lovasbemutatók. A ráadás az volt, hogy 
még lovagolhattunk is. A programok után egy nagyon 
finom ebéd mellett átbeszéltük az élményeinket, 
majd visszautaztunk a szállásra. Vasárnap délelőtt 
tudatosult bennünk csak igazán, hogy haza kell 
utaznunk. Összességében számomra ez a kirándulás 
egy élmény volt.”

Szabó ÁkosSándor, VIII. osztály

Soltvadkerti élménybeszámolók
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FELHÍVÁS

Az RMDSZ sarmasági szervezete 
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST szervez 
2019. no vember 17-én az RMDSZ sarmasági 
székhá zában (Kastély) 16:30 órai kezdettel, 
elnöki tisztségre és a helyi képviselők 
tanácsának tagságára. (HKT)

Az érdeklődők pályázatukat letehetik no-
vember 5. és 15. között a szervezet Hársfa 
utcai irodájában. (Hársfa utca 72/A)

A pályázatnak tartalmaznia kell a 
következőket:

• a pályázó általános személyi adatai (név, 
lakcím, telefonszám, e-mail cím)

• rövid önéletrajz
• az RMDSZ keretében kifejtett tevékenység 

(ha van)
• rövid indoklás a tisztségek valamelyikének 

betöltésére (elnök, HKT-tag)

Szeretettel várjuk pályázatukat!
Berki Edith,

RMDSZ elnök

További információk:
Tel.: 0740 566453, 0745 969161



Közéleti, közművelődési havilap

8 | 17. évfolyam | 10. szám 

Fizesse elõ vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


