Közéleti, közművelődési havilap

2017 | 15. évfolyam | 8. szám | Ára: 1 lej

Augusztus 20: az ünnep története
Augusztus 20. az egyik
legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király
napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.
Uralkodása idején I. István
még augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra
hívta össze Fehérvárra a
királyi tanácsot és tartott
törvénynapot. Élete végén
a beteg király azon a napon
ajánlotta fel az országot
Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is azon a napon
halt meg.
Az ünnepi dátumot Szent László király tette át
augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon, VII.
Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I.
István (illetve még abban az évben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári
Bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve
egyházi ünnepként élt tovább e nap. István kultusza
ugyan bajor és német városokban, valamint Namurben
és Monte Cassinóban is elterjedt, de az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban XI. Ince pápa nyilvánította
szentté. A pápa akkor elrendelte, hogy Buda vára töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ évente emlékezzen meg Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház augusztus 16-án tart.

1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s így a Szent István-nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária Terézia (1740-1780)
ismét elrendelte a Szent István-nap megtartását, sőt azt
nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette. 1771-ben
ő hozatta Bécsbe, majd Budára István kézfejereklyéjét,
a Szent Jobbot, amelyet ez időtől körmenetben vittek
végig a városon augusztus 20-án.
István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelésekor épen találták a koporsójában, s már az
1222-es Aranybulla is törvénybe iktatta tiszteletét.
Valószínűleg a tatárjárás vagy a török idők alatt veszett el, később (1590 körül) a raguzai (dubrovniki)
dominikánus kolostorban találtak rá, talán még IV.
Béla vitette oda menekülése során. (A Szent Jobbot
- amelynek ezüst ereklyetartóját 1862-ben készítették
- ma Budapesten a Szent István-bazilikában őrzik.)

A tartalomból

Új helyszínen a YouthFest11

Vakációs Bibliahét
Sarmaságon

Augusztus 20-án a Pro Sarmaság
Kulturális Egyesület nótaestet
szervezett...
2. oldal

Tizenegyedik alkalommal szervezte
meg az elmúlt hétvégén a SzIT
(Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető
Tanács) éves rendezvényét, a
YouthFestet.
4. oldal

2017 augsztus 21-25 közötti
időszakban tartottuk a Vakációs
Bibliahetet a gyermekek számára a
Sarmasági Református Egyházban.

Nótaest a sarmasági
örökifjú „nótafákkal”

5. oldal
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Nótaest a sarmasági örökifjú „nótafákkal”

Államalapításunk napja, auguszts 20-a megfelelő nap arra, hogy tiszteletünket tegyük a
magyar kultúra előtt, emlékeztessük önmagunkat, gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket
hordozunk, amelyek még ezer év után sem vésznek el.
Augusztus 20-án a Pro
Sarmaság Kulturális Egyesület
nótaestet szervezett, melyen
nem csak a közös nótázás és
a finom sarmasági borok fogyasztása volt a cél, hanem
a régi idők lakodalmas nótáinak, vőféj verseinek, fonóházas szokásainak, szüreti bálos
dalainak fel elevenítése. Az
eseményen Sarmaság örökifjú
„nótafái” voltak jelen, segíségükkel hangzóanyag, felvétel
készült a mára már elfeledett
dallamokról, szokásokról.
Az este folyamán számtalan lakodalmi és szüreti dal,
illetve vőféj vers hangzott el.
Mindezek mellett a fonóházas történetek sem maradthattak el, amelyek szüleink, nagyszüleink szociális
közegét jelentette fiatalkorukban.
Hadd említsük meg név szerint is azokat, akiknek
köszönhetően megszervezhettük ezt az eseményt:
Keresztes-André Bálint, Szász Endre, Szász Tibor,
Varga Pál, Erdei Pál, Kocsis Zoltán, Keresztes Antal,

Keresztes Barna, Keresztes Csaba, Keresztes Sándor,
Petkes Gyula, Petkes Mihály, Erdei Bálint, KeresztesAndré Andor.
Az estről készült felvételek hamarosan elérhetők
lesznek minden kedves érdeklődő számára a Sarmasági
Községi Könyvtár archívumában.
Balog Anetta

Augusztus 20: az ünnep története
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú
ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen
Szent István a független magyar állam szimbóluma
volt. Először 1860-ban ünnepelhették meg a napot,
amely országszerte nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867es kiegyezést követően az ünnep visszanyerte régi fényét, majd 1891-ben Ferenc József az ipari munkások
számára is munkaszüneti nappá nyilvánította, 1895ben pedig a belügyminiszter elrendelte a középületek
fellobogózását címeres zászlóval.
A két világháború között az ünneplés kiegészült
az össznemzeti célkitűzésre, a Szent István-i (Trianon
előtti) Magyarország visszaállítására való folyamatos
emlékeztetéssel. Augusztus 20. 1945-ig nemzeti ünnep
volt, ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még
1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. István ereklyéjét a
Szent Koronával együtt a második világháború végén
a nyilasok Nyugatra szállították. A Szent Jobbot 1945.
augusztus 18-án hozták vissza Ausztriából Budapestre,
és 1947-ig ismét szereplője volt a Szent István-napi
ünnepnek. (A Szent Korona csak 1978-ban került viszsza az Egyesült Államokból.

A kommunista rendszer számára az ünnep vallási
és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható, de teljes
megszüntetését vagy jelentéktelenné süllyesztését sem
látta célszerűnek, és ahogy az a tisztán vallási ünnepek
egy részével történt, inkább tartalmilag újította meg.
Először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus
20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését mint új szocialista - államalapítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. Ezután 1949-1989 között augusztus 20-át az
alkotmány napjaként ünnepelték. 1950-ben az Elnöki
Tanács törvényerejű rendelete a Népköztársaság ünnepévé is nyilvánította.
A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi
tradíciók, 1989 óta ennek megfelelően rendezik meg a
Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének igazi
rehabilitációja 1991-ben történt meg: az első szabad
választáson létrejött Országgyűlés 1991. március 5-i
döntése a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus
20., október 23. - közül Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe
rangjára.
(Forrás: http://mult-kor.hu )
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Nemzetközi Katasztrófavédelmi
és Polgári Védelmi Találkozó

2017. augusztus 3-6 között, a Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében került
megrendezésre a XII. Nemzetközi Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Találkozó.
Második nap a nagyhalászi
gyerekek bemutatták a versenypályát, majd következett a verseny,
amely alkalmat adott minden résztvevőnek a tapasztalatszerzésre, a
szakmai tudás összemérésére.
A sarmasági csapat nagyon
ügyesen megoldotta a versenypálya feladatait, csak a Bács-Kiskun
megyei csapatnak és a öregfiúkból
összeállított csapatnak sikerült kielőzniük őket. A második feladat
kötélerősítés volt, amit ugyancsak
sikeresen teljesítettek.
A nagyhalászi szervezők tartalmas programot állítottak össze a
táborozó gyerekek számára. Volt
Vadaspark látogatás, fürdőzés hab
partival, valamint meglátogatták
a Haas Tanyán található Polgári
Sarmaság csapata (11 gyermek
és 4 felnőtt) a Dombrádi Tisza
parton tölthett el egy felejthetetlen
hosszú hétvégét. Az idei versenyen összesen 6 csapat vett részt:
Magyarország két csapattal (Bács
Kiskun megye és Nagyhalász),
Horvátország (Bizovac), Szerbia
(Bajmok), Szlovénia és a sarmasági csapat.
A tábor megnyitó ünnepségét megtisztelte jelenlétével
Varga Béla tűzoltó ezredes, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója, Dombrády László tűzoltó ezredes, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Tűzoltószövetség
elnöke és Gerebenics Károly tűzoltó alezredes, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgári Védelmi
Szövetség elnöke is. Nagyhalász polgármestere,
Orosz Károly is üdvözölte a lelkes csapatokat és hangsúlyozta a tábor fontosságát a katasztrófavédelem
szempontjából.
A megnyitó ünnepséget egy bemutatkozó est követte, ahol minden csapat bemutatott valamit saját
kultúrájából. Voltak akik néptánccal, népdallal, legényessel készültek, míg mások modern táncukkal szórakoztatták a közönséget.

Védelmi Múzeumot és a Nagyhalászi Önkéntes
Tűzoltók szertárát is.
A táncos est is remek alkalmat nyújtott a társalgásra, ismerkedésre és egymás kulturális értékeinek
megismerésére, ugyanis a tábor célja a szakmai ismeretszerzés mellett a összetartás és a barátkozás volt.
A résztvevő csapatok kellemes élményekkel tértek haza, és készülnek a 2018-as táborra, amely
Szerbiában lesz megrendezve .
Szász Mónika
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Új helyszínen a YouthFest11

Tizenegyedik alkalommal szervezte meg az elmúlt hétvégén a SzIT (Szilágy Megyei
Ifjúsági Egyeztető Tanács) éves rendezvényét, a YouthFestet. Az előző évekhez
képest némi változás történt az esemény felépítésében, illetve a helyszín is
változott. A 2017-es YouthFest a megszokott három nap helyett idén két napos
szórakozási lehetőséget biztosított a Szilágy megyei fiatalok számára, helyszínéül
pedig a sarmasági kastélykert szolgált. A YouthFest tömegeket mozgatott meg
ez alkalommal is, illetve programkínálatával és minőségi szórakozást biztosító
előadóival ugyancsak hallatott magáról.
A nyitónapon híres magyarországi sztárfellépők
léptek színpadra: Szabyest (meghódítva a lányok
szívét), AK 26, és nem utolsó sorban ByeAlex
és a Slepp. Bye Alex 2013-ban a Kedvesem cimű
dalával képviselte Magyarországot az Eurovizios
Dalfesztiválon. Az énekesek után Dj Katapult vette
át a színpadot, aki a legnagyobb bulit nyújtotta az idei
fesztiválon. A második napon hazai lemezlovasok
feleltek a remek hangulatért: DeepPunch Dj, Dj
DuKa, Dj Afronic, Dj Valenssion és Dj George.

A szervezők idén sem hagyták a fesztiválozókat
unatkozni. A zenei műsorok mellett több csapat- és
egyéni játékot találtak ki a fesztivál mindkét napjára.
Pénteken volt dinnyeevő verseny, vizes lufi csata illetve
BeerPong csak nagyivóknak. A BeerPong verseny
nyertesei: Gergely Róbert és Pap Róbert, illetve Bogya
Ákos és Baricsán Norbert.
A fesztivál második napján, egyben az utolsón,
is a focizni szerető fiatalok csapatokat alkotva
mérkőzhettek meg a SZIT Vándor Focikupán. A
YouthFest keretein belül megrendezett vándorkupa
nyertesei a krasznai BRASIL csapat. Második helyen
végzett az ASTRA SPORTS NUSFALAU, harmadik
helyezett pedig a VENUS BALLA lett. A focikupa
keretein belül legjobb kapus díját nyerte Pap Levente, a
gólkirály különdíjat kapta Cătana Titus, a legügyesebb
és legfiatalabb játékos díját pedig Lakatos Kristóf
érdemelte ki.
A 11. YouthFesten nem csak a foci de a strand
röplabda szerelmesei is kipróbálhatták magukat. A

strandröplabda első helyezettje Tódor Attila, második
helyezett Szabó Vanda, harmadik helyezett pedig
Baricsán Norbert. A sportvetélkedők mellett erőpróbák
is voltak, amelynek nyertese, egyben a 11. YouthFest
legerősebb embere: Farnas Roland lett. Az erőpróbák
további nyertesei: a két második helyezett Bóné
Szilveszter és Pap István, harmadik helyezett pedig
Farnas István.
A YouthFest11 keretein belül részt vettünk egy
igen fontos megmozdulásban is: a MIÉRT Minority
Safepack aláírás gyűjtő kampányában. A kampánynak
az a célja, hogy az nemzeti kisebbségek megkapják
a nekik járó jogaikat. A kampány népszerűsítése
érdekében a YouthFesten részt vett Szilágyi Róbert,
a Szilágy Megyei Tanács alelnöke és Geréd Imre, az
RMDSZ ifjúsági ügyvezető alelnöke.

A rendezvény megszervezésében megközelítőileg
20 fős SzIT szervezői csapat vett részt, amelynek
tagjai Szilágy megye több területéről származtak:
Szilágyballa, Kraszna, Szilágysomlyó, Sarmaság,
Varsolc, Szilágycseh.
A YouthFest sikeres lebonyolításában segítettek
támogatóink és partnereink: Sarmasági önkormányzat,
Dombi Attila-János polgarmester úr, Europan,
Nordman, Kemszilvanum, JAB, Transindex, City
Rádió és Szilágyság.
#YouthFest11 #bulizzvelünk #nemaradjotthon
Készítette: Varga-Bai Tamara
egyetemi hallgató
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Vakációs Bibliahét Sarmaságon

2017 augsztus 21-25 közötti időszakban tartottuk a Vakációs Bibliahetet a gyermekek
számára a Sarmasági Református Egyházban.

Minden nap a kijelölt program szerint bibliai
történeteket, énekeket tanultunk, de a játék sem
maradt el. Sok gyerek látogatta ezeket az alkalmakat,
nagyobbak és kisebbek egyaránt. 45-50 gyerek
naponként gazdagodott a Szentírás tanításával.
Az idei Bibliahét mottója ez volt: „Isten éltessen
-500”. A gyerekek örömmel és nyitott szívvel
festettek, rajzoltak, játszottak és énekekkel dicsérték
Istent. Öröm volt velük dolgozni!

Menet közben, de a végén is jutalomban részesültek
minden nap.
Vasárnap, augusztus 27-én bemutatót tartottunk
a Bibliahétről a templomban. Hisszük, hogy a kis
gyermeki szívekben megerősödött a Jézushoz való
ragaszkodás!
Soli Deo Gloria! - Egyedül Istené a dicsőség!
B. Zs.
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Sarmasági nyugdíjas bányászok
találkoztak Seres Dénes képviselő Úrral
Augusztus 22-én az RMDSZ Sarmasági Szervezetének kezdeményezésére sarmasági
nyugdíjas bányászok találkoztak Seres Dénes képviselő Úrral a Falu Házában. A
gyűlésen továbbá jelen volt Sarmaság Község polgármestere, Dombi Attila-János,
Dari Tamás, megyei tanácsos, illetve Berki Edith az RMDSZ helyi elnöke. Az esemény
témája az elkezdődött bányásznyugdíjak átszámolása volt.

A beszélgetést Berki Edith nyiotta meg, köszöntötte a jelenlévőket és elmondta a bányászok kérését a képviselő úrnak, hogy a támogatását kérik ebben az igazsgátalan ügyben. A jelen lévő nyugdíjas bányászok elmondták
panaszaikat, beszéltek az átszámolás negatívumairól és konkrét saját eseteket vetettek fel. Igazságtalannak tartják
azt is, hogy nem részesülnek egyenlő bánásmódban azokkal, akik 2011 után vonultak nyugdíjba.
A képviselő úr felvállalta, hogy tolmácsolja az emberek panaszait és előkészítenek egy törvénymódosító
javaslatot is. Ebben az RMDSZ szakembere és a nyugdíjasok is segítségükre lesz. Fel kell készülni arra, hogy
módosító javaslattal tudjanak előállni októberben, ha az új nyugdíjtörvény nem ezzel a módosítással fog megjelenni.
Balog Anetta
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Eladó!

Születtek
Varga Tiberiu-Beniamin, aki Varga
Tiberiu és Varga Larisa fia
Király Áron, aki Király Andrei és
Király Anita-Éva fia
Szőlősi Dominik, aki Szőlősi SándorSzilveszter és Szőlősi Olívia-Anetta fia
Sarkozi Manuel, aki Sarkozi Adalbert
és Sarkozi Erika fia
Covaci Melisa-Ana, aki Covaci Elemér
és Huluban Florentina lánya
Varga Nicolas-Ionuţ, aki Varga Nicolae
és Varga Gheorghina-Viorica fia
Tinda David-Emanuel, aki Tinda Aurel
és Şerban Aurica-Garofiţa fia

Isten éltesse az újszülötteket!

Házasságot
kötöttek

Széri Olga, élt 78 évet

Varga Zoltán-Csaba és Ponta RozaliaSilvia
Püsök Lénárd-László és
Valentin Eleonóra-Alexandra
Sebestyén Csaba és Kupás Tünde-Orsolya
Varga Sorin-Cosmin és Lingurar MelaniaPamela
Tőtős Szilárd-Lóránd és Ciocian ValenciaCarmen
Kis Lóránt és Király Noémi
Varga Sándor-Lóránd és Ponta EsteraParaschiva
Naghi David-Obed és Gyulai EunikaErzsébet
Bura Vasile és Püsök Éva

Béke poraikra!

Sok boldogságot!

Eladó családi ház Sarmaságon a
Gerle utca 19. szám alatt.
Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0748428250

ElhalálozTAK
Király Ecaterina, élt 67 évet
Demjén Zsigmond, élt 83 évet
Lóga Estera, élt 80 évet
Szappanos Sándor, élt 59 évet
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Fizesse elő vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

