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Négy érdekesség a 
Karácsonyról 
és szokásainkról

A tartalomból

2. oldal 4. oldal

Néptáncos edzőtábor

Nem mindig adtak az emberek 
egymásnak ajándékot karácsonykor, 
szaloncukor sem lógott mindig a 
karácsonyfán. De még karácsonyfát 
sem állítunk túl régóta.

Az Illegetők néptánccsoport ismét bővíthette repertoárját egy új kalotaszegi 
koreográfiával. Az edzőtáborra 2016. november 4-6 között került sor a Bihar 
megyei Sólyomkőváron. 
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Mióta ünnepeljük karácsonyt?
Hivatalosan 325-óta, az elsõ nikaiai zsinat dön-

tése alapján - december 25-én ünnepeljük Jézus szüle-
tését. Arra a kérdésre tehát, hogy mióta ünnepeljük 
karácsonyt, a fenti dátum a legpontosabb. Azonban 
nehéz egyértelmûen egyetlen évszámhoz kötni az 
ünnepet. A nikaiai zsinat döntése elõtt is voltak már a 
karácsonyhoz hasonló ünnepek, például a pogányok téli 
napfordulós ünnepe, amit az ókori Rómában december 
17-25 között tartottak.

A karácsony dátumának kiválasztása azért is 
eshetett december 25-re, a téli napforduló közelébe, 
mert a római birodalom két államvallásának ünnepe 
is korábban ekkor volt. Jézus születésének történetével 
viszont új vallási tartalommal töltötték meg a korábbi 
pogány ünnepet.

Mióta állítunk karácsonyfát?
Ma már elkép zel hetetlen a 

karácsony faállítás nélkül, pedig 
Magyarországon nem is olyan 
régen terjedt el széles körben a 
szokás. Míg Nyugat-Európában 
a XVI. században jelentek meg 
az elsõ feldíszített fenyõfák 
- valószínûleg Luther Márton 
volt az elsõ, aki gyertyákkal 
díszített fát állított -, addig 
Magyarországon csak a XIX. 
században kezdett meghonosodni 
a szokás. Az elsõ fát ugyanis 
1825-ben állították fel az 
országban. Ekkor azonban még a 
tehetõsebb rétegek kiváltsága volt 
mindez, általános szokássá pedig 
csak a XX. században vált.

De miért is vált a karácsony 
szimbólumává a fa? Valószínûleg 
azért, mert már az Ószövetségben 
is az életerõt szimbolizálta, a 
pogány hitvilágokban pedig gyakran az istenek lakhelyét 
jelképezte. Gyakran kapcsolódik különbözõ ünnepek 
népszokásaihoz, így például a téli napfordulóhoz, illetve 
a karácsonyhoz is.

Ötszáz év alatt ért ide a szaloncukor
Ma már nem csak a karácsonyfa tartozik hozzá az 

ünnephez, hanem a rajta lógó szaloncukrok is. Pedig 
ez is egy „frissebb” karácsonyi kellék, ugyanis csak az 

1800-as évek végétõl terjedt el 
a szaloncukor-készítés. Bár a 
szaloncukor õsét (a cukoroldatból 
készített, puha masszát, a 
fondant-cukrot) a franciák már 
a XIV. században is ismerték, 
német cukormûves mesterek 
közvetítéssel csak a XIX. század 
elsõ harmadában érkezett 
Magyarországra. Mintegy ötszáz 
év kellett ahhoz tehát, hogy a 
szaloncukor Franciaországból 
hozzánk érjen. Mára az egyik 
legfontosabb karácsonyi csemege 
lett, szinte magyar specialitásnak 
számít.

Ajándék sem járt mindig
A karácsonyhoz nagyon 

sokáig nem tartozott hozzá a 
ma már elengedhetetlen ajándék 
sem. A XIX. században kezdtek 
el elõször csak a gyerekeknek 
apróbb meglepetéseket adni 

- gyümölcsöt, kézzel készített játékokat -, késõbb 
pedig falun mindenki adott ajándékot - szintén valami 
apróságot - a hozzá látogatóknak. A XIX. században 
ugyanis még házról házra járva látogatták egymást 
az emberek karácsonykor. Az egész család, esetleg az 
ismerõsök megajándékozása viszont csak az elmúlt 
évtizedekben lett általánosan elterjedt szokás, tehát a 
mostani karácsonyokra jellemzõ vásárlási õrület sem volt 
jellemzõ a hatvanas évek elõtt.

Négy érdekesség a Karácsonyról 
és szokásainkról
Nem mindig adtak az emberek egymásnak ajándékot karácsonykor, szaloncukor 
sem lógott mindig a karácsonyfán. De még karácsonyfát sem állítunk túl régóta.
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Tisztelt Sarmaság községi 
lakosok, szilágyságiak, barátaink!

A munkás embernek időnként meg kell állnia, megpihenni, számvetést tartani és előre tekintve 
tervezni. Ennek lehetőségét ragadom meg én is most, egy egész közösség munkáját végiggondolva és 
felvázolva a jövő terveit.

Visszatekintve az elmúlt évre, legfontosabb feladatomnak tarom megköszönni a község minden 
lakosának a bizalmat, melyet megszavaztak számunkra a helyi és a parlamenti választások alkalmával. 
Az összefogásunk szép eredményeket szült, s ezekre igen büszkék vagyunk, hiszen ilyen összetartással 
bátrabban nézhetünk a jövőbeni terveink elébe. Köszönetet mondok továbbá a község lakosainak a 
türelemért, amellyel viszonyultak az elkezdett, de nehezen befejezhető munkálatainkhoz. Sajnos több 
munkálat befejezése is határidőn kívülre tolódott, s ezeknek oka nem a helyi vagy a megyei tanács 
munkájában keresendő, hanem a Romániában sajnálatos módon folyamatosan megtapasztalható 
közigazgatási bürokráciában. A bevételeinkből és a befolyó adókból igyekszünk a lakosság minél több 
kérését, igényét teljesíteni, de sajnos itt is falakba ütközünk, mert sokkal több az elvégzésre váró feladat, 
mint a rendelkezésre álló anyagi keret. Mindezek ellenére reménykedve nézünk a jövő elébe, és új erővel, 
új tervekkel lépünk tovább a következő évbe.

A 2017-es esztendő számos feladattal indul. Vannak elkezdett munkáink, melyeket ebben az 
évben befejezhetünk, és vannak olyan, már megnyert pályázataink, melyeket 2017-ben indítunk el 
a megvalósítás útján. Így 2017 végére, terveink szerint, a község minden utcája le lesz aszfaltozva, 
Sarmaságon, Lompérton, Ilosván és Majádon egyaránt. Szintén befejezésre kerül a szilágylompérti 
iskola felújítása. Erre az évre tervezzük a víz és szennyvíz hálózat befejezését is Lompérton és Ilosván. 
Mindezek a munkálatok hosszadalmas folyamatot jelentettek az adott településeken, de hisszük, hogy 
a várakozás nem volt hiába. 

További terveink közé tartozik két, már megnyert, pályázat munkálatainak elindítása, melyek 
révén 2017-ben  Európai Uniós támogatással felújításra kerül a Sarmasági 1-es, és a 2-es Számú Óvoda.  
Elbírálási folyamatban van az ilosvai és a lompérti kultúrotthonok felújítására benyújtott pályázatunk. 
Reményeink szerint két-három hónapon belül aláírásukra, majd azt követően a munkálatok elkezdésére 
is sor kerülhet. Szintén erre az évre tervezzük egy pályázat benyújtását, mely a Sarmasági 1-es Számú 
Szakképző Líceum teljes, külső-belső, felújítását célozza meg. A terveink tehát igen szerteágazóak és 
számosak, reményeink szerint mindegyiket megvalósíthatjuk, közösségünket gyarapítva ezzel. 

 Minden próbálkozásunk nehezebben menne véghez, ha nem állna mögöttünk egy segítőkész 
csapat. Köszönetet kell tehát mondanunk a községünk számára folyamatosan bizosított nagyfokú 
támogatásért a megyei RMDSZ szervezetének és a parlamenti képviseletnek. Nélkülük minden 
nehezebben menne.

Ugyanakkor hadd mondjak köszönetet minden támogatónknak és munkatársunknak az 
elmúlt évben kifejtett áldozatos munkájáért, és kívánom, hogy erejük és lelkesedésük a jövő évben is 
megmaradjon. Kívánok a község minden lakosának és minden szilágysági embernek Áldott, Békés, 
Boldog Új Évet! 

Tisztelettel,
Dombi Attila János

Sarmaság nagyközség polgármestere   
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Néptáncos edzőtábor
Az Illegetők néptánccsoport ismét bővíthette repertoárját egy új kalotaszegi koreográfi ával. 
Az edzőtáborra 2016. november 4-6 között került sor a Bihar megyei Sólyomkőváron. 

Péntek délután érkeztünk meg Sólyomkõvárra, 
a szobák elfoglalása után  kalotaszegi alaplépéseket 
tanultunk, amit egy finom vacsora követett, aztán 
pedig a jól megérdemelt pihenés, amire nagy szükség 
volt a szombati és vasárnapi kemény mun kához.

Szombat reggel kezdõ dött igazán a nagy mun-
ka. Az nép tánccsoport minden korcsoportja részt 
vett a 3 napos táborban, hogy egy közös kalotaszegi 
koreográfiát tanulhassanak A gyerekek szorgalma-
san vettek részt az oktatásokon és nagyon  sokat 
dolgoztak. A kalotaszegi táncrend nehézsége és sok-
színûsége egyszer-egyszer kifogott rajtuk, de min-
denképp szerették volna megtanulni, mert nagyon 
tetszett nekik. 

Az oktatók, Mátéfi Csaba és felesége Mátéfi Zita 
nagy odaadással tanították a táncosokat. Nagyon sokat 
köszönhetünk nekik, mert nagyon kedvesek, kitartóak 
és megértõek voltak. A kemény munkának és okta-

tásnak eredménye is van, amelyet az elkövetkezendõ 
Jótékonysági esten mutatunk be.

A három napos edzõtáborunk nem jöhetett vol-
na létre a Bethlen Gábor Alap támogatása, a Pro 
Sarmaság Kulturális Egyesület, valamint a Sarmasági 
Önkormányzat segítsége nélkül. Mindezek mellett sze-
retnénk megköszönni Tóth András adminisztrátornak és 
feleségének, hogy gondoskodtak a meleg szálláshelyrõl 
és finom ételekrõl!           

Szász Edina-Katalin

Kiadja a PRO Sarmaság Kulturális Egyesület 
Szilágy megye, Sarmaság

Hársfa u.72/A, tel.: 0260 655630 

ISSN 1584-2479
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Tördelés és nyomtatás: 
TEHNO-PRINT Zilah
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Keresztes-André György emlékére
Keresztes André György méltán érdemelte meg az augusztusban megkapott díszpolgári 
címét, hiszen mindenki által látható, meghatározó módon volt jelen községünk életében. 
Fáradhatatlan lendülettel tevékenykedett, mondhatni mindenütt ott volt, ahol szükség volt rá.

Életpályája főbb állomásai:
Keresztes-André György 1960 október 21-én szü-

letett Sarmaságon. Az elemi iskolát Sarmaságon végez-
te, majd villanyszerelõ szakiskolába járt Resicabányán. 
Egy ideig a zilahi csõgyárban dolgozott, majd a sar-
masági szénbányában, mint villanyszerelõ. A bánya 
bezárta után magánvállalkozásba kezdett. A kõmû-
vesség terén is bizonyította rátermettségét, ami azon-
ban mindannyiunk számára egyértelmû és az elmúlt 
években bizonyítást nyert az az, hogy Keresztes-André 
György sikeres vállalkozó volt, remek szakács és kitûnõ 
házigazda is, aki jó humorával, kedélyességével soka-
kat megörvendeztetett. Az általa épített tasnádi Szarvas 
szálló vendégektõl volt hangos, akik Konstancáról, 
Németországból, Magyarországról és még ki tudja 
hány helyrõl érkeztek, és nem azért mintha öt csilla-
gos szálloda volna, hanem azért mert vendégszeretet 
fogadta õket. A sarmaságiak is visszajáró vendégek itt, 
legyen szó néptánccsoportról, vadásztársaságról, helyi 
képviselõkrõl, vagy magánszemélyekrõl.

Keresztes André György számos fõzõverseny és 
fesztivál résztvevõje volt, ahonnan soha nem tért visz-
sza elismerés, díj nélkül. Határon innen és túl népsze-

rûsítette a sarmasági hagyományos konyhamûvésze-
tet. Jelentõsen hozzájárult Sarmaság testvértelepülé-
seivel való kapcsolatának ápolásához. A Bálványosi 
Nemzetközi Disznótoros Fesztiválon emlékezetes 
teljesítményt nyújtott csapatával, amikor 46 méteres 
kolbászt sikerült tölteniük. Szatmáron, a disznótoros 
fesztiválon Aranyfakanál-díjat nyert, Károlyban pedig a 
böllérversenyen elsõ helyezést ért el. Sikereit még soká-
ig sorolhatnánk. A fent említett sikerek csak töredékei 
az elért eredmények összességének. 

Mindent egybevetve, Keresztes André György 
érdeme mégsem a megnyert díjak és elismerések so-
kaságában keresendõ, hanem személyének valamiféle 
megfoghatatlan varázsában, abban hogy a közösségi 
ügyeket kitartó módon, feltûnés nélkül, de annál na-
gyobb szeretettel vállalta fel.

Köszönjük Keresztes-André Györgynek önzetlen 
munkáját, mindannyiunk számára nagy veszteség! 

Õszinte részvétünk a gyászoló családnak, 
fájdalmukban osztozunk!
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Õszinte részvétem a Keresztes családnak. 
Egy olyan embert veszítettünk el, 

aki szívügyének érezte az emberek, a 
község sorsát és számtalan jó tettével ezt 

be is bizonyította! Mindezek mellett 

KERESZTES GYURI 
nagyon jó barát is volt, akire mindig lehetett 

számítani! Köszönöm neki a segítséget, 
amelyet a falunkért tett, és köszönöm neki 
hosszú éveken át tartó barátságunkat! Isten 
nyugtassa békében, a gyászoló családnak 

pedig megnyugvást adjon!

Dombi Attila-János

Mély fájdalommal vettünk tudomást 
KERESZTES-ANDRÉ GYÖRGY 

eltávozásáról. Nagyszerû ember volt, aki 
élete során nem csak magáért, hanem 
a közösségért is rengeteget dolgozott. 

Õszinte részvétünk a gyászoló családnak! 

A Sarmasági Polgármesteri Hivatal 

Õszinte részvétünk a gyászoló családnak 

KERESZTES-ANDRÉ GYÖRGY 
elvesztéséért, fájdalmukban osztozunk! 

Béke poraira!

Az RMDSZ sarmasági szervezete

Együttérezve a gyászoló családdal 
fájdalmában, fogadják õszinte 

részvétünket GYURI elvesztéséért. 

Jó ember volt, fáradtságot nem ismerve 
segített, ha kellett, mindig hálásak 

leszünk neki! Isten nyugtassa!

Az RMDSZ sarmasági Nőszervezete

Õszinte részvétünk a gyászoló családnak! 
KERESZTES-ANDRÉ GYÖRGY 

bármerre is járt, magával vitte Sarmaság 
jó hírét, ezzel is ápolva kapcsolatainkat. 

Mindezek mellett jó barát is volt, 
akire mindenben lehetett számítani! 

Nyugodjon békében! 
Isten adjon erõt a családnak!

A sarmasági Helyi Tanács

Fogadja õszinte részvétünket a 
Keresztes-André család, arra kérjük a 

Jó Istent, hogy fájdalmukat enyhítse és 
adjon mihamarabbi megnyugvást. 

Nagy veszteség Õ mindenki számára!

A Sarmasági Ifjúsági Tanács

Õszinte részvétünket fejezzük ki a 
gyászoló családnak barátunk, GYURI 
elvesztéséért. Pihenése legyen csendes! 

Az SOS Alapítvány

A könnyek az emlékezés ékszerei: 
szomorúak, de a múlt szépségét 

csillogtatják. 
A gyász keserûségében a véget jelzi, de 

ugyanakkor az eltávozottat dicsõíti. 
Õszinte részvétünk a gyászoló családnak! 

A PRO Sarmaság Kulturális Egyesület

„A halál nem zsákutca, mely az embert a 
semmibe vezeti, hanem kaput nyit az öröklét felé.” 
Õszinte részvétünk a gyászoló családnak, 
fájdalmukban osztozunk, hiszen GYURI 
jó barátunk, kollégánk volt, eltávozása 

örök ûrt hagy közöttünk! 

Nimród Vadásztársaság

Együttérezve a gyászoló családdal, 
fogadják õszinte részvétünket GYURI bácsi 
elvesztéséért! Nagyon jó ember volt, aki 

saját gyermekeinek tekintett minket, 
amikor csak tudott segített nekünk és 

mindig szívesen fogadott a panzióban, 
nála mindig otthon éreztük magunkat! 

A Sarmasági Illegetők Néptánccsoport
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SZÜLETTEK

Kászoni Milán, aki Kászoni Ernõ és Kászoni 
Brigitta fia

Ardelean Tudor-Matei, aki Ardelean Vlad-Vasile 
és Ardelean Roxana-Bogdana fia

Varga Samuel-Alin, aki Varga Carolina-Violeta 
fia

Meleg Márk, aki Meleg Gábor és Meleg Beáta 
fia

Meseºan Gabriel-Cãtãlin és Mac Helga-Eszter

Sok boldogságot!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Ciordaº Floare, élt 81 évet
Kállai Aurelia, élt 77 évet

Keresztes-André György, élt 56 évet
Kocsis Esztera, élt 92 évet

Béke poraikra!

ELHALÁLOZTAK
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


