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Mosolygó Karácsonyt!

A tartalomból

2. oldal

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,

Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;

Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,

Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.

S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai

Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.

Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,

S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat

Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát

Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének

Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!

Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,

S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé

Honját e hazában,
Bércre hág és völgybe száll,

Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,

S lángtenger fölette.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom

Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul

A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull

Árvák hő szeméből!

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart

Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Himnusz
A Magyar Nép Zivataros Századaiból

Kölcsey Ferenc

XV. Fociszilveszter, öregfiúk

4. oldal

A 2016os év 
végén az a 
megtiszteltetés 
érte községünket, 
hogy mi szer
vezhettük meg 
a „XV. Fociszil
veszter, öregfiúk” focikupát. Az eseményt december 
28-án szerveztük meg, amelyre 26 csapat, illetve két 
50 feletti csapat jelentkezett. 



� | 15. évfolyam | 1. szám 
Közéleti, közművelődési havilap

A költemény megírása előtt is volt a magyarság-
nak összetartó, kollektív imádsága, a nép ajkán őrzött 
énekekkel, még ha nem is minden időszakban és nem 
mindig azonos belső erővel bírt is. Az anyanyelvű mű-
velődés kialakulásával a magyar sajátosságoknak meg-
felelően – egymás mellett, néha egymással versenyezve 
és összeütközve – létezett a magyar műveltségnek egy 
protestns és egy katolikus változata. A hagyomány sze-
rint Bocskai István hajdúi harcba indulva a CX. Zsoltárt 
énkeleték , és később úgy tartották számon, mint a ma-
gyar reformátusok első számú énekét. A katolikus ma-
gyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az Ah, 
hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének volt. Az 
evangélikusok első számú éneke pedig az Erős vár a mi 
Istenünk kezdetű Luther ének volt. Népszerű volt – a ha-
tóságok által többször betiltott – ún. Rákóczy-nóta is. Ez 
utóbbit Hector Berlioz és Liszt Ferenc is megzenésítette. 
Mindezek mellett a Székely Himnusz sem elhanyagolható, 
a későbbi időkből.

A költemény műfaja óda, azon belül pedig himnusz. 
A himnusz (a görög dícséret, magasztalás szóból ered) 
költői és liturgikus műfaj, az ódai műfajcsoport tagja, 
melynek tárgya és alkalma valamely istenség, esetleg el-
vont eszme, természeti erő vagy isteni tulajdonságokkal 
felruházott ember dicsérete. Az egyik legősibb lírai műfaj, 
a mitikus világképű kultúrákban mindenhol fellelhető. 

A himnuszköltészet a középkorban élte virágkorát, 
része lett a vallási szertartásoknak, érintkezett az ima-
formákkal, és elősegítette a rímes-időmértékes verselés 
fejlődését. A himnusz a későbbi korokban már nem csak 
vallásos tartalmakat fejezett ki, hanem bármely bölcseleti 
mondanivalót, a hagyományos szerkezeti keretek is fel-
lazultak. Így végül az ódával csaknem azonos jelentésű 

fogalommá vált: szárnyaló lendületű költemény, amelyet 
szinte bármely tárgy, téma, elvont eszme, természeti je-
lenség, kiváló tulajdonságú ember, egy ország magaszta-
lására írhattak.

Himnuszunk zenéjét Erkel Ferenc (1810-1893) zene-
szerző és karmester szerezte 1844-ben, amikor a nemzeti 
dal zenéjére kiírt pályázatot megnyerte, és Egressy Béni 
zenésítette meg. 1844-ben a budapesti Nemzeti Színház 
mutatta be, azonban csak 1903-ban lett törvényileg elfo-
gadott himnusz. A szocializmus idején Rákosi Mátyás 
prtfőtitkár megbízta Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt egy 
másik , „szocialista” himnusz szerzésével, amely szerin-
te a címerhez hasolóan, változtatásra szorult. Kodály 
Zoltán megjegyzése erre annyi volt, hogy „Minek új? Jó 
nekünk a régi himnusz.” Ezzel az új himnusz témája le-
került a napirendről. 

Ilyen himnuszt egyetlen európai nép sem mondhat 
magáénak, mint amilyet nekünk hagyott örökségül szat-
márcsekei magányában a 33 éves Kölcsey. A reformkor 
talán legnagyobb költője versének eredetileg hosszabb 
címet adott: Hymnusz – a magyar nép zivataros száza-
daiból – mely vers nemzeti himnuszunkká, azaz egy kö-
zösség identitását kifejező énekké vált, amelyet minden 
magyar ember elérzékenyülve és mélységes, szent áhítat-
tal hallgat. Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót vagy 
más történelmi hőst. Európában talán egyedülálló módon 
ez egy közbenjáró imádság: „Isten áldd meg a magyar!” 
Himnuszunk az évszázadokon át szorongatott, kétségbe-
esett nép imádsága a magyarok megtartó Istenéhez.

Az évfordulókkal kapcsolatos megemlékezések alkal-
mat adnak arra, hogy kicsir visszaforduljunk gyökereink-
hez, megemlékezzünk a multúnkról és átadjuk öröksé-
günket az ujabb generációknak.         (forrás: turul.info)

A Magyar Kultúra Napja
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 
(1790-1838) ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. A Nemzeti Múzeumban őrzött 
kézirat szerint ugyanis Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én fejezte be a Himnusz 
megírását Szatmárcsekén. – erre az eseményre emlékezve ünnepeljük ezen a napon a 
magyar kultúra napját. 
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Mosolygó Karácsonyt!
Az RMDSZ Sarmasági Nőszervezete Karácsony előtt ismét megszervezte saját 
jótékonysági vásárát a „Mosolygó Karácsonyt!” rendezvénysorozaton belül.

A jótékonysági vásár megszervezése már hagyomány-
nyá nőtte ki magát és az előző évek tapasztalataiból ki-
indulva nem volt kérdés, hogy 
decemberben ismét karácsonyi 
adománygyűjtő vásár lesz. Az 
RMDSZ Sarmasági Nőszervezete 
adománygyűjtés céljából szervez-
te meg a vásárt, hogy ezzel is se-
gíthesse a különleges betegségben 
szenvedő gyerekeket, illetve a 
nagyon hátrányos helyzetű csa-
ládokat. Az eseményre decem-
ber 17-én került sor, melyre hála 
Istennek nagy számban érkeztek.

Évről évre sikerül egyre na-
gyobb választékkal készülni az ér-
deklődök számára, a helyi nőszer-
vezet igyekezett minél többféle ka-
rácsonyfadíszt, dekoratív karácso-
nyi dísztárgyakat, mézeskalácsot 
készíteni. Ennyiben azért nem 
merült ki a vásár, hiszen az érdek-
lődőket forró teával, forralt borral 
és frissen sült fánkkal fogadtuk, mindezek mellett pedig 
a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum kórusának 
előadását hallhattuk, és a szilágylompérti „Csillagfény” 
csoport betlehemes játékát tekinthettük meg. A vásárt 
Berki Edith, az RMDSZ Sarmasági Nőszervezet elnö-
ke kezdte meg köszöntőjével és ismertette az adomány-
gyűjtés célját. Kitért arra is, hogy milyen fontos az, hogy 
segítsünk egymáson, és nem csak akkor kellene nagyobb 
odafigyelést mutatnunk, amikor közeledik a karácsony, 

hanem az év minden napján a szí-
vünkben ott kellene éljen az egymás 
iránti szeretet és tisztelet. 

A vásár délután négy órától este 
kilenc óráig tartott, az asztalok üre-
sen maradtak, ami nem csak azt bi-
zonyítja, hogy a nőszervezet tagjai 
kelendő dolgokat készítettek, hanem 
azt is, hogy az emberekből még nem 
veszett ki a segíteni akarás és adomá-
nyaikkal segítséget próbáltak nyújta-
ni a beteg gyerekek és a nagyon hát-
rányos helyzetű családok számára. A 
befolyt összegből közel 30 különleges 
betegségben szenvedő gyereknek és 
hátrányos helyzetű családnak tud-
tunk segíteni. 

Az esemény sikerét nagyban 
befolyásolták a háttérmunkálatok, 
amelyben a nőszervezet segítségére 

volt a község polgármestere, Dombi Attila-János, a helyi 
RMDSZ képviselete, a nőszervezet tagjai és nem utolsó 

sorban azok az emberek, akik eljöttek a vásárra és vásá-
roltak a portékából. 

Reményeink szerint még lesz alkalmunk ilyen jelle-
gű akciókat szervezni, talán világot nem tudunk váltani 
azzal a kis segítséggel, amit nyújtani tudunk, de lehet, 
egy beteg gyerek életét kicsit szebbé tudjuk tenni, és ne 
felejtsük el, minél többen segítünk, annál nagyobb esély 
van rá, hogy több ember karácsonyát változtatjuk mo-
solygóssá!      Balog Anetta
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December 22-én az RMDSZ főtéri székházában 
megtörtént a csoportsorsolás, amely által a benevezett 
csapatok négy település sportcsarnokában küzdhettek 
meg a döntőbe jutásért. A négy település és az itt játszó 
csapatok a következők voltak: 

A csoport, Szilágyperecsen - 1. Ráton 12 pont; 2. Szi-
lágyperecsen 12 pont; 3. Kraszna 9 pont, 4. Szilágyzo-
vány 6 pont; 5. Désháza 3 pont; 6. Monó 3pont.

B csoport, Krasznahídvég - 1. Szilágysomlyó 15 
pont; 2. Sarmaság II. 12 pont; 3. Somlyóújlak 9 pont; 4. 
Kárásztelek 6 pont; 5.Kémer 3 pont ; 6. Szilágyballa.

C csoport, Sarmaság - 1. Nagyhalász 14 pont ; 2. 
Sarmaság I. 13 pont; 3. Református lelkészek 11 pont; 4. 
Szamosardó 10 pont; 5. Doba 4 pont; 6. Bogdánd-Hadad 
4 pont; 7. Bősháza 7 pont.

D csoport, Szilágynagyfalu - 1. Boglar Champ 
Nagyfalu 15 pont; 2. Szilágynagyfalu 10 pont; 3. Ipp 10 
pont; 4. Sámson-Mocsolya 6 pont; 5. Varsolc 3 pont; 6. 
Szilágybagos.

A nyolcaddöntőt már a sarmasági sportcsarnokban 
játszották a tovább jutott csapatok. Nagyon izgalmas 
mérkőzéseknek lehettünk tanúi, minden csapat bátran 
küzdött azért, hogy a 2016-os öregfiúk focikupa győztesei 
lehessenek. A nyolcaddöntőt játszó csapatok: A1-
C2 Ráton – Sarmaság I.: 1 – 0; B1-D2 Szilágysomlyó 
– Szilágynagyfalu 0 – 3; C1-A2 Nagyhalász – Szilágy-
perecsen 0 – 0; D1-B2 Boglar Champ – Sarmaság II. 0 
– 0 (5-3); Ráton – Szilágynagyfalu 0 – 1; Szilágyperecsen 
– Boglar Champ 0 – 2. III. hely 7 m rugásokkal: Ráton 
– Szilágyperecsen 5 – 4.

A csoportmérkőzések így zárultak, a döntőt pedig 
a pontok alapján Szilágynagyfalu és a Boglar Champ 
játszotta 0-4 végső eredménnyel. 

A hagyományokhoz híven most is kiosztották a 
gólkirálynak, a legjobb kapusnak járó díjat is, a gólkirály 
Orbán Róbert Szilágynagyfalu csapatából, a legjobb 
kapus Vattay Pál Nagy halász testvértelepülésünkről. 
Mindezek mellett Szilágybagos csapata megkapta a 
Fairplay-díjat. 

A díjakat Végh Sándor, Simonfi Mária, Dombi 
Attila, Kovács Tibor, és Dari Tamás adták át a győztes 
csapatoknak. 

A 2017-es évre nézve a következő program áll fenn: 
- 2017. május 20. Focipünkösd – Németi Öcsi, a 

Boglar Champ kapta a megrendezés jogát;
- 2017. augusztus 19. – Szent István kupa – 

Szilágysámson-Mocsolya;
- 2017. október 7 – Szüreti kupa – Kárásztelek;
- 2017. december 28 – XVI. Fociszilveszter – Szilágy-

csehnek van rendezési joga. 
(A helyszínek még változhatnak visszalépés, esetleg 

úlabb jelentkezések függvényében.)
Szeretnénk megköszönni Végh Sándornak jelenlétét 

és a bátorító szavakat, a csapatoknak, hogy részt vettek 
a Sarmaságon megrendezett „XV. Fociszilveszter, 
öregfiúk” kupán, köszönjük a játékvezetőknek, bíráknak, 
hogy egész nap gondoskodtak arról, hogy a meccsek 
igazságosan lezajlódjanak, köszönjük Nagyhalász 
testvértelepülésünk csapatának, hogy megtiszteltek 
jelenlétükkel és részt vettek a megmérettetésen, köszönjük 
a Sarmasági Polgármesteri Hivatalnak, Dombi Attila-
János polgármesternek, a RMDSZ zilahi és sarmasági 
szervezetének önzetlen segítségét, köszönjük a finom 
ételeket, és nem utolsó sorban köszönjük mindazoknak, 
akik munkájukkal segítették az esemény sikerességét! 

Balog Anetta

XV. Fociszilveszter, öregfiúk
A 2016-os év végén az a megtiszteltetés érte községünket, hogy mi szervezhettük meg a 
„XV. Fociszilveszter, öregfiúk” focikupát. Az eseményt december 28-án szerveztük meg, 
amelyre 26 csapat, illetve két 50 feletti csapat jelentkezett. 
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Felhívás
Tisztelt sarmasági lako-

sok! A segítségükre van szük-
ség ahhoz, hogy a Szilágy 
megyei régészeti repertórium 
tovább gazdagodhasson! Ren-
geteg ismeretlen régészeti le-
lőhely van a megyénkben is, 
mélyen a föld alatt, akár több 
ezer éves települések nyoma-
ira is bukkanhatunk az Önök 
segítségével! Csak arra van 
szükség, hogy mindazok, akik 
a szántóföldjeiken, kertjük-
ben, udvarukon, vagy bár-
hol máshol olyan tárgyakat 
találnak véletlenül, amelyek 
korábbi korokhoz köthetőek, 
vegyék fel a kapcsolatot ve-
lünk. A legtöbb alkalommal 
egyszerűnek látszó, vagy akár díszített cseréptöredékek jelzik a régészeti lelőhelyet, emellett előfordulhatnak 
leletek fém, megmunkált kő, falmaradványok formájában is többek között, természetesen rengeteg más elő-
fordulási formával is találkozhatunk. 

Aki cserepeket (kerámiát), vagy 
más, régészeti leletnek tűnő tárgyat 
talál, vagy egyszerűen olyat, amiről 
nem tudja megállapítani, hogy mi is 
az tulajdonképpen, vegye fel velünk 
a kapcsolatot, hogy kimehessünk 
megfigyelni azt a helyet, ahonnan 
az állítólagos lelet előkerült. Egy 
ilyen terepbejárással a terület és az 
ezen folyó munkálatok nem szen-
vednek semmilyen kárt, egyszerűen 
a felszínen lévő leleteket gyűjti ös-
sze egy szakemberekből álló kisebb 
csoport, így ilyenkor nincs szükség 
sem régészeti ásatásra, sem bármi-
lyen más típusú romboló eljárásra. 
Az alább feltüntetett elérhetősége-
ken abban az esetben is érdemes 

felvenni a kapcsolatot a célszeméllyel, amennyiben valaki korábban talált régészeti leletet, vagy annak tűnő 
tárgyat, ám mindeddig nem tudta, hogy mit is kezdhetne vele.

Azzal, hogy valaki segít egy ilyen kezdeményezésben, a tudományos munkát segíti, hozzájárulhat ahhoz, 
hogy részletesebb képet kaphassunk arról, hogy lakhelyünk környékén korábban milyen embercsoportok éltek, 
róluk pedig egy kis szerencsével sok érdekes információt megismerhetünk akár egy egyszerű terepbejárás segít-
ségével is. Természetesen az összegyűjtött leletek nem saját célra kerülnek felhasználásra, hanem az előzetes 
feldolgozást és kutatást követően a megyei múzeumhoz kerülnek, ez a kezdeményezés is a Szilágy Megyei 
Történelmi és Szépművészeti múzeum szakembereinek tudtával és beleegyezésével történik. 

Elérhetőségek: 0744860366/katona.janos1907@gmail.com
Katona János, régésztechnikus
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Ezen a napon minden magyar tiszteletét fejezi ki 
hagyományaink, szokásaink, kultúránk iránt, épp ezért 
Sarmaságon is ünnepi műsorral készültek a Sarmasági 
1-es Számú Szakképző Líceum diákjai, a Pro Sarmaság 
Kulturális Egyesület, illetve a Sarmasági Illegetők 
Néptánccsoport. 

Vasárnap délután öt órától a sarmasági lakodalmas 
teremben ünnepi pompa fogadta az érdeklődőket. Az ün-
nepélyes hangulatot fokozta, hogy közösen, egy szívvel 
és lélekkel elénekeltük Kölcsey himnuszát, a magyarok 
Himnuszát. Ezt követően Horváth József, történelemta-
nár ünnepi beszéde következett melyben kifejtette, hogy 
„himnuszunk által nemzeti történelmünk viharos évszázadai 
élednek fel, de feléled a nép által megőrzött, átörökített tuda-
tunkban folytonosan jelenlévő és belőle építkező kultúra is.” A 
viszontagságok ellenére is a magyar ember, a magyar 
nép, nem felejtette el, hogy ki is ő, hogy milyen értékeket 
és hagyományokat hordoz. A nehézségek ellenére is a 
magyarság meg tudta őrizni nemzeti identitását, melyre 
Európa és a Világ felfigyelt, a Tanár Úr szavait idézve 
„befogadjuk és gazdagítjuk Európa és a világ kultúráját úgy, 
hogy vigyázunk azokra az értékekre, amelyeket mi hoztunk.”

Értékeink és kultúránk fenntartása szellemében 
készültek a helyi iskola diákjai is az ünnepi műsorral. 
Horváth József  Tanár Úr ünnepi beszéde után követke-
zett Szász Edina zenetanárnő és diákjai előadása, mely-

ben néhány magyar népdalt adtak elő. Folytatásként 
szavalatokat hallhattunk melyeket Szőlősi Katalin, Kiss 
Virág, Zudar Tímea, Bőti Beatrix, Dobai Dorottya, Kiss 
Rebeka és Szőlősi Erzsébet adtak elő. A lányok pom-
pás szavalatait Kiss Máté zongorajátéka és Tóth Lénárd 
éneke koronázta meg, a fiúk az Ismerős Arcok Nélküled 
című dalát adták elő. Ezt követően a Sarmasági Illegetők 
Néptánccsoport szilágysági táncokat mutattak be. 

Az ünnepi műsort könyvbemutatóval zártuk. Bódizs 
Edit: Interjú a nagymamámmal című könyve került bemu-
tatásra, az írónő somlyóújlaki nagymamájával folytatott 
beszélgetéseit írta meg. Az interjúk során többek között 
a régi szokásokról, hagyományokról, a nagymama gyer-
mekkoráról, házasságáról beszélgettek. A könyvben kü-
lönálló történeteket mutat be, melyet eredetileg csak az 
egyik közösségi oldalra szánt ismerőseinek, viszont an-
nyira közkedveltek lettek, hogy felkerültek a Kolozsvári 
Rádió oldalára is. Ezt követően gondolta úgy Bódizs 
Edit, hogy nagymamája életének kis darabkáit egy cso-
korba gyűjti és megjeleníti könyv formájában is. 

Tegyünk arról, hogy az ünnepi hangulat, ne csak 
évente egyszer töltse meg szívünket, igyekezzünk az 
év többi napján is úgy élni, hogy népünket, nemze-
tünket szolgáljuk, és nem hagyjuk elveszni kulturális 
értékeinket.     

Balog Anetta

A Magyar Kultúra Napja Sarmaságon
A magyar kultúra napját már 1989 január 22.-e óta ünnepeljük annak tiszteletére, hogy 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását Szatmárcsekén.
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Születtek

Balog Dániel, aki Balog Lóránd-Attila és Balog 

Gertrúd fia

Tóth Zsófia-Erzsébet, aki Tóth Norbert és Tóth 

Ildikó lánya

Petkes Nikolett, aki Petkes Ramóna lánya

Pocola KevinDávid, aki Pocola Ioan-Sergiu és 

Pocola Andrea fia

Crăciun Iasmina-Sabrina, aki Crăciun Dorel-

Daniel és Crăciun Cosmina-Adela lánya

Májer Maria-Stefania, aki Májer József  és Petruş 

Maria-Crina lánya

Kósa PetraAlíz, aki Kósa Géza és Kósa Andrea-

Erzsébet lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

Erdélyi Pavel és Kallos Irina-Ileana

Sok boldogságot!

HázASSágot kötöttek

Kupás Sámuel, élt 72 évet

Crăciun Gheorghe, élt 82 évet

Ardelean Floare, élt 79 évet

Balázsi Lajos, élt 72 évet

Szentkirályi Ioan, élt 87 évet

Gál Ana, élt 90 évet

Forgács Estera, élt 84 évet

Demjén Csaba, élt 52 évet

Demjén Alexandru, élt 65 évet

Szász Andrei, élt 71 évet

Süle Iuliu, élt 74 évet

Lazar Laura Tamara, élt 75 évet

Béke poraikra!
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