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„1848, te csillag…”

Az 1848-as forradalom meghatározó esemény volt nem csak Magyország, de egész
Európa számára, hiszen a magyar nép felkelt az eltiprás keserű mezejéről és együttes
erővel harcolt a szabadságáért. Így vált március 15.-e igazi jelképpé, amely nemzetünk
szabadságszeretetét és függetlenség iránti vágyát üzeni 170 év távlatából is.
Március 15-én a sarmasági kastélyparkban egy szívvel és lélekkel ünnepeltük meg azokat, akik életüket adták
értünk és a Hazáért. Talán azt hihetné
az ember, hogy egy esemény, amely
több mint másfél évszázada történt,
kikophat a köztudatból, elfelejtődhet...
A nemzeti öntudat ettől sokkal erősebb, időtállóbb és a magyar nemzet
soha nem felejt! Öröm volt látni azt,
hogy ezen a díszes eseményen kicsitől
a nagyig minden korosztály részt vett.
Talán épp ebben mutatkozik meg a nemzeti öntudat,
az a kézzel megfoghatatlan erő, amely arra sarkalja a
népet, hogy a jövő nemzedékének átadják a tudást, a
kellő ismereteket, amely voltaképp a magyarság története és történelme. Csak úgy maradhat fenn mindez,
ha azt kellőképp tovább adjuk utódainknak, hogy évről
évre együtt ünnepelhessünk e jeles napon.
Az ünnepi műsort a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum kúrusa kezdte meg, ezt szavalatok követték Bai Alexandra és Lucza Tamás előadásában,
majd Horvát József történelemtanár ünnepi beszédét
hallhattuk. „Amikor 1848 március 15-én a pesti fiatalok
nyomdát foglaltak és kinyomtatták a nemzet felemelkedésének
12 pontját, akkorát cselekedtek – ha nem nagyobbat, mint
amikor Luther Márton 1517 október 31-én kifüggesztette a

A tartalomból
Hagyományörző bál
Sarmaságon

wittenbergi vártemplom kapujára az egyház megreformálását
szorgalmazó 95 pontját.”
Horváth József tanár Úr idén is díszoklevélben és
könyvjutalomban részesítette azokat a hetedikes diákokat, akik a legjobb eredményt érték el az 1848-as
történelmi vetélkedőn. Ebben az évben Szőlősi Katalin
és Kiss Máté VII. osztályos diákok kapták.
A díjátadást követően ismét a kúrus ’48-as dalait
halhattuk. Az ünnepi műsort koszorúzás zárta a Pro
Libertate emlékműnél.
A Szilágy megyei RMDSZ részéről koszorúzott
Seres Dénes parlamenti képviselő és a Szilágy megyei
RMDSZ elnöke, Szilágyi Róbert-István a Szilágy Megyei Tanács alelnöke, illetve Pop Imre megyegazda.
Folytatás a 4. oldalon

Példaértékű jótékonyság

Mit jelképez a húsvéti
gyertya, és miért szokás a
húsvétvasárnapi szertartás
után sietni hazafelé?

Mága Zoltán hegedűművész, az
RMDSZ Nőszervezetének meghí
vására Erdély nyolc városában
koncertezett március 19. és 26. között.
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Hagyományörző bál Sarmaságon
„A jövőbe vezető út minden kereszteződésénél a hagyomány
tízezer embert állított fel, akik a múltat őrzik.” 		
A mai rohanó világban sajnos
sokszor panaszkodunk arra,
hogy „élni sincs időnk”, nincs
időnk semmire, sem magunkra,
sem másokra, és arra sincs, hogy
részt vegyünk akár egy kulturális
eseményen. Feltehetnénk a kérdést
akkor, hogyan lenne időnk a múltra,
hiszen még a jelenünkre sem szánunk
elég időt, odafigyelést. A hétvégén
megrendezett bál bebizonyította azt,
hogy az embernek tényleg csak arra
van ideje, amire rá szánja azt.
A Pro Sarmaság Kulturális
Egyesület a budapesti Hagyományok Háza és a
sarmasági Önkormányzat segítségével első ízben
szervezte meg a Hagyományörző bált március 24-én. A
bálon több szilágysági településről voltak résztvevők,
mint például: Zilah, Szilágycseh, Kraszna, Varsolc,
Kárásztelek, Doba, Nagyfalu, Lele, Selymesilosva,
Sarmaság, illetve Székelyföldről is érkeztek hozzánk
vendégek. Az eseményen részt vevők egy közös célért
jöttek el a bálra: „megőrizni és átadni”. A jelenlévők
többsége már idős, de egytől egyig hagyománytisztelő,
hagyományápoló emberek. Mindennapjaikban
aktívan megőrzik és megélik a hagyományokat és
nem határolódnak el attól sem, hogy azokat átadják
másoknak.
Az eseményt Dombi Attila-János, Sarmaság
Község polgármestere nyitotta meg. Elmondta, hogy
a bál nem csak a sarmaságiak életében fontos, hanem
minden szilágysági és minden magyar ember életében.
A hagyományok ápolása nem csak a múltunkkal
szembeni tiszteletet fejezi ki, hanem közösségformáló
és közösségösszekovácsoló erővel is bír, amelyre az itt
összegyültek is nagyon jó példát mutatnak. Jelenlétével
megtisztelt minket Seres Dénes parlamenti képviselő,
az RMDSZ Szilágy megyei Szervezetének elnöke, Végh
Sándor alispán és Szilágyi Róbert-István, a Szilágy
Megyei Tanács alelnöke is. Seres Dénes képviselő
Úr szerint ennek a rendezvénynek a megszervezése
rendkívül fontos a szilágysági emberek életében, a
közösségformálás mellett a magyar nemzeti öntudatot
is erősíti, amelyet fontos megismertetnünk és átadnunk
az utókor számára. Továbbá elmondta azt is, hogy
reményei szerint ez a rendezvény a következő években
is megrendezésre kerül, akár más és más helyszínen.
Az esemény különlegessége az úgynevezett
nyitótánc volt, amelyet Keresztes Bálint és felesége
Erzsébet, kezdtek meg. Sarmaság talán egyik
legidősebb házaspárjáról van szó, közel 64 éve élnek
együtt boldogságban. Életükből sosem hiányzott

Stanley B. Prusiner

a népzene, néptánc, amelyet jó szívvel adtak át
gyermekeiknek, unokáiknak és dédunokáiknak is, illetve
a környezetükben élő embereknek. A 84 éves Bálint
bácsi és a 82 éves Bözsi néni korukat meghazudtolva
nótáztak és táncoltak, a talpalávalót pedig szilágysági
zenészek biztosították, akik a bál kedvéért összeálltak
egy zenekarrá. A zenekar tagjai: - hegedű: Major
Arnold, Juhos Sami, Varga Attila és Oros AttilaKrisztián , brácsa: Lakatos Zorán, harmónika: Báró
Ádám és Bai Attila, nagybőgő: Varga László.
Bálint bácsiékhoz lassan egyre többen catlakoztak
és kezdetét vette az igazi mulatság! Idősek és fiatalok
egyaránt jó kedvvel mulatoztak. Az esemény színvonalát
emelte a dobai citerazenakar, amely annyira lenyűgüző
volt, hogy minden tekintetet magára vont!
Talán kissé közhelyes, de nagy igazság, ahány ház,
annyi szokás. A szombat estére is tökéletesen illett ez
a kijelentés, hiszen a tájegységeknek megfelelően,
mindenki más és más stílusban csillogtatta meg
tánctudását. A közösen elénekelt nóták, a különféle
tánclépések mind rögzítve lettek, amelyet a
Hagyományok Háza archivál, hogy ezek a különleges
„kincsek” fennmaradhassank.
Azt mondják, időutazás nem létezik, de azok,
akik ezt mondják, tévednek. A hagyományörző bálon
lévő emberek időutazók, még ha csak metaforikus
értelemben is, hiszen a múltat hordozzák a jelenen
keresztül egész a jövőig. Segítségükkel olyan értékeket
sikerül megőrizni és átadni az utókor számára, amelyek
a magyar nemzeti identitás nagy részét jelentik.
Köszönjük minden kedves jelenlévőnek, köszönjük
a zenészeknek, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a
szilágysági nótákat, dalokat, tánclépéseket sikerült
feleleveníteni és rögzíteni, továbbá köszönjük a
Hagyományok Házánának, a Sarmasági Polgármesteri
Hivatalnak és az RMDSZ Sarmasági Nőszervezetének
segítségét, nélkülük nem jöhetett volna létre ez a
feledhetetlen este.
Székely (Balog) Anetta
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A jó szakember aranyat ér...

Ez lehetne a mottója annak a hegesztőversenynek, amelyet a Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceum immár a II. alkalommal szervezett meg 2018. március 16-án.
A Szilágy megyében egyedülálló verseny („Learn together, work together, win together
with companies”) X-XI. osztályos szakiskolásoknak és szakközépiskolásoknak szól,
amely során szakképesítésük elméleti és gyakorlati tudásáról tehetnek bizonyságot.
A verseny megálmodója Dari
Tamás főtanfelügyelő-helyettes,
munkatársai Cristea Lucreţia
és Gorgan Ioan, a helyi iskola
mérnök-tanárai. Az idei verseny a
Sarmasági Polgármesteri Hivatal,
a Sarmasági Helyi Tanács, a
Tenaris Silcotub, a Climarol Prest
SRL és a Noervin Impex SRL
közreműködésével valósult meg.
A versenyre összesen 10
iskola jelentkezett 2 fős csapattal
a verseny mindkét próbájára.
Az elméleti rész (kategóriái: 1.
Elektromos ívhegesztés illetve 2.
Argonos hegesztés) a jegy 25%át, míg a gyakorlati rész 75%át képezte a végeredménynek.
A gyakorlati próba során a diákoknak egy bizonyos
terméket kellett előállítaniuk adott kivitelezési
technológiai folyamat alapján.

A diákok tudását, képességét vállalkozókból
álló zsűri értékelte: Pop Valentin mérnök (a Tenaris
Silcotub karbantartó részlegének alkalmazottja),
Rencsik Ottó mérnök (Climarol Prest SRL), KeresztesAndre Béla (Noervin SRL).
A verseny győztesei az 1. kategória alapján:
I. helyezés: Antal Ruben és Nagy Botond László,
a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum
XI. osztályos diákjai (felkészítő Balogh Attila
szakoktató);
II. helyezés: Onea Daniel Teodor és Sav Gabriel, a
zilahi „API” Technikai Kollégium diákjai;

III. helyezés: Morar Darius Ionuţ és Varga Marius
Nicolae, az ilondai „Ioachim Pop” Szakképző Líceum
diákjai.
A 2. kategória győztesei:
I. helyezés: Iuhoş Silviu és Magyar Richardo,
a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum
XI. osztályos diákjai (felkészítő Mălădean Ioan
oktatómester);
II. helyezés: Lingurar Ionuţ és Sabău Florinel, a
zilahi „Mihai Viteazul” Szakképző Líceum diákjai;
III. helyezés: Ciontoş Alexandru és Maioş Dan
Nicolae, a zilahi „API” Technikai Kollégium diákjai.
Iskolánk győztes diákjai annak a nyolc fős
csapatnak a tagjai, akik a tavalyi év végén szakmai
gyakorlaton vettek részt az észak-írországi Derryben
iskolánk sikeres Erasmus + pályázatának köszön
hetően. Az iskolánkban és az ott szerzett tapasztalatok
minden bizonnyal sokat segítettek, és segíteni fognak
a diákok további szakmai tudásának fejlesztésében.
Gratulálunk, fiúk!
A nyertes csapatok az oklevelek mellett hegesztési
munkavédelmi kiegészítőkből álló csomagot is
kaptak, amely nélkülözhetetlen a jó mesterember
műhelyében.
Köszönet illeti a verseny támogatóit is: Europan
SRL, Brincaffé SRL, Kafeti SRL, Sarmasági
Polgármesteri Hivatal, E&Sz SRL, Martinelco
Impex SRL, Hydroproof SRL, Levis Com SRL, Info
Computer SRL.
Veres Erzsébet
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Szilágy megyei Diáktanács Képző és találkozó
Szilágy megyében elmondhatjuk, hogy egy működő és aktív diáktanács létezik. Ennek
székhelye Szilágysomlyó, a „Simion Barnutiu” Főgimnázium magyar tagozatán Kovács
Réka-Nikolett sarmasági származású diák vezetésével működik.

2018. március 23-25 között a Szilágy Megyei
Ifjúsági Egyeztető Tanács (SZIT), és a Szilágysomlyói
„Simion Barnutiu” Magyar Diáktanács (SBDT)
közösen egy képző és találkozó hétvégét rendeztek,
melynek helyszíne a Szilágysomlyói „Broscaria”
volt. A résztvevők többnyire a Diáktanács tagjai
voltak, akik a „Communitas” Alapítvány küldöttjei
által meg tanultak pályázatot írni.
Az első nap a köszöntő beszédek során Kovács
Réka-Nikolett a Diáktanács elnöke, ezt követően
Kovács István a Szilágysomlyói „Simion Barnutiu”
Főgimnázium igazgató helyettese, Kovács ZoltánZsolt Államtitkári tanácsos úr, illetve Papp LajosLevente a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető
Tanács elnök beszédére került sor. A nap folyamán
csatlakozott Szilágyi Róbert-István a Szilágy Megyei

RMDSZ ügyvezető elnöke, aki szintén üdvözölte a
résztvevőket.
Többek között csapat építő játékokban is részt
vettek, melyet a Diáktanács elnöke tartott. A kis közösség ez idő alatt összekovácsolódott és megtanultak csapatban együttműködni, és dolgozni. Mindez
a második napon zajlott le. A diákok hasznosnak
tartották a képzést, és véleményük szerint sokat tanultak e három nap alatt. Szabadidőben lehetőségük
volt a fürdőhelység belső medencéjét használni így
ki tudták pihenni és fel tudtak frissülni a másik nap
kezdetére. Remélem, legközelebb több megyéből
látogatnak el fiatalok, hogy együtt tudásba és gyakorlatba ültessük azokat az információkat, amiket a
következő képzés tartogat számunkra.
Kovács Réka-Nikolett

„1848, te csillag…” Folytatás az 1. oldalról
A Sarmasági Polgármesteri Hivatal részéről koszorúzott Dombi Attila-János polgármester és Kovács
Tibor alpolgármester, az RMDSZ Sarmasági Szervezetének részéről tiszteletét fejezte ki Berki Edith elnökasszony, Tóth Csaba és Kovács Zoltán-Szabolcs
alelnökök. Az RMDSZ Szilágylompérti Szervezetének részéről koszorúzott Gombos Zsigmond elnök
és Székely Csaba alelnök, az RMDSZ Selymesilosvai
Szervezetének részéről Géczi Attila elnök, Kovács
Tibor alelnök és Balla Hajnal az RMDSZ Selymesilosvai Nőszervezetének elnökasszonya. Az RMDSZ
Sarmasági Nőszervezet részéről koszorúzott Berki
Edith elnökasszony, Forgács Judit és Szász Mónika
alelnökök. A Szilágy Megyei Tanfelügyelőség részéről
koszorúzott Dari Tamás főtanfelügyelő-helyettes.
Továbbá koszorúzott a Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceum részéről Bőti Sándor-Csaba iskolaigazgató, Székely Hajnal és Bóné Edina-Katalin
tanárnők, a Sarmasági Református Egyház részéről

Bai Zsuzsanna kántornő és Tóth Csaba presbiter, a
Sarmaság Bányatelepi Református Egyház részéről
Nagy Sándor főgondnok és id. Dull József gondnok,
a Baptista Gyülekezet részéről Székely Béla-Dániel
lelkipásztor, a Sarmasági Katolikus Egyház részéről
Spurigán Géza és Osváth András, a Pro Sarmaság
Kulturális Egyesület részéről Lucza István-Attila elnök és Kovács Zoltán-Szabolcs alelnök, a Sarmasági
Ifjúsági Tanács részéről Dombi Szilárd elnök és Bóné
Edina-Katalin alelnök, az SOS Alapítvány részéről
Dombi Attila-János és Dombi Szilárd, a PRO Almamater Szülőbizottság részéről Dombi Attila-János és
Lucza István-Attila, a Nimród Vadásztársaság részéről
id. Dull József és Erdei-Árva Károly, a Közbirtokosság
részéről Keresztes Attila és Ungvári Ferenc, az EMNP
részéről Balogh Sándor, illetve koszorúzott Dobrotă
Nicolae magánvállakozó.
A megemlékezést a magyar Himnusz közös eléneklésével zártuk. 		
Székely (Balog) Anetta
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Példaértékű jótékonyság

Mága Zoltán hegedűművész, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett,
Prima Primissima díjas magyar zenész az RMDSZ Nőszervezetének meghívására
Erdély nyolc városában koncertezett március 19. és 26. között. A koncertsorozat Mága
Zoltán 100 templomi ökumenikus jótékonysági missziójának része, amelynek elsőként,
március 19-én a marosvásárhelyi Vártemplom adott otthont. Március 23-án a
hegedűművész Zilahra látogatott. Az események bevételét jótékonysági célra fordították.

Mága Zoltán és kamara zenekara egy csodálatos
és felejthetetlen koncerttel ajándékozta meg a szilágyságiakat. Március 23-án a szilágyságiak is részesei lehettek annak a csodának, amelyet a nagy tehetséggel
megáldott hegedűművész adott elő a zilahi Belvárosi
református templomban. Szerencsésnek mondhatom
magam, hogy én is részt vehettem ezen a jótekonysági
koncerten. Több szempontból is felemelő érzés volt
ott lenni és végig hallgatni ezt a csodálatos előadást.
Egyrészt szavakkal leírhatatlan érzés volt hallgatni,

ahogy a hangszerek együttesen létrehozzák azt a csodát, amelyet hallgattunk, másrész melegséggel öntötte
el a szívemet az, hogy még nem veszett ki az emberekből a segíteni akarás. Mága Zoltán segítségével
több, mint 38.000 lejjel támogathattuk a szilágycsehi
Down Sindrome Egyesületet és az általa foglalkoztatott gyerekeket. Mindez nem jöhetett volna létre sem
a hegedűművész nélkül sem anélkül a közel 2000 ember nélkül, akik adományaikkal támogatták a koncert
Székely (Balog) Anetta
sikerességét. 		
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Mit jelképez a húsvéti gyertya, és miért szokás a
húsvétvasárnapi szertartás után sietni hazafelé?
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az „ünnepek ünnepe” (solemnitas
solemnitatum). Idén húsvétvasárnapot és húsvéthétfőt április 1-jén és 2-án ünneplik a
nyugati keresztény egyházak.

A keresztény egyházak tanítása szerint húsvét
Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség
megváltásának ünnepe. Időpontja a 325-ben tartott
első niceai zsinat döntése értelmében a tavaszi
napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap
(március 22. és április 25. között), ehhez igazodik az
egyházi év valamennyi változó idejű, úgynevezett
mozgó ünnepe. A keresztény ünnep az ószövetségi
pászka ünnepéből nőtt ki, ennek az előképnek a
keresztény tanítás szerinti beteljesedése Jézus Krisztus
átmenetele a halálból a feltámadott életre. Jézust a zsidó
húsvét előtt ítélte halálra Poncius Pilátus, nagypénteken
keresztre feszítették, és vasárnap hajnalban, föltámadván
a halálból, megmutatkozott tanítványainak.
A ünnepet negyvennapos, a hamvazószerdától
nagyszombatig tartó böjti időszak készíti elő, központi liturgiája a nagyszombat esti-éjszakai húsvét vigíliája (vigilia paschalis). Ekkor ünneplik a világosság
győzelmét a sötétség felett, az élet győzelmét a bűn
és halál fölött, amiben egybefonódik a kereszthalál és
a feltámadás. A nagyszombat napján szentelt húsvéti
gyertya a feltámadott Üdvözítőt a világ világosságaként jelképezi. Húsvétvasárnap ünnepélyes szentmisét
tartanak. A feltámadás napján a pápa a Szent Péter
téri ünnepi misén mondja el hagyományos húsvéti
üzenetét és Urbi et orbi (a városhoz, vagyis Rómához
és a világhoz intézett) apostoli áldását.

A húsvét elnevezés a böjti időszak végére utal,
mert ekkor lehet újra húst enni. A húsvétvasárnapi
szertartásnak része a húsvéti ételek (bárányhús vagy
sonka, kalács, tojás, bor) megáldása. A szentelés után
a hívők siettek haza, mert a néphit szerint a lemaradó
még abban az évben meghal, míg az elsőnek hazaérő
első lesz az aratásban. A szentelt étel maradványainak
varázserőt tulajdonítottak: a tojás héját a veteményre
szórták, a kotlós fészkébe tették, vagy meghintették a
vetést, hogy jégverés, üszög kárt ne tegyen benne.
Húsvéthétfőhöz fűződő népszokás a locsolás
és ennek jutalmául a festett tojás ajándékozása. A
locsolkodás alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló
erejébe vetett hit. A tojás a belőle kikelő madárral
Jézus újjászületését, a népi hiedelem szerint az
életet, a piros szín Jézus kiontott vérét jelképezi. A
locsolkodó vers és a kölnivel való locsolkodás később
terjedt el, ahogy az ajándékot hozó húsvéti nyúl
képzete is. A nyúl szintén a termékenység és az élet
ciklikus megújulásának jelképe, de a gyermekeket
megajándékozó nyúl meséje csak a 16. századtól
adatolható. A húsvéthétfőt régebben - a locsolkodás
szokására utalva - vízbevető, vízbehányó hétfőnek
is nevezték. A nap a fiatal lányok és legények mulat
ságainak egyik legfontosabb alkalma, igazi tavasz
ünnep volt szabadban töltött szórakozással, az
ünnepen országszerte húsvéti bálokat rendeztek.
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Születtek

Az RMDSZ Sarmasági Szervezete szívből
gratulál Dombi Szilárdnak és családjának
gyönyörű kislányukhoz!
„Mikor megszületik egy várva várt gyermek,
az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban,
új fénnyel ragyognak a világra hárman.”
Az RMDSZ Sarmasági Nőszervezete gratulál
Dombi Rozáliának és családjának gyermekük
születéséhez!
Sok szeretettel gratulálunk Dombi Szilárdnak
és családjának kislányuk érkezéséhez! Jó
egészséget, boldogságot kívánunk nekik!
A Sarmasági Ifjúsági Tanács
A Sarmasági Polgármesteri Hivatal munka
társainak nevében gratulálunk Dombi AttilaJános polgármester Úrnak unokájához! A jó
Isten tartsa meg mindnyájukat egészségben,
szeretetben!

Fontos telefonszámok
Mentő:
Tűzoltóság:
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Kászoni Viktória-Zsanett, aki Kászoni
Géza-Attila és Kászoni Ana-Maria
lánya
Bolog Luisa-Gabriela, aki Bolog
Gheorghe és Bolog Roxana-Gabriela
lánya
Dombi Zsófia, aki Dombi SzilárdAttila és Dombi Rozália lánya
Varga Lukács, aki Varga Róbert és
Varga Katalin fia
Isztojka Mihai, aki Isztojka Ştefan és
Gábor Katalin fia
Katona Dávid-Róbert, aki Katona
Róbert és Katona Krisztina-Mónika fia
Keresztes Olívia, Keresztes Róbert és
Keresztes Katalin-Hédi

Isten éltesse az újszülötteket!

Házasságot
kötöttek
Boca Victor és Boros Márta-Iulia

Sok boldogságot!

ElhalálozTAK
Moraviţ Florica, élt 68 évet
Bancs Alexandru, élt 61 évet
Kászoni Attila, élt 52 évet
Lóga Alexandru, élt 83 évet
Varga Margareta, élt 78 évet
Keresztes Ferenc, élt 75 évet

Béke poraikra!
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Fizesse elő vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

