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Sarmaság a Szilágysági Magyar Napokon
A szokásokhoz híven, községünk idén is részt vett a Zilahon megrendezetett Szilágysági
Magyar Napokon. A Sarmasági Polgármesteri Hivatal, az RMDSZ Sarmasági Szervezete és az
RMDSZ Sarmasági Nőszervezete hagyományos ízekkel várták az érdeklődőket.
Egy év sem telhet el úgy,
hogy községünk képviselői ne
vennének részt ezen a különleges eseményen. Ugyanúgy,
ahogy minden résztvevőnek,
számunkra is nagyon fontos
hagyományaink ápolása, tiszteletünk kifejezése őseink hagyatékai iránt, és nem utolsó
sorban a jó kapcsolat ápolása
a környező falvakkal.
Vasárnap reggel kicsit tartottunk a rossz időtől, de
szerencsénkre egy kis napsütés segítette a dolgunkat,
így vidámabban állítottuk fel a sátort. Miután a férfiak
elvégezték a nekik szánt munkát, a nőszervezet tagjaival
otthonosabbá varázsoltuk a helyszínt, díszítőelemekként igyekeztünk régi, hétköznapi használati tárgyakat
felhasználni, többek között megtalálhatók voltak, dédés üknagymamáink cserépedényei, vizeskorsói, szőttesei is. Mindezek mellett igyekeztünk az őszi időszaknak
megfelelő díszítőelemekkel megidézni az évszakra jellemző hangulatot. Természetesen ezt nem hagyhattuk
áldomás nélkül, és az alkalomhoz illően „parasztosan”
megreggeliztünk, jobbnál jobb finomságokat fogyasztottunk: házi szalonnát, friss tepertőt „vinettával”, friss
házi zöldségeket, és a kihagyhatatlan zakuszkát.
A gondosan elvégzett munka után következett a
dagasztás, hiszen a hagyományos fánk sütése már szokássá vált az évek során. Mindeközben a bográcsban
már rotyogott a babgulyás, amely az elmúlt évben is

A tartalomból

Szilágysági Magyarok
díszoklevéllel tüntették
ki Horváth Józsefet

2. oldal

nagy sikert aratott. Az asszonyoknak nem volt könnyű
dolga, hiszen húsz kiló lisztből kellett fánkot dagasztania, majd megsütnie, de ez nem szegte kedvét senkinek
sem, mert a fáradtságos munka mindig meghozza gyümölcsét - hosszú sor várt a sátornál, hogy mindenki
megkóstolhassa a sarmasági hagyományos fánkot. A
120 literes bográcsból minden érdeklődőnek jutott bőségesen és a közel 600 darab fánk is elfogyott.
A hagyományőrzés ennyiben nem merült ki, fiatal
néptáncosaik megmutatták tehetségüket és azt, hogy
a kulturális szórakozásnak a néptánc talán az egyik
legszebb formája. Talán egy új szokást, hagyományt
teremtve néptáncosaink közös produkcióval készültek
a Terbete, Berekenye, Bokréta néptánccsoportokkal,
amely túlzás nélkül lenyűgözte a közönséget.
Igyekeztünk megmutatni a sarmasági ízvilágot és
hagyományokat, bízunk abban, hogy mindenki, aki
„betért” hozzánk a nap folyamán, otthonosan érezte
magát és jól lakottan távozott.
Balog Anetta

Szüreti Fesztivál 2017
– Soltvadkert

Meghívást kapott Sarmaság a 2017es Soltvadkerti Szüreti Fesztiválra.
Természetesen eleget tettünk a
4. oldal
meghívásnak.

A magyar népmese napja –
Benedek Elek születésnapja

Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát
kaptunk örökségbe, de mintha egyre
gyakrabban tétlenül néznénk ennek
háttérbe szorulását, elfelejtését.
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Politikai edzőtábor Zeteváralján

2017. augusztus 24-27 között Zeteváralján, Hargita megyében ismét megszervezésre került a
Politikai Edzőtábor a MIÉRT és az RMDSZ vezetősége által. Az EU tábor utódja, amit a szervezők
újragondoltak, sokkal inkább képzés-workshop orientált lett, mivel az egyéni készségeket
fejlesztő előadásokra is hangsúlyt fektettek. valójában ez egy belsős rendezvény volt, tehát
csak az RMDSZ kollégáknak, MIÉRT-es fiataloknak szólt, akik érdeklődnek a közélet iránt.

Hosszú utazás után nagyon nagy szeretettel fogadtak, bevezettek minket az ebédlő sátorba, ahol már
javában folyt az étkezés. Ebéd után regisztráltunk a
szállásra és kicsit lepihentünk.
Délután minden megye gasztronómiai bemutatót
tartott, a saját specialitásukról. Szilágyságunkat bemutatva egy “hidegtálat” készítettünk “paraszt” ételekkel,
pl.: szalonna, hagyma, kolbász, júhsajt, töpörtő, sertés
szalámi, stb., illetve vittünk magunkkal szilágysági 22
éves szilvapálinkát is, mindezt emlékezetesebbé tettük
a jómagam által viselt szilágysági népviseleti ruhával.
A tábor ideje alatt érdekes és redkívül hasznos
előadásokat hallgathattunk, többek között: Berczeli
Gábor- a Robert Schuman Institute ügyvezető igazgatója, Kádár Magor-egyetemi oktató, képző, Csetényi
Csaba-az Affiliate Network és a Network 360 médiacégek vezetője, Radu Magdin nemzetközi tréner
és tanácsadó, Markó Béla, a Kós Károly Akadémia
Alapítvány elnöke, Kelemen Hunor szövetségi elnök,
Farkas Levente, a Marketingiskola.ro alapítója és sokan mások.
Ez idő alatt szó volt politikáról, a magyarok helyzetéről, “Értik-e a magyar ügyet a nagyvilágban?”, arculatépítésről, divatról stb.

Az előadásokat követő beszélgetésekből kiderült,
hogy nem igen értik a magyar ügyet a nagyvilágban.
Az emberek nincsenek tisztában azzal, hogyan lehetséges, hogy Romániában élünk és magyar állampolgárságunk is van.
Az arculatépítés volt a kedvencem. Sok hasznos
dolgot tudtam meg és elkezdtem a saját arculatomat és
imázsomat fejleszteni. Ez lesz minden arculatépítés és
márkázás célja, és bármit teszel az az első benyomás magadról. Számomra nagyon tanúlságos volt, kiemelvén
azt a gondolatot miszerint mindennél fontosabb a magyar érdekképviselet. Harcolnunk kell azért, hogy a kissebbségi jogok úniós kompetenciává váljanak, nem pedig
tagországi kompetenciává, mint ahogy eddig volt.
Ravasz László idézettel köszönök el tőletek:
“Nekünk a nyelvünk nagyobb kincs, mint a földünk,
mert régibb, és akkor is él, amikor a föld már nem a
mienk. Nagyobb mint a történelmünk, mert a történelem a nyelvben elfér, de a nyelv nem fér el a történelemben. Az egyetlen nemzeti vagyon, amelyből a
szegény embernek is épp annyi jut, mint a hercegnek.
Leghűbb képünk, mert nem a nyelvünk olyan mint mi,
hanem mi vagyunk olyanok mint a nyelvünk!”
Kovács Réka-Nikolett
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Szilágysági Magyarok díszoklevéllel
tüntették ki Horváth Józsefet
25. alkalommal szervezték meg Szilágysomlyón a Báthory Napokat, amely a hosszú évek
alatt nemzetközileg is ismert rendezvénnyé nőtte ki magát. A rendezvény nem csak a
hagyományőrzésről szól, vagy a testvértelepülési kapcsolatok fontosságáról és ápolásáról, hanem arról is, hogy olyan embereket ismerjenek el, akik a közösségért vannak és tesznek azért,
hogy építsék azt.
Ezen alkalommal adták át a Szilágysági Magyarok
díszoklevelet, amelyet Sarmaság község díszpolgára,
Horváth József tanár Úr is átvehetett. A tanár Úr
szakmájában komoly tudással és múlttal rendelkezik,
mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy többször is elismerésben részesült: 2007-ben a Szilágy Megyei Könyvtár
Szilágy megye Jeles Embere díszoklevélben részesítette,
2014-ben községünk díszpolgárává választották, 2015ben megkapta az EME Zilah és Vidéke Fiókegyesület
Petri Mór plakettjét is. Kitűnő munkájáról nem csak
a kitüntetések árulkodnak, hanem az is, hogy hosszú
évtizedek óta iskolánk oszlopos tagja, generációk nőttek fel úgy, hogy Horváth József tanár Úr biztosította
számukra a kellő tudást nem csak történelmünkről,
hanem az emberségről is.
Gratulálunk a tanár Úrnak! Köszönjük lelki
ismeretes, kitartó munkáját, amellyel minket, közösségünket szolgálja. Kívánjuk, hogy még hosszú évekig
folytathassa ezt az építő munkát!
Balog Anetta
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Szüreti Fesztivál 2017 – Soltvadkert

Péntek délelőtt gyülekezett a sarmasági delegáció, a helyi Polgármesteri hivatal előtt,
élén Dombi Attila-János polgármesterrel, tagjai pedig az Illegetők néptánccsoport,
tanácsosok és tanárok voltak. Az úti cél Soltvadkert volt, ugyanis az idén is meghívást
kapott Sarmaság a 2017-es Soltvadkerti Szüreti Fesztiválra. Természetesen eleget tettünk
a meghívásnak, és 54 személlyel, autóbusszal elindultunk Soltvadkertre.
Az út elég hosszadalmasra sikerült, pihenő
idővel kb. 7 óra alatt értünk célba, de ennek is
megvolt a kellemes oldala, hiszen addig egy
nagy buszközösséget alkottunk, ahol nem a
mobiltelefonokkal foglalkoztunk, hanem visszatértünk a régi jó szokáshoz és beszélgettünk, tapasztalatokat cseréltünk, megosztottuk
örömeinket és nehézségeinket. A jókedvet
Keresztes-André Sándor (Baki) biztosította,
hasznos információkat nyújtva a hatékony gazdálkodás terén.
Végül megérkeztünk. Már nagyon vártak
bennünket és elszállásoltak a Vadkerti-tó melletti nyaralóban. A hivatalos program péntek délután 18 órától kezdődött a Városi Művelődési
Házban, Könyvtár és Szabadidő Központban,
ahol Temerini Ferenc alpolgármester ünnepi beszédével nyitotta meg a rendezvényt, majd ezt követően
Font Sándor országgyűlési képviselő számolt be az
idei beruházásokról. Az ünnepi műsort népdalénekesek, citerazenekarok és néptáncosok biztosították.
Este 20 órától elkezdődött a táncház a Bor utcában,
ahol a Sarmasági Illegetők Néptánccsoport is fellépett,
fergeteges sikerrel.
Szombaton több síkon is zajlottak az események. A
reggeli órákban a Sarmasági Polgármesteri Hivatal delegációja felállította a Bor utcában a sarmaságiak sátrát és nekiláttak a hagyományos ételek elkészítésének.
Ugyanebben az időben a fiatalok és a tanárok hagyo
mányos szüreten és szántóbemutatón vettek részt,
majd azt követően a rally pályát és a sárkányrepülést
próbálhatták ki. Az ebédet követően mindannyian a
helyi legendás hírű cukrászdában kóstolhatták meg a
ház különlegességeit és a gyerekek családlátogatáson
is részt vehettek.
A délután folyamán a sarmasági sátorban elkészültek a finom ételek és szeretettel várták az érdeklődőket
kóstolóra. Mindannyiunk örömére nem csak a delegáció tagjai, hanem sarmasági munkások is, akik abban
az időszakban Soltvadkerten dolgoztak, felkeresték a
sátrunkat. Ők is megkóstolhatták a hazai finomságokat. E közben Udvarhelyi Attila igazgató Úr külön
programot tervezett a sarmasági pedagógusok számára, melynek keretén belül meglátogattuk a Soltvadkerti
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolát, majd azt
követően egy közös vacsorán vettünk részt a soltvadkerti pedagógusokkal, ahol oldott hangulatban oszthattuk meg tapasztalatainkat a helybeli tanárokkal és

tanítókkal. A lehetőségért köszönetet kell mondanunk
ez úton is Udvarhelyi Attila igazgató Úrnak. A vacsora
után szintén a sarmasági sátor volt a helyszín, ahol Bai
Attila és zenekara húzta a talpalávalót.
Vasárnap reggel ki-ki felekezete és tetszése szerint
részt vett a helybeli templomokban szervezett ünnepi
istentiszteleteken. A katolikus templomban tartott központi istentiszteleten Dombi Attila-János polgármester
és a sarmasági tanácsosok képviselték közösségünket.
Ezt követően mindannyian ünnepi ebéden vettünk
részt, ahol Lehoczki Ferenc Soltvadkert polgármestere
köszöntötte a résztvevőket, kiemelten a németországi
testvértelepülés, Bodelhausen és Sarmaság küldöttségét. Ugyancsak köszöntés hangzott el a sarmasági
polgármester, és a németországi küldöttség vezetője
részéről, melyben többek között megköszönték a szívéjes vendéglátást.
A délutáni kulturális programot a Sarmasági
Illegetők Néptánccsoport fellépése indította, ami átütő
sikert aratott a közönség körében. Lelkes fiataljaink
örömmel nyugtázták a sikert, majd ezt követően mindannyian haza indultunk. Hogy az élményekben gazdag hétvége hatása, vagy oldottabb hangulat okozta,
azt nem tudnám magam sem eldönteni, de a késő esti
érkezés ellenére mindannyian azzal az érzéssel értünk
haza, hogy gyorsan eltelt ez a néhány nap és az út is
rövidebb lett mint menet.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Soltvadkert
testvértelepülésünknek a nagyszerű fogadtatásért és az
ott töltött napokért!
Bőti Sándor-Csaba a Sarmasági 1-es
Számú Szakképző Líceum igazgatója
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A magyar népmese napja –
Benedek Elek születésnapja

Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban
tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük
meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes,
unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket! Magyar Olvasótársaság
A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án
rendezték meg. Benedek Elek
Kisbaconban született 1859. szeptember 30-án (a település akkor
Udvarhelyszékhez tartozott, ma
Kovászna megye része). Édesapja
Benedek Huszár János, édesanyja
Benedek Marcz ella. Gazdálkodó
székely katonacsaládból származik, ősei a lófő, illetve gyalogkatona rendhez tartoztak. Apai
nagyapja, István, huszárként vett
részt az ún. francia háborúkban.
Anyai nagyapja, Benedek András
Bardócz szék asszeszora volt. A
kisbaconi Benedek család első, oklevelekben említett tagja Benedek
Urbánus, aki a 15. században élt.
1665-ben Benedek Mihály és fiai
Apafi Mihály fejedelemtől címeres nemeslevelet kapnak. Ez a nemeslevél, amint azt Benedek Elek
az Édes anyaföldem -ben elmeséli, elveszett, ami nem kevés kellemetlenséget okozott a családnak,
mivel annak férfi tagjai így nem
mentesültek a székelységre nehezedő kötelező katonáskodás alól.
Elemi tanulmányait a kisbaconi
falusi iskolában kezdi. Alig nyolc
évesen íratják be a székelyudvarhelyi református kollégiumba, életútjának ez a fordulata egybeesik az
osztrák–magyar kiegyezés történelmi momentumával, amely a sötét
Bach-korszak lezárását jelenti. Az
Udvarhelyen töltött diákévek mély
nyomot hagynak az íróban. A gimnázium nyolc osztályának elvégzése után ugyanott érettségizik.
1877 és 1881 között a budapesti
egyetem bölcsészkarán tanul magyar–német szakon, majd filozófiát
is hallgat, de nem szerez diplomát,
inkább az újságírói pályát választja.
Egyetemi évei alatt versei jelennek
meg az Üstökösben.
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A magyar népmese napja...
Folytatás az 5. oldalról
Ballada- és népmese-gyűjtését megmutatja Gyulai
Pálnak, aki felolvas belőlük a Kisfaludy Társaságban.
Népköltészeti gyűjtésének anyaga, Kriza János,
Orbán Balázs és Sebesi Jób gyűjtésével együtt a
Magyar Népköltési Gyűjtemény harmadik részeként
megjelenő Székelyföldi Gyűjtés című kötetben lát
napvilágot 1882-ben.
1881-től a Budapesti Hírlap munkatársává válik.
1884-ben megnősül, Fischer Máriát veszi feleségül.
1885-ben adják ki első számottevő könyvét, a
Székely Tündérországot.
1886-tól az Ország Világ szépirodalmi lap
szerkesztője. Munkatársai többek között Ambrus
Zoltán, Bródy Sándor, Vajda János.
1887-ben veszi kezdetét viszonylag rövid ideig
tartó politikai karrierje: a kormányon lévő, Tisza
Kálmán-féle Szabadelvű Párt színeiben indul a
nagyajtai választókerületben. Első képviselőházi
beszédében a magyar gyermekirodalom és
könyvkiadás terén uralkodó áldatlan állapotok ellen
emel szót.
1892-ben már Apponyi Albert ellenzéki Nemzeti
Pártjának tagjaként indul a választásokon, de
sikertelenül.
1902-ben szakít a politizálással.
1889-ben gyereklapot indít Pósa Lajossal, Az
Én Újságom címmel, amely mérföldkőnek számít a
magyar ifjúsági lapok történetében, és meghatározza
a következő évtizedek idevágó törekvéseit.
1894-ben újabb folyóiratot indít: a Nemzeti Iskolát
tíz éven át szerkeszti, a magyar közoktatás ügyének
jelentős fórumává alakítja. Sorrendben a következő
általa indított lap, a Magyar Kritika Benedek Elek
rendkívüli sokoldalúságát és ambícióját bizonyítja.
Ennek a kiadványnak többek között Osvát Ernő is
munkatársa volt.
1894 és 1896 között újabb könyvei jelennek
meg, több műfajban is kipróbálja magát. A Huszár
Anna nyitja lányregényei sorát. Ekkor jelenik meg
a kortársak körében nagy visszhangot kiváltó műve,
a Testamentum és hat levél, majd monumentális
mesegyűjteménye, a Magyar mese és mondavilág öt
kötete.
1896-ban megkezdi a kisbaconi ház építését,
mintegy megelőlegezve későbbi végleges hazatérését
szülőföldjére.
A századforduló közeledtével egyre nehezebbé
válik a székelység helyzete, nagy mérteket ölt az
elszegényedés és ennek következtében a kivándorlás.
Éppen ezért Benedek Elek örömmel mond igent
1901-ben Győrffy Gyula felkérésére, hogy a székely
kérdésről írjon cikkeket a Magyarság című lapba.
Kritikai hangvételű írásai azonban nem aratnak
tetszést a hatalom képviselőinek körében, 1902-ben

már véget is ér a lappal való együttműködése. Mi
több, nem hívják meg az 1902. augusztus 28-i tusnádi
Székely Kongresszusra sem. Még ugyanabban az
évben új lapot indít Földes Gézával, Magyar Világ
címmel, ez azonban anyagi nehézségek miatt már egy
év múlva megszűnik, és utolsó cikkében Benedek Elek
már egész újságírói karrierjét „temeti”. Ennek ellenére
1907-ben, Apponyi Albert kultuszminiszter felkérésére
még elvállalja a Néptanítók Lapjánakszerkesztését.
1909-től ismét gyerekeknek szóló lapot, a Jó
Pajtást szerkeszti, Sebők Zsigmonddal együtt. Sebők
1916-ban bekövetkezett haláláig társszerkesztője,
utána főszerkesztője a lapnak, egészen 1923-ig,
amikor a Cimbora kedvéért lemond a Jó Pajtásról.
Az első világháború évei alatt Budapesten él. 1919ben felesége, beteg gyermekükkel, Jánossal hazatér
Kisbaconba.
1921-ben Benedek Elek végleg hazatér szülő
falujába. Fogadalma szerint egy esztendeig nem
mozdul ki portájáról, de lassan mégis bekapcsolódik
az újjászerveződő erdélyi magyar irodalmi életbe:
1922. július 31-én beszédet mond a Segesváron
rendezett Petőfi-emlékünnepségen, és cikkezni kezd
a Keleti Újságban.
Az Égető Árpád baróti nyomdájában napvilágot
látó Én naptárammal kezdi meg itthoni szerkesztői
munkásságát, majd 1923-tól kezdetét veszi a Cimbora
küzdelmes története. Közben bekapcsolódik a Kós
Károly, Nyírő József, Szentimrei Jenő nevével fémjelzett Kaláka társaság munkájába. A falvakat járják, hogy a legmostohább helyzetű magyar településekre is eljuttassák a magyar irodalmat és kultúrát.
Főszerkesztője lesz a Vasárnap című lapnak, amelyet
a Kaláka tagjai alapítottak. Gyakorlatilag üllő és kalapács közé kerül a konzervatívok és baloldaliak csatározásában. Ilyen körülmények között a Vasárnap,
amely később a Vasárnapi Újság címet veszi fel, nem
tud hosszabb ideig fennmaradni.
Életének utolsó éveit teljes egészében a Cimbo
rának szenteli. Egyre nyomasztóbb anyagi gondok
között küzd a lap életben tartásáért, miközben
irodalmi és nem irodalmi polémiák kereszttüzében
is helyt kell állnia. 1929-ben a Cimbora kilátástalan
helyzetbe kerül.
Benedek Eleket 1929. augusztus 17-én, levélírás
közben, végzetes agyvérzés éri. Utolsó leírt mondata,
amelynél kiesett kezéből a toll, szállóigévé vált: „Fő,
hogy dolgozzanak”.
Augusztus 20-án helyezték örök nyugalomra a
kisbaconi temetőben, feleségével együtt, aki – korábbi
fogadalmukat megtartva, miszerint egyikük sem fogja
túlélni a másikat – követte férjét a halálba.
Temetésére hatalmas tömeg gyűlt össze, a
helybeli lakosság, rokonság mellett a közélet neves
személyiségei is nagy számban jelen voltak.
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Házasságot
kötöttek
Erdei Sándor-Zsolt és Bonczidai Boglárka
Tóth Zoltán és Kiss-Gyulby Loredana
Banu Valeriu és Lingurar Violeta
Boné Csaba és Szász Edina-Katalin

Sok boldogságot!

Születtek
Baboş Iulia-Maria, aki Baboş IuliuRadu és Baboş Alexandra lánya
Balogh Bella-Barbara, aki Balogh
Sándor-Róbert és Balogh Hajnal lánya
Szénási Adrienn, aki Szénási Ferencz és
Szénási Adriana-Dana lánya
Lazár Barbara-Vivien, aki Lazár AttilaDávid és Lăcătuş Andrea lánya
Serban Emanuela-Denisa, aki Serban
Florin és Mezei Codruţa-Luminiţa lánya
Bandula Alexandra, aki Bandula
Francisc és Lazar Alina-Anita lánya

Isten éltesse az újszülötteket!
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