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Becsengettek

Az ősz közeledte nemcsak egy új évszak kezdetét jelenti, hanem az új tanévét is. Ahogy közeledik
a szeptember egyre izgatottabbá válnak gyerekek, szülők, pedagógusok egyaránt. Szeptember
9.-én a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceumban is megkezdődött a 2019-2020-es tanév.

„A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is
ad belőle.../Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit
átélsz, oszd meg. 		
Hamvas Béla
Hamvas Béla szavai buzdítón hathatnak minden
új tanévet kezdőre, legyen az diák, pedagógus, vagy
akár gyermekét kísérő szülő. Minden tudásunkat meg
kell osztanunk egymással, hiszen igazán csak ettől
leszünk értékes emberek saját magunk és egymás
számára is.
Az új tanév lehetőséget ad arra, hogy a tudás
szomjra éhes tanulók vágyát felkészült tanárok
csillapíthassák, ami nem lesz könnyű feladat, hiszen
összesen 972 diák vár erre. Az iskola vezetősége és
tanári kara azon munkálkodott az elmúlt hónapokban,
hogy a 2019-2020-as tanév újdonságokat is hozzon
magával. Iskolánk változásokon ment és megy ke
resztül, teljes felújításra kerül az iskola nagy épülete.
A munkálatok még folyamatban vannak, de bízunk
benne, hogy a türelem meghozza a gyümölcsét, és
diákjaink, pedagűgusaink és a szülők is örömüket
fogják lelni az újonnan felújított épületben. Mindezek
mellett sikeresen befejezték a 2-es Számú Óvoda
felújítását, így most lehetőségük van az 1-es Számú
Óvoda kis nebulóit befogadni addig, amig a falusi óvo
dának felújítása is befejeződik.
Idén ismét indult természettudomány szak román
és magyar nyelven egyaránt, illetve szakoktatásban

sincs hiány, felszerelt műhelyek várják a az auto
mechanika és hegesztő szakos diákokat román és
magyar nyelven, ezzel eleget téve a helyi és környék
beli vállalkozók kéréseinek is. A vezetőség igyekezett
olyan szakokat indítani, amelyekkel diákjaink a
későbbiekben megállják a helyüket a munkaerőpiacon
és kézzelfogható tudással és szakmával vágnak bele a
„nagybetűs életbe”.
Az évnyitón jelen volt Rozs Rita inspektor asszony,
Dombi Attila-János Sarmaság Község polgármestere, a
helyi tanács képviselői, a helyi rendőrőrs képviselői
Bőti Sándor-Csaba iskolaigazgató nem csupán in
tézményként tekint az iskolára, hanem úgy, mint egy
nagy közösségre, amely az évek során már családdá
forrt. Épp ezért kérte a diákokat, hogy ha tehetik, má
sodik otthonukként tekintsenek iskolánkra. Jó kedv
vel és gyermeki kíváncsisággal lépjék át annak kapuit
minden reggel.
A tanévnyitó ünnepség végén osztályfőnöki órákkal
kezdték a diákok, volt aki megszokott osztálytályfőnö
kéhez, osztálytársaihoz térhetett vissza, voltak akik
most ismerkedtek új diáktársaikkal, osztályfőnökük
kel vagy tanítónőjükkel. Reméljük, hogy ez az új vagy
már meglévő kapcsolat gyümölcsöző lesz mindenki
számára.
Sikerekben gazdag, eredményes új tanévet kívá
nunk minden diáknak és pedagógusnak, kitartást és
türelmet minden szülőnek!		
Sz.A.
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Wesselényi-gála és Sorsfordító nők díjátadás
-Sarmasági díjazottak-

„A kemény munka meghozza gyümölcsét.” Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az idén
megrendezett Wesselényi-gála és a Nők Szilágy megyéért – Sorsfordító nők életműdíjátadás
keretein belül sarmasági díjazottakat is köszönthettünk.

Ünnepi gála keretében 2019. szeptem
ber 19én, Zilahon szilágysági közössé
gépítőket díjaztak, községünkből három
személy vehette át a kitüntető elisme
rést: Horváth József történelemtanár és
Kovács ZoltánSzabolcs bankár kapták
meg a Wesselényi díjat, illetve Berki Edi
th, a helyi RMDSZ elnöke, illetve a helyi
tanács tagja megkapta a Sorsfordító nők
életműdíjat.
Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy
díjazottaink megérdemelték ezeket a ki
tüntetéseket, hiszen életüket a kulturális
élet fenntartására tették fel. Már meglé
vő munkájuk mellett fáradtságot nem is
merve azon dolgoznak már hosszú évek
óta, hogy a sarmasági hagyományokat,
a kulturális örökségünket át tudják adni az utókor
számára.
A közösségért végzett munka sohasem hiábavaló,
minden kis és nagy tett hozzájárul ahhoz, hogy egy
erősebb, boldogabb közösség tagjai lehessünk. Kö
szönjük nekik, hogy sohasem hátrálnak meg és bármi

is történjék mindig kiállnak értünk, a közösségünkért,
megőrzik szokásainknak és hagyományainkat, ápolják
a magyar kultúrát!
A község nevében kívánunk nekik erőt, egészséget
hogy még hosszú évekig közösségünk építő tagjai le
hessenek!
Sz.A.
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Sarmaság a Szilágysági Magyar Napokon

A Szilágysági Magyar Napok már évek óta az egyik legnagyobb rendezvénysorozat, amely
összefogja a Szilágy megyei magyarokat. Az öt napon át tartó rendezvény olyan eseményeket
hordoz magában, amelyek összefoglalják kultúránkat, szokásainkat, hagyományainkat.
Ennek tiszteletére a sarmasági küldöttség ebben az
évben is részt vett ezen a különleges alkalmon. Vasár
nap reggel a Sarmasági Polgármesteri Hivatal néhány
ügyeskezű dolgozója azon munkálkodott, hogy mire az
RMDSZ Sarmasági Nőszervezet és a HKT tagjai megér
keznek, már kész sátor várja őket, hogy abba színt és
életet varázsolhassanak. Amíg a Nőszervezet tagjai a
sátor otthonosabbá tételével foglalkoztak, addig a fér
fiak a bogrács előkészítésével foglalatoskodtak. Lassan
hagyománnyá válik, hogy egy női és férfi bábut sar
masági népviseltbe öltöztetünk, idén bábuinkon közel
100 éves ruhadarabok is voltak!
Egy közel 100 literes üstben főtt a babgulyás,
amelyből minden kedves érdeklődőnek bőségesen
jutott. Délután a Sarmasági Illegetők Néptáncegyüttes
kiscsoportja vette át a színpadot megörvendeztetve
tudásukkal a közönséget.

Bízunk abban, hogy aki betért hozzánk, otthon
érezte magát, illetve jó kedvvel, jól lakottan távozott.
Székely Anetta

Sarmasági delegáció Soltvadkerten

Soltvadkert testvértelepülésünk idén is megszervezte hagyományos szüreti fesztiválját, amelyre
2019. szeptember 13-15. között került sor. Ez alkalomból a sarmasági delegáció is útnak indult,
hogy soltvadkerti testvéreinkkel együtt ünnepelhessen.

A küldöttség között jelen voltak a Sarmasági Ille
getők Néptáncegyüttes nagycsoportja is, akik a pén
teki és szombati nap alkalmával fel is léptek. Péntek
este néptáncosainknak élő zenés kíséret biztosította
a talpalávalót, amely nem más, mint Bai Attila kultúr
igazgató nemrégiben alakult együttese volt. Második
nap, azaz szombat délután táncosaink szilágysági és
kalotaszegi táncokat mutattak be, megörvendeztetve

ezzel a közönséget, illetve ezzel is
öregbítve hírnevüket.
Az utolsó ott töltött nap volt ta
lán a legkülönlegesebb, táncosaink
kalotaszegi népviseletben segéd
keztek a Székely Kapu avatásában,
amelyet Szervánszky József László
mestercukrász tiszteletére és em
lékére állíttatott családja a Szent
Korona Cukrászdánál.
A fellépések mellett küldött
ségünk tagjainak alkalma nyílott
különböző programokban részt
venni, mint például fotókiállítás,
sárkányrepülőzés, csettegő bemu
tató és azok kipróbálása, stb.
Külön örömöt jelentett szá
munkra, hogy a péntek esti fellé
pést nem csak a soltvadkerti barátok, ismerősök te
kintették meg, hanem az első sorokban ott volt néhány
sarmasági jó barát, nagymama, akik a szüreti időszak
ban Soltvadkerten dolgoztak.
Bízunk benne, hogy lesz még alkalmunk ápolni és
erősíteni testvértelepülési kapcsolatunkat Soltvad
kerttel, amely már több mint két évtizede töretlen.
Sz.A.
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A tizenhárom aradi vértanú

Alig két hónappal a világosi fegyverletétel után, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a
szabadságharc tizenhárom katonai vezetőjét. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem
lehetett megemlékezni a forradalomról. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek.
Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították.

„Lehullott a rezgő nyárfa...”
Nem.
Nem ezüstszínű most a levele.
Feketén hull a fákról a levél,
S a föld, amelyre hull,
Kemény, mint a koporsó fedele.
Hallottátok: így szól a rendelet:
Gyászolni ne merjen ma senki sem,
Senki ne merjen ülni ünnepet,
Mert a nép, melynek e nap ünnepe volt:
Csak volt...!
Halottnak – hallgatás;
De a hamu alatt,
Valahol mélyen – izzik a parázs!
Arany János: Magányban (részlet)

1849. október 6án, az orosz segítséggel levert szabad
ságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégez
ték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt.
Ugyanezen a napon a szabadságharc tizenkét tábornoka –
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő,
Knézich Károly, Lahner György, LeiningenWesterburg Ká
roly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József,
Török Ignác és Vécsey Károly – és egy főtisztje, Lázár Vilmos
ezredes szenvedett vértanúhalált Aradon.
A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldozatul,
és a szabadságharc számos résztvevője kényszerült hosszú
évekre belső vagy külső emigrációba.
„Dies irae. Borzasztó nap. Az 1849i október 6a minden
emberséges ember mély gyászának a napja volt Aradon”
– szerepel Oláh Gyula visszaemlékezésében. „... Aradon lak
tam, tizenhárom éves fiú voltam... Megmaradt emlékezetem
ben. Mintha most is látnám a kilenc tábornokot egy sorban
a bitófán függeni, és a négy agyonlőtt vértanút az aradi vár
sáncában holtan feküdni.”
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Damjanich János, kivégzése előtt, e szavakat írta
Damjanich Emíliának vigasztalásul:
Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6ra virradóra
Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban,
adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki.
Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod
segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni
– dicsértessék a Te neved mindörökké!
Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad
az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt,
ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa
nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja
elviselni.
Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az
én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted:
azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen.

gen gróf, noha ágostai vallású, hozzánk csatlakozva
fennhangon mondá a pap által elmondott ima szavait.”
(Részlet Sujánszky Euszták visszaemlékezéséből)
Az aradiak már október 6-án este gyertyát gyújtot
tak a vesztőhelyen, a vár tövében, és közösen imád
koztak a kivégzettekért. Másnap ünnepélyes szentmi
sét tartottak az aradi templomban, melyen a városi
tanács, a megye tisztikara és katonasága tömegesen
vettek részt. Az aradi dalárda gyászdalokat énekelt,
a templom gyászravatalát díszítő cserfa koszorúkat
és füzéreket a szentmise után kivitték a temetőbe, és
a vértanúk sírjára helyezték. A város két napra teljes
gyászba borult, bezártak a boltok is.
A minorita atyák számára azonban nem ért véget
a megpróbáltatások sora. 1854. szeptember 20-án
nagyszámú csendőrség érkezett Aradra, másnap be
hatoltak a rendházba, és foglyul ejtették Kosztka Libor
házfőnököt, Lakatos Ottót, Zetykó Kelement, Csüdör
Tamást, Eperjessy Aurelt és Livery Dánielt. Szeptem
ber 22-én erős katonai őrizettel Szegeden át Cseh- és
Morvaország börtöneibe hurcolták őket. A magyar
emigrációval való kapcsolattartással és egy, az ország
ban elterjedt titkos összeesküvésben való részvétellel
vádolták őket. Kosztka Libor, Zetykó Kelemen, Csüdör
Tamás atyák a fogságban haltak meg, a többiek csak
1857-ben nyerték vissza szabadságukat.

1849. október 5-én az aradi osztrák várparancs
nok, Howiger tábornok felszólította az aradi minori
tákat, hogy keressék fel az elítélt tiszteket. Sujánszky
Euszták, Bardócz Sándor, Pléva Balázs és Vinkler Brú
nó minoriták lettek a vértanúk vigasztalói, délután 5
óráig velük maradtak.
„Vérző szívvel lépők át reggeli tíz óra után a vár kü
szöbét, s megjelenve a börtönné alakított főőrház falai
között, azonnal átvevénk vigasztalásul – és mennyire
lehetett, bátorításul – a nagylelkű jövendő mártírokat,
kezet szorítva teljes bizalommal fogadának bennün
ket, s miután mi az őszinte részvét után több órai ba
rátságos beszélgetés közben őket, a nehéz harcokban
annyira megedzett hadfiakat a reájok nézve ugyan
gyászos, de meg nem érdemlett csapás elviselésére és
az isteni gondviselésbeni megnyugvásra felhívók, ők
egész nyugodtan és egész maguk megadásával bízák
sorsukat és életöket arra, kinek kezeiből minden jő.”
(Részlet Sujánszky Euszták visszaemlékezéséből)
Október 6-án hajnali két órakor az atyák visszatér
tek az aradi várba. Meggyóntatták és megáldoztatták
a tíz katolikus tábornokot, valamint a börtönben ka
tolikus hitre tért Damjanich Jánost, és halálukig velük
maradtak.
„Mindegyik hőslélekkel halt meg. Egyik a másikát
azzal biztatván, hogy nemsokára ismét együtt leend
nek. Lelki éberségüket eléggé kitünteté az, hogy midőn
mi papok síránk, ők, nevezetesen Nagysándor József
a mellette levő Vinkler Brúnó barátunkhoz imigyen
szóla: »Eddig ön vigasztalt engem, s jelenleg ön sír,
jobb – úgymond –, ha imádkozunk.« És ekkor Leinin

Sujánszky Eusztákot több évig várfogságban tartot
ták az olmützi börtönben. Innen a Zemplén vármegyei
Imregre került, ahol nyolc évig, egészen a kiegyezé
sig bujkálva élt a minorita kolostor egy pinceszerű
odújában. 1875. december 7-én halt meg. Az imregi
templom udvarán temették el. Sírjánál a környékbeli
magyarság minden évben megemlékezést tart.
(Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/azaradi-vertanuk-minorita-gyontatoi)
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„Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök szeretet.”
Mély fájdalommal fejezzük ki
együttérzésünket
Bai Attilának és családjának

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Bai Attilának és családjának
a szeretett férj, édesapa és nagyapa
elvesztésében.
Emléke legyen áldott!
Berki Edith,
az RMDSZ Sarmasági Szervezet elnöke

id. BAI ATTILA
elvesztéséért érzett fájdalmukban.
Szerető férj, édesapa és nagyapa volt.
Isten nyugtassa békében,
pihenése legyen csendes.
Mihamarabbi vígasztalódást a családnak.
Dombi Attila János
Sarmaság Község polgármestere,
Kovács Tibor
Sarmaság Község alpolgármestere
és a helyi tanács tagjai és munkatársai

ELHALÁLOZTAK
Németi Elizabeta, élt 94 évet
Forgács Sámuel, 66 évet
Keresztes Zoltán, élt 79 évet
Széri Elisabeta, élt 82 évet
Szász Bálint, 63 évet
Nagy Tibor, élt 61 évet
Bai Attila, élt 64 évet
Talpoş Floare, élt 86 évet

Béke poraira!

Fontos telefonszámok
Mentõ:
Tûzoltóság:
Rendõrség:
Polgármesteri Hivatal:
Polgárõrség:

112
0260 655995
0260 655016
0260 655500
0769 224280

Kegyelettel, soha el nem múló szeretettel
emlékezünk BAI ATTILÁRA.
Isten nyugtassa békében!
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
Berki Edith,
az RMDSZ Sarmasági Nőszervezet elnöke

Fájdalommal fejezzük ki együttérzésünket
Keresztes Brigittának és családjának
édesapjának elvesztése miatt érzett
fájdalmukban.
Isten nyugtassa!
Dombi Szilárd-Attila,
a Sarmasági Ifjúsági Tanács elnöke
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SZÜLETTEK
Suba Antonia-Dora, aki Suba JózsefAdorján és
Suba Tímea lánya
Csóka Noel-Krisztofer, aki Csóka LórántAttila és
Csóka Krisztina fia
Kocsis-Feri Adrien, aki KocsisFeri Róbert és
KocsisFeri Kinga lánya
Varga Naomi-Nihan, aki Varga Alehandro és Náni
EszterZsuzsanna lánya
Baboş Antonia-Iasmina, aki Baboş IulianRadu és
Baboş Alexandra lánya
Csobanka Raul, aki Csobanka IstvánÁrpád és
Csobanka Magdolna fia
Ciurar Robert-Elisei, aki Ciurar Robert és Varga
Melinda
Demén Evelin, aki Demén Lórát és Demén Júlia
lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK
Boldiş Paul-Levente és Varga Estera
Erdei Zoltán és Turmac Magdalena-Veronica
Varga Miklos-Dionisie és Varga Marta
Ágoston Arnold-József és Balog Dóra-Brigitta
Gorgan Teoﬁl és Király Eszter
Demjén Norbert és Csóka Timea-Boglárka
Csoka Zsolti-Sándor és Mosdoczi Noémi
Sipos Roland-Attila és Püsök Éva-Mária
Kiss Sergiu-Vlad és Petkes Brigitta-Erzsébet
Keresztes István-Szabolcs és Vider Izabella-Marika
Szabó Róbert-István és Balla Enikő-Mónika
Sólyom Róbert-Zoltán és Balota Alexandra-Bianca
Széri Bálint Levente és Balogh Sarolta
Keresztes Botond-Levente és Gál Edina-Boglár
Boros Tibor és Csóka Eliza-Enikő
Kulcsár Zsolt és Tóth Edina-Evelin

Sok boldogságot!

8 | 17. évfolyam | 9. szám
Közéleti, közművelődési havilap

Fizesse elõ vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

