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Sarmaság a Szilágysági 
Magyar Napokon

A tartalomból

Ebben az évben is 
részt vett Sarmaság 
a Szilágysági 
Magyar Napokon, 
pontosabban 
a harmadik 
napon, melynek 
alkalmából a 
Sarmasági Polgármesteri Hivatal, a 
Sarmasági RMDSZ és Nőszervezete 
babgulyással és hagyományos 
fánkkal készült. 3. oldal

Kanyarójárvány van 
Romániában
Kanyarójárvány van Romániában 
- jelentette be szerdán az egészségügyi 
minisztérium, arra hivatkozva, 
hogy az év első hónapjában 675 
megbetegedést regisztráltak a 
hatóságok, és a betegség két kisgyerek 
halálához vezetett, egy harmadik 
esetében pedig feltételezhető, hogy a 
kanyaró volt a halál oka.

4. oldal

Szeptemberi 
jeles napok

Szeptember 30. - Benedek Elek 
születésnapja 5-6. oldal

Becsengettek
Szeptember tizenkettedikén ismét becsengettek a Sarmasági 1-es Számú Szakképző 
Líceumban. Újra megtelt élettel az iskola, hiszen megkezdődött a 2016/2017-es tanév, 
amely egy újabb lehetőségekkel teli évet jelent a diákok számára.

Rendhagyó módon kezdődött a tanévnyitó ünnepség, Mák Csenge, ötödik 
osztályos tanuló, tanévnyitó verssel köszöntötte diáktársait, a tanári kart és 
minden jelenlévőt.            Folytatás a 2. oldalon

Kosztolányi Dezső

Őszi reggeli

Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket

üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd

szőlőt, hatalmas, jáspisfényű körtét,

megannyi dús, tündöklő ékszerét.

Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról,

és elgurul, akár a brilliáns.

A pompa ez, részvéttelen, derült,

magába-forduló tökéletesség.

Jobb volna élni. Ámde túl a fák már

aranykezükkel intenek nekem.
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Folytatás az 1. oldalról
Veres Erzsébet magyartanárnő és nevelési 

tanácsadó arra bíztatta a diákokat, hogy tanuljanak 
becsülettel, legyenek szorgalmasak, kitartóak, 
hiszen a kemény munka gyümölcsözni fog, illetve 
igyekezzenek a megszerzett tudást mások javára is 
felhasználni, Hamvas Béla szavaival élve: 

„A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad 
belőle...

Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd 
meg.

Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az 
éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj 
neked, ha magadnak tartod. Amiből másnak nem adsz, 
legyen az arany, iszappá válik; legyen szent fény, átokká 
válik...”

Az évnyitó alkalmával Székely Béla Dániel 
baptista lelkész felhívta a figyelmet arra, hogy a 
szellemi és fizikai felkészülés mellett szánjunk egy 
kis időt a lélekre is és adjunk hálát minden nap 
azért, amit ka punk. Mindezek mellett Gorgan 
Dorin rendőr úr arra figyelmeztette a diá kokat 
és természetesen mindenkit, hogy figyelmesen 
közlekedjünk, vigyáz zunk saját magunk és mások 
biz tonsá gára is. 

A tanévnyitó ünnep ség végén osztályfőnöki 
órák kal kezdték a diákok, volt aki meg  szokott 
osztály  főnökéhez, osztály   tár saihoz térhetett vissza, 
voltak akik most ismer kedtek új diák társaik kal, 
osztályfőnökükkel vagy tanító nő jükkel. 

Az iskola vezetősége nem volt tét len a vakáció 
ideje alatt, hiszen a tanévkezdéskor már felújított 
fizika laborral köszöntötte diákjait. A Tenaris 
Silcotub 5.000 dollárral támo gatta a munkálatokat, 
amelyből teljes egészéből sikerült felújítani és 
felszerelni a labort. Az anyagi támo gatás mellett 
önkéntesekből álló csapatot is biztosított a Silcotub, 
amely a végső munkálatokban nyúj tottak nagy 
segítséget. Az önkéntesek mellett a polgármesteri 
hivatal alkalmazottai is fáradságot nem ismerve, 
azon dolgoztak, hogy az iskolakezdésre új fizika 
labor várja a diákokat. 

Sikerekben gazdag, eredményes új tanévet 
kívánunk minden diáknak, kitartást és türelmet 
minden szülőnek!

Kiadja a PRO Sarmaság Kulturális Egyesület 
Szilágy megye, Sarmaság, Hársfa u.72/A, tel.: 0260 655630 
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Egy ilyen esemény nagyon jó alkalom arra, hogy 
kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból azzal a céllal, 
hogy nemzetünk hagyományait ápoljuk, emellett 
nagyon jó alkalom arra is, hogy bepillantást nyerjünk 
a környező falvak gasztronómiájába, szokásaiba, kéz-
mûves alkotásaiba és néptáncstílusaiba is. Egyre jobban 
asszi mi lálódunk más etnikumokkal, amely nyilván vala-
milyen szinten segíti az együttélést, de sosem szabad 
elfelejtenünk, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. 
Sarmaság képviseletében mi is azzal a céllal vettünk 
részt ezen a fesztiválon, hogy megmutassuk hagyo-
mányainknak, régi szokásainknak és hogy ezzel példát 
állítsunk gyermekeinknek és másoknak is. 

Vasárnap délelőtt érkeztünk Zilahra, ahol a 
fölállított sátor csak arra várt, hogy szépen kidíszítsük 
és hozzá lássunk a munkálatoknak. Első feladatunk 
közé tartozott a sátor otthonosabbá tétele. Próbáltuk 
minél jobban feldíszíteni a „régi idők” használati 
tárgyaival, ezért házi szőtteseket, vőféjkendőket, 
kézzel készített kosárkákat, vizeskorsókat, vázákat, 
tányérokat vittünk magunkkal, illetve az évszaknak 
megfelelő zölsdégeket, gyümölcsöket. Természetesen 

ezt nem hagyhattuk áldomás nélkül, és a hangulatnak 
megfelelően paraszttálakat készítettünk jobbnál jobb 
finomságokkal: házi szalonnával, tepertővel, véres-és 
májashurkával, „vinettával”, friss házi zöldségekkel 
és valamivel, ami kihagyhatatlan, a házi kenyérrel. A 
finom és bőséges reggeli után az asszonyok hozzá láttak 
dagasztani, ez idő alatt a bográcsban már rotyogott a 
hús és a zöldségek. A 120 literes bográcsból minden 
érdeklődőnek jutott bőségesen és a közel 400 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 közé tartozik. Igyekeztünk megmutatni 
a sarmasági ízvilágot és hagyományokat, bízunk abban, 
hogy mindenki, aki „betért” hozzánk a nap folyamán, 
otthonosan érezte magát és jól lakottan távozott.  

Köszönjük mindazoknak, akik megtiszteltek jelen-
létükkel, és nem utolsó sorban köszönjük a segítséget 
a Sarmasági RMDSZ Nőszervezet tagjainak, a Polgár -
mesteri Hivatal alkalmazottainak, az Illegetők Néptánc-
együttesnek a színvonalas előadást és Dakó Öcsinek a 
remek babgulyást!                  Balog Anetta

Sarmaság a Szilágysági Magyar Napokon
Ebben az évben is részt vett Sarmaság a Szilágysági Magyar Napokon, pontosabban a 
harmadik napon, melynek alkalmából a Sarmasági Polgármesteri Hivatal, a Sarmasági 
RMDSZ és Nőszervezete babgulyással és hagyományos fánkkal készült. 
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Nemcsak a fertőzések száma, hanem terjedési sebes-
ségük is roppant riasztó, tekintettel arra, hogy tavaly 
egész évben összesen hét kanyarós megbetegedés történt 
az országban.

A kanyaró elleni vakcina beadását 2014-ben kezdték 
tö megesen megtagadni Romániában egyes televíziós 
személyiségek és az ortodox egyházhoz közel álló 
alapítványok által indított ellenkampány hatására. A 
kanyaró ellen beoltott gyerekek aránya így egy év alatt 
97-ről 80 százalék alá csökkent Romániában. Az ortodox 
egyház egyébként hivatalosan cáfolta, hogy áldását adta 
volna a vakcinaellenes kampányhoz.

A három halálos áldozat egy év alatti csecsemő volt, 
tehát még nem érték el azt a kort, amikor beolthatták 

volna őket, de a minisztérium közleménye szerint a 
csecsemők nem betegedtek volna meg, ha a nagyobb 
gyerekek között nem lettek volna olyanok, akik - 
védőoltás híján - őket is megfertőzték.

A legtöbb (több mint kétszáz) kanyarós esetet 
Kolozs és Beszterce-Naszód megyében regisztrálták, 
Maros megyében 145, Arad megyében pedig 113 
fertőzést jegyeztek fel. A két igazolt halálos eset is Arad 
megyében történt.

Az egészségügyi minisztérium felhívást intézett a 
szülőkhöz, hogy tartsák be a védőoltások orvosilag 
javasolt menetrendjét és járuljanak hozzá gyermekeik 
beoltásához.

(forrás: maszol.ro)

Kanyarójárvány van Romániában
Kanyarójárvány van Romániában - jelentette be szerdán az egészségügyi minisztérium, 
arra hivatkozva, hogy az év első hónapjában 675 megbetegedést regisztráltak a 
hatóságok, és a betegség két kisgyerek halálához vezetett, egy harmadik esetében pedig 
feltételezhető, hogy a kanyaró volt a halál oka.

Szeptember 15-én tájékoztató jellegû gyûlést 
tartottunk, amelyen részt vettek a környező falvak 
delegációi is: Haraklány községből,Szilágysámsonb
ól, Kárásztelekről, Szilágyballáról és természetesen 
Sarmaságról is. 

Az Államtitkár Úr és a Konzul Urak a népszavazás 
fontosságáról beszéltek, illetve arról, hogy a külhoni 
magyarok milyen úton nyilváníthatják ki véleményüket. 
Azok a külhoni magyarok, akik rendelkeznek magyar 
állampolgársággal, részt vehetnek a népszavazáson, 
amelynek több formája is ismert. Azok a személyek, 
akik a lakcímükre kérték a bármilyen jellegû szavazással 
kapcsolatos okmányokat, már megkapták postai úton 
a népszavazáshoz szükséges dokumentumokat. Ezt 
postai úton október 1-ig éjfélig el kell küldeni a megadott 
címre, viszont ennek a határideje szeptember 23-a hogy 
biztosan megérkezzen az előbb említett időpontra, akik 
nem küldték el postai úton elvihetik vagy eljuttathatják a 
lezárt borítékokat a kolozsvári konzulátusra minden nap 
09:00-tól 19:00-ig. 

Völner Pál államtitkár úr szavazásra bíztatott 
mindenkit, hiszen a külhoni magyarok véleménye is 
számít, közvetve vagy közvetlenül, de őket is érinti a 
népszavazás.     Balog Anetta

Az október 2-ai népszavazásról
Október 2-án Magyarországon népszavazás lesz, melynek alkalmából Völner Pál az 
Igazságügyi Minisztérium államtitkára, Mile Lajos kolozsvári Főkonzul és Fodor Tamás 
Konzul ellátogattak hozzánk is.
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Szeptember 1. A második világháború kitörésének 
emléknapja

Szeptember 2. Buda visszafoglalása a törököktől
Szeptember 5. Lőrinc napja
Szeptember 6. Félix Salten születésnapja 
Szeptember 8. Kisasszony napja
Szeptember 8. Az írástudatlanság elleni küzdelem napja
Szeptember 9. Asbóth Oszkár születésnapja
Szeptember 9. Viking-2 ûrszonda indul a Marsra
Szeptember 11. Varró Dániel születésnapja
Szeptember 12. Marathoni csata
Szeptember 13. Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt 

barlangjait a világörökség részének nyilvánítják
Szeptember 15. Sir Alexander Fleming születésnapja
Szeptember 15. Greenpeace alapításának napja
Szeptember 15. Agatha Christie születésnapja
Szeptember 16. Szent-Györgyi Albert születésnapja
Szeptember 19. Honti Antal születésnapja
Szeptember 19. Kossuth Lajos születésnapja
Szeptember 20. Tamási Áron születésnapja
Szeptember 20. Benyovszky Móric születésnapja
Szeptember 21. A Magyar Dráma Napja
Szeptember 21. Széchényi István születésnapja
Szeptember 23. Õszi napéjegyenlőség
Szeptember 24. Szent Gellért püspök napja
Szeptember 27. Huzella Péter születésnapja
Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal napja
Szeptember 29. A pákozdi csata
Szeptember 30. Benedek Elek születésnapja

Szeptember 2. - Buda visszafoglalása a törököktől
Budát 1686. szeptember 2-án foglalták vissza a törö-

köktől. A régóta várt esemény Buda török kézre kerülése 
után 145 évvel és négy nappal valósulhatott csak meg. 
Az ostrom három hónapig tartott. Az egyesített zsoldos 
haderő ellen a várat az albán származású Abdurrahman 
pasa 12 ezer katonával védte, és a végsőkig kitartott. Buda 
visszafoglalásának hírét nagy ünnepségekkel fogadta 
Európa.

Szeptember 6. - Félix Salten születésnapja
Felix Salten, Salzmann 

Zsigmond /Pest, 1869. szep-
tember 6. – Zürich, 1945. 
október 8./ zsidó származású 
osztrák író. Nevét 1923-ban 
írt munkája, a Bambi tette 
világhírûvé.

1933-ban 1000 dollárért 
eladta a megfilmesítési jogot 
egy rendezőnek, aki később 
továbbadta a Walt Disney 
stúdiónak. 1942-ben került 
a mozikba az írása alapján 
készített film.

Szeptember 8. - Az írástudatlanság elleni küzdelem 
napja

Napjainkban a világon minden ötödik felnőtt még 
mindig nem tud írni-olvasni.

2008-ban világszerte 796 millió felnőtt és 131 millió 
fiatal nem tudott írni-olvasni. Az írástudatlanság elleni 
küzdelem nemzetközi napjáról az UNESCO 1965. 
szeptember 8-án, Teheránban tartott világkongresszusa 
rendelkezett, amelyen ezt a napot (szeptember 8-át) az 
analfabetizmus elleni küzdelem napjának nyilvánították.

Szeptember 9. - Asbóth Oszkár születésnapja
Asbóth Oszkár mérnök az I. világ há-

ború után a merev légcsavarral való hosszú 
kísérletezés eredményeként megépítette 
helikopterét, amely először 1928. szep-
tember 9-én szállt fel egy helyből, függő-
leges irányban a magasba.Gépe vízszintes 
irányban is kormányozható volt.

Szeptember 11. - Varró Dániel születésnapja
Varró Dániel 1977. szeptember 

11-én született Buda pesten. Első 
verseit 12 éves korában (1989) írta. Az 
ELTE-BTK magyar-angol szakára járt. 
Gimnazista kora óta publikál verseket 
és mûfordításokat különböző irodalmi 
lapokban és folyóiratokban. Mûfordítói 
tevékenységet végez, verseket, 
színdarabokat fordít. Drámafordításait és egyéb (önálló 
vagy másokkal közösen írt) színházi munkáit számos 
budapesti és vidéki színház tûzte mûsorára. Önálló 
kötetei mellett több (főleg gyerekeknek szóló) kötet 
társszerzője is.

Tagja a József  Attila Körnek és a Szépírók társa-
ságának.

Szeptember 12. - Marathóni csata
A marathóni csata a görög–perzsa háborúk egyik 

legjelentősebb ütközete, amely Athén és a perzsák 
között zajlott i. e. 490-ben. I. Dareiosz hadai ütköztek 
meg a Miltiadész vezette görög sereggel. A csata, görög 
győzelemmel végződött. A legenda szerint a hírnök, 
aki Athénba elvitte a győzelem hírét, úgy kimerült a 
futástól, hogy odaérve csak annyit bírt mondani, hogy 
„Győztünk!”, és holtan esett össze. Többet tudhatsz meg 
erről a Hónap ajánlatában.

Szeptember 19. - Kossuth Lajos születésnapja
Kossuth Lajos /Monok, 1802. szeptember 19. – 

Torino 1894. március 20./
Magyarország kormányzó-elnöke. A nemzeti független-

sé gért, a rendi kiváltságok felszámolásáért s a polgári 
szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem 
egyik legnagyobb alakja, a magyar szabadságharc szellemi 

Szeptemberi jeles napok
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vezére. Máig egyike azoknak, 
akik a magyar nép emlékezetében 
leginkább megtestesítik az 
1848–1849-es forradalmat és 
szabadságharcot, Széchenyivel és 
Petőfivel együtt.

Szent István mellett ő a 
legismertebb magyar törté nelmi 
személyiség. A magyar szabadság 
nemzetközileg is legismertebb 
alakja. Szobra áll New Yorkban, 
tere emléktáblával Párizsban, 

továbbá ő az egyetlen külföldi államférfi, akinek szobrot 
állítottak a Capitoliumban. Magyarországon neki van a 
legtöbb szobra, a települések nagy részén közterület viseli 
a nevét, kultusza pedig ma is élő.

Szeptember 20. - Tamási Áron születésnapja
Farkaslaka, 1897. szeptember 

20. – Bp., 1966. május 26. Kossuth 
– díjas magyar író.

Nyelvteremtő író. Írás mû-
vé  szete a népi irodalom kin-
cses   tárából táplálkozó egyedi 
hangvételû írásmûvek jellem zik 
leg inkább, témái a székelység vilá-
gához kap csolódnak. Gyökerei e 
zárt etnikai közösség mese- és 
monda világába nyúlnak vissza, 
erősen támaszkodik a tájnyelvre; 

jelentős szervező elve mûveinek a mesei ele mekkel 
elért jelképteremtés. Amihez Tamási Áron hozzáért, az 
menten megszépült. Az ő szemén keresztül a valóság 
mesevilág, nála a sötétség is tündérfényekkel világít.

Az Ábel a rengetegben Tamási Áron legismertebb, 
1932-ben megjelent regénye. Az Ábel-trilógia első kötete. 
A regény két folytatása, az Ábel az országban és az Ábel 
Amerikában címû alkotások.

Szeptember 21. - A Magyar Dráma Napja
A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 

1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik A 
MAGYAR DRÁMA NAPJÁt, annak emlékére hogy 
1883-ban ezen napon volt Madách Imre Az ember 
tragédiája címû drámai költeményének ősbemutatója 
a Nemzeti Színházban. A mûvet Paulay Ede állította 
színpadra. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a 
magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére, 
valamint, hogy ösztönözze az írókat újabb alkotások 
létrehozására.

Szeptember 21. - Széchényi István születésnapja
Sárvár-felsővidéki gróf  Széchenyi István (Bécs, 1791. 

szeptember 21. – Bécs, Döbling, 1860. április 8.) politikus, 
író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kormány 
közlekedési minisztere – akit Kossuth Lajos a „legnagyobb 
magyarnak” nevezett. Eszméi, tevékenysége és hatása 
által a modern, új Magyarország egyik megteremtője. A 

magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb 
alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, 
a külpolitika és a sport megreformálása fûződik. Számos 
intézmény alapítója és névadója.

Szeptember 24. - Szent Gellért püspök napja
Szent Gellért püspök (eredeti nevén Gerardo 

Sagredo vagy Giorgio Sagredo; Velence, 980. április 23. 
– Buda, 1046. szeptember 24.), valószínûleg lombardiai 
származású szerzetes, Magyarország egyik első 
püspöke.

Szeptember 29. - Szent Mihály arkangyal napja
Mihály napja, Szent Mihály arkangyal ünnepe. A 

hagyomány szerint ő a túlvilágra érkező halottak lelkének 
bírája és kísérője. A szeptemberi jeles napok közül 
kiemelkedik Szent Mihály napja. E napot a gazdasági év 
fordulójaként tartották számon az állattartók, és a Szent 
György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották 
vissza. A pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének 
időpontja volt. A Hortobágy környéki juhászokat Mihály-
naptól Mihály-napig fogadták fel, így ez a nap volt 
számukra a legnagyobb ünnep, s mulatságokat, bálokat 
rendeztek.

Szent Mihály-nap után kezdték a kukoricát törni. 
E nappal megkezdődött az ún. kisfarsang ideje, a 
lakodalmazások őszi időszaka, mely Katalin napjáig (nov. 
25.) tartott.

Szeptember 29. - A pákozdi csata
A pákozdi csata az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc jelentős csatája volt. Az 1848. szeptember 
29-én a Velencei-tótól északra, a Pákozd-Sukoró-Pátka 
háromszögben vívott csatában Móga altábornagy seregei 
vereséget mértek a Jellasics horvát bán által vezetett 
seregre.

Szeptember 30. - Benedek Elek születésnapja
1859. szeptember 30-

án szü letett Benedek Elek 
újságíró, író, a „nagy 
mesemondó”.

Mint meseíró, a 
magyar gyermekirodalom 
egyik megte rem tője. Ifjú-
sági írásaival, szer kesztői 
mûködésével az élen járó 
pedagógusok között foglal 
helyet.

2005 tavaszán a 
Magyar Olvasás társaság 
felhí vással for dult mind-
azokhoz, akiknek fontos 

a nép mesék fennmaradása, hogy csatlakozzon ahhoz 
a kezde ményezéshez, amely szerint szeptember 30. – 
Benedek Elek születésnapja – legyen a Népmese Napja. 
A Népmese Napját első ízben 2005. szeptember 30-án 
rendezték meg.
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SZÜLETTEK

Varga Milán-Zoltán, aki Lingurar Sándor-Szilárd 
és Varga Andrea-Gyöngyi fia

Lukács Regina, aki Lukács Róbert és Lukács 
Tünde-Ildikó lánya

Katona Gábor, aki Katona Zoltán és Katona 
Júlia-Katalin fia

Demjen Noel, aki Demjen Tamás-Gábor és 
Demjen Arlena-Edina fia

Rostaº Simona-Nurina, aki Rostaº Cãlin-
Constantin és Rostaº Simona lánya

Varga Rómeó, aki Varga Alexandra-Adina fia

Isten éltesse az újszülötteket!

Kovács Lóránd és ªuiu Ionela-Verginica
Sztojka Dumitru és Gábor Ghizela
Tóth Levente és Toth Szilvia-Erika

Sok boldogságot!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Zelk Zoltán

Ez már az ősz
Ez már az ősz. Itt-ott még egy tücsök

dalt próbál szegény, a füvek között.

Szakad a húr, szétfoszlik a vonó -

nem nótaszó ez már, de búcsúszó.

Ez már az ősz. Borzongva kél a nap.

Közelg a rozsdaszínű áradat.

Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött -

elnémul a rigó, el a tücsök.

Mily korán jő, mily korán tör felénk -

hogy kortyolnánk még a nyár melegét!

Be üres is volt idén a pohár,

be hamar elmúlt ajkunktól a nyár!

S hallod, ők is, hogy szürcsölik a fák

az őszi ég keserű sugarát.

Hiába isszák, nem ad már erőt,

csügged az ág, sárgára vált a zöld.

Csügged az ág, ejti leveleit. -

Ó, ha az ember is a bűneit

így hullatná! s lomb nélkül, meztelen,

de állhatnék telemben bűntelen!

Dideregve didergő fák között

úgy tűrni deret, havat, vak ködöt,

tudni, tavasszal élni támadok. -

Nehéz a szívem. Mást nem mondhatok.
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


