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Közéleti, közművelődési havilap

Ady Endre emlékére

A tartalomból

A Szilágylompérti Ady Endre Általános Iskola immár
IV. alkalommal szervezte meg Ady Endre emlékére
rendezvénysorozatát 2020. január 31én, amely immár
régiós szintre nőtte ki magát. Ennek keretében megszervezték az Ady Endre vers és prózamondó versenyt,
levélíró pályázatot V – VIII. osztályosoknak, valamint
a rajzversenyt előkészítő – VIII. osztályos diákok
számára.
A borongós nap ellenére jó kedvvel érkezett Szilágylompértra minden diák és kísérő tanár egyaránt. A versés prózamondó versenyre 29 diák jelentkezett, 21 levél
érkezett be a levélíró pályázatra, illetve 266 rajz került
elbírálásra.
A rendezvényen továbbá részt vett Rozs Rita szaktanfelügyelő asszony, Dari Tamás, a Szilágy Megyei Tanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettese, Szilágyi Róbert
István, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke, Kovács Tibor
Sarmaság Község alpolgármestere, Berki Edith, az
RMDSZ Sarmasági Szervezetének elnöke, illetve a helyi
tanács képviselői is.
Az ünnepélyes megnyitót Sólyom Tünde vezető tanár
kezdte meg, majd köszöntötte a jelenlévőket, örömét

Ady Endre

fejezve ki, hogy idén is több megyéből jelentkeztek a
versenyre, ezt követően átadta a szót Bőti Sándor-Csaba
igazgatónak. Az igazgató úr elmondta, mennyire fontos
ez az esemény a szilágylompértiak számára, de az egész
község és Szilágy megye számára is. Azzal, hogy a szilágylompérti iskola a valamikori Ady-kertben áll, illetve
az intézmény a költő nevét viseli, méltó emléket állít
nagyságának.
Ady Endre megkapta méltó helyét a Szilágyságban,
hiszen nemrégiben Zilahon felavattak egy egész alakos
szobrot a költőóriás tiszteletére egykori iskolájával szemben, ezzel az eseménnyel pedig szintén emlékezünk rá, s
együtt, közösen ápoljuk az Ady-kultuszt az egész Szilágyságban – fejtette ki Szilágyi Róbert István, a Szilágy
Megyei Tanács alelnöke a tisztelt jelenlévők előtt.
Továbbá Dari Tamás főtanfelügyelő-helyettes hozzátette, hogy mennyire szoros kapocs van a költő és a
szilágylompértiak között. Ady költészetét az itt eltöltött
idő is befolyásolta, már híres költő volt akkor, amikor
a város zajától ide menekült, a Séra-kúria mögött álló
gesztenyefa alatt ült le a ma is ott álló kőasztalhoz, hogy
kiírja magából érzéseit.
Folytatás a 2-3. oldalakon

Magyarok nélkül nem lenne számítógép,
de még Word és e-mail sem
Hogy mi a közös
a helikopterben,
a dinamóban, a
hidrogénbombában
és az amerikaifociban
használatos rúgási
stílusban? Hát hogy
mindegyik magyar elme
szülötte!

„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek…”

3-4. oldal

De mi az a Valentin nap
és honnan ered?
Február 14. Szent
Bálint, avagy Valentin
napja, a szerelmesek
ünnepe, amikor az
emberek világszerte
virággal, apró
ajándékkal lepik
meg kedvesüket,
szeretteiket.

5. oldal
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Ady Endre emlékére

A megnyitót koszorúzás követte a templomkertben
állított Ady-mellszobor előtt, ahol tiszteletüket tették
előljáróink, illetve a versenyre érkezett iskolák képviselői.
A koszorúzás előtt Csóka Laura VI. osztályos tanuló
adta elő Ady Endre Adja az Isten című versének megzenésített változatát.
Az ünnepélyes megnyitót követte az, amelyre már
régóta készültek a diákok és felkészítő tanáraik, a versés prózamondó verseny. A zsűrinek nehéz dolga volt,
hiszen minden diák saját magát fölülmúlva teljesített. De
a végső döntést sikerült meghozni, bármennyire nehéz
is volt az.
Ezt követően kulturális műsor következett, amelyre
nagy odaadással és lelkesedéssel készültek a házigazdák.
Az iskola kórusának előadásában Ady Adja az Isten című
versének megzenésített változatát hallhattuk, majd Csóka
Laura énekelt, a műsort néptáncelőadás zárta.
Egy kis szünet után az eredményhirdetés következett.
Ezen alkalommal nem csak a szavalóverseny díjazottjait
ismertették, hanem a levélíró pályázatra és rajzversenyre
beérkezett pályázatokét is.
Koszorúzott:
• Az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezetének részéről
Szilágyi Róbert-István, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke
és az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezetének ügyvezető
elnöke, Dari Tamás, oktatási alelnök és Berki Edith,
RMDSZ körzeti elnök
• A Szilágy Megyei Tanfelügyelőség részéről Dari
Tamás főtanfelügyelő-helyettes és Rozs Rita Éva
szaktanfelügyelő
• A Zilahi Simion Bărnuţiu Általános Iskola részéről
Pataki Ida aligazgató és diákjai
• A Kalotaszentkirályi Ady Endre Általános Iskola
részéről Okos-Rigó Dénes igazgató és Kovács Erzsébet
tanárnő
• A Sarmasági Polgármesteri Hivatal részéről Kovács
Tibor alpolgármester
• Az RMDSZ Sarmasági Szervezetének részéről Berki
Edith elnök, Lucza István-Attila és Tóth Csaba alelnökök
• A Pro Alma Mater részéről Székely Hajnalka és Süle
Melinda
• A Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum
részéről Bőti Sándor-Csaba igazgató és Horváth József
történelemtanár, Sarmaság Község díszpolgára
• Az RMDSZ Selymesilosvai Szervezetének részéről
Kovács Tibor
• A Szilágylompérti Református Egyházközösség
részéről Bogya Árpád lelkipásztor és Székely Gyula
gondnok
• Az RMDSZ Szilágylompérti Szervezetének részéről
Gombos Zsigmond elnök és Vas Zsigmond alelnök
• A Szilágylompérti Ady Endre Általános Iskola Szülői
Bizottság részéről Bogya Gizella és Csóka Erzsébet
• A Szilágylompérti Ady Endre Általános Iskola
részéről Boros Eliza-Enikő és Ilyés Lajos tanárok
A levélíró pályázat díjazottjai
V – VI. osztályos kategória:
I. díj: Szabó Regina – Kárásztelki 1-es Számú Általános
Iskola (V. oszt.)

II. díj: Csóka Laura – Szilágylompérti Ady Endre
Általános Iskola (VI. oszt.)
III. díj: Török Renáta – Kalotaszentkirályi Ady Endre
Általános Iskola (VI. oszt.)
Dicséret: Bálint Boglárka – Kalotaszentkirályi Ady
Endre Általános Iskola (VI. oszt.)
VII – VIII. osztályos kategória:
I. díj: Szabó Ákos Sándor – Szilágylompérti Ady Endre
Általános Iskola (VIII. oszt.)
II. díj: Tolnai Márk – Szilágysámsoni Szikszai Lajos
Általános Iskola (VII. oszt.)
III. díj: Bántó Csenge – Szilágysámsoni Szikszai Lajos
Általános Iskola (VII. oszt.)
Dicséret: Orosz Alexandra – Báthory István Általános
Iskola – Szilágysomlyó (VII. oszt.)
Különdíjak:
• Tordai Zselyke – Szilágysámsoni Szikszai Lajos
Általános Iskola (VIII. oszt.)
• Sándor Ádám – Báthory István Általános Iskola
– Szilágysomlyó (VII. oszt.)
• Okos-Rigó Alíz Ibolya – Kalotaszentkirályi Ady
Endre Általános Iskola (VII. oszt.)
Vers- és prózamondó verseny díjazottjai
V – VI. osztályos kategória:
I. díj: Kovács Zoltán – Kalotaszentkirályi Ady Endre
Általános Iskola (VI. oszt.)
II. díj: Kupás Milán – Zilahi Mihai Eminescu Általános
Iskola (VI. oszt)
III. díj: Csóka Laura – Szilágylompérti Ady Endre
Általános Iskola (VI. oszt.)
Dicséret: Májer Betsabé – Zilahi Mihai Eminescu
Általános Iskola (VI. oszt)
VII – VIII. osztályos kategória:
I. díj: Debreceni Máté – Zilahi Simion Bărnuţiu
Általános Iskola (VIII. oszt.)
II. díj: Bántó Mózes – Szilágysámsoni Szikszai Lajos
Általános Iskola (VIII. oszt.)
III. díj: Mák Csenge Tünde – Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceum (VIII. oszt.)
Dicséret: Móricz Júlia – Zilahi Simion Bărnuţiu
Általános Iskola
Különdíjak:
• Kocsis Dóra – Sarmasági 1-es Számú Szakképző
Líceum (VI. oszt.)
• Kolcsár Boróka – Kalotaszentkirályi Ady Endre
Általános Iskola (V. oszt.)
• Egri Kriszta – Báthory István Általános Iskola –
Szilágysomlyó (VII. oszt.)
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• Lucza Tamás – Sarmasági 1-es Számú Szakképző
Líceum (VII. oszt.)
Rajzpályázat
Előkészítő – I. osztály:
I. díj: Kozma Antónia-Raluka – Szilágypaniti Általános
Iskola (I. oszt.)
II. díj: Boczor Karolina Zilahi Református Wesselényi
Kollégium (I. oszt.)
III. díj: Király Nikolett – Szilágyballai 1-es Számú
Általános Iskola (I. o.)
Dicséret: Mátyás Damaris – Zilahi Mihai Eminescu
Általános Iskola (eko.)
II – III. osztály:
I. díj: Vékás Zselyke – Krasznai Cserey-Goga Technológiai Líceum (III. o.)
II. díj: Sólyom Barbara – Krasznai Cserey-Goga Technológiai Líceum (III. o)
III. díj: Lőrinczi Róbert – Szilágysomlyói Báthory
István Általános Iskola (III. o.) Dicséret: Kutasi Blanka
– Szilágysomlyói Báthory István Általános Iskola (II.o)
IV. osztály:
I. díj: Fazakas Júlia-Lea – Zilahi Mihai Eminescu
Általános Iskola
II. díj: Barbur Stephanie-Júlia – Zilahi Református
Wesselényi Kollégium
III. díj: Khaled Nóra – Zilahi Mihai Eminescu Általános
Iskola
Dicséret:
• Sólyom Hanna-Tünde – Szilágylompérti Ady Endre
Általános Iskola
• Ambrus-Gáspár Nóra – Zilahi Református Wesselényi Kollégium
V – VI. osztály:
I. díj: Dragos Alexandra – Varsolci Általános Iskola
(V. o.)
II. díj: Máté Borbála – Kalotaszentkirályi Ady Endre
Általános Iskola (VI. o.)
III. díj: Héder Anasztázia – Szilágysámsoni Szikszai

Lajos Általános Iskola
Dicséret: Pépel Szandra – Szilágycsehi Gyulaffy László
Általános Iskola
VII – VIII. osztály:
I. díj: Bereczki Nikolett – Szilágyballai 1-es Számú
Általános Iskola (VIII. o.)
II. díj: Kisjancsi Viktória-Márta Kalotaszentkirályi Ady
Endre Általános Iskola (VIII. o.)
III. díj: Tordai Zsejke – Szilágysámsoni Szikszai Lajos
Általános Iskola (VIII. o.)
Dicséret: Tököli Hunor-Dániel – Kalotaszentkirályi
Ady Endre Általános Iskola (VII. o.)
Különdíj:
• Kis-Juhász Norbert – Szilágysámsoni Szikszai Lajos
Általános Iskola
Közönségdíj:
• Jámbor Nathanael – Hadadi Wesselényi Általános
Iskola (V. o.)
• Dimény Olívia Cintia – Krasznai Cserey-Goga Tech
nológiai Líceum
Az Ady Endre emlékére rendezvénysorozat sikeres
ségét nagyban befolyásolta az előzetes háttérmunka a
szervezők részéről, ahol külön kiemelném Sólyom Tünde,
Boros Eliza-Enikő, Süle Melinda, Bóné Edina-Katalin,
Szabó Éva és tanárkollégáik fáradhatatlan munkáját.
Továbbá az eredményességet nagyban befolyásolták a
támogatók is, itt külön megemlíteném: Szilágy Megyei
Kulturális és Művelődési Központ, Europan KFT, Kafeti
KFT, Elisabeth Panzió, Fito Magura KFT, Sarmaság Község
tanári közössége, illetve köszönet illeti Dari Tamás
főtanfelügyelő-helyettest mindennemű közbenjárásáért.
Köszönet illeti a zsűritagokat is, hogy szakmaiságukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy a versenyszámok a megfelelő
elbírálásban részesülhessenek. És nem utolsó sorban
köszönettel tartoznak a különdíjakat felajánlóknak:
az RMDSZ Sarmasági Szervezete, Szilágylompérti
Református Egyházközség, az RMDSZ Szilágylompérti
Szervezete.
Székely Anetta

Magyarok nélkül nem lenne számítógép,
de még Word és e-mail sem

Hogy mi a közös a helikopterben, a dinamóban, a hidrogénbombában és az amerikaifociban
használatos rúgási stílusban? Hát hogy mindegyik magyar elme szülötte!
De ezeken kívül hazánk fiai vagy a Magyarországról elszármazott koponyák még további rengeteg
hasznos találmánnyal gazdagították az emberiséget.
A szórakoztatóelektronikai és IT-világban is jó pár
olyan fejlesztéssel találkozhatunk mind a mai napig,
amelyek honfitársainkhoz köthetőek, lássuk ezek
közül a legfontosabbakat!
A modern számítógép atyja
Ha valaki bekapcsolja a notebookját, tabletjét
vagy akár okostelefonját, akkor egy olyan eszközt
tart a kezében, amelynek működési elvét 70 évvel
ezelőtt egy magyar tudós dolgozta ki.

Neumann János az elektronikus számítógépek
logikai tervezésében szerzett kiemelkedő érdemeket
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Magyarok nélkül nem lenne számítógép,
de még Word és e-mail sem
Neumann János (1903-1957) 1945-ben
publikálta kritériumrendszerét, amelyet mind a mai
napig figyelembe vesznek még a modern asztali és
mobil gépek tervezése és gyártása során. A világ
első digitális, belső programvezérlésű, elektronikus,
univerzális számítógépét, az EDVAC-t is ezek, illetve
Neumann konkrét elgondolásai alapján építették
meg. Úgyhogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy a
magyar matematikus nélkül biztosan nem létezne a
mai formájában megismert technológiai univerzum.
Nem valószínű, hogy abakusszal a zsebünkben
járnánk, de tuti, hogy más lenne a mindennapi
életünk.

És az e-mail
Amerikában főiskolai tanárként és rektorként
dolgozó Kemény emellett úttörő szerepet játszott
az e-mail „kifejlesztésében” is, ami nélkül szintén
elképzelhetetlen az élet.
A felesége ugyanis 200 kilométerre tőle, egy másik
főiskolán dolgozott, és miután összekapcsolták a két
intézmény központi gépeit, az adatbázisok megosztása
mellett elkezdtek üzeneteket is váltani.
A legendák szerint ők csináltak ilyesmit elsőként,
tehát amikor Kemény figyelmeztette Jane-t, hogy
ne felejtsen csirkemájat venni vacsorára, akkor
tulajdonképpen feltalálták az elektronikus levelezést.

A plazmatévé
A világ első, tömeggyártásra is alkalmas plazmatelevízióját a Philips mutatta be a naganói olimpián
1996-ban, de az igazság az, hogy a működési elvet már
60 évvel korábban kidolgozta egy magyar tudós.
Tihanyi Kálmán 1939-ben jelentette be, hogy hatéves munka után elkészült egy, akár falra is akasztható, plazma technológiára épülő tévé végleges terveivel, amelyről szabadalmi leírás is fennmaradt.
Elgondolása szerint a gyártás rövid időn belül meg is
kezdődhetett volna, azonban a háború keresztülhúzta
számításait. Többször letartóztatták, illegalitásban
harcolt ellenállóként, ami kikezdte az egészségét, és
1947 elején legyengült szervezete feladta a harcot.
Szédületes belegondolni is, hogy mennyire lett volna
más minden, ha nincs világégés, és Magyarországon
bemutatják 1945 körül a világ első lapostévéjét...

A színes tévé és „bakelit” lemez
Goldmark Péter Károly (1906-1977) 20. születésnapjára egy már működőképes mini televízióval lepte
meg magát. Nincs ebben semmi extra, gondolhatná
bárki, csakhogy mindez 1926-ban történt, akkor,
amikor a tévé annyira volt elterjedt, mint ma a
teleport. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a
készüléket saját maga ütötte össze. Ez pedig azért
jelzi, hogy egy nem mindennapi géniuszról van szó.
Az USA-ba költözött Goldmark szenvedélye maradt
a televíziózás a későbbiekben is. A CBS kutatási
laboratóriumának vezetőjeként is dolgozott, és 1940ben bemutatta a komplett szórakoztatóelektronikai
iparág történelmének egyik legnagyobb durranását:
a gyakorlatban is használható, sorozatgyártásra érett,
működőképes, képcsöves színes televíziót.
Goldmark Péter vezette azt a csapatot is, amely
feltalálta a köznyelvben csak bakelitként ismert,
minden korábbinál hosszabb és strapabíróbb
mikrobarázdás hanglemezt. Azaz elévülhetetlen
szerepet játszott az adathordozók és az audioeszközök
evolúciójában is.

A Basic nyelv
Kemény János (1926–1992) fiatal kora óta meg
volt róla győződve, hogy a számítógépek egyszer
mindenki számára elérhetővé válnak, és nem csak
néhány kiváltságos beavatott matathat majd velük
hermetikusan elzárt szobákban. Hogy milyen igaza
volt, azt tökéletesen igazolja az, hogy ezt a cikket olvashatja bárki akár egy irodában, a vízparton henteregve,
vagy a vonaton zötykölődve. Tudta, hogy ehhez
lényegesen egyszerűsíteni kell a működésüket, azaz
hogy ne kelljen több évet tanulni egy szimpla kivonás
elvégzéséhez.
Ennek érdekében Thomas Kurtzcal együtt megalkotta az elvont gépi kódi programozást helyettesítő,
angol szavakra épülő, ezáltal viszonylag könnyen
megtanulható BASIC programnyelvet. Ez biztos
ismerős lehet azok számára, akik láttak közelről
a nyolcvanas-kilencvenes években Commodore
számítógépet, hiszen a legendás C64 is ezt használta
többek között. Ezzel pedig kulcsszerepet játszott a
számítástechnika elterjesztésében, azaz végül is saját
álmának megvalósításában.

Word és Excel
Charles Simonyi (1948-), azaz Simonyi Károly
mostanában elsősorban arról ismert, hogy kétszer is
járt turistaként az űrben, pedig ő is megkerülhetetlen
alakja a modern számítástechnikának. A Microsoft
vezető szoftverfejlesztőjeként ugyanis elévülhetetlen
érdemeket szerzett a világszerte elterjedt Word és Excel
megalkotásában, sőt sokan e két program atyjaként
tekintenek rá. Emiatt biztos rengeteget csuklik, hiszen
e két szoftvert a legtöbben csak munkára használják
(bár biztos van olyan elvetemült, aki hazamegy, és egy
jót excelezik hobbiból), és így rengetegen már attól
idegrángást kapnak, ha csak rájuk gondolnak egy
vasárnap délutánon. De ettől függetlenül még tény,
hogy alapvetően változtatta meg az irodai munkát,
hatékonyabbá és egyszerűbbé téve azt.
Forrás: https://www.origo.hu/techbazis/
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De mi az a Valentin nap és honnan ered?
Február 14. Szent Bálint, avagy Valentin napja, a szerelmesek ünnepe, amikor az emberek
világszerte virággal, apró ajándékkal lepik meg kedvesüket, szeretteiket.
A Bálint-nap pontos eredete
a homályba vész, a pogány
természetkultusz, a római élet
szeretet, a népszokások és a ke
resztény hit hagyománya egya
ránt nyomot hagyott benne. A
korai társadalmakban a termé
kenység ünnepe szorosan kötő
dött a természeti jelenségekhez.
Február közepe a madarak páro
sodási időszakának kezdete a
mérsékelt égövön, talán ez a
megfigyelés szolgálhatott a hie
delem alapjául, hogy ez a nap
kedvez a házasságjóslatoknak
és a szerelmi varázslatoknak. Az
ókori Rómában február 15-én tartották a Lupercaliát,
a mezőkön legelésző nyáj istenének szentelt
termékenységi, engesztelési és tisztulási ünnepet.
Ezen az éjszakán a fiatal nők felírták és egy kerámia
korsóba helyezték nevüket, a férfiak húztak, és az
így kialakult párok az ünnepség idejére vagy egész
életükre együtt maradtak.
A katolikus egyház legalább három különböző
Bálint (Valentin, Valentinus) nevű szent vértanút tart
nyilván. A legismertebb Bálint az ókori Rómában volt
pap, amikor II. Claudius császár (268-270) megtiltotta
a fiatal férfiaknak a házasodást, mert úgy vélte, hogy
az egyedülállók a családosoknál jobb katonák. Bálint
megtagadta a rendelet teljesítését, titokban továbbra
is esketett, amiért kivégezték. Egy másik legenda
úgy tartja, azért kellett meghalnia, mert segített
a keresztényeknek elkerülni a biztos halált hozó
börtönt. A legelterjedtebb legenda szerint a börtönben
visszaadta a foglár vak lányának látását, majd kivég
zése előtt levelet küldött neki ezzel az aláírással:
“A Te Valentinod.” (A közhiedelemmel ellentétben
egyik Valentinus személye, élete sem hozható köz
vetlen kapcsolatba a Bálint-napi szokásokkal, az
viszont feltehető, hogy megünneplésében szerepet
játszhatott a pogány Lupercalia “keresztényesítése”.)
Bálintot 489-ben Gelasius pápa avatta szentté és tette
ünnepét február 14-re, egyben betiltotta a Lupercaliát,
s helyébe Szűz Mária megtisztulása, Gyertyaszentelő
Boldogasszony napjának megünneplését rendelte el.
Bálint napját igazolhatóan először az angol költő,
Geoffrey Chaucer kötötte a romantikus szerelemhez
1382-ben Bolondok parlamentje című költeményében.
Néhány évtizeddel későbbről datálódik egy újabb, a
Valentin-naphoz kötődő börtönüzenet, ezt a verset a
százéves háborúban angol fogságba esett, a londoni
Towerben raboskodó Charles orleans-i herceg küldte
feleségének 1415-ben. Hat évvel később V. Henrik

király már költőt fogadott fel,
hogy Bálint napján versbe szedett
üzenetet írjon feleségének,
Valois Katalinnak. Ezt a napot
Angliában 1446-tól széles körben
megülték, a lányok szív alakú
papírra írták jövendőbelijük
nevét, és a szíveket a kiválasztott
kabátjára tűzték. Az első angol
nyelvű Bálint-napi levél 1477-ből
származik, és ma a British Library
őrzi. Valentin-napra hamarosan
verseskötetek jelentek meg, a
fiatalok úgynevezett “valentine”okat, szerelmes levélkéket
küldözgettek egymásnak. Ezek
tekinthetők a mai Bálint-napi képeslapok és általában
az üdvözlőkártyák őseinek, amelyek küldése a 19.
századra vált szokássá.
Nagykereskedelmi méretekben elsőként 1840ben az amerikai Esther Holland dobott piacra e napra
szánt képeslapot, ezért nevezik őt “a valentine-ok
anyjának”. Az érzelmek kimutatását fölöttébb rosszalló
viktoriánus korban a szerelmesek az előre gyártott
kártyákkal üzentek, a szokás elterjedését az alacsony
postai tarifák is elősegítették. Hamarosan már a
gyerekek is küldtek üzeneteket szüleiknek, tanítóik
nak, a felnőttek hozzátartozóiknak, barátaiknak.
Bár a Bálint-napot ma már a világ szinte minden
országában megünneplik, legnagyobb kultusza
az angolszász és francia nyelvterületen van, ahol
Bálintot, avagy Valentint a különböző hiedelmek
összemosódása révén a szerelmesek védőszentjének
tartják. Ezen a napon Amerikában egymilliárdnál több
kártya indul útjára, ez a karácsony utáni második
legnagyobb forgalmú időszak a postán. (Érdekesség,
hogy az üzenetek többségét a tanárok kapják
tanítványaiktól.)
A szerelmesek napjáról szerte a világon
megemlékeznek: Dél-Koreában és Japánban például
csak a nők adnak ajándékot, a férfiak mindezt a
“Fehér napon” viszonozzák. 2011-ben Peruban
munkaszüneti nappá nyilvánították február 14-ét.
Az olaszországi Terni városában hagyomány, hogy
a szerelmesek napjának előestéjén egész Itáliából
érkeznek ide párok, és a város bazilikájában, San
Valentino (azaz Szent Bálint) sírjánál jelentik be
nyilvánosan jegyességüket. Ám ami világszerte
hasonló: a szerelmesek ünnepén a virágárusok és az
ajándéktárgy-kereskedők engesztelhetetlen harcot
vívnak a vevők pénztárcájáért.
Forrás: https://www.lokal.hu/2016-02-mi-az-avalentin-nap-es-honnan-ered/
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Útlevél tájékoztató
EUROTRANS Alapítvány – Zilah
Útlevélkészítésre időpontot kell kérni. Érdeklődni hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 óráig, illetve
pénteken 8-13 óra között lehet a 0260-661685 tele
fonszámon, valamint személyesen Zilahon a Kossuth
Lajos utca 33. szám alatt (RMDSZ iroda).
Ha valaki feliratkozik, de bizonyos okok miatt
nem tud konzuli nap eljönni, megkérjük hogy időben
jelezzen vissza az irodai telefonszámon, hogy tudjunk
felírni más valakit helyette.
Útlevélkészítéshez szükséges dokumentumok,
amit az adott konzuli nap eredetben kell
bemutatni:
• érvényes személyazonosító igazolvány (román/
magyar)
• honosítási okirat és lakcímkártya
• ha az ügyfél már átvette: magyar anyakönyvi
kivonatok (születési és házassági); ha nem,
akkor kellenek a román anyakönyvi kivonatok.
Útlevél érvényességi ideje:
• 6 éves kor betöltéséig 3 év
• 6-18 éves kor között 5 év
• 18-65 éves kor között igénytől függően 5 év,
vagy 10 év
• 65 éven felüliek esetében 10 év
FIGYELEM! Az útlevél kiﬁzetése 2019. januárjától bankkártyával történik, a pénzt RON-ba veszi
le a bankkártya-olvasó.
Fizetendő díjak útlevél esetén:
• 12 év alatt (1 gyermek esetén): 135 RON
• 12 év alatt (2 gyermek esetén): 116 RON
• 12 év alatt (3 vagy több gyermek esetén): 106
RON
• 12-18 év között (1 gyermek esetén): 135 RON
• 12-18 év között (2 gyermek esetén): 116 RON
• 12-18 év között (3 vagy több gyermek esetén):
106 RON
• 18-65 éves igénylőknek (10 éves): 302 RON
• 18-65 éves igénylőknek (5 éves): 206 RON
• 65 év felett: 96 RON
Fizetendő díjak útlevélpótlás esetén (megrongált vagy elvesztett útlevelekre vonatkozik):
• 12 év alatt (1 gyermek esetén): 175 RON
• 12 év alatt (2 gyermek esetén kedvezménnyel):
135 RON
• 12 év alatt (3 vagy több gyermek esetén
kedvezménnyel): 116 RON
• 12-18 év között (1 gyermek esetén): 175 RON

• 12-18 év között (2 gyermek esetén
kedvezménnyel): 135 RON
• 12-18 év között (3 vagy több gyermek esetén
kedvezménnyel): 116 RON
• 18-65 éves igénylőknek (10 éves): 507 RON
• 65 év felett: 96 RON
FONTOS! Az útlevél érvényességének
időtartama nem hosszabbítható meg, hanem a
lejáratot követően új útlevelet kell készíteni.
Kiskorúak (18 év alattiak) útlevél kérelmére
vonatkozó speciális szabályok:
• a kérelembeadáskor mindkét szülő jelenléte
szükséges;
• amennyiben csak az egyik szülő van jelen,
szükséges a másik szülő hiteles magyar
fordítással ellátott, eredeti, közjegyző előtt
tett beleegyező nyilatkozata;
• ha a magyar születési anyakönyvi kivonatot még
nem kapta meg, akkor be kell mutatni a román
születési anyakönyvi kivonatot;
• elvált szülők esetén be kell mutatni a
gyermekre vonatkozóan a szülői felügyeleti
jog megszüntetését, vagy szünetelését is
tartalmazó, hiteles magyar fordítással ellátott,
eredeti, jogerős házasságfelbontó ítéletet is;
• a 12 éves kor alatti gyermekek megjelenése
ajánlott, de nem kötelező; 1 db, a gyermeket
ábrázoló (30 napnál nem régebbi)
igazolványképre (3,5x4,5 cm) ez esetben
szükség van. 6 év alatti gyermekek esetében
kérjük minden esetben hozzanak egy
friss igazolványképet, akár jelen van a
gyermek személyesen, akár nincs. A fénykép
fényes fotópapírra nyomtatott, az ICAO
(International Civil Aviation Organisation)
előírásainak megfelelő minőségű kell legyen.
12 éves kor felett kötelező megjelenni, az adott
esetben hozza magával személyigazolványát is.
Az útlevél elkészítése akár 2 hónap is lehet!!
Az elkészült útlevél megérkezéséről telefonon
vagy SMS-ben értesíti a Kolozsvári Konzulátus az
ügyfeleket. Az elkészült útlevélről a 0264-596-300
as telefonszámon vagy az utlevel.kol@mfa.gov.hu
címen lehet érdeklődni. Kiskorúak útlevelét bármelyik
szülő átveheti az értesítésben szereplő konzuli napon.
Felnőttek esetében az útlevelet személyesen lehet
átvenni, vagy meghatalmazással (adnak erre
formanyomtatványt az Eurotrans-os kollegák vagy
a Kolozsvári Konzulátus).
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FELHÍVÁS
A Sarmasági Polgármesteri Hivatal felhívja
minden kedves lakos figyelmét, hogy január 1től 80 lejjel drágult a szemét ára tonnánként.
Arra kérjük Önöket, hogy továbbra se
hanyagolják a szelektív hulladékgyűjtést,
illetve a legfontosabb az lenne, hogy
semmiképp se tegyenek a kukába nem illő
dolgokat, pl.: hamu, építkezési törmelék! Ha
nem így cselekednek, magától értetődő, hogy
a szemét súlya megnövekszik.
Abban az esetben, ha a szemétszállító
cég munkásai a fent említett bármelyikét is
a kukában találják, azt nem szállítják el! A
további szabálysértés pénzbírságot vonhat
maga után!
Köszönjük megértésüket!
Kérdéseikkel bátran forduljanak

Kovács Tibor,
Sarmaság Község alpolgármesteréhez.

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

112
0260 655995
0260 655016
0260 655500
0769 224280
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Házasság bejelentéshez

(eredetben felmutatni minden papírt, majd mi
készítünk másolatot mindenről)
• Férj és feleség román buletinje.
• Férj és feleség lacímkártyája. (A feleség
lakcímkártyáját konzuli nap elveszik és bő
hat hónap múlva kap másat a házassági nevére.
Ő útlevelet csak akkor tud készíteni, ha
látja a Konzulátus a házasságot bejegyezve
a rendszerükbe!! Ami azt jelenti, hogy
fognak kapni magyar házassági anyakönyvi
kivonatot. Ezt hamarabb megkapják, mint a
feleség a lakcímkártyáját.)
• Férj és feleség honosítási okirata.
• Férj és feleség román keresztlevelei. Magyar
keresztlevelek is, ha már megkapták.
• És ami a legfontosabb – a házassági levelük.
Ha kézzel van írva, készítünk fordítást róla.

Születés bejelentéshez

• Anya és apa román buletinje.
• Anya és apa lacímkártyája.
• Anya és apa honosítási okirata.
• Anya és apa román keresztlevelei. Magyar
keresztlevelek is, ha már megkapták őket.
• Anya és apa házassági levele. Magyar házassági
levél is, ha már megkapták.
• És ami a legfontosabb – a gyerek(ek)
keresztlevele.
• Ha a gyerek a szülők eskü tétele után
született, akkor biztos kell őket bejelenteni/
anyakönyveztetni. DE HA a gyerek a szülők
eskü tétele közben született, akkor köztes
állampolgársági kérelmet kell kitöltsünk.
Úgyanúgy vissza kell vezesse 1945 előtt.

Köldökzsínor program – anyasági
támogatás és babakötvény

• Úgyanazok a papírok kellenek mint a születésbejelentéshez.
• Viszont konzuli napra még kell hozzanak egy
bankszámla kivonatot, mindenképp az anyuka
nevére, aláírva és pecsételve, eredetben a
banktól. (NE legyen CEC bankos)

Konzuli napon ismét be kell
mutatni az eredeti papírokat!
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Fizesse elõ vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

