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Nyári vakációs programok a könyvtárban
„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték
magukat szavaidtól.” Carl William Buehner
A Sarmasági Köz
ségi Könyvtár idén
első alkalommal szer
vezett vakációs foglal
kozásokat a gyere
kek számára, együtt
működve a Művelődési
Ház és a Pro Sarmaság
Kulturális Egyesület
munkatársaival.
A program július
ban kezdődött azzal
a céllal, hogy hozzá
járuljunk ahhoz, hogy
a gyerekeknek egy kel
lemesebb és hasznos,
a szülőknek pedig egy
nyugodtabb vakációjuk
legyen, hiszen a vakáció
időszakában nagyon
sok szülő dolgozik és
aggodalmat jelent, hogy
ebben az időben a gyermek mivel tölti idejét.
A vakációs tevékenységek lebonyolítását nagy iz
galom és kíváncsiság előzte meg, ugyanis az elmúlt
években hasonló program megszervezésre nem került
sor a könyvtár keretén belül, nem volt előrelátható az
első próbálkozás eredménye. Ugyanolyan újdonság

A tartalomból
Generációkon át tartó szokások és
hagyományok, melyeket őseinktől
kaptunk
Szász Endre
mesél nekünk
arról, hogy
ő miként élte
meg fiatalkorát
az akkori
szokásokat, beszél
arról, hogy már
30 éve élvezi a
nyugdíjas életet
feleségével együtt.

2. oldal

volt ez a számunkra is, mint a gyerekek számára, po
zitív értelembe vett kihívás.
Valójában nagyon kellemes csalódás ért, nagy öröm
volt látni az egyre növekvő érdeklődést, kíváncsiságot
és buzgóságot a gyerekek részéről.
Folytatás az 5. oldalon

Az egyetemi
évek
nehézségeiről
és az álmai
követéséről
kérdeztem
a frissen
diplomázott
Kocsis
AndreaGabriellát

3-4. oldal
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Generációkon át tartó szokások és
hagyományok, melyeket őseinktől kaptunk
Szász Endre mesél nekünk arról, hogy ő miként élte meg fiatalkorát az akkori szokásokat,
beszél arról, hogy már 30 éve élvezi a nyugdíjas életet feleségével együtt.
Ön 74éves fejjel, hogyan emlékszik vissza gyerekkorára,
az akkori szokásokra és hagyományokra?
Mint minden akkori fiatalnak a legnagyobb
foglalkozásuk a munka és a munka volt. Az állatokkal
jártunk ki legelni, vigyáztunk rájuk, szénát forgatunk
és sorolhatnám tovább. Mikor megkonfirmáltunk az
akkori időkben már nagyfiú meg nagylánynak hívtak
minket. 18 éves koromig elvégeztem a 7 osztályt,
utána pedig rögtön elmentem dolgozni a bányába. A
bányához nem akartak felvenni, a feleségem vitt egy
véka málét Illésnek, s így sikerült bejutnom. Sajnos a
legnehezebb helyre kerültem ahol a szenet hozták fel
a földből, sokszor sárban, nagy vízben dolgoztunk s
most a fiatalok, gyermekeink irigylik a nyugdíjunkat
pedig azért keményen megszenvedtünk.
Régen nem voltak szórakozási lehetőségek még
mozi sem. Jártunk „papizni”: volt egy kis darab fa,
ami egy deszkára volt felállítva, azt pedig el kellet,
üssél. A csapattársad megkellet, keresse, te pedig addig
megkerested az eldugott botokat. A botból összesen
10 darab volt. Ha behajította a papit s az másik csapat
deszkájára került, akkor a botot ott kellet, hagyjad s nem
hozhattad be. Mikor elhasználtad a 10 botot akkor kiestél
és a játéknak vége volt.
Régen rendeztem újévi bált, ahol összeálltam 4
barátommal és összehívtunk 40-50 párt, akik hoztak
páronként egy kancsó bort, a leányok pedig egy tányér
házilag készített süteményt (hájas tésztát vagy tepertős
pogácsát ki/mit). A bál a régi óvodába volt megrendezve.
Volt alszegi meg felszegi bál, de ölték meg egymást. Az
alszegi fiú mindig felszegi lányt vett el vagy épp fordítva.
A szüleink idejében bál volt, a mi időnkben pedig már
megvolt a fenti kultúrház, ahol minden szombaton lagzi
volt. Minden szombaton oda voltunk, nagy lagzik voltak
régen azok voltak a szórakozások mikor hajnalig húzta a
fülünkbe a cigány. Nem volt annyi választék ennivalóból
sem, csak egy kis tepertőspogácsa meg fasírt és jó csiga
leves. Leginkább azért jártunk, mert akkor legalább jól
laktunk.
Az akkori kommunista világ mire tanította meg, és mi
volt abban, ami most a demokráciában nincs meg?
Legnagyobb az volt, hogy nem volt jogod semmihez.
Az utcán nem mehettél egy megadott időtartam alatt.
Kijártuk az iskolát vagy a fiaim kijárták a líceumot egyik
villanyszerelő másik lakatos, kinek milyen mestersége
volt. Az iskola elvégzése után rögtön mentek a bányába.
Amikor leszereltem a katonaságtól nem ülhettem otthon
5 nap múlva kellet jelentkezni, kellet menni „sittbe”
úgymond nem lehetet „pofázni”. Akkor egyáltalán
nem volt szabadság az egész fiatalságunkat munkával
töltöttük el, fiatalon összeházasodtunk én már 20 évesen
bevonultam 2 évet a katonaságba, Dobrudzsába. Onnan
nem volt szabad hazajönni, ha kaptunk is 3 napot több
időbe került a haza út, hiszen akkor még nem volt gyors
vonat. Ha a feleségemmel is leveleztünk sokszor, ha a
parancsnok észrevette büntetést kaptam érte.

Minden az akkori időszakban ki volt porciózva: a
kenyér, liszt, olaj és cukor. Volt pénzünk, mert kerestünk,
de nem volt mire elköltsük, nem volt ennyi minden, mint
a mostani időben, hogy mindenért futunk a boltba. Azt
ettünk, amit otthon megtermeltünk magunknak.
Elmondhatja, hogy már 30 éve nyugdíjba vonult, így
kiszámolva több éve nyugdíjas, mint ahány évet ledolgozott.
Honnan kezdte és hova jutott?
Fiatalkoromtól kezdve, mint ahogy elmondtam
18évesen elkezdtem dolgozni a bányába. Utána
elkerültem a katonasághoz ahol két évet voltam
a lövészetnél, ágyuknál. Mikor haza jöttem ismét
visszakerültem a bányához, a feleségem pedig a
colectivnél dolgozott. Volt nekem rossz is, de jó is, akkor
voltam a legjobb időszakomban. 45 évesen nyugdíjba
jöttem, amikor vége lett a kommunizmusnak. Mamádat
leszerződték, mint kocsis, mert engem nem tudtak. 7
évig hordtam Lompért-Ilosva között a doktornőket.
Rengeteget jártam fuvarba, a faluba, a falun kívül, még a
nyugdíjam mellet megkerestem a mamád fizetését is, mert
hát ő nagy beteg lett 20 éve már és nem tudott eljárni,
dolgozni. Minden szüreti felvonuláson jelen voltam a
lovaimmal, amiket 2011-ben eladtam a szomszéd faluba,
amit az óta is bánok, hiszen ők voltak a mindeneim.
Gyermekeim és unokáim is imádták őket, élveztek velem
járni fuvarba, sosem szűkölködtünk semmiben.
Hogyan látja, a mostani világban fennmaradhatnak a
hagyományok vagy átalakulnak?
Teljesen megváltoztak a szokások, de vannak, amik
még mindig megmaradtak: például szombaton vannak a
lakodalmak, tartanak minden évben szüreti felvonulást,
ahol minden évben most is részt veszek, mint felvonuló,
a családi disznóvágások. A mai időben megváltoztak a
szórakozási lehetőségek is, most nagyúr a luxus, a mi
időnkben nem volt ilyesmi. Egyik jobban megy a másik
után. De mindenki saját magában dönti el, hogy a szíve
mélyén milyen hagyományoknak él és ezeket miként
tartja be. 			
Varga-Bai Tamara
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Az egyetemi évek nehézségeiről és az
álmai követéséről kérdeztem a frissen
diplomázott Kocsis Andrea-Gabriellát
Milyen nehézségeket véltél
felfedezni az egyetemi éveid
alatt? S milyennek találtad
azokat?
Én úgy gondolom, hogy az
egyetemi évek alatt mindenben
vannak nehézségek. Ezekben az
években kezdi el az ember önállóvá válását, megismerni önmagát
és a saját határait. Kezdve azzal,
hogy a falusi, valamint kisvárosi
megszokott környezetből kikerülni a nagyvárosi életbe nem olyan
egyszerű, mint azt gondolnánk.
Az első napokban, hetekben, sőt
hónapokban is izgatottság vegyült
félelemmel bennem, és úgy hiszem
ezzel nem voltam egyedül. De ez
így van rendjén, mert akár milyen új fejezet is kezdődjék az életünkben, olyankor izgatottak vagyunk, várjuk, hogy új dolgokat
tapasztaljunk, tanuljunk, éljünk
meg. Ugyanakkor, bennünk van
egy adott félelem is, hogy mi fog
történni, ha nem tetszik a változás? Ha nem tudok beilleszkedni
az új környezetbe? Ha nem sikerül helyt álljak? Beilleszkedni
egy új környezetbe sohasem könnyű, ismeretlen minden, ismeretlen mindenki. Viszont ez nem ok arra, hogy ne legyünk
nyitottak, és tartózkodjunk az újtól.
Nekem személy szerint megszokni a nagyvárosi nyüzsgést
volt a legnagyobb nehézség. Az az el nem csituló zaj, a sok
ember, az állandó mozgásban lévő város. Talán, éjjel 3 és 5
óra között csendesül el a város, de ez is sok mindentől függ.
Kellett pár hónap még ezt a zsúfoltságot, nyüzsgést megszoktam. Nehézség volt még maga az egyetemi életbe beszokni.
Furcsa volt, a megszokott 8-14 iskolai program után, hogy
az egyetemen lehet, hogy egész nap csak este 6-tól van egy
kurzusod. Nem igazán olyan volt az egyetem ahogyan azt
elképzeltük, vagy ahogyan a filmekben látjuk. Beszélek itt
saját magam nevében, arról az egyetemről, amelyikre én jártam. Megpróbáltató meg az is, hogy minden féle papírmunkát te magad kell elrendezz, legyen az egyetemen, postán,
polgármesteri hivatalban, ne adj’ Isten, rendőrségen. Mégis a
legnagyobb nehézség az volt számomra, hogy szedjem össze a
bátorságom, és merjek kérdezni, merjek segítséget kérni, merjek nyitottabb lenni, és mikor ez megvolt, a fentebb felsorolt
nehézségek nem is tűntek már olyan nehezeknek.
Mesélj a kolozsvári életről, milyen tanácsokat tudsz

adni a következő generációnak?
Azt hiszem nem túlzok, ha
azt mondom, hogy Kolozsvár
a lehetőségek városa. Mindenre
van lehetősége annak, aki
Kolozsváron tervezi a továbbtanulást, aki nyitott és aki tényleg
akar élni a lehetőségekkel. Persze
időigényes folyamat, mert a lehetőségek nem fognak senkinek
az ölébe hullani, nyitottnak kell
lenni, és jó ha tudod, hogy milyen téren szeretnél elindulni.
De ha nem tudod, az sem baj,
mert lehet, hogy pont út közben
találsz rá arra, ami szívesen foglalkoztat téged. Mindenkinek,
aki Kolozsváron tervezi tanulmányai elvégzést, annak figyelmébe
ajánlom a Kolozsvári Magyar
Diákszövetséget. Ők azért vannak, hogy segítsenek, bármivel
lehet hozzájuk fordulni, tanácsot
adnak, eligazítanak, programokat
és előadásokat szerveznek.
Úgy gondolom, hogy a kolozsvári élet mindenki számára más.
Számomra a kolozsvári életet az esemény dússág, tapasztalatszerzés, személyes fejlődés jellemzi. Diákként elég nehéz
unatkozni ebben az egyetemi városban, és pár eseményen,
programon való részvétel is tapasztalatokkal gazdagít. És
nem csupán tapasztalatokkal, hanem új barátokkal is, és ezek
az új barátok révén a látókörünk is szélesül. A legjobb része
diáknak lenni egy ilyen nagy városban, hogy az ország, sőt a
világ minden pontjáról érkeznek ide tanulni vágyó fiatalok,
akiket miután megismersz, tanulsz tőlük, és rájössz, hogy
annyi minden vár még rá, hogy felfedezd. Például, hogy én
az egyetemen angol nyelven végzetem, nagyon sok külföldi
csoporttársam volt, Brazíliától megkezdve, Izraelen keresztül,
Kínáig. A KMDSZ Diáknapokat kötelező programként ajánlom minden kolozsvári egyetemistának. A vizsgaidőszakra
testileg és lelkileg is fel kell készülni, mert eléggé emberpróbáló időszak tud lenni. Több szervezet és intézmények vannak,
ahova a fiatalok szívesen látottak, például ay Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület (EMKE), Magyar Ifjúsági Tanács
(MIT) és mások. Vannak tartva ifjúsági keresztény istentiszteletek is. A legtöbb karnak van diákszervezete is, amihez
ajánlott csatlakozni. Ilyen például a KGK – a Közgazdász
klub.
Az egyetem mellett, rengeteg szórakozási lehetőség is van.
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A klubbok és bárok mellett, más lehetőség is van arra, hogy a
fiatalok jól érezzék magukat. Például adrenalin park, mozi,
tekepályák, több sportpálya, parkok és persze olyan programok amelyek közvetlenül a diákok számára kerülnek megrendezésre. Nem lehet unatkozni.
Mi motivált téged arra, hogy Kolozsváron folytasd tanulmányaid és miért pont a Nemzetközi Kapcsolatok és
Európai Tanulmányok szakot választottad a Babeş-Bolyai
Tudományegyetemen?
Mikor egyetemet választottam, fontos volt, hogy közel
legyen. Nagyban befolyásolta a döntésemet még az is, hogy
mennyire elismert az egyetem. Valamennyi számban az
is közrejátszott a döntéskor, hogy a közelebbi barátaim is
Kolozsvárra készültek. Igaz, hogy ez nem lenne szabad hatással legyen a döntésünkre, hanem önállóan válasszunk, de
amikor elköltözünk egy idegen városba, jó, ha van pár kedves
és ismerős arc a közelünkben. Mikor nézegettem, hogy milyen
szakok indulnak akkor évben, próbáltam olyan szakot keresni, ami érdekel és eltudom képzelni magam abban a szakmában, amivel szeretnék foglalkozni a jövőben. A Babeş-Bolyai
Tudományegyetemen Nemzetközi Kapcsolatok és Európai
Tanulmányok szak csak román és angol nyelven indult.
Mivel úgy gondoltam, hogyha úgy is nemzetközi kapcsolatokkal és Európával kapcsolatos dolgokról fogok tanulni, hasznosabb lenne angol nyelven tanulni. Az előző éves órarendek,
és a tanév felépítése általában megtalálhatóak az egyetemek
honlapjain, ezeket tanulmányozva lehet egy képünk arról,
hogy mit is tanítanak azon a szakon. Nekem érdekesnek tűnt
és tetszett ennek a szaknak a tanterve, és mindaz, amit nyújt,
ezért ide felvételiztem.
Az elmúlt közel 4 évben milyen szakmai sikereket éltél
meg?
Nem kifejezetten szakmai sikereknek nevezném, inkább
jelentősebb tapasztalatszerzésnek, például azt, amikor első évben többször is önkénteskedtem. Fontosabb tapasztalatokkal
gazdagodtam az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián
való önkénteskedésemkor. Másodévtől elkezdtem részmunkaidőben dolgozni, majd másodév végétől teljes munkaidőben.
Nem volt könnyű az egyetemet és a munkát összehangolni,
de megérte. A tapasztalatok, amiket szereztem, az embereket, akiket megismertem érdemessé tették azt a fárasztó
időszakot.
Az egyetemi éveid alatt mi volt a legnehezebb döntés,
amit meg kellet hoznod?
Azt hiszem, a legnehezebb döntés, amit meg kellett hoznom, az az volt, hogy kockáztassam-e a tanulmányaimat,
tanulmányi eredményeimet azért, hogy dolgozhassak egyetem
mellett. Úgy gondolom jól döntöttem, hogy már egyetem alatt
munkát kerestem, mert a plusz jövedelem mellett, barátokkal,
különböző szakmai ismeretekkel gazdagodtam.
Vannak-e rövid távú terveid, esetleg hosszú távú?
Rövid távú terveim vannak, hosszú távra még nem igazán terveztem. Szeretnék idén ősszel a tanult idegennyelvekből
(angol, német, olasz) nyelvdiplomát is szerezni. Ez hivatalosan is azt jelentené, hogy 5 nyelvet ismerek és beszélek a magyarral és románnal együtt. És remélhetőleg idővel ez a szám
még nőni fog. Ez az, amit nagyon szeretek, idegen nyelveket
tanulni, és hasznos tényezője a hosszú távú tervemnek.

Hogyan kerültél a kolozsvári Eurotrans Alapít
ványhoz? Voltak valami kapcsolataid, vagy csak kaptál
egy lehetőséget?
Úgy kerültem az Eurotrans Alapítvány központi irodájába, hogy a főnököm az előző munkahelyemről egyben
az Alapítvány elnöke is. Tőle kaptam ezt az állásajánlatot az Alapítványhoz, amiért nem tudok elég hálás lenni.
Nagyszerű munkatársaim vannak, sokat tanulok és fejlődök.
A legjobban mégis azt szeretem, hogy a munkánkkal segítjük
az embereket.
Tudom, hogy szeretsz utazni és megismerni újabbnálújabb kultúrákat, legszívesebben külföldön keresnél hosszú
távra állást?
Olyan szolgálatot szeretnék hosszú távon, amellyel állandó mozgásban lehetek, épp ezért úgy gondolom, hogy ha
a helyzet úgy hozná és ehhez az álláshoz külföldre kellene
költöznöm több időre, egyáltalán nem bánnám. Mert attól,
hogy én azt dolgozzam amit szeretek, és ennek a velejárója az,
hogy elköltözzek, még nem jelenti azt, hogy hátatfordítok az
eddigi életemnek, mert nekem van itt egy otthonom, ahova
bármikor hazajöhetek.
Ha lehetne egy lehetőséged változtatni valamin az elmúlt időszakból, mi lenne az?
Nagyon bánom azt, hogy a 3 egyetemi év alatt nem jutottam el az Erasmus+ programmal egy más országba tanulni.
Ha tehetném és változtathatnák bármin, akkora az lenne az,
hogy az Erasmus+ program keretein belül lehetőségem legyen
külföldön tanulni egy fél évet.
Kérlek, mondj néhány szót a következő generációnak,
akik most kezdik el hajszolni álmaikat, adj tanácsot nekik, amiből te is tanultál és akár nekik is hasznos lehet.
Én csak arra szeretnék bíztatni mindenkit, aki most lép
ki a nagybetűs ÉLETbe, aki most kezdi az egyetemet, aki
megálmodott valamit és szeretné azt valóssá tenni, és úgy
mindenkinek, hogy a legfontosabb dolog annak érdekében,
hogy fejlődjünk és sikereket érjünk el, az az, hogy mindig nyitottnak kell lenni. Mindennek és mindenkinek kell adni egy
lehetőséget,mert sosem tudhatjuk, hogy vajon melyik tényező által fog az életünk egy más úton továbbhaladni. Ahhoz,
hogy kitartóak legyünk és legyen elég lelkierőnk az álmaink
hajszolására, szükségünk van egy nagyon optimista és nyitott
gondolkodásmódra. Tudnunk kell azt, hogy nem mindig fog
minden elsőre sikerülni, vagy másodjára, esetleg huszadjára
se. Tudnunk kell, hogy mikor kell valamit abbahagyni, ha
az már nincs ránk pozitív hatással. Tudnunk kell elfogadni
a vereséget is, és úgy felfogni ha valami nem sikerült, vagy
nem mi kerültünk ki győztes ként, hogy tapasztalatot mindenképp szereztünk. Nagyon kitartónak kell lenni, ha valami
eredményt szeretnénk látni, mert minden nehéz az elején, és
a feladat, az akadály, a nehézség nem fog egyszerűbb, könnyebb lenni, hanem mi erősödünk meg a próbálkozások, a
tapasztalatok, a hit és az akarat által. Bátornak kell lenni, és
segítséget kérni, ha szükségünk van rá, rákérdezni arra, ami
nem tiszta számunkra. Én ezeket tartom fontosnak ahhoz,
hogy fejlődjön valaki, sikereket érjen el, és hogy valóra vátsa
az álmait. Végezetül egy sokatmondó közmondással zárnák:
„Nincs senki, akinek tanulni ne kellene, és senki, akitől taVarga-Bai Tamara
nulni ne lehetne.”			
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Nyári vakációs programok a könyvtárban

Folytatás az 1. oldalról
Átlagosan 30-40 gyerek vett részt egy-egy alkalom
mal, amely véleményen szerint igen szép számnak
mondható, minden alkalommal voltak új gyerekek
is. A legnagyobb kihívást talán a korosztályok közötti
különbség jelentette, igen szép számban vettek részt
óvodás gyerekek is. Nagy segítség volt Molnár Judith,
Lukács Edina és Tóth Timea anyukák jelenléte, akik
elkisérték gyerekeiket a foglalkozásokra. Molnár
Judith óvónő nagyon sok hasznos ötlettel látott el ,
nagy segítség volt állandó jelenléte és önzetlen segít
sége a foglalkozásokon. Köszönet nekik és minden
szülőnak, akik időt és türelmet fordítottak ezekre az
alkalmakra.
A foglalkozások jelentős része kézműves
tevékenységekből álltak: festettünk, rajzoltunk, ra
gasztottunk, különböző dísztárgyakat készítettünk,
de volt filmnézés, valamint szabadtéri program is. A
kézzel készített dolgokat próbáltuk olyan kellékekből
elkészíteni, melyek olcsón beszerezhetőek, vagy meg
találhatóak a háztartásban, hogy anyagilag ne ter
heljük a szülőket. Vakáció lévén , elsődleges célunk az
volt , hogy a tevékenységek ne legyenek megterhelőek,
inkább alkottunk, nem oktattunk.
Az utolsó előtti találkozóra egy-egy levelet kértem
a gyerekektől, amelybe belefoglalták észrevételeiket,
az esetleges hiányosságokat, hogy ezáltal könnyebb
legyen a következő „Vakáció a könyvtárban” nevet
viselő program megszervezése.
Ezekből a levelekből idézek néhányat:
„Az én nyaram veletek nagyon jó volt. Sokat játszottunk kint és bent is. A sok dolog, amit készítettünk nagyon jó
emlék lesz számomra. Sokat nevettem, néha mérgelődtem, de

akkoris köszönöm, hogy itt lehettem.” (K.I.)
„ Ez a nyári program nagyon jó volt. A jó az volt, hogy
mindig érdekes dolgokat csináltunk, a rossz az volt, hogy korán kellett kelni. Jól éreztem magam.” (F.D.)
„ Én nagyon jól éreztem magam ezeken a programokon,
és legszívesebben minden nap jöttem volna. Remélem jövőre
is lesz.” (K.A.)
„Nekem nagyon tetszett az elmúlt 6 hét. Jól éreztem
magam, jók voltak a tevékenységek. Jövő évben lehetne egy
kicsivel több fiús program.” (T.M.)
„Nagyon örülök, hogy létrejött ez a foglalkoztató, ahol
nagyon sokat tanultunk és szórakoztunk. Nekem legeslegjobban a kézimunkák és a fílm tetszett.Nem hiányzott semmi,
minden megfelelt úgy, ahogy volt. Nagyon szépen köszönök
mindent.” (E.B.)
„Nekem igazából minden tetszett, de a kedvencem a
befőttes üvegből készült dísz volt. A kis herceg című fílm kicsit
unalmas volt. Nagyon jól éreztem magam, mert sok új dolgot
tanultam itt.” (K.B.)
Augusztus 30-án került sor a záróünnepségre, ame
lyet jókedv és vidámság jellemzett. Ezen az alkalmon
a gyerekek egy emléklapot kaptak a könyvtár részéről,
a végén pedig mindenki haza vitte a nyár folyamán
készített dolgokat.
Elmondhatom, hogy nem volt nehéz ilyen jóln
evelt, türelmes és értelmes gyerekekkel együttműködni.
Remélem az elkövetkező években sokkal színesebb pro
gramokat tudunk szervezni, nagyobb hozzáértéssel.
Köszönöm a Művelődési Ház ügyintézőjének,
Székely Anettának a segítséget, valamint a Pro
Sarmaság Kulturális Egyesület anyagi támogatását a
záróünnepség kivielezése céljából.
Bóné Ildikó-Gréta
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Módosul a Földtörvény

2018, augusztus 9-től hatályos a 231/2018-as számú törvény, amely módosítja és kiegészíti a
18/1991-es számú Földtörvény rendelkezéseit.

Ennek értelmében a hatályosság napjától számí
tott 120 napon belül, mind a fizikai személyek,
mind pedig a jogi személyek, kérvényt nyújthatnak
be a házukhoz vagy a melléképületeikhez tartozó
területek tulajdonjogának megállapítása vagy a
tulajdonjog visszaállítása érdekében, továbbá az
azokat övező udvaroknak, kerteknek tulajdon
jogát igényelhetik, amelyek ilyen értelemben fel
lettek tüntetve tulajdoni okiratokon, a telekköny
vben, a mezőgazdasági naplóban (Registru Agri
col), vagy más telekkönyvi aktán, a mezőgazdasági
termelőszövetkezetekbe való belépéskor, vagy
ezeknek a hiányában igényük bármilyen bizonyító
okirattal alátámasztható, beleértve tanúsító szemé
lyek hiteles (közjegyzői) nyilatkozatait is.
A lakóházhoz tartozó területek esetében, ame
lyeket nem szövetkezetesítettek, a birtoklók vagy

azoknak az örökösei, tulajdonlapot (titlu de propri
etetate) igényelhetnek a megyei földosztó bizottságtól
az alábbiak szerint:
- a kérelmező szerepel a mezőgazdasági naplóban
vagy a kataszteri és adóügyi nyilvántartásokban
- a terület a román állam tulajdonában van és a
kérelmező személyek a tulajdonában vannak azoknak
az építményeknek, amelyek az igényelt, jelen törvény
tárgyát képező területen állnak,
- amelyek nem képezik tárgyát más személyek tula
jdoni vagy tulajdonjog visszaállítási kérelmeinek.
Ilyen értelemben az érdekeltek kérvényt nyújthatnak be a helyi földosztó bizottságokhoz (comisii locale
de fond funciar) amelyek nyilvántartást hoznak létre
és vezetnek a 231/2018-as törvény alapján benyújtott
kérelmekről.

16. évfolyam | 8. szám | 
Közéleti, közművelődési havilap

Születtek
Vincze Áron, aki Vincze Róbert és
Vincze Heléna fia
Katona Alíz-Viktória, aki Katona Ádám
és Katona Melinda lánya
Lukács-István Ádám, aki Lukács Ottó és
István Krisztina fia
Vicsai Teodor-Róbert, aki Vicsai
Szabolcs és Vicsai Kinga fia
Lazăr Loredana-Vanesa, aki Lazăr IoanAlin és Varga Viorica lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

Házasságot
kötöttek
Varga Zoltán és Lacatos EsmeraldaFlorica
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Kocsis-Feri Róbert és Veres Kinga

Sok boldogságot!

ElhalálozTAK
Szentkirályi Carolina, élt 85 évet
Farkas Andrei, élt 86 évet
Erdei Márta, élt 70 évet
Bihari Carolina, élt 83 évet
Katona György, élt 44 évet
Demjén Alexandru, élt 84 évet
Előző lapszámunkban szerkesztői elírás
történt: Dobrai Zoltán, élt 54 évet. Elnézést
kérünk a gyászoló családtól.
Béke poraikra!
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Varga Györgynek és feleségének boldog házassági
évfordulót kíván családjuk, illetve Gyuri tatának
boldog 80-ik születésnapot! A Jó Isten tartsa meg
őket még nagyon sokáig egészségben, szeretetben
családjuk körében!

Fizesse elő vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

