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Móra László
Karácsonyi csengő
Csingilingi, cseng a csengő,
Száll a szánkó, mint a felhő,
Csaknem elszakad a gyeplő,
Csingilingi, cseng a csengő.

Égi szánkót hajt az angyal.
És mire az estihajnal
Megjön a szép fenyőgallyal,
Cseng a csengő, jő az angyal.

Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,
S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.

Ady Endre

Kis karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

Juhász Gyula
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, 
s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Arany diót, arany csengőt,
Ezüst lepkét, ringót rengőt,
Amilyen még földön nem nőtt,
S csilingelő arany csengőt.

Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,
Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra.

Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget.
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A választási eredmények tükrében Berki Edithet, az RMDSZ 
helyi elnökét kérdeztem arról, hogy mennyire lehetünk megelé-
gedve úgy országos, mint helyi szinten. 

„Úgy gondolom, hogy összeségében elégedettek lehetünk. 
Az idei év sok mindent elvett tőlünk, kultúrális eseményeket, 
közösségi kapcsolattartást, elvette a családunkkal tölhető idő 
mennyiségét stb., és elvette a választópolgárok bátorságát is. 
Mégis azt kell mondanom, hogy a koronavírus okozta járvány 
mellett mégis sokan voltak akik megértettek a parlamenti vá-
lasztások fontosságát. Megértették azt, hogy most talén mé fon-
tosabb elmenni szavazni, mint valaha. Más pártok túlnyomó 
előnyt kovácsolhattak volna abból, ha  amagyarság nem megy el 
szavazni. Épp ezért vagyunk hálásak minden magyar embernek, 
aki túltett félelmein és szavazatával támogatta az RMDSZ jelölt-
jeit. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy Sarmaság terü-
letén is minden egyes körzetben évről évre kisebb a részvételi 
arány választások alkalmával, nem csak országos szinten van 
ezzel probléma. Remélem azért, hogy lassan mindenki megérti 
azt, hogy milyen fontos a képviselet és milyen előnyökkel járhat 
ez a magyarség számára.

Büszke vagyok a sarmaságiakra, hogy szavazataikkal hoz-
zájárultak ahhoz, hogy képviselő mellett, négy év után újra sze-
nátorunk is lehessen!”

Sarmaság községben az RMDSZ képviselő jelöltje 82%-át 
kapta meg a szavazatoknak, a szenátorjelöltje pedig 83%-át. 
A vírushelyzet miatt a parlamenti választások alkalmával nem 
csak a mozgásképtelenek igényelhettek mozgóúrnát, hanem 
a krónikus betegsében szenvedők is, így az RMDSZ Sarmasági 
Szervezete 159 mozgóúrnát biztosított a községen belül. Időt, 
munkát és odafi gyelést igényelt ennyi mozgóúrna-kérelem be-
gyűjtése, de minden ráfordított percet megért, hiszen olyanok 
is élhettek szavazati jogukkal, akik másképp nem tudtak volna. 
Legyenek ők példák mindannyiunk számára! 

Székely Anetta

Szilágy megyében az RMDSZ a második politikai erő

Országos szinten az RMDSZ 5,89%-ot ért el
Képviselőház:
• PSD - (1.705.777 szavazat) - 28,90 %
• PNL - (1.486.401 szavazat) - 25,19%
• USR PLUS - (906.962 szavazat) - 15,37%
• AUR - (535.828 szavazat) - 9,08%
• RMDSZ - (339.030 szavazat) - 5,74%

Szenátus
• PSD - (1.732.276 szavazat) - 29,32%
• PNL - (1.511.225 szavazat) - 25,58%
• USR PLUS - (936.862 szavazat) - 15,86%
• AUR - (541.935 szavazat) - 9,17%
• RMDSZ - (348.262 szavazat) - 5,89%

Szilágy megyei végső eredmények
A választás napján Szilágy megye lakosságának 36,93 %-a, 

72.152 személy járult a sza-
vazóurnákhoz. A szavazatok 
feldolgozása után az RMDSZ a 
második helyet érte el.

Vasárnap este Seres Dénes 
parlamenti képviselő megkö-
szönte a szilágysági magyarok 
bizalmát, és kiemelte: mint ed-
dig mindig, a magyar emberek 
most is megértették a helyzet 
fontosságát, elmentek szavaz-
ni, és támogatták az érdekvé-
delmi szervezetet. ,,Köszönet 
érte, és megígérjük, ha a szi-
lágysági magyaroknak lesz 
képviselete a parlamentben, 
kiállunk az érdekeikért” - nyi-
latkozta a képviselő.

A képviselőház jelöltjeire leadott szavazatok:
• PNL –  19 133 szavazat – 27,21%
• RMDSZ – 16 768 szavazat – 23,84%
• PSD – 14 784 szavazat – 21,02%
• USR PLUS – 8 138 szavazat – 11,57%
• AUR – 4 567 szavazat – 6,49%
A szenátorjelöltekre leadott szavazatok:
• PNL – 19 263 szavazat – 27,27%
• RMDSZ – 17 236 szavazat – 24,4%
• PSD – 14 628 szavazat – 20,71%
• USR PLUS – 8 696 szavazat – 12,31%
• ARANY – 4 521 szavazat – 6,4%

Kulcsár Mária

Képviselője és szenátora is van az RMDSZ Szilágy me-
gyei szervezetének

Négy év után ismét van szenátora Szilágy megyének Kovács 
Irénke oktatási államtitkár személyében – tudtuk meg Seres 
Dénes parlamenti képviselőtől, aki egy újabb mandátumot 
nyert a választást követően.

„Köszönhetően a Szilágy megyei magyarság hozzáállásának, 
hogy ilyen nehéz körülmények között is elment szavazni, meg-
bízatást kaptunk, hogy képviseljük az érdekeiket a következő 
négy évben. Nagyon fontos, hogy nem csak a képviselőházban, 
hanem a szenátusban is van képviseletünk Kovács Irénke ál-
lamtitkár asszony személyében, így sokkal határozottabban és 
hatékonyabban tudjuk képviselni mindazt, amit a szilágyságiak 
szeretnének.

Megköszönjük a szilágysági magyarságnak, a választóink-
nak a bizalmat, és megígérjük, hogy a lehetőségekhez mérten 
mindig az érdekeiket fogjuk képviselni.

Támogatni fogjuk a fejlődést
Ami az elkövetkezendő négy évet illeti, elsősorban a fejlesz-

tésre szeretnék összpontosítani, hiszen a szilágysági közösség 

akkor fejlődik, ha biztosítva van az infrastruktúra és a különbö-
ző szolgáltatások jól működnek. Mindez elérhető majd az eu-
rópai és a helyi nemzeti források által, amit kötelező módon ki 
kell használnunk. E téren szeretnék segíteni a törvényhozásban, 
hogy olyan rend szert alakítsunk ki, ami megkönnyíti a pályázati 
lehetőségeket és a kivitelezést. Gondolok itt a hatékony verseny-
tárgyalásokra, hogy a beruházások minél hamarabb tudjanak 
elkezdődni és a kivitelezés zökkenőmentesen történjen.

Azt szeretném elérni, hogy a mandátum végén ne legyen 
egy olyan magyar település sem, ahol nincsenek modern utak, 
vízellátás, csatornázás, sőt ebben a négy évben elkezdődik a 
gázellátás kivitelezése is.

Támogatjuk az intézményrendszer átszervezését
A másik fontos cél az intézményi átszervezés, hiszen nagyon 

sok szempontból a román intézményrendszert át kell szervezni, 
gondolok itt a tanügyre, az egészségügyre és a közigazgatásra.

Fontos a decentralizáció kialakítása
Én a közigazgatásban dolgoztam nagyon sok éven keresz-

tül, most is ott szeretnék tevékenykedni, és fontosnak tartom 
a decentralizáció kialakítását, hogy ne minden Bukaresttől 
függjön, hanem a helyi közösségek akarata szerint működjön. 
Szeretném, ha anyagilag jobban tudnánk a helyi közösségeket 
támogatni, ami azt jelenti, hogy legyen kiszámíthatóbb a költ-
ségvetés, hogy amit a helyi közösségek elhatároznak, és ami a 
kivitelezéshez szükséges, az biztosítva legyen. Minden olyan 
kezdeményezést támogatni fogunk, ami a jobb megélhetést, 
a civilizált életmódot elősegíti, legyen az akár egy kedvezőbb 
fi zetés- vagy nyugdíjrendszer.

Akadálymentes ügyintézést!
Egy másik fontos kérdés a bürokrácia kiiktatása, hiszen 

minden magyar ember tapasztalhatta, hogy ügyeinek intézése 
mind a helyi, mind a megyei közigazgatási intézményekben sok 
időt igényel. Ezt egyszerűbbé kell tenni, digitalizálni, moder-
nizálni kell ahhoz, hogy nagyon gyorsan lehessen az ügyeket 
megoldani.

Meg kell őrizzük hagyományainkat, kultúránkat!
Sok minden van még, amit erre a négy évre tervezünk, köz-

tük szerepel a magyar kultúra és a hagyományok megőrzése, 
a nyelvhasználat biztosítása, örökségünk megtartása, a műem-
lékeink védelme, és mindaz, ami a mi érdekünket, a mi meg-
maradásunkat szolgálja” – nyilatkozta Seres Dénes képviselő, 
aki már a választás napján elmondta, hogy a Szilágyságért, a 
szülőföld gyarapodásáért szavazott.

Fiataljaink boldogulásáért és egy gondmentes időskorért
Arra, hogy minden ember otthon érezze magát, szeresse azt 

a földet, ahol született, és arra ösztönözze gyerekeit, unokáit, 
hogy itthon rakjanak családi fészket, ahol majd fi ataljaink szép, 
fejlődő környezetben boldogan élhetnek, megteremtve minden 
feltételt a jóléthez.

„És szavaztam arra is, hogy a szépkorúaknak egy békés, 
nyugodt, gondmentes időskort tudjunk teremteni. Mindezek 
alapfeltétele a fejlődés, az összefogás, hagyományaink ápolása, 
örökségünk megőrzése, ugyanakkor az a célunk, hogy unokáink 
tudják majd továbbvinni mindazt a jót és értéket, amit örököl-
tek” – tette hozzá a képviselő.

Kulcsár Mária

„Elsődleges célkitűzésem aktív szerepet vállalni 
az oktatás megreformálásának törvényes kereteinek 
megteremtésében”

Kovács Irén Erzsébet vagyok, kisebbségi oktatásért felelős 
államtitkár, leendő Szilágy megyei szenátor. A „hepehupás, vén 
Szilágyból” származom. Biológia, angol nyelv és irodalom, va-
lamint oktatásszervezés szakirányú végzettségem van. Mielőtt 
megkaptam volna a kinevezésemet az Oktatási és Kutatási 
Minisztériumba, biológiatanárként, iskolaigazgatóként, illetve 
főtanfelügyelő-helyettesként tevékenykedtem. A szakmai elő-
menetelem mellett a legfontosabb tudnivaló rólam, hogy fele-
ség, anya, kétszeres boldog nagymama vagyok.

Szenátori tervek és 
köszönetnyilvánítás

December 6-án Szilágy 
megyében egy erős magyar 
közösség hallatta a hangját, és 
az a közösség, amely hangot ad 
véleményének, az életerős.

Nagy öröm és elégtétel 
volt számomra azt tapasztalni, 
hogy a Szilágy megyei magya-
rok felismerték, hogy ahhoz, 
hogy jelentőségteljes közösség 
maradhassunk, ott kell len-
nünk a törvényhozásban. (...) 
Az erdélyi magyar összefogás 
gyümölcse beérett, az erdélyi 
magyarok bizonyították, hogy 
„mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, ha-
nem a hitéi, hogy életet nyerjünk”. Hinnünk kell abban, hogy ki-
teljesedett, boldog életet élhetünk őseink földjén, a csodálatos 
Erdélyben, és ezt a hitbéli bizodalmunkat cselekedetekkel kell 
hitelesítenünk. Erre vállalkozom én is szenátorként.

30 év alatt megtanultam, hogyan kell kiállni a magyar kö-
zösség, a magyar oktatás érdekeiért, hogyan kell azokat kép-
viselni helyi, megyei és országos szinten. Megtanultam, hogy 
csak a jól végzett munka az elvégzett munka. Megtanultam, 
hogy mikor van a küzdés és mikor az együttműködés ideje. A 
kisebbségi politikusoknak nem lehet egyszerűen az asztalra 
csapni és követelni a minket megillető jogokat. Ennél sokkal 
nagyobb bölcsességre és diplomáciára van szükség. Pontosan 
tudni kell, mikor van a harc és mikor van a kiegyezés ideje, 
azért, hogy közösségünk érdekeinek kellőképpen érvényt tud-
junk szerezni.

Az elmúlt években azon dolgoztam, hogy erdélyi magyar 
fi ataljaink megfelelő körülmények között, anyanyelvükön sze-
rezhessenek versenyképes tudást. (...) Ezt a szakmai tudásomat 
és tapasztalatomat fogom odaadással, lelkesedéssel és becsü-
lettel kamatoztatni a szenátusban az erdélyi magyar közösség 
javára.

Elsődleges célkitűzésem aktív szerepet vállalni az oktatás 
megreformálásának törvényes kereteinek megteremtésében. 
A koronavírusjárvány még jobban kidomborította a romá-
niai közoktatás problémáit, gondolok itt főként a hátrányos 
helyzetű gyerekek esélyegyenlőségére, pontosabban annak 
hiányára. (...)

Továbbá teljes vállszélességgel támogatni fogom az anya-
nyelvi oktatást, az olyan törvényjavaslatokat, amelyek növelik 
a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok jövőbeli érvényesü-
lésének esélyét.

A szakoktatás és a duális képzés fejlesztését is szorgalmaz-
ni fogom, hogy a munkaerőpiachoz mérten optimalizáljuk az 
oktatási-nevelési folyamatot.

Ugyanakkor a szenátusban való ténykedésem során a 
Szilágy megyei lakosok jólétét szolgáló projekteket is támogatni 
fogom. (...) Továbbá bevált helyi oktatási, kulturális, egészség-
ügyi, gazdasági témájú kezdeményezésekből kiindulva fogok 
törvényjavaslatokkal élni.

Kezdeményezni és támogatni fogok minden olyan új, euró-
pai szellemiségű, kulcsfontosságú területet érintő tervezetet, 
amely a hosszú távú fejlődésre irányul.

Annak ellenére, hogy minden, amit a közösségért teszünk, 
a politikai tevékenység része, mindeddig nem tartottam ma-
gam politikusnak, de igyekszem felnőni a feladathoz, és legjobb 
tudásomat, szakmai tapasztalatomat fogom szenátorként is a 
szilágysági, az erdélyi magyar közösség javára fordítani.

Mandátumom során RMDSZ-es szenátorként a nyelvi és 
kulturális sokszínűség értéke mentén fogok dolgozni minden 
román állampolgárért, szorgalmazva a kölcsönös tisztelet tan-
usítását, amely elengedhetetlen a harmonikus együttéléshez.

Hitem szerint Isten nem az alkalmasokat hívja el a szolgá-
latra, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. A következő négy 
évben ezzel a hittel és reménységgel fogom képviselni a szená-
tusban a Szilágy megyei emberek érdekeit, hogy rászolgáljak a 
bizalmukra, amelyet hálás szívvel köszönök.

Köszönjük a Sarmaság községi választóknak a felelős magatartást, amit tanúsítottak. Köszönjük, hogy megértették mennyire 
fontos, hogy a magyarságnak képviselete legyen Bukarestben.

Köszönjük, hogy támogattak, hogy kiálltak az RMDSZ jelöltjei mellett, az erdélyi magyar érdekek mellett.
Tisztelettel Sarmaság Község polgármestere, Dombi Attila-János.
Az RMDSZ Sarmasági Szervezetének nevében szeretném megköszönni Önöknek a bizalmat, amelyet december 6-án szavaztak 

meg számunkra. Az eredmények azt tükrözik, hogy a helyi embereket, a Sarmaság községben élőket érdekli a magyarság sorsa, 
fontos számukra, hogy erős képviselettel rendelkezzenek nem csak helyi szinten, hanem megyei és országos szinten is. 

Berki Edith, az RMDSZ Sarmaági Szervezetének elnöke

Köszönjük a bizalmat!

Választási beszámoló - Sarmaság
December hatodikán Románia ismét választások elé nézett. A magyarság számára nagy volt a tét, 
lesz-e képviselete a parlamentben vagy sem. 
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2019-ben Bai Attila, a Sarmasági Kultúrközpont 
igazgatója fejében megfogalmazódott a gondolat, 
mi lenne, ha kedvenc verseit megzenésítené?! Ezzel 
a szándékkal kereste föl egykori egyetemi csoport-
társát, Szerefi  Ilona énekesnőt. Nem volt más hátra, 
mint további partnereket keresni, majd megkezdeni 
az olykor nehéz, de annál nemesebb munkát. A pro-
jekthez csatlakozott Major Arnold hegedűvel, Szukits 
Éva brácsával és Veres Lóránd nagybőgővel, Bai Attila 
természetesen zongorával és harmonikával erősítette 
a csapatot, illetve Szerefi  Ilona gyönyörű hangjával pe-
csételte meg a közös munkát. 

Tiszta forrásuk, magyar népzenénk zenei áthal-
lásai, nem titkolt vesszőparipájuk, de más zenei stí-
lusokkal is próbálkoztak, az adott vers hangulatából 
merítve. 

Rég elhunyt költőink versei éppúgy albumuk részét 
képezi, mint kortárs költőinkké.

Ezért is viseli együttesük a SZÓmiSZÓ nevet, emel-
kedett zenehallgatást remélvén!

Az együttes már a tavalyi év során számos helyi 
rendezvényen mutatták be közös munkájuk gyümöl-
csét, ezeket nevezhetnénk főpróbáknak is. Sajnos az 
idei év megfosztotta a nagyközönséget az élő zene 
varázsától, de megjelent első albumuk talán valami-
lyen szinten betöltheti a minőségi élőzene és kulturá-
lis események utáni vágyunkat. Feldolgozásaik által 
egyaránt csillapíthatjuk a versek és a zene iránt érzett 
éhségünket is. 

A SZÓmiSZÓ együttes templomi koncertsoroza-
tában segédkezett az Illegetők Néptáncegyüttes két 
dalos pacsirtjája, Csóka Laura és Bai Ágota, népdal 
zsoltárokat énekeltek. A két ifjú hölgy énekhangjával 
elvarázsolta a közönséget. 

A templomi koncertsorozat fő támogatója  Bethlen 
Gábor Alap és a Csoóri Sándor Alap.

Az együttes megjelent első albumának fő támoga-
tói: Erdei Bálint-Isogonz, Kovács Gyula – BrinCaffe, 
Szabó Gyula-Hydroproof.

Székely Anetta

Az idei év sokunk számára nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Sok mindent elvett tőlünk, 
többek között a lehetőséget a kulturális programok szervezésére, elvette a nőszervezet szívének egy 
igen kedves rendezvényét, a Mosolygó Karácsonyt! adománygyűjtő vásárt. Sajnáljuk, hogy ebben az 
évben nem tudtuk ezt megszervezni, de igyekszünk a helyzetnek megfelően a háttérből segíteni ott, 
ahol tudunk. 

Bízunk benne, hogy jövőre folytatni tudjuk hagyoményunkat ezzel is segítve azt, akinek szüksége 
van ránk! 

Arra kérünk mindenkit, hogy továbbra is legyenek körültekintőek és vigyázzunk egymásra! 

Berki Edith, az RMDSZ Sarmasági Nőszervezetének elnöke

Ezzel a jelszóval indult neki december 6-án egy 
maréknyi jó ember, hogy rászoruló családok életébe 
egy kis fényt vigyenek a nincstelen, szürke, nehéz 
hétköznapokba.

Az ötlet a “SIMLEUL SILVANIEI 4X4 OFF ROAD” 
ATV-s kis csapat fejéből pattant ki, akik a motorozás 
örömén túl, másoknak is  szerettek volna egy kis 
örömet szerezni, így az ünnepek közeledtével.

A csapat tagjai között nagyrészt somlyaiak vannak 
(innen a név is), de köztük vannak az ilosvaiak is, 
hosszúmezeiek (Salajeni) is. Rövid előkészületek 
után, december 6-án útnak eredtek. Kilenc Szilágy 
megyei településen felkerestek 15 rászoruló családot 
és megörvendeztették őket egy kis szeretetcsomaggal, 
amely többségében élelmiszert, azon felül  játékokat, 
ruhákat, takarókat tartatlmazott.

Nagyon megindító volt látni azt a csillogást és 
könnycseppeket a szemükben, amikor elmondtuk, kik 
vagyunk és mi célból jöttünk. Az akciónk nem ér itt 
véget! Folytatni szeretnénk elkezdett utunkat, amely 
remélhetőleg több éven keresztül folytatódni fog. 

Ezúton is szeretném megköszönni a szervezők 
nevében minden kedves és jószívű ember segítségét , 
aki szívesen adakozott e nemes cél érdekében. 

“Minden alkalommal, amikor önzetlenül adunk, 
számunkra is tágasabbá válik a világ. “ 

Csóka Erzsébet-Mónika

FELHÍVÁS

Megkérünk minden 
Sarmaság községi lakost, 

hogy ha nem a község területéről 
vásárolnak sertést, csakis az 

állatorvosok által kiállitott hivatalos 
dokumentumokkal tegyék azt 
tekintettel lévén a sertéspestis 

járványra!

Ennek mulasztása büntetést 
vonhat maga után!

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel,
Sarmasági Polgármesteri Hivatal

SZÓmiSZÓ, egy új kezdet „Ha kapsz megtelik  a szíved, 
ha adsz, megtelik a lelked“

FELHÍVÁS

Megkérünk minden kedves Sarmaság 
községi lakost, hogy járműveiket 

NE az úttesten parkoljak le, hanem 
udvaraikon vagy az erre megfelelő 
helyeken. Ha ezt nem teszik meg, 

a hókotrók nem tudjak teljes 
mértékben elvégezni munkájukat, 
így a hó az úttesten marad, ezzel 

megnehezítve a közlekedést! 
Legyünk előrelátóak és könnyítsük 

meg egymás és környezetünk életét!
Megértésüket köszönjük!

Köszönettel,
Sarmasági Polgármesteri Hivatal



Közéleti, közművelődési havilap
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