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3. oldal

Ady Endrére emlékeztünk
Száz éve, 1919. január 27-én 
hunyt el a modern magyar 
irodalom egyik legnagyobb 
alakja, a Szilágyság szülötte, Ady 
Endre. Sokat vitatott költészete és 
világszemlélete ellenére Karinthy 
Frigyes így nyilatkozott róla: 
„Ady Endrét nem érteni, hanem 
csodálni és szeretni kell.” 

Ezüstfenyő díj, sarmasági díjazott
Az elmúlt 100 évben a magyar nép, a magyar közösség rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül, 
önerőből kellett újjáépítse saját magát. Az újjáépítésen túl a már meglévő javak, kulturális értékek 
megtartása is célkitűzés volt, a magyar nemzeti értékek megőrzése és tovább adása az utókor számára. 

Január 25-én az RMDSZ immár 17. alkalommal 
díjazta mindazokat, akik jelentős szerepet vállaltak 
a közösségi javak és a szülőföld visszaszerzésében, 
valamint a Szövetség programjának megvalósításá-
ban. A szülőföldmegtartó tevékenységért Kelemen 
Hunor szövetségi elnök 24 személyt díjazott. Külön 
örömöt jelent számunkra, hogy idén a díjazottak kö-
zött láthattuk Berki Edithet, az RMDSZ sarmasági 
Szervezetének elnökét. 

Berki Edith sarmaságon született, elemi tanul-
mányait itt kezdte meg, majd a középiskolát a zilahi 
Elektromechanikai Líceumban folytatta. Egyetemi ta-
nulmányait a Nagybányai Műszaki Egyetemen, elekt-
romechanikus technológiai almérnökként kezdte el és 
fejezte be. Tanulmányainak befejezése után a motrui 
bányavállalatnál kezdett el dolgozni. Rövid időn belül 
munkája és szíve is haza hívta, és a sarmasági bánya-
vállalatnál folytatta munkáját. 

A rendszerváltás az ő életében is nagy fordulatot 

hozott, 1992-től az RMDSZ sarmasági Szervezetének 
tagja lett, majd 2007-től a helyi szervezet elnöke és 
körzeti elnök is. Politikai pályája során számos tiszt-
séget is betöltött és jelenleg is betölt, a helyi és megyei 
képviselők tanácsának tagja, helyi tanácsos, az RMDSZ 
Szilágy megyei állandó tanácsának tagja, alapítója és 
elnöke az RMDSZ sarmasági nőszervezetének, a Szi-
lágy megyei RMDSZ nőszervezetének alelnöke. 

Betöltött tisztségéből kifolyólag állandó szervezője 
és résztvevője az RMDSZ és a helyi Önkormányzat által 
szervezett rendezvényeknek: falunapok, koszorúzási 
ünnepségek, Magyar Kultúra napja, farsang, gyerekna-
pok, hagyományörző ünnepségek – szüreti felvonulás és 
bál, lepényfesztivál, karitatív rendezvények, „Mosolygó 
Karácsonyt!” falugyűlések, nyugdíjasok találkozója, me-
zőgazdasággal kapcsolatos találkozók szervezése, test-
vértelepülési kapcsolatok ápolása, megyei rendezvények 
– Majális, Szilágysági Magyar napok., stb.    

Folytatás a 3. odalon

2. oldal

A Magyar Kultúra Napját 
ünnepeltük Sarmaságon

Immár harminc éve annak, 
hogy minden év január 22-
én megünnepeljük a Magyar 
Kultúra Napját annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc (1790-
1838) ezen a napon fejezte be a 
Himnusz megírását. 
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A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük Sarmaságon
Immár harminc éve annak, hogy minden év január 22-én megünnepeljük a Magyar Kultúra Napját 
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc (1790-1838) ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. 

Ennek a jeles napnak a tiszteletére községünkben is-
mét ünnepséget szerveztünk január 27-én a sarmasági 
Művelődési Házban. Az idei megemlékezés és ünnepség 
merőben különbözik az elmúlt évektől, a Sarmasági 1-es 
Számú Szakképző Líceum és a Szilágylompérti Ady Endre 
Általános Iskola diákjai előadásukkal arra törekedtek, 
hogy összefoglalják a magyar irodalom 2019-es évi nagy 
évfordulóit. Immár 100 éve, 1919. január 27-én hunyt 
el a modern magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, 
a Szilágyság szülötte, Ady Endre. Ady mellett Benedek 
Elekre, mindenki „Elek Apójára” is emlékeztünk, születé-
sének 160. és halálának 90. évfordulója alkalmából. 

Az előadást méltó módon szerettük volna elkezdeni, 
így közösen elénekeltük minden magyar Himnuszát! Ezt 
követően Horváth József történelemtanár ünnepi beszéde 
hangzott el, amely még ünnepélyesebbé tette a hangulatot. 
Az ünnepi beszéd után Lucza Tamás VI. A osztályos tanu-
ló tolmácsolásban hallhattuk Aranyosi Ervin: Áldd meg 
Istenem… című versét. 

Az ünnepi műsor folytatásaként zenés összeállítás kö-
vetkezett Major Arnold, Bai Attila és Turzó Boglárka elő-
adásában. A következő műveket hallhattuk: Kodály Zoltán: 
Esti dal, Tavaszi szél című népdal, Székely asztali áldás, 
illetve József Attila: Kertész Leszek című megzenésített 
verse. Az előadóművészeket a debreceni Flaska Banda ze-
nekar kísérte, célkitűzésük, hogy „Mindenkit feltöltsünk, 
akár egy hosszú út előtt a fl askát (kulacsot). Ezt az útra-
valót szeretnénk mindenki számára megteremteni a mi 
eszközünkkel, a népzenével. Azzal a népzenével, amelyet 

évszázadok óta őriznek és adnak tovább. Ezt az értéket 
próbáljuk mi is a fl askánkban vinni, ahová és ameddig 
csak lehet.” A műsor ideje alatt, szilágysági, szatmári és 
boncidai dallamokat szólaltattak meg. 

A zenés összeállítást a Sarmasági 1-es Számú Szak-
képző Líceum és a Szilágylompérti Ady Endre Általános 
Iskola diákjainak előadása követte. Ady Endre halálának 
100. évfordulója alkalmából Szőlősi Bernadett-Katalin és a 
szilágylompérti kórus által, szavalat és megzenésített vers 
hangzott el. 

„Élt egyszer egy nagy mesélő, Benedek Elek”, aki Jókai 
Mór mellett a századforduló legolvasottabb írója, a magyar 
mese és mondavilág koronázatlan királya volt. Születésének 
160. és halálának 90. évfordulója alkalmából három me-
sével készültek iskolánk diákjai. Tóth Máté V. B, Székely 
Johanna II. A és Kocsis-Feri Benjámin III. A osztályos tanu-
lók mesemondással örvendeztették meg a közönséget. 

Külön öröm számunkra, hogy a két elemi osztályos 
diák a Kriza János mesemondó verseny országos szaka-
szán előkelő helyet foglalt el., Benjámin II., illetve Johanna 
III. díjban részült.

A mesemondókat két igazán tehetséges, fi atal népdal-
énekes váltotta fel, a sarmasági Keresztes Nóra-Andrea és 
a selymesilosvai Csóka Laura. A Szilágysomlyón megren-
dezett „Őszirózsa” népdalvetélkedőn Laura I. és Nóra II. 
díjban részesültek, így tovább jutottak a vetélkedő orszá-
gos szakaszára. 

Az ünnepséget a Sarmasági Illegetők Néptánccsoport 
fellépése zárta, ismét fellépett az Illegetők Utánpótlás is, 
amely sarmasági, szilágylompérti és selymesilosvai, fi atal, 
néptánckedvelő gyerekekből áll. Újra megmutatták, hogy a 
befektetett idő, türelem meghozza a maga gyümölcsét!

Külön örömmel tölt el minket, hogy közel 300-an dön-
töttek úgy, hogy velünk együtt ünneplik meg a Magyar 
Kultúra Napját. A nagy számú közönség és a pozitív vissza-
jelzések mind azt bizonyítják, hogy igenis van igény a kultu-
rális eseményekre, a magyar ember szomjúhozik a magyar 
kultúrára és annak éltetésére. 

             Székely Anetta
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Ady Endrére emlékeztünk
Száz éve, 1919. január 27-én hunyt el a modern magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, a 
Szilágyság szülötte, Ady Endre. Sokat vitatott költészete és világszemlélete ellenére Karinthy 
Frigyes így nyilatkozott róla: „Ady Endrét nem érteni, hanem csodálni és szeretni kell.” 
Schöpfl in Aladár, hű barátja és személyes kritikusa is volt a költőnek, így fogalmazott: „Kicsit 
költőnek kell lenni annak, aki költőt érteni akar, s aki Adyt érteni akarja, annak egy kicsit 
Adynak is kell lennie.”

A Szilágylompérti Ady End-
re Általános iskola január 23.-
án megemlékezett iskolájuk 
névadójáról. Mély alázat, tiszte-
let és csodálat jellemezte ezt a 
különleges napot. Sólyom Tün-
de tanárnő Ady gyászjelentésé-
vel kezdte, amelyet felolvasott 
az összegyűlt közönségnek. 

Csóka Eliza-Enikő magyarta-
nárnő mesélt Ady Endre életé-
ről, életművéről, illetve elmondta azt 
is, hogy januárt 22-én miért is ünne-
peljük a Magyar Kultúra Napját.

Az iskola diákjai kis előadással 
készültek, melynek során bemu-
tatták a költő életútját, szavalatok 
hangzottak el, illetve az iskola kó-
rusa Ady megzenésített verseit adta 
elő. 

Az előadás után az iskola diákjai 
átvonultak a templomkertben lévő 
Ady emlékszoborhoz, amely előtt 
egy koszorú elhelyezésével tiszte-
legtek. A koszorúzás után a diákok 
visszatértek az iskola előadótermé-

be, ahol megtekintették a Héjanász 
a hepehupán című játékfi lmet, ame-
lyet Katona Szabolcs rendezett Szi-
lágylompérton. A diákok számára 
külön örömöt jelentett, hogy a fi lm 
során felfedeztek egy-egy ismerős 
arcot, rokont, ismerőst.

Ady Endre öröksége jó kezekben 
pihen, a szilágylompérti iskola büsz-
kén viseli nevét és ahhoz méltóan 
bánnak vele. Erről tanúskodik ez a 
kis megemlékezés is, amelyre diá-
kok és pedagógusok egyarán nagy 
odaadással készültek.

Székely Anetta

Folyatás az 1. oldalról 
Továbbá elmondható Berki Edithről, hogy szívügyé-

nek érzi a közösségépítést, a helyi kultúra és a kultu-
rális értékek megtartását, a hagyományok éltetését és 
azok tovább adását az új nemzedék számára. 

A kitartó és eredményes munkát az is bizonyítja, 
hogy 2017-ben megkapta a Wesselényi díjat, amelyet 
az RMDSZ Szilágy megyei szervezete ad mindazok szá-
mára, akik valamilyen formában segítik és támogat-
ják a helyi kulturális életet és aktív tagjai a közösségi 
életnek. 

Kérdésünkre válaszolva Berki Edith elmondta:
„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehettem 

ezt a különleges díjat, de ez nem csak az én egyéni mun-
kámnak köszönhető, hanem azoknak az embereknek és 
csapatnak is akik mögöttem állnak: Sarmaság Község 
polgármestere, alpolgármestere, az RMDSZ sarmasági 
Képviselők Tanácsa, a helyi RMDSZ Nőszervezet, a helyi 

tanács tagjai. Külön szeretném megköszönni ezúton is 
Seres Dénes parlamenti képviselőnek, hogy annyi éven 
keresztül segítette munkámat, ő szokta mondani, hogy az 
RMDSZ szervezete egy család kell hogy legyen, és én kö-
szönöm, hogy ennek a nagy családnak a tagja lehetek.” 

Az Ezüstfenyő díj nem csak Berki Edith számára 
jelent megtiszteltetést, hanem a faluközösségnek is, 
büszkeség számunkra, hogy községünkben olyan em-
berek dolgoznak és tesznek a közösségért, mint ő. 

Ezúton gratulálunk neki a megtisztelő, különleges 
díjhoz, tudjuk, hogy emögött hosszú évek verejtékes 
munkája áll, amelyet értünk, a közösségünkért tesz. 
Kívánunk neki továbbra is erőt, kitartást és türelmet, 
hogy ezután is épp ilyen lelkesedéssel tudja végezni 
közösségépítő munkáját. Reméljük ambíciója, tenni 
akarása másokat is arra sarkall, hogy aktív tagjai le-
gyenek közösségünknek!  Szívből gratulálunk!   

Székely Anetta

Ezüstfenyő díj, sarmasági díjazott



4 | 16. évfolyam | 2. szám 
Közéleti, közművelődési havilap

A farsangi mulatság délután két órakor kezdődött, de 
a Nőszervezet tagjai már korábban hozzáfogtak az elő-
készületeknek, fánkot sütöttek, teát főztek és kicsit alka-
lomhoz illően feldíszitették a termet mire megérkeztek a 
kis télkergetők. A tanítónők különböző dalokkal, logikai 
játékokkal várták a diákokat. 

A gyerekek érkezését követően egy kis bemelegítő 
tánc következett, majd együtt felelevenítették a farsan-
gi időszakra jellemző népszokásokat, majd külön-külön 
minden osztály felvonult és bemutatták az ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezeket. Ha díjazni kellett volna a jelmeze-
ket, bizony nagyon nehéz dolga lett volna a zsűrinek, hi-
szen egytől egyig minden jelmez megérdemelte volna az 
első helyezést! Ennek ellenére a jutalmazás nem maradt 
el teljesen, hiszen a kis jelmezesek frissen sült fánkot és 
meleg teát kaptak. 

Az igazi szórakozás csak ezután vette kezdetét! A ta-
nítónők irányításával szórakoztató játékokban próbál-
hatták ki ügyességüket, seprűs tánc, páros tánc lufi val 
stb. A jó hangulatról nem kellett külön megkérdezni a 
gyerekeket, hiszen az óriási kacajok, sikítások mind arról 

tanúskodtak, hogy a befektetett idő és munka nem volt 
hiábavaló, a gyerekek jól érezték magukat és önfeledten 
tudtak együtt szórakozni. 

Talán a nap egyik fénypontjának is nevezhető a tom-
bolahúzás. Kezdetét vette az izgalom és minden gyerek 
felcsigázva várta, hogy az ő cetlijén lévő számokat is ki-
húzzák. Örömünkre szolgált, hogy sok gyerek kisebb-na-
gyobb nyereménnyel térhetett haza. 

A rendezvényen tapasztaltak alapján jövőre is meg-
szervezzük a Farsangi bált, hiszen van rá igény. Örö-
münkre szolgál, hogy olyan rendezvényt szervezhetünk 
a gyerekek számára, ahol igazán jól érzik magukat, illetve 
a szórakozás mellett tanultak is és így bővíthették tudá-
sukat. Talán játszva, szórakozva a legkönnyebb a tudást 
elsajátítani. 

Köszönjük az RMDSZ Sarmasági Nőszervezetének és a 
Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum tanítóinak áldo-
zatos munkáját, köszönjük támogatóinknak segítségüket 
és köszönjük minden jelenlévőnek, hogy részt vettek a 
Farsangi bálon és együtt vidáman kergettük el a telet.           

Székely Anetta

Itt a farsang, áll a bál! 
Hagyományunkhoz híven, idén ismét megszervezte az RMDSZ Sarmasági Nőszervezete a 
Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum tanítóival karöltve a Farsangi bált a kisiskolások 
számára. Február 19-én mókával és kacagással telt meg a sarmasági lakodalmas terem. 
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„Oh boldog farsangi idő!” Tompa Mihály 

„... frissen sül a farsangi fánk...” – írja József Attila 1930 
márciusában az Étkek áradata című versében. A hagyo-
mányok szerint ez az az időszak, amely az önfeledt mu-
latozásról, a vidámságról, a lakomákról, a szórakozásról 
szól. A Szilágylompérti Ady Endre Általános Iskolában a 
Farsangi mulatságot idén is rendhagyó módon a VII. osz-
tály diákjai szervezték, akik február 1-jén búcsúztatták a 
telet és köszöntötték a tavaszt különféle programokkal, 
játékokkal, jelmezekkel és farsangi fánkkal.  Meglepetés-
ként az ötödik osztály egy néptánccal is készült, mellyel 
megalapozták a farsangi mulatság hangulatát. A progra-
mok sűrűjében helyet kapott egy táncos magánprodukció 

is, illetve a farsangi szokásokhoz híven a kiszebáb elége-
tése, amely a babona szerint megszabadítja az embere-
ket a bajtól, a negatív energiától.  Az ünneplés fénypontja 
azonban a farsangi jelmezbemutató volt: a diákok kreati-
vitását zsűri értékelte és díjazta. 

„A jelmezbálban az a legjobb, hogy az ember kibújhatik 
a saját bőréből, hogy más lehet, tökéletesen más, mint 

aki a valóságban. (...) Hogy az ember néhány óráig azt 
játszhatja, hogy megváltozott, elvarázsolták, idegen és 

ismeretlen lett hirtelen.” (Szabó Magda)
Csóka Eliza-Enikő

A magyar ember számára kiemelten fon-
tos saját kultúrájának megismerése, szoká-
sainak fenntartása, hagyományainak éltetése 
és átadása a következő nemzedéknek. Ebből 
kiindulva az Erdélyi Magyar Népzenészek 
Egyesülete úgy döntött, hogy koncertsoro-
zatot indít „Szárazfának muzsikája” névvel 
a magyar szórvány területeken. Céljuk, hogy 
nem csak a „nagy többség” élhesse meg újra 
és újra kultúrájának szokásait is, hanem 
azok is, akik elszórtan, kisebb közösségben 
élik mindennapjaikat. 

„Zenei és táncos kultúránk művelésén és 
éltetésén keresztül nap, mint nap megerő-
södik bennünk magyar identitástudatunk, 
melynek ápolását kiemelten fontosnak tartjuk az erdélyi 
szórvány magyar vidékeken is.” 

A koncertsorozattal hét magyar településre (Medgyes, 
Brassó, Óradna, Csernakeresztúr, Selymesilosva, Mikola, 
Temesvár) látogatnak el zenekarok egy-egy táncospár kí-
séretében, hogy előadásukkal kizökkentsék a hétköznapi 
hajtásból a házigazdákat. Február 24-én Selymesilosván 
csodálhattuk a Dónát zenekar előadását. A zenekarról 
tudni illik, hogy nevét a kolozsvári híres Dónát utcáról 
kapta, az együttes tagjai közül néhányan ezen a környé-

ken nőttek fel és élnek. Remek előadásukkal, kifinomult 
zenei ízlésükkel melegséget varázsoltak abba a hideg 
vasárnapi délutánba melyen Selymesilosvára látogattak. 
Előadóink nem érkeztek üres kézzel, szilágysági dalla-
mok is felcsendültek, amelyet igyekeztem minél korhűb-
ben előadni. 

A program nem jöhetett volna létre a Hagyományok 
Háza és a Halmos Béla Program nélkül, amelyért mi is 
köszönettel tartozunk. Továbbá köszönjük a Dónát ze-
nekarnak és a velük érkező táncospárnak a színvonalas, 
pezsdítő előadást.               Székely Anetta

„Szárazfának muzsikája”
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Ezzel a céllal rendezték meg 
a Szilágy megyei RMDSZ szerve-
zésében január 31-én Szilágycseh-
ben a gazdafórumot, melyen részt 
vett Dr. Nagy István Magyarország 
agrárminisztere, Magyar Lóránd 
Szatmár Megyei RMDSZ ország-
gyűlési képviselő, Kelemen Hunor 
RMDSZ szövetségi elnök, Mile La-
jos kolozsvári főkonzul, Belánsz-
ky-Demkó Zsolt helyettes államtit-
kár, Dr. Torda Márta főosztályve-
zető, Sándor Tibor agrárgazdasági 
attasé – Bukaresti Nagykövetség, 
Seres Dénes parlamenti képviselő, 
az RMDSZ Szilágy megyei szerve-
zetének elnöke, Szilágyi Róbert István a Szilágy Megyei 
RMDSZ ügyvezető elnöke, a Megyei Tanács alelnöke, Pop 
Imre a Szilágy Megyei Tanács megyegazdája, Pataki Csaba 
a Szatmár Megyei tanács elnöke, Szilágy megye magyar 
polgármesterei, alpolgármesterei, RMDSZ elnökök és 
magyar gazdák.

Dr. Nagy István Magyar ország agrárminisztere el-
mondta, hogy a magyarországi gazdák is hasonló gon-
dokkal találják szemben magukat, mint az itt élők. Be-
szédében hangsúlyozta, hogy nagyon fontos az összefo-
gás, kapcsolattartás, a fi atalok számára meg kell mutatni 
a me zőgazdaság előnyeit, perspektívákat kell kialakítani, 
hogy a boldogulást, a szülőföldön való maradást lehes-
sen elősegíteni, jó magyar szokás szerint meg kell találni 
a lehe tőségeket, formákat, módokat, meg kell keresni a 
plusz kereseti lehetőséget, ami biztosítja falun a megél-
hetést, és mindenekelőtt pályázni kell. Ugyanúgy mint 

a Szilágyságban, a magyarországi gazdáknak is az a leg-
nagyobb problémájuk, „hogy kicsik, széttöredezettek, 
min denki hajtja a magáét, s azzal szembesülnek, hogy 
amiért annyit küzdöttek egész évben, az keveset ér. Fon-
tos lenne elérni, hogy amit termelnek, az megbecsült le-
gyen, de ehhez meg kell szervezni magunkat. Nem elég 
csak alapanyagokat termelni, mert az alapanyag, a nyers-
anyagtermelés a legkiszolgáltatottabb, legkritikusabb, s 
mindig ezért adnak a legkevesebbet, s nem mi mondjuk 
meg, hogy mi mennyibe kerül. Sikerünk akkor lenne, ha 
mi tudnánk megmondani, hogy mi nek mennyi az ára, 
mert mindig a termelő kockáztat.” – mondta a miniszter. 

Ami a jövőt illeti elen ged hetetlen a szakosodás, a ver-
senyképes áru előállítása, ehhez mindenképp gépekre van 
szükség, fontos a szakképzés és a technológiai fejlesztés, a 
megfelelő tudás. Meg kell találni azt a lehetőséget, amiből 
nyereséget lehet elérni. Azokat a támogatási formákat, 
amiket az európai unió felkínál ki kell használni, élni kell 
vele, mert Magyarországon is sok olyan gazda van, aki-
nek a tiszta haszon többnyire csak az uniós forrásokból 
jön. „Egyedül nem lehet a világot megváltani, külön-külön 
egymagunk el fogunk esni, ezért össze kell fogni, meg kell 
találni az egymáshoz vezető utat, a bizalmi hálót, hogy 
boldogulni lehessen.” – emelte ki a miniszter.

Seres Dénes parlamenti képviselő hozzátette, hogy 
Szilágy megye gazdag vidék, itt szinte minden megterem, 
csak fel kell karolni a gaz dákat, ezért ilyen jellegű tájékoz-
tatókat, tréningeket fognak még tartani, s ebben a nem-
rég kinevezett két falugazda lesz nagy segítség a jövőben. 
Mert ahogy Ady is mondta, ez a vidék szép, gazdag vidék, 
van itt gyümölcstermesztés, állattenyésztés, szőlészet, 
van minden csak élni kell az adott lehetőségekkel.                  

(Átvett tartalom: Szilágyság, 2019/5)

Falugazdák találkozója 

Fontos az összefogás
Szilágy megye magyarságának nagy része falvakban él, és többnyire földműveléssel, 
állattenyésztéssel foglalkozik. Az itt élő gazdák a mezőgazdaság révén próbálnak 
érvényesülni, ezért fontos számukra a tájékoztatás a mezőgazdaságot érintő kérdésekben.
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Saigiu Andreea-Nicoleta, aki Saigiu Constantin és 
Saigiu Ilona-Brigitta lánya
Varga Tiberiu, aki Varga Tiberiu és Varga Tünde 
fi a
Széles Petrik-Bence, aki Széles Károly és Széles 
Enikő-Gabriella fi a
Corujan Cristian-Cosmin, aki Corujan Cosmin-Ion 
és Corujan Rut-Magdalena fi a
Bandula Izabella-Ruveida, aki Bandula Francisc 
és Lázár Alina-Anita lánya
Roman Nicholas-Cristian aki Roman Daniel-
Adrian és Rontea Cristina fi a
Kocsis Vlad-Matei, aki Kocsis András-Lóránd és 
Kocsis Malvinia fi a
Tóth Nikol, aki Tóth Norbert-Barna és Tóth Orsolya 
lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEK

SZÜLETTEK

Varga Róbert-Olivér és Lakatos Virág
Varga Ludovic-Tiberiu és Varga Ana-Cristina
Varga Ioan és Cioban Alexandra-Andreea
Cioban Andrei-Beniamin és 
 Novacovici Esmeralda
Covaci Elemér és Huluban Florentina
Varga Nicolae és Varga Gheorghina-Viorica
Kállai Iosif-Ion és Kovács Enikő
Kállai Ludovic-Florin és 
 Gerebenes Ioana-Luminiţa
Varga Aladár és Varga Porumbiţa
Varga Adrian-Daniel és Koczi Angela
Grosoş Ioan és Gorgan Florica

Sok boldogságot!

ELHALÁLOZTAK

Varga Béla, élt 66 évet
Marchiş Maria, élt 82 évet

Mureşan Varvara élt 84 évet
Nagy Maria-Magdalena, élt 90 évet

Varga Rozália, élt 92 évet
Alexuţan Floare, élt 79 évet

Varga Zsolti, élt 43 évet
Demjén Ferenc, élt 68 évet

Béke poraikra!

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket szeretnénk 
kifejezni Dakó Öcsinek és családjának a 

szeretett édesapa, nagyapa 
DAKÓ JÓZSEF 

elhunyta miatt érzett fájdalmukban.  
Pihenése legyen csendes, áldott.

Az RMDSZ sarmasági Szervezete 

FELHÍVÁS!
Úgy érzi, baj van a 

látásával? Szüksége van 
szemüvegre vagy csak egy 

rutinvizsgálatra?
Látogasson el Sarmaságon 

az Állomás utca 12. 
szám alatti OPTIGOLD 
szemorvosi rendelőbe, 

ahol látást/olvasást segítő 
szemüvegek, kontaktlencsék, 

napszemüvegek bő 
választéka is várja.

A szakorvosi vizsgálat 50 lej.

Órarend: Kedd 10-18 óra
            Szerda 9-16 óra

Telefon: 0723-56.22.78       
Szeretettel várjuk!
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Fizesse elõ vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


