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A kóbor kutyák helyzete 
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Megszavazta a parlament: 
már idéntől munkaszüneti 
nap lesz nagypéntek

Megszavazta szerdán a képviselőház 
a nagypénteket munkaszüneti nappá 
nyilvánító törvénytervezetet

4. oldal 5. oldal

Sarmaság község alpolgármesterével 
beszélgettem a kóbor kutyák 
helyzetéről, az ezzel járó problémákról 
és megoldásokról. 

Kiss Mátéval beszélgettem, aki 
nemrég részt vett az Országos Magyar 
Matematika Olimpián, amelyen 
kiváló eredményt ért el, így részt vehet 
a nemzetközi szakaszon is. 

Az előző évekhez hasonlóan ismét megtelt a lako-
dalmas terem gyerekekkel, és az őket kísérő család-
tagokkal. Az idei évben is ötletes jelmezeket öltöttek 
magukra a résztvevő gyerekek. 

Az érkezést követően felelevenítették a farsangi idő-
szakra jellemző népszokásokat, majd  minden osztály  
felvonult és bemutatta jelmezét az egybegyülteknek. 
Ha a jelmezek értékelésre kerültek volna, a zsűri igazi 
próbatétel elé lett volna állítva, mivel sok  kreatív és 
eredeti jelmez közül nehéz kiválasztani a legjobba-
kat. Ha nem is részesültek díjazásban a jelmezesek, a 
jutalmazás  mégsem maradt teljesen el. A Sarmasági 
RMDSZ Nőszervezet segítőkész tagjai fánkkal és forró 
teával  kínálták meg őket.

Mindezek után  az igazi  szórakozás vette kezde-
tét. A tanítónők  irányításával szórakoztató játékokban 
próbálták ki ügyességüket.Volt itt seprűs tánc, páros 

tánc almával, lufival, memóriajáték és egymás segítése 
bekötött szemmel. A kacajok és a  mosolygó arcok a jó 
hangulatról tanuskodtak. A hangulat csak fokozódott 
a táncos mulatozás során.  

Az igazi izgalom csak ezután következett, mikor 
elkezdődött a tombolák kisorsolása.  Örömünkre  
szolgált, hogy  sok gyermek tért haza  kisebb-nagyobb 
ajándékkal, melyet  szintén a Sarmasági RMDSZ  Nő-
szervezet bíztosított. 

A gyerekek elmondásai alapján, sikeres  rendez-
vényként könyvelhetjük el az  idei  farsangi mulatsá-
got. Köszönjük a Sarmasági  RMDSZ Nőszervezet  
tagjainak  odaadó munkáját, reméljük, hogy jövőre is 
társak lesznek abban, hogy emlékezetes farsangot szer-
vezzünk a  kisiskolások számára, vidáman kergessük 
el a telet.

Kocsis Gabriella és Szász Mónika tanítónők

A farsangi napokban
A  félévi vakációt követő hétfő ünnepnap volt a Sarmasági 1-es Számú 
Szakképző Líceum minden kisdiákja számára, ugyanis  ezen a napon  
szervezte meg iskolánk a farsangi mulatságot.
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A „matek időszámítás”
Kiss Mátéval beszélgettem, aki nemrég részt vett az Országos Magyar 
Matematika Olimpián, amelyen kiváló eredményt ért el, így részt vehet a 
nemzetközi szakaszon is. 

Kérlek mutatkozz be és kicsit mesélj magadról, hol élsz, 
hova jársz iskolába, hányadik osztályos tanuló vagy?

Kiss Máté Kristóf vagyok, Sarmaságon élek, 
a SARMASÁGI 1-ES SZÁMÚ SZAKKÉPZŐ 
LÍCEUM diákja vagyok, VII. osztályos tanuló. 

Honnan jött a matematika iránti szereteted? Mikor 
„fedezted fel”, hogy tehetséges vagy benne?

Ez az egész akkor történt, amikor a tavaly az 
Erdélyi Magyar Matematikaversenyen továbbjutottam 
az országos szakaszra. Ettől a pillanattól számítom a 
matek időszámítást.  

Kb. ettől van velem a „matekerő” (idézem Király 
Joci barátomat).

Mikor kezdtél el versenyekre, olimpiászokra járni? 
Milyen eredményeket értél el ezeken?

Komolyabban V. osztályban kezdtem el versenyekre 
járni. Az első, amelyen eredményt értem el, az 
a Zrínyi Ilona matematikaverseny volt, ugyanis 
továbbjutottam az országos szakaszra. Majd egy 
évvel később, VI. osztályban a Nemzetközi Magyar 
Matematikaversenyen (Ukrajna) III. helyezett 
voltam. 

Mi volt a legutóbbi olimpiász/verseny, amelyen részt 
vettél és eredményt értél el?

A legutóbbi olimpiász az OMMO (Országos 
Magyar Matematika Olimpia) volt Szovátán, 
amelynek az országos szakaszán III. helyezést értem 
el és továbbjutottam a nemzetközi szakaszra, ami 
Szabadkán, azaz Szerbiában lesz áprilisban. 

Hogyan zajlott a felkészülés erre a versenyre és ki 
segített ebben? Gyakran ütköztél megoldhatatlannak tűnő 
feladatokba? 

Az országos/nemzetközi szakaszra rengeteget 
készültem, tanulás után esténként, hétvégeken, 
vakációkban különbözö példatárakból. Volt rá 
eset, amikor zuhanyzás közben jutott eszembe a 
megoldás. Gyakran ütköztem és ütközök olyan 
feladatokba, amelyek, úgy érzem, meghaladják a 
képességeimet. Ezeket összegyűjtöm, és közösen 
megoldjuk a tanárnőmmel. 

Mesélnél kicsit a verseny ideje alatt szerzett 
tapasztalataidról?

Rájöttem arra, hogy még ha 4 óra is a verseny 
ideje, azt is végig kell ülni türelmesen. Megtörtént 
már, hogy az utolsó 5 percben jöttem rá a megoldásra. 
Utólag kiderült, hogy ennek köszönhetően jutottam 
tovább a nemzetközi szakaszra. Megtanultam, hogy 

a követelményt legalább háromszor el kell olvasni 
figyelmesen. Emlékszem, egyszer majdnem ezért 
rontottam el az egyik feladatot.

Mit éreztél, amikor az eredményhirdetésnél megtudtad, 
hogy tovább jutottál a nemzetközi szakaszra?

Nagyon büszke voltam magamra. Soha nem 
gondoltam volna, hogy ez velem megtörténik! 

Ki volt az első, akivel közölted, hogy tovább jutottál?
Az elsők a szüleim voltak. Aztán a mellettem lévő 

haverok, akiket a versenyeken ismertem meg.

Kik segítettek és támogattak abban, hogy eljuss idáig? 
Hogyan?

A szüleim sokat segítenek. Volt olyan eset, hogy 
mindhárman gondolkodtunk egy feladaton. A 
felkészítő tanárnőm, azaz Sólyom Erzsébet, nagyon 
sokat segített, nélküle nem jutottam volna tovább.

Már biztosan gyakorlott „versenyző” vagy, de a 
megmérettetések előtt nem szoktál kicsit izgulni? Vagy teljes 
magabiztossággal indulsz neki az előtted álló feladatoknak?

Lepkék szoktak a hasamban táncolni, amikor 
kikapom a feladatlapot, és az izgulás mindaddig tart, 
amíg megtudom az eredményt. 

Mit üzennél azoknak, akik hasonló versenyeken 
vesznek részt vagy szeretnének, de nincs bátorságuk 
elindulni?

Gyakorlat teszi mesterré az embert. Kedvenc 
előadómat idézem: „Eleve lehetetlen, hogy bármi 
lehetetlen.” (Kowalsky meg a Vega)

Köszönöm Máténak, hogy megsztotta velünk 
tapasztalatait, és ezúton kívánunk neki sok sikert a 
nemzetközi szakaszon illetve a további versenyein is! 

Székely (Balog) Anetta
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A tavaszról írok verset, 
 Átvészeltem a rút telet. 

 Fürdöm az éltető fényben: 
 Az örömöm tiszta legyen!

 
 Sarmaságról megkérdeztek: 
 Megírnám nekik e verset? 

 Mert a tavaszt nagyon várják, 
 S töltsünk együtt néhány órát!

 
 Itt a tavasz, itt van a vers, 

 Az élményem tökéletes, 
 Azért érkezem hozzájuk, 

 Hogy a tavaszt együtt várjuk! 
 

Fehér harang lesz a párom,  
Az én szerény hóvirágom, 
 Ibolyát is viszek nekik, 

 Mint a verset, úgy szeretik.

Tavaszköszöntő 
Sarmaságra menjenek a 

köszöntő szavak!

Barátaim, induljunk: menjünk fel a hegyre, 
A Forrásnál megállunk egy kis pihenésre. 
Lemossuk az út porát friss forrás vizével 
Hogy ezt a kirándulást bírjuk jó erővel!

 
Jártunk mi már erre, ugye emlékeztek?  
Ez a föld jó ismerős: minket ide szültek. 
 Ismer a kis hóvirág, csengőhöz hasonlít,  
Fehér fejét lehajtja: szerénységre okít.

 
Bokor alján kis virág, ibolya a neve, 
Gyerekcsoport érkezik, hogy csokorba szedje. 
Gyerekek és anyukák, gyertek ki a napra, 
Erősítsen meg minket annak fénysugara!

 
Sarmaságnak tavasza, mindig visszavárunk,  
Ezt a földet szeretjük, ahol boldogulunk. 
Ezen az új tavaszon köszöntsön a csengő, 
Elárulhatod nekünk: mit hoz a jövendő. 

Sopron, 2018. február 13.             
Szeretettel, barátsággal: 

Kui János ny. magyartanár

Tavaszi örömök  
Sarmaságnak ajánlom

Kui János

Az emberek gazdálkodnak,  
Jól vetnek, és jól aratnak. 

 Szántanak tavaszi fényben, 
 S megpihennek a zöld réten.

 
 Barátaim, induljunk el, 

 Tavasszal kirándulni kell. 
 Körülöttünk hegyek vannak, 
 S friss források vizet adnak.

 
 Új a tavasz, új az élet, 

 Ide írtam minden szépet,  
Van hozzá egy ígéretem: 

 Akármikor megismétlem!
  

Mert az öröm ritka vendég, 
 Ha jönnék még, biztos, hoznék, 

 Minden tavasszal egy ének: 
 Jövök, és elhozom néktek!      
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A kóbor kutyák helyzete 
Sarmaság községben
Sarmaság község alpolgármesterével beszélgettem a kóbor kutyák 
helyzetéről, az ezzel járó problémákról és megoldásokról. 

A kóbor kutyák napjainkban 
igen sok problémát okoznak a 
lakosság számára. De először 
beszéljünk kicsit arról is, hogy 
mit is jelent a „kóbor kutya” 
fogalom. Kóbor kutyának azt 
a kutyát nevezzük, amelynek 
nincs gazdája és ezért különböző 
helyeken kényszerül élni. (az 
utcán, erdőkben stb.) Ezek a 
kutyák sajnos sosem részesültek 
a megfelelő neveltetésben, így 
elvadulhattak, betegségeket 
hordozhatnak, amelyekkel nem 
csak az emberekre, de más 
állatokra is veszélyt jelentenek. 
Ezek az állatok gyakran falkákban élnek és úgy 
járják az utakat, amivel félelemben is tarthatják a 
lakosságot. 

De kóbor vagy kóbori kutyának nevezzük azt a 
kutyát is, amelynek van gazdája, viszont szabadon jár-
kel az utcákon,. Ezek az állatok nagy valószínüséggel 
részesültek bizonyos neveltetésben, de ez még nem 
biztosíték arra, hogy megtámadjon valakit, vagy 
más állatot, illetve attól függetlenül, hogy jelét adja-e 
annak, hogy támadni szeretne vagy sem, még lehetnek 
olyanok, akik félnek a kutyáktól. 

Az alpolgármester Úr elmondta, hogy a leg-
nagyobb probléma az, hogy sok ember felelőtlen állat-
tartó. Sokan felelőtlenek azért, mert engedik szabadon 
bóklászni állataikat az utcákon, de sajnos sokan van-

nak olyanok is, akik a megunt állataikat egyszerűen 
kiteszik az utcára és sorsukra hagyják. Vannak olyan 
esetek is, amikor az állat kölykedzett és ezeket a pici, 
ártatlan állatokat hagyják magukra valahol... Ebből 
és hasonló helyzetek következtében lesz egy kutyából 
kóbor állat, amely nem kap neveltetést és nem kapja 
meg a szükséges oltásokat sem, amely nem csak saját 
magára jelent veszélyt, hanem a környezetére is. 

Azért, hogy az ilyen eseteket megelőzhessük, az al-
polgármester Úr és a Sarmasági Polgármesteri Hivatal 
arra kérnek minden állattartó és állatszerető embert, 
hogy felelősségteljesen viselkedjenek az állataikkal, bán-
janak úgy velük, mintha saját gyermekeikről lenne szó, 
ezzel megóvva az állatokat is és a környezetünket is. A 
Polgármesteri Hivatal az állatorvos és a helyi hatóság 

közreműködésével időközönként akciókat 
szerveznek, hogy ezeket a kóbor állatokat 
összegyűjtsék, amelyeket a menhelyre 
visznek. Itt ellenőrzik, hogy van-e chip-
jük vagy nincs, azokat a kutyákat, ame-
lyeknek van gazdájuk, egy hétig ki lehet 
váltani pénzbírság fejében. Természetesen 
a gazdátlan kutyákból örökbe is lehet fo-
gadni, amellyel hozzá lehet járulni, hogy 
szegény állat sorsa jobbra forduljon. 

Továbbá megkérnek mindenkit, 
hogy ne csak a többszöri felszólítás 
után oltsák be állataikat, hanem amikor 
erre lehetőség van, tegyék meg, hiszen 
ez mindenki javát szolgálja, beleértve 
az állatét is.              

Székely (Balog) Anetta
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Megszavazta a parlament: már idéntől 
munkaszüneti nap lesz nagypéntek
Döntő házként megszavazta szerdán a képviselőház a nagypénteket 
munkaszüneti nappá nyilvánító törvénytervezetet – tudtuk meg a jogszabály 
kidolgozójától, Szabó Ödön RMDSZ-es képviselőtől. A törvénymódosítást már 
csak az államfőnek kell kihirdetnie, így még az idei húsvét előtt hatályba lép.

Szabó Ödön a szavazás után a Maszolnak elmond-
ta: a jogszabály képviselőházi napirendre kerülését az 
RMDSZ sürgette a tervezet szenátusi elfogadása után. 
„Voltak erről egyeztetések. Mindenképpen azt szeret-
tük volna, hogy a törvénymódosítás még az idei hús-
véti ünnepek előtt hatályba lépjen” – magyarázta.

A politikus szerint minden adott ahhoz, hogy az 
idei nyugati keresztény nagypéntek (március 30.) már 
hivatalos munkaszüneti nap legyen. Elmondta, hogy 
a törvény elfogadását a házelnök már bejelentette, és a 
következő öt napon belül lehet benyújtani az esetleges 
alkotmányossági óvásokat. Ha ilyen óvás nem lesz, a 
jogszabály az államfőhöz kerül kihirdetésre.

„A törvény elfogadásakor semmilyen procedu-
rális hibát nem vétettünk, javaslatunk a hagyomá-
nyokhoz igazodik, nem diszkriminál. Nincs amiért 
ne hirdesse ki az államfő” – jelentette ki az RMDSZ-
es képviselő.

A képviselő azzal indokolta a törvvénymódosítást, 
hogy nagypéntek az Európai Unió 16 tagállamában 
(tavaly óta Magyarországon is) munkaszüneti nap. 
„Sőt, még az Európai Unió intézményeiben, például 

az Európai Bizottságban is áll a munka nagypénteken” 
– magyarázta.

Emellett Romániában csak 14 hivatalos ünnepna-
pot ír elő a munkatörvénykönyv, míg például Belgium-
ban, Litvániában vagy Cipruson 16-17 munkaszüneti 
nap van évente. A nagypéntek az egyik legfontosabb 
hitéleti esemény, ezért munkaszüneti nappá kellene 
nyilvánítani - olvasható a tervezet indoklásában.

Ezek a jelenlegi munkaszüneti napok: a jelenleg 
hatályos munkatörvénykönyv a következő dátu-
mokat szabja meg hivatalos ünnepnapként: január 
1-2. (újév), január 24. (Moldva és Havasalföld egye-
sülése), húsvét első- és másodnapja, május 1. (mun-
ka ünnepe), június 1. (gyermekek nemzetközi napja), 
pünkösd első- és másodnapja, augusztus 15. (Nagy-
boldogasszony), november 30. (Szent András, Ro-
mánia védőszentjének napja), december 1 (Románia 
nemzeti ünnepe), december 25. és 26. (karácsony).

A három vallási ünnep helyett más (nem keresz-
tény) közösségek tagjai háromszor két szabadnapot 
kaphatnak saját hitéletük ünnepei szerint.

(Átvett tartalom: http://www.maszol.ro)
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FELHÍVÁS! 

Március 21-én délelőtt 9 órától alkalom nyílik a véradásra 
Sarmaságon a Kastélyban. (Hársfa utca 72/A)

Kutyatulajdonosok figyelmébe!

Sarmaság Község Polgármesteri Hivatala emlékezteti a kutyatulajdonosokat, hogy 
kötelesek betartani a kutyatartásra vonatkozó szabályokat, melyeket a Helyi Tanács 
határozott meg 2018 február 14-i tanácsülésén:

• Évente kötelesek a 3 hónaposnál idősebb 
kutyákat veszettség ellen beoltani.
• Közterületeken a tulajdonosok kötelesek 
összeszedni kutyáik ürülékét.
• Tilos a kutyákat felügyelet nélkül közterületre 
engedni.
• Tilos a kóbor kutyák befogásának megaka-
dályozása. 

Ezen szabálysértések esetén a büntetés 
magánszemélyeknek 500 lejtől – 1000 lejig, 
jogiszemélyeknek 1000 lejtől – 1500 lejig terjed.

Tilos kutyaviadalokat szervezni és részt venni, a büntetés 1000 és 2500 lej között van. 

•  Minden harmadik másodpercben meghalhat 

valaki, ha nem jut időben a megfelelő vérhez

•  A véradás egy megbízható folyamat, amellyel 

nagyon sok ember életét menthetjük meg

•  Véradás alkalmával 450 ml vért vesznek le, 

amely 10%-a az emberi testben található 

vérnek, ez egy minimális mennyiség, amelyet 

a szervezet képes hamar pótolni

Kik azok a személyek, akik vért adhatnak:

•  18-60 év közöttiek

•  A testsúly minimum 50 kg kell legyen

•  A vérnyomás maximum 160 mmHg és 

minimum 100 mmHg kell legyen

•  A hemoglobin szint nőknél nem lehet 125g/l és 

férfiaknál 135g/l alatt

•  Nem szabad semmilyen fertőzése vagy krónikus 

betegsége legyen a véradónak

•  Két véradás között eltel idő legalább 70 nap kell 

legyen a nők esetében és 90 a férfikéban

•  Nők esetében menstruációs ciklus alatt nem 

történhet véradás

Akik vért szeretnének adni:

•  Hozzák magukkal a személyi igazolványukat

•  Legyenek kipihentek és jól hidratáltak

•  Reggelizzenek (javaslat: tea, piritós, keksz)

•  Ne cigarettázzanak és ne fogyasszanak alkoholt, 

zsírban vagy cukorban gazdag ételeket véradás 

előtt

•  Ne vegyenek be gyógyszert előtte

•  Legyen megfelelő fizikai, mentális, egészségügyi 

állapotuk és megfelelő higéniai állapotuk 

egyaránt



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

Kiadja a PRO Sarmaság Kulturális Egyesület 
Szilágy megye, Sarmaság

Hársfa u.72/A, tel.: 0260 655630 

ISSN 1584-2479

Szerkesztő bizottság 
Elnök: Lucza István Attila 
Titkár: Demjén Erzsébet 

Felelős szerkesztő: Balog Anetta

Tördelés és nyomtatás: 
TEHNO-PRINT Zilah

A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzőik felelnek, 
azok nem mindig tükrözik a szerkesztőség véleményét is.

SZüLETTEK

Varga Mihai, aki Varga Boldijar és 

Varga Éva-Viorica fia

Kászonyi Arnold-Bence, aki Kászonyi 

Arnold-Gabriel és Lázár Ildikó fia

Smidelic Hunor, aki Smidelic Tibor és 

Smidelic Tünde-Éva fia

Tóth Liza-Gabriella, aki Tóth Zoltán-

György és Tóth Emese lánya

Koszta Vanesa-Angyalka, aki Koszta 

Geani és Budai Angyalka-Szendi lánya

Varga Matei-Gabriel, aki Varga 

Vilmos és Varga Aurora-Melánia fia

Varga Manesey-Levente, aki Varga 

Estera fia

Onica Sarah-Florina, aki Onica 

Florin-Crăciun és Onica Andrea lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

ELHALÁLOZTAK

HÁZASSÁgOT 
KöTöTTEK

Lázár Adalbert és Pirui Ileana

Székely Sándor-Botond és Balog Anetta

Elekes Róbert-Zoltán és Kürti Krisztina

Sok boldogságot!

Mentő:  
Tűzoltóság:  
Rendőrség:  

Polgármesteri Hivatal:  
Polgárőrség:  

Fontos telefonszámok
112
0260 655995
0260 655016 
0260 655500 
0769 224280

Moritz Varvara, élt 80 évet
Talpoº Gavril, élt 85 évet
Rácz Katalin, élt 73 évet

Kaszta Nicolae, élt 72 évet
Lukács Miklós, élt 76 évet
Maxim Ileana, élt 83 évet

Chirai Ana, élt 93 évet
Kovács Estera, élt 86 évet

Demeter Alexandru, élt 65 évet
Demjén Iulia, élt 70 évet
Balog Ferenc, élt 53 évet

Lakatos Dionisiu, élt 64 évet
Birizló Varvara, élt 88 évet

Onuþan Ana, élt 80 évet
Kotona ªtefan, élt 87 évet

Béke poraikra!



Közéleti, közművelődési havilap

� | 16. évfolyam | 2. szám 

Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


