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Közéleti, közművelődési havilap

Március 15. – A szabadság
ünnepe Sarmaságon

„Március15.-e a magyar nemzet szabadságünnepe, teljesen és tökéletesen a miénk. Mi teremtettük
meg magunknak, nem kaptuk másoktól, nem is örököltük. Akkor is a miénk volt, amikor el akarták
tőlünk venni. Nem adtuk, mert a mi ünnepünk ez, a mi szabadságunk!” – kezdte nyitóbeszédében
Horváth József.

Ez a gondolat megalapozhatja a magyar nemzeti öntudatotazt, amiről valójában szól a Március 15.-e. Az 18481849-es Forradalom és Szabadságharc hősei megteremtették az eszményt, a magyar szabadság ünnepét. Ezek a
hősök megmutatták az elnyomó rezsimnek, Európának
és az egész Világnak, hogy bár láncra verhetik a magyar
nemzetet, szolgasorba taszíthatják, de a nép igazi szabadságát nem vehetik el, és bármilyen nehéz is lesz, küzdeni
fog azért, hogy örökre meg is őrizze azt.
Március 15-én ebben a lelkületben ünnepeltük meg
Sarmaságon is a magyar nemzet szabadságának ünnepét. Az ünnepi műsor rendhagyó módon a sarmasági
Művelődési Házban kezdődött. Szokásainkhoz híven az
ünnepséget községünk díszpolgárja, Horváth József történelemtanár kezdte. A tanár Úr elmondta mennyire fontos

számunkra, magyaroknak ez az ünnep, hiszen ilyenkor
talán jobban tudatosul bennünk, hogy egymás testvérei vagyunk, így együtt könnyebben át tudjuk vészelni
a szürke hétköznapokat és az egyre jobban növekvő és
erősödő kihívásokat.
Vendégeink között tudhattuk Székely Istvánt is, az
RMDSZ ügyvezető alelnökét, aki köszöntő beszédében
az összefogás erejéről beszélt, amelyre nap mint nap
szükségünk van, erre az összefogó erőre legközelebb májusban lesz még nagy szükségünk az európai parlamenti
választások alkalmával. Ahhoz, hogy a magyar nemzetnek
erős képviselete legyen, támogatnunk kell úgymond a jelenkor Petőfi Sándorait, hogy megtarthassuk jogainkat és
szabadságunkat is.
Folytatás a 3. oldalon

A tartalomból

Együtt „gazadagodtunk”…

Az 1-es Számú
Szakképző Líceum
tanári kara és diákjai
immár harmadik
alkalommal vettek
részt a „Varázsmosoly”
elnevezésű programban,
melynek fő védnöke Hari Tünde Hajnalka
tanfelügyelő asszony.

Bővített HKT gyűlés Sarmaságon
Március 21-én bővített HKT gyűlést tartottak
Sarmaságon a lakodalmas teremben.
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Együtt „gazadagodtunk”…

Az 1-es Számú Szakképző Líceum tanári kara és diákjai immár harmadik alkalommal vettek részt
a „Varázsmosoly” elnevezésű programban, melynek fő védnöke Hari Tünde Hajnalka tanfelügyelő
asszony. A program célja a zsoboki Bethesda Gyermekotthonban élők mindennapjainak szebbé és
könnyebbé tétele, illetve az, hogy az ott élő gyerekeket kicsit kizökkentsék a hétköznapokból.

A programról fontos tudni, hogy egész évben zajlik, havonta más-más iskola döntheti el, hogy vendégségbe mennek-e vagy megvendégelik az otthon lakóit.
Községünkben körforgásszerűen minden évben négy
tanító és diákjai vesznek részt, ehhez csatlakozva
Szilágylompért és Selymesilosva is.
Az elmúlt évtől eltérően, idén a zsoboki gyerekek látogatták meg iskolánkat, amelyre február 26-án került
sor. Már az érkezésüket megelőző hetekben nagy izgalom
uralkoott a sarmasági, szilágylompérti és selymesilosvai
tanárokon és gyerekeken. Lelkes készülődés vette kezdetét, amely magába foglalja az adománygyűjtést (tartós
élelmiszereket, konyhai használati gépeket, játékokat stb.
gyűjtöttek), ajándékkészítést és beszerzést, illetve izgalmas programok kitalálását.
Kedden dél körül 31 gyerek és 2 kísérő tanár érkezett
a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceumba. Az érkezést követően közösen elsétáltunk a sarmasági lakodalmas terembe, ahol finom ebéddel vártak mindenkit. Ebéd
után kis csapatokba verődve mindenki részt vehetett a
játékokban. A csoportos feladatoknak megvolt a maga sajátos haszna is, a véletlenre bízva minden csapatban volt
zsoboki és sarmasági diák is, így játszva és tanulva ismerkedhettek meg egymással. A finom ebéd elmaradhatatlan társa a desszert, amelyet már a kis csapatok saját
maguknak készíthettek el egy-egy tanítónő segítségével.
Amíg a muffinok sültek, addig mindenki részt vehetett az
ügyességi játékokon.

A lakodalmas terem erre a délutánra megtelet élettel,
vidámsággal, őszinte, szívből jövő nevetésekkel, amelyek
talán mindennél többet érnek. A játékok végeztével következett a jól megérdemelt desszert, a finom muffinok
a gyerekek keze munkáját dicsérik!
Ha már február, nem mehetünk el a farsangi szokások
mellett sem, így természetesen sor került a kiszebáb elégetésére is, illetve farsangi maszkokat festettünk.
A nap végén nehéz szívvel vettünk búcsút egymástól, de a viszontlátás reményében könnyebb volt az elválás. Indulás előtt iskolánk igazgatója, Bőti Sándor Csaba
egy-egy hátizsákkal ajándékozott meg minden zsoboki
gyereket. Kavargó érzések lettek úrrá a lelkünkön, de a
célunkat elértük, sikerült örömet okoznunk minden gyerek számára, új barátságok szövődtek a helyi és zsoboki
gyerekek között és megerősítettük a már meglévőket a
pedagógusok között.
Igazán szép látni, hogy egy nemes ügy érdekében
megannyi embert sikerül mozgósítani, ezt jól bizonyítja
a beérkezett adomány mennyisége is, amelynek nagy részét a sarmaságiak, szilágylompértiak, selymesilosvaiak
és a szilágylompérti Református Egyházközösség gyűjtötte össze. A nagylelkű adományozásnak köszönhetően
a Bethesda Gyermekotthon tartós élelmiszerekkel, tisztítószerekkel, mosógéppel, kanapéval gazdagodhatott. …és
mi mivel gazdagodtunk? Új élményekkel, új barátokkal és
rengeteg szeretettel, amelyek megfizethetetlenek.
Székely Anetta
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Tavaszköszöntő népzenei
koncert Sarmaságon

Az ünnepi hangulat szellemében március 17-én Tavaszköszöntő népzenei koncertet szervezett
a Pro Sarmaság Kulturális Egyesület. A sarmasági Művelődési Ház ismét megtelt élettel és
muzsikaszóval.

Konfuciusz szavaival élve „A zene olyan örömöt okoz,
amelyet az emberi természet nem nélkülözhet.” Bai Attila
és zenész társai vasárnap délután ezt be is bizonyították
számunkra, talán a zene is olyan nélkülözhetetlen lételeme az emberi testnek, mint a levegő vagy a víz. Isten
bizonyos embereknek megadta azt a képességet, amellyel
alkothatnak és átadhatják a zenét embertársaiknak, annak pedig, aki nem rendelkezik az átadás képességével,
fület adott, hogy hallja és megélhesse azt.
Kulturigazgatónk társaival, nevezetesen Szerefi Ilona
(ének), Szukics Éva (brácsa), Major Arnold (hegedű),
Veres Lóránd (nagybőgő/basszusgitár), Boros Richárd
(dob) és Pelbat Boglárka (ének), szilágysági, kalotaszegi dalokat adtak elő, amelyet a Sarmasági Illegetők
Néptáncegyüttes tánccal kísért. A frissen alakult együttes
mindezek mellett a Bai Attila által megzenésített versekkel kápráztatták el a közönséget, Juhász Gyula Éjszaka,
illetve Radnóti Miklós Virágének című versét hallhattuk.
Március 15.-e tiszteletére ’48-as dalok is elhangzottak,
amelyeket a közönség egy szívvel és lélekkel énekelt
együtt az előadókkal.
Az előadók között két fiatal tehetséget is láthattunk,
Boros Richárdod a dobok mögött a maga mindössze
nyolc évével, illetve Pelbat Boglárkát, aki tizenegy éves,

gyönyörű hangjával megtöltötte a Művelődési házat. Ez
a két fiatal példaként szolgálhat előttünk és gyermekeink
előtt is, a zene szeretete, a zene értése és a tehetség nem
kor kérdése, legyen ez bátorítás mindenki számára.
Az újonnan alakult zenekar egyik fő támogatója az
Emberi Erőforrások Támogatáskezelőn belül a Csoóri
Sándor alap. Remélhetőleg hamarosan már nevén szólíthatjuk a zenekart, és hamarosan újra láthatjuk őket a
színpadon.
Köszönjük minden kedves jelenlévőnek, hogy eljöttek
és támogatták a zenekart.
Székely Anetta

Március 15. – A szabadság ünnepe Sarmaságon
Az ünnepi beszédeket a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum diákjainak előadása követte. Verses-zenés
összeállításukban egy rövid kis időutazáson vehettünk
részt, ahol láthattuk, hogy Petőfi hol és hogyan hozta
nyilvánosságra 12 pontját. A diákok felkészítése Veres
Erzsébetnek és Bóné Edina-Katalinnak köszönhető. Márciusi ifjaink felidézték bennünk mindazokat az értékeket,
eszményeket, amelyekért 171 évvel ezelőtt elődeink félelmet nem ismerve feláldozták életüket.
Az előadást a Himnusz eléneklésével zártuk, majd ezt
követően kivonultunk a Pro Libertate emlékműhöz, ahol
egy koszorúval adóztunk a szabadságharc hősei előtt. Az
RMDSZ Szilágy megyei Szervezetének részéről koszorúzott Seres Dénes elnök és parlamenti képviselő, Székely
István, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, Dari Tamás, főtanfelügyelőhelyettes. Az RMDSZ sarmasági Szervezetének
részéről koszorúzott BerkiEdith elnök és Tóth Csaba alelnök, a Sarmasági Polgármesteri Hivatal részéről Dombi
Attila-János polgármester és Kovács Tibor alpolgármester, az RMDSZ szilágylompérti Szervezetének részéről
Székely Csaba és Székely Hajnalka, az RMDSZ selymesilosvai Szervezetének részéről Géczi Attila elnök és Kovács

Tibor alelnök. Az RMDSZ sarmasági Nőszervezetének
részéről koszorúzott BerkiEdith elnök, Forgács Judit és
Deák Csilla alelnökök, a Sarmasági 1-es Számú Szakképző
Líceum részéről Bőti Sándor-Csaba igazgató és Horváth
József történelemtanár. A sarmasági Református Egyház
részérőé koszorúzott Bai Zsuzsánna és Tóth Csaba, a
Sarmaság-Bányatelepi Református Egyház részéről id.
Dull József főgondnok és Erdei-Árva Károly gondnok,
a sarmasági Katolikus Egyház részéről pedig Spurigán
Géza és Osváth András. A Sarmasági Ifjúsági Tanács
részéről koszorút helyezett el Dombi Szilárd-Attila elnök és Bóné Edina-Katalin alelnök, a Pro Sarmaság Kulturális Egyesület részéről Kovács Zoltán-Szabolcs és
Lucza István-Attila, Az SOS Alapítvány részérőé Dombi
Attila-János és Dombi Szilárd-Attila. A Pro Almamater
Szülőbizottság részéről Dombi Attila-János és Lucza
István-Attila, a Nimród Vadásztársaság részéről id. Dull
József, a közbirtokosság részéről Kocsis Sándor, az EMNP
sarmasági Szervezetének részéről Balogh Sándor.
Az ünnepséget egy kis szeretetvendégséggel zártuk a
kulturközpont irodájában.
Székely Anetta
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Hogyan lett március 8-a Nemzetközi Nőnap?

A nemzetközi nőnapot 1911-ben ünnepelték meg először, időpontja 1913 óta március 8.
A nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyűlés.
Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg először a nőnapot.
Politikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak küzdelmeinek eredményeképpen a múlt század elején valósult meg
az az ötlet, hogy az év egy napja legyen jelképesen a nőké. A
legtöbb országban ekkortájt erősödtek fel a nők követelései
szociális-gazdasági jogaik kiszélesítésére, a foglalkoztatásban
és a bérezésben érvényesülő hátrányos megkülönböztetés
megszüntetésére.
Az első nemzeti nőnapot 1909-ben az Egyesült Államokban
tartották meg, akkor február utolsó vasárnapján ünnepelték a nőket. Az 1910-ben Koppenhágában megrendezett II.
Nemzetközi Szocialista Nőkongresszuson a német Clara Zetkin
javasolta, hogy világszerte tartsanak évente nőnapot. A nemzetközi nőnapot először 1911. március 19-én ünnepelték meg
Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. A tüntetéseken - amelyeken sok férfi is részt vett - a nők választójogának megszerzése kapott hangsúlyt. (A nők Oroszországban
1917-től, Németországban 1919-től szavazhattak, a francia és
az olasz nők azonban csak a II. világháború végétől, a belgák
1958-tól, a svájciak 1971-től, a portugálok 1976-tól, liechtensteini nők pedig csupán 1984-től élhettek e joggal.)
Az időpont 1913-ban kerültmárcius 8-ára a New Yorki textil munkásnők 1857-es sztrájkjának - más források
szerint egy New York-i gyárban 1908-ban e naponbekövetkezett, 129 munkásnő életét követelő tűzvésznek - az emlékére. Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg először
a nőnapot. Az 1980-as évektől e napon a nőszervezetek felvonulásokon hívják fel a figyelmet a nőknek a társadalomban
viselt óriási szerepére, ugyanakkor kiszolgáltatottságára és

védtelenségére is: arra, hogy a jogegyenlőség továbbra sem
jelenti az esélyekegyenlőségét.
Az Egyesült Államokban 1963-ban hoztak törvényt a
nemek azonos fizetéséről, de a férfiak még ma is lényegesebb jobban keresnek. A nemek között az Európai Unióban is
mutatkozik bérkülönbség, noha 1975-ben irányelv tiltott meg
minden díjazásbeli megkülönböztetést, ezért 2009 márciusában az Európai Bizottság kampányt indított a nemek közötti
bérszakadék megszüntetéséért.
Magyarországon az azonos felkészültségű, azonos
munkakörben dolgozónők egy 2014-es adat szerint 8-11
százalékkal kapnak a férfiakénál kevesebb fizetést, és ez a
különbség a gyermekek számával egyre nő: egy két gyerekes
nő már 25 százalékkal kevesebbet keres, mint egy azonos
beosztásban dolgozó férfi. A világ számos pontján még rosszabb a helyzet.
Sokhelyütt e napon a nők elleni erőszakkal szemben emelik fel szavukat civil szervezetek, mert véleményük szerint
a családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zaklatás,
a prostitúció áldozatait a jognem védi kellően, e cselekmények elkövetői továbbra is jórészt büntetlenül maradnak. Egy
felmérés szerint az Európai Unióban élő nők 33 százaléka
szenvedett el fizikai vagy szexuális erőszakot 15 éves kora
óta. Az Amnesty International nemzetközi jogvédőszervezet
azt követeli, hogy állítsanak fel egységes és erős női ENSZügynökséget, amely biztosítaná, hogy a nők a világmindenrészén a gyakorlatban is élvezhessék jogaikat.
(átvet ttartalom: https://mult-kor.hu)

Tájékoztatás a külhonban született magyar
gyermekek után járó családtámogatásról

Anyasági támogatás és babakötvény

Mi az előfeltétele az anyasági támogatásnak?
- A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt
születésének hazai anyakönyvezése.
Ki kérheti? Meddig?
- Magyarország területén kívül született és ott élő
magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett
gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy
gyámja.
- Ha csak az apuka magyar állampolgár, akkor is kérhetik a támogatást.
- Az anyasági támogatást a születéstől számított 6
hónapon belül kell kérni. (Ha ezt az időt meghaladva adják
be, az igazolási kérelmet nem fogadják el).
- A babakötvényt (életkezdési támogatás) - ellentétben
az anyasági támogatással - 6 hónapos kor után is lehet
kérni, abban az esetben, ha a gyerek 2017. június 30. napja
után született.
- A támogatással kapcsolatban a Magyar Államkincstár
Központja dönt, küld a döntésről értesítést a szülőknek.
(Sem a konzulátus, sem az Eurotrans nem tehet arról, ha
elutasítják a kérelmet).
Mennyi összegű a támogatás? Mikor utalják a
pénzt?
- Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek
gyermekenkénti összege 64 125 forint, ikergyermekek
esetén 85 500 forint. A pénzt az anya bankszámlájára

utalják. (Nem fogadják el a CEC Bank-os bankszámlát).
- A pénzt a postán megkapott értesítés után kell várni,
a pontos idejét nem tudjuk!
- A babakötvényre (életkezdési támogatás) jelenleg
egyszeri 42 500 forint összegű támogatás jár, amelyet
a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott
életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett
összeget – egészen a gyermek nagykorúságáig – a Magyar
Államkincstár évenként növeli az inﬂációval (éves átlagos
fogyasztói árindex százalékos mértékével) megegyező
mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott
megtakarításról a 18. élet évét betöltött gyermek
rendelkezhet.
Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott
összege át tehető Start-számlára, így lehet pluszban pénzt
tenni a számlára. Start számlát csak Magyarországon, a
Magyar Államkincstárnál lehet nyitni!!
Az anyasági támogatáshoz és babakötvény igényléséhez
szükséges papírok: a szülők személyazonosító igazolványa,
a keresztleveleik (román és ha megvan a magyar is),
házassági levél (román és ha megvan a magyar is),
honosítási okirata, lakcímkártyáik, a kisbaba keresztlevele
és egy bankszámlaszám anyuka nevére eredetben pecséttel
és aláírással.
Az anyasági támogatás és babakötvény (életkezdési
támogatás) egy formanyomtatványon van. Ahol a gyerek
több mint 6 hónapos, neki csak babakötvényt töltünk ki.
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Bővített HKT gyűlés Sarmaságon
Március 21-én bővített HKT gyűlést tartottak Sarmaságon a lakodalmas teremben.
A gyűlésen többek között jelen volt Seres Dénes parlamenti képviselő és az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének
elnöke, Szilágyi Róbert István a Szilágy megyei tanács alelnöke, Simonfi Mária, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének ügyvezető elnöke, Dari Tamás főtanfelügyelő-helyettes,
Sarmaság Község polgármestere, Dombi Attila-János, és
alpolgármestere Kovács Tibor, BerkiEdith az RMDSZ sarmasági szervezetének elnöke,a sarmasági, szilágylompérti,
selymesilosvai és a haraklányi HKT tagjai, illetve az RMDSZ
sarmasági Nőszervezetének tagjai.
A találkozón minden kedves jelenlévőt vacsorával és jó
hangulattal fogadtak a házigazdák. Az est célja többek között
az volt, hogy a képviselő Úr megköszönje a munkát, amelyetSarmaság és Haraklány községek tanúsítottak, segítségükkel
sikerült összegyűjteni a kellő aláírást az Európai Parlamenti
választásokra, ezzel is támogatva az RMDSZ jelöltjeit.
A rendkívüli gyűlésen jelen volt két önálló község, Sarmaság és Haraklány, Seres Dénes ezt azzal magyarázta, hogy
együtt könnyebben és gyorsabban találhatunk megoldást
a problémákra, tanácsot, segítséget nyújthatunk egymás
számára is.
A képviselő Úr elmondta, hogy együtt kell megteremte-

nünk a nemzetek Európáját, de ahhoz, hogy ez sikerüljön
össze kell fognunk, hogy erős képviselettel rendelkezhessünk. Képviselet nélkül elvesznénk, és így talán a jogainktól
is megfosztanának.
A közös munka itt nem ért véget, hiszen nap mint nap
újabb és újabb akadályokba, megpróbáltatásokba ütközünk,
amelyeket együtt könnyebben megoldhatunk. Legközelebb
május 26-án lesz igazán szükség az összefogásra, hogy meg
tudjuk mutatni azt, hogy képviselőink mögött erős magyar
támogatás áll! 				
Sz.A.

FELHÍVÁS! Egyszerűsített honosítás
INGYENESEN Szilágy megyében

Az Eurotrans Alapítvány
munkatársai a honosítási
eljárás ügyintézésében nyújtanak segítséget. Az ügyintézés költségmentes, amely
magába foglalja az iratok díjmentes fordítását, valamint
a fényképek elkészítését is.
A segítségnyújtás a magyar
állampolgársági dosszié összeállításából áll, tehát az
igénylő személyeknek csak
az eredeti okiratokat kell felmutatniuk (fénymásolat nem
szükséges), és az Eurotrans
Alapítvány munkatársai a
dossziét összeállítják a konzuli találkozóra.
Azok a személyek, akik
már magyar állampolgárok az
Eurotrans Alapítványhoz fordulhatnak, ha szeretnének:
• útlevelet kérelmezni;
• házasságot, újszülött
gyermeket vagy halálesetet anyakönyveztetni;
• kérelmet benyújtani hadigondozotti támogatásra;
• anyasági támogatást és babakötvényt igényelni.
Az egyszerűsített honosítási kérelmet benyújthatja, aki
a következő feltételeknek megfelel:
- maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását (1921.07.26 előtt,
illetve 1940.08.30 és 1945.01.20 között),
- magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő

szerv ellenőrzi),
- a magyar jog szerint
büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban (erről elegendő a
nyilatkozat),
- az a nem magyar állampolgár, aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt
éve él házasságban és közös
gyermekük született (feltéve,
hogy büntetlen előéletű és
nyelvtudását igazolja). Az öt
vagy tíz év megléte a házasság, és nem a magyar állampolgárság tekintetében elvárás, elegendő, ha a kérelem
benyújtásakor már magyar
állampolgár a házastárs.
Benyújtandó okiratok:
- állampolgársági kérelem
(kitöltik az Eurotrans Alapítvány munkatársai)
- születési anyakönyvi kivonat
- személyazonosító igazolvány vagy útlevél
- a kérelmező szüleinek házassági igazolványa és születési anyakönyvi kivonatai
- a családi állapotát igazoló okiratok: házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, halotti anyakönyvi kivonat (természetesen még hajadon/nőtlen kérelmezőknek erről nem kell igazolást hozniuk)
Folytatás a következő oldalon
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- a felmenő vagy a kérelmező magyar állampolgárságát
igazoló okiratok valamelyike: születési anyakönyvi kivonat,
házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat,
egykori állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási, elbocsátási okirat, korabeli katona- vagy zsoldos könyv,
útlevél, személyi igazolvány, plébános/lelkipásztor igazolás.
- kiskorúak esetében, amennyiben csak az egyik szülő
kérelmezi a honosítását akkor szükséges egy beleegyező
nyilatkozat a másik szülőtől.
- saját kézzel írt önéletrajz (adnak erre mintát az Eurotrans Alapítvány munkatársai),
- igazolványkép (az Eurotrans Alapítvány munkatársai a
helyszínen ingyen elkészítik)
- magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek

a lakcímkártya felmutatása is szükséges; akinek nincs magyarországi lakóhelye, annak ez az irat nem kell.
A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi
kapcsolat, azaz a leszármazási lánc végig követhető legyen.
Hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki a
II. Világháborúban (1938.11.02 és 1945. 05.09 között):
• katonai szolgálat; kötelező katonai előképzés; légitámadás és hadművelet; visszamaradt robbanóanyag felrobbanása
során vagy következtében testi épségének vagy egészségének
károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett,
• továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott családtagként, volt hadiárvaként,
volt hadigyámoltként vagy volt hadigondozott családtagként
kell gondozásba venni.

ÚTLEVÉL TÁJÉKOZTATÓ – EUROTRANS ALAPÍTVÁNY – ZILAH
A HELYEK SZÁMA KORLÁTOZOTT!
Útlevélkészítésre időpontot kell kérni. Érdeklődni
hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 óráig, illetve pénteken 8-13
óra között lehet a 0260-661685 telefonszámon, valamint
személyesen Zilahon a Kossuth Lajos utca 33. szám alatt
(RMDSZ iroda).
Sarmaságon pedig hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 óráig,
illetve pénteken 8-tól 14 óra között lehet a 0260-655630
telefonszámon, valamint személyesen a Falu Házában,
Hársfa utca 72/a szám alatt. (Kastély).
Útlevélkérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:
• érvényes személyazonosító igazolvány
• honosítási okirat és lakcímkártya
• ha az ügyfél már átvette: magyar anyakönyvi
kivonatok (születési és házassági), ha nem jó a román is.
Útlevél érvényességi ideje:
• 6 éves kor betöltéséig 3 év â
• 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): 132 RON
• 12 év alatt (2 gyermek esetén): 113 RON
• 12 év alatt (3 vagy több gyermek esetén): 104 RON
• 12-18 év között (1 gyermek esetén): 132 RON
• 12-18 év között (2 gyermek esetén): 113 RON
• 12-18 év között (3 vagy több gyermek esetén): 104
RON
• 18-65 éves igénylőknek (10 éves): 299 RON
• 18-65 éves igénylőknek (5 éves): 206 RON
• 65 év felett: 94 RON
Fizetendő díjak útlevélpótlás esetén (megrongált
vagy elvesztett útlevelekre vonatkozik):
• 12 év alatt (1 gyermek esetén): 169 RON
• 12 év alatt (2 gyermek esetén kedvezménnyel): 132
RON
• 12 év alatt (3 vagy több gyermek esetén kedvezménnyel): 113 RON

• 12-18 év között (1 gyermek esetén): 169 RON
• 12-18 év között (2 gyermek esetén kedvezménnyel):
132 RON
• 12-18 év között (3 vagy több gyermek esetén
kedvezménnyel): 113 RON
• 18-65 éves igénylőknek (10 éves): 500 RON
• 65 év felett: 94 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 a román születési anyakönyvi
kivonatot kell felmutatni;
• 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 (3,5 x 4,5 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 AviationOrganisation) előírásainak
megfelelő minőségű kell legyen.
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. Az útlevél személyesen (kiskorú esetében
bármelyik szülő által) átvehető az értesítésben szereplő
konzuli napon. Felnőttek esetében az útlevelet csak
személyesen lehet átvennni.
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SZÜLETTEK
Szász Nikolas-Kevin, aki Szász Zsolt-Emil
és Boncidai Tímea-Katalin fia
Keresztes-Andrei Arnold, aki Keresztes-Amdrei
Arnold-Zsolt és Keresztes-Andrei Emese fia
Naghi Vanda-Emma, aki Naghi Iosif-Flavius
és Naghi Brigitta-Blanka lánya
Keresztes Hanna, aki Keresztes Balázs és
Keresztes Erika-Erzsébet lánya
Bojan Sonya-Simina, aki BojanIonica-Abeluţ
és Varga Ana lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK
Boca László és Bancs Mária-Ilona
Boca Bobi-Emeric és Varga Mária-Elena

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

112
0260 655995
0260 655016
0260 655500
0769 224280

Varga Tobias-Marin és Bojan Maria
Péter Vilmos és Bákai Erika
Varga Róbert és Varga Katalin
Varga Aladár és Vasi Katalin-Gyöngyi
Koszta Geani és Budai Angyalka-Szendi
Bancs Tiberiu és Hamza Enikő

Sok boldogságot!
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: Székely Anetta
Tördelés és nyomtatás:
TEHNO-PRINT Zilah
A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzőik
felelnek, azok nem mindig tükrözik a
szerkesztőség véleményét is.

ELHALÁLOZTAK
Erdei Ileana, élt 70 évet
Balog Nicolae, élt 69 évet
Kászoni Sándor, élt 61 évet
Király Estera, élt 85 évet
Moldovan Maria-Terezia, élt 87 évet
Erdei Alexandru, élt 73 évet
Cherecheş Aurel, élt 85 évet
Lóga Agneta, élt 78 évet

Béke poraikra!
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Fizesse elõ vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

