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Hagyományőrzés Napja Sarmaságon

Az egyetemes borkultúrát tanulmányozva, a szőlő és bor legnagyobb ünnepe mindig a
szüret időszaka volt. Az ókori sziklafestményeken, vázákon gyakran ábrázoltak szüretelési
jeleneteket, pinceműveleteket. Ezekből sokat megtudhatunk a korabeli borkészítés
technológiájáról. Többek között azt is, hogy a szőlő levét nem préseléssel, hanem lábbal,
taposással nyerték ki. Ez a szokás Európában egészen az utóbbi évszázadokig megmaradt.
Sarmaságon is több évszázados múlttal
rendelkezik a szőlőtermesztés és a szüreti
ünnepség is. Ennek tiszteletére községünkben minden évben megrendezik a szüreti
felvonulást és az ezt követő szüreti bált is.
2017. október 15-én újra alkalmunk
nyílt felvenni népviseletünket és így, dalolva, táncolva feljárni a falut. Délután 2-kor
indultak a lovasok, szekerek utasaikkal,
akik csak arra vártak, hogy megmutathassák tánc- és énektudásukat az érdeklődőknek. A szokásokhoz híven minden „csomópontban” megálltak a vonulók, népzene kíséretében kisebb bemutatót tartottak.
Különösen nagy öröm volt számunkra,
hogy idén a Sarmasági Illegetők Utánpótlás csoportja is fellépett, a csoport tagjai között megtalálhatók
óvodáskorú gyerekek és I-IV osztályos kisdiákok is. A
kicsik korukat meghazudtolva, büszkén, nagy lelkesedéssel táncoltak együtt a nagyokkal.
A felvonulás körülbelül három-négy órát tartott,
majd ezt követte a szüreti bál a sarmasági lakodalmas
teremben, ahol finom pörkölt és bor fogadott mindenkit. A talpalávalót a Zilahi Superton együttes biztosította, akik emellett a felvonulás alatt is gondoskodottak
a muzsikaszóról.
A felvonulás ideje alatt megtisztelt jelenlétével

A tartalomból

Seres Dénes parlamenti képviselő, az RMDSZ Szilágy
megyei szervezetének elnöke, Szilágyi Róbert István, a
Szilágy Megyei Tanács alelnöke, az RMDSZ Szilágy
megyei szervezetének ügyvezető elnöke, illetve Végh
Sándor alprefektus.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Sarmasági
Illegetők Néptáncegyüttesnek, hogy idén is eleget tettek hagyományainknak, a Superton együttesnek, hogy
egész nap biztosították a zenét. Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában részt vett a szüreti felvonuáson és bálon, és nem utolsó sorban köszönjük
támogatóinknak segítségüket!
Balog Anetta
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a Boldogságórára és hogyan igyekszik ezt
beépíteni a mindennapi tananyagba...

6. oldal

 | 15. évfolyam | 10. szám
Közéleti, közművelődési havilap

Emlékezés és hagyományőrzés Sarmaságon

Az 1956-os forradalom 61-ik évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget
tartottunk Sarmaságon.

11 éve annak, hogy Sarmaságon felavatták a Pro
Libertate emlékművet október 23-án, amellyel a község
a forradalom és a szabadság eszméje előtt tiszteleg.
Az emlékmű Sepsi József neves zilahi képzőművész
kezemunkáját dícséri, alkotása előtt közel 150 ember
tisztelgetett.
A megemlékezést Pintér Béla ’56 él! Című dalával
kezdtük, majd egy szavalatot hallhattunk Lucza Tamás
előadásában. A szavalat után következett Horváth
József történelemtanár ünnepi beszéde. Az 1956-os
forradalom az egyik legmeghatározóbb történelmi
események közé tartozik a XX. század során hiszen
egy olyan rezsimen ütöttek éles rést, amely azelőtt
megdönthetetlennek bizonyult.
A forradalom nem csak Magyarrszágot rázta meg,
hanem Erdélyt is hiszen több csoportot is elítéltek innen a forradalom és szabadságharcban való részvétel
gyanújával.
Az 1956-os forradalom a magyar nép szabadság
utáni vágyát fejezi ki, azok a bátor emberek, akik 61
évvel ezelőtt részt vettek benne, akár a vérüket adták
ezért.
Az ünnepi beszéd után tiszteletünket tettük a Pro
Libertate emlékmű előtt, koszorút, virágot helyeztünk
el tiszteletünk jeléül. A koszorúzáson több szervezet
és magánszemély tiszteleghetett az 1956-os szabadságharcosok és eszméjük előtt.
Tiszteletét tette az RMDSZ Szilágymegyei szervezete (– koszorúzott Simonfi Mária ügyvezetőelnök és Dari Tamás oktatási elnök), az RMDSZ sarmasági szervezete (– koszorúzott Berki Edith elnök,

Tóth Csaba és Bőti Sándor alelnökök), a Sarmasági
Polgármesteri Hivatal (– koszorúzott Dombi Attila polgármester és Kovács Tibor alpolgármester), A Szilágy
megyei Tanfelügyelőség (– koszorúzott Dari Tamás
főtanfelügyelő-helyettes) az RMDSZ szilágylompérti
(– koszorúzott Gombos Zsigmond elnök és Székely
Csaba alelnök), selymesilosvai (– koszorúzott Kovács
Tibor alelnök) szervezete, az RMDSZ Sarmasági
Nőszervezete (– koszorúzott Berki Edith elnök, Forgács
Jutka és Deák Csilla alelnökök), a Sarmasági 1-es
Számú Szakképző Líceum (– koszorúzott Bőti SándorCsaba igazgató,Veres Erzsébet magyartanárnő és Varga
Erzsébet tanítónő), a Sarmasági Katolikus Egyház (–
koszorúzott Spurigán Géza és Osváth András-János),
a Sarmaság Bányatelepi Református Egyház( – koszorúzott Nagy Sándor főgondnok és Erdei-Árva Károly
presbiter), A Sarmasági Baptista Egyház (– koszorúzott Székely Béla-Dániel lelkész), a Sarmasági Ifjúsági
Tanács (– koszorúzott Dombi Szilárd elnök és Bóné
Edina-Katalin alelnök), a Pro Sarmaság Kulturális
Egyesület (– koszorúzott Bai Attila és Kovács Zoltán
Szabolcs), az SOS Alapítvány (– koszorúzott Dombi
Attila és Dari Tamás, Dobai Zoltán és Sára, A Nimród
Vadásztársaság (– koszorúzott id. Dull József alelnök
és Dombi Szilárd) és a Közbirtokosság (– koszorúzott
Kovács Árpád alelnök).
A koszorúzást a Himnusz közös elénekelésével zártuk Bai Zsuzsanna kíséretében. Ezt követte pedig egy ki szeretetvendégség a kultúrközpont
gyűléstermében.
Balog Anetta
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Interjú Dari Tamással főtanfelügyelőhelyettesi kinevezéséről
A napokban Dari Tamással beszélgettem, iskolánk igazgatójával, aki jelenleg
főtanfelügyelői helyettesi pozicíót tölt be a megyei tanfelügyelőségnél.
Kérem meséljen kicsit a kezdetekről, mikor lett tanár, igazgató.
1997-ben fejeztem be az egyetemet a Kolozsvári Műszaki
Egyetemen gépészmérnökként. Az
1997-98-as tanévban már a sarmasági iskolában voltam helyettesítő
tanár, aztán 2000-től címzetes tanár
és aligazgató is egészen 2007-ig,
majd 2007-től 2017 július 27-ig voltam iskolaigazgató, ekkor kerültem
a tanfelügyelőségre, ahol felszabadult egy főtanfelügyelő-helyettesitői
tisztség. Dr. Kovács Irénke, az elődömömet kinevezték a tanügyminisztériumba államtitkárnak, az ő
fenntartott helyét foglalom el jelen
pillanatban.
A tanári pálya és az igazgatói
szerep mennyire segíti a jelenlegi
munkályát?
Azt gondolom, hogy a tanfelügyelőségen nem lenne mit keressen olyan, akinek nincs vagy nem
volt valamilyen kapcsolata a tanügyi rendeszerrel,a tanítás az iskolában folyik, a tanárok az iskolában
tanítanak, a tanfelügyelőségnek pedig az ellenőrzésen kívül még lenne
egy konzultatív szerepe, illetve útbaigazító szerepe is, amely talán a
legfontosabb. Elsősorban nem nem
számon kellene kérni, hanem útbaigazítani, miután ez megtörtént,
akkor utána jöhetne a számonkérés
is. A fő célja ez volt annak, hogy
elfogadtam a felkérést, hogy az
igazgató kollégáimnak valamilyen
módon támasza lehessek.
A főtanfelügyelő helyettesitői
tisztségre tehánt Önt kinevezték?
Ez egy fenntartott hely, amelyre versenyvizsgával van kinevezve
Kovács Irénke, viszont ő ideiglenes van a tanügyminisztériumban.
Nekem az igazgatói tisztségem
2016-tól 2020-ig érvényes, ver-

senyvizsgával szerzett mandátumon van, így nem mondtam le az
igazgatói tisztségemről, mivel ideiglenesen vagyok kinevezve, addig
amíg Kovács Irénke vissza nem tér.
Egyelőre ez a tényállás.
Milyen célkitűzései vannak, amelyeket szeretne megvalósítani?
Amikor felkértek erre a tisztségre, mérlegeltem. Mi szól amellett, hogy iskolaigazgató maradjak
és mi szól amellett, hogy elfogadjam ezt. Akárkivel konzultáltam,
megpróbáltak lebeszélni, nagyon
nehéz volt dönteni sokáig, ameddig nem találkoztam egy alkalommal a Kolozsvári Babeº-Bolyai
Tudományegyetem prolektorával,
aki Sarmaságon gyakran megfordult, jól ismeri a községet, már
több tanulmányt is készített az
önkormányzatnak. A sajtó már
megírta a kinevezésemet, amiről én akkor még nem tudtam,
beszéltünk róla, kaptam egy hét
haladékot, de pontos választ nem
adtam. A professzor úr azt mondta, hogy gratulál a kinevezéshez,
mondtam, hogy erről még szó
sincs. Elkezdtünk beszélgetni és
azt mondta, hogy az ember ilyenkor mérlegel, próbál olyan célokat kitűzni maga elé, hogy mit
szeretne másképp csinálni, mint
más vagy mint ahogy eddig volt.
Ha ebbe belemegyünk, akkor csak
belebonyolódunk és sosem tudunk
döntést hozni, ő egyet mondott,
ilyenkor egyszerű célokat kell kitűznünk magunk elé, azt mondta
vállaljam el, mert képes vagyok rá,
végezzem jól a dolgom.
Nagyapámnak a szava jutott
eszembe, aki azt mondta hogy
„tanulj fiam, mert csak úgy leszel
valami és valaki, (...) ahány nyelvet
beszélsz, annyi ember vagy”, ő a
forradalom után talán a legboldo-

gabb ember volt, mert azt csinálta,
amit akart, szőlőt vett, földet művelt, állatokat tartott, jól végezte
a munkáját. Ez volt a másik ok,
amiért elvállaltam, elmentem,
hogy jól csináljam azt, amit ott kell
csinálni.
A tanfelügyelőségen mi tartozik a
hatáskörébe?
A tanfelügyelőségen a menedzsment és az adminisztratív részért felelek, ami azt jelenti, hogy
minden olyan szociális program,
amelynek anyagi vonzata van,
amely az iskolákat finanszírozza,
illetve minden személyi kérdéssel
kapcsolatos kérdés ezen a részlegen keresztül történik. Nagyon
sok probléma van minden iskolában, ennek tudatában vagyok és
próbálok minden hozzám fordulóval személyesen beszélni, és igyekszünk minden problémára megoldást keresni.
Köszönöm Dari Tamás főtanfelügyelő-helyettesnek, hogy egy
kis betekintést engedett abba az új
közegbe, amelybe került. A szerkesztőség nevében is, kívánok erőt,
kitartást és eredményes munkát!
(Lejegyezte: Balog Anetta)
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Ady Endre nyomában

Közéleti, közművelődési havilap

Magyarország kormánya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
támogatott HATÁRTALANUL!program keretén belül négynapos útjuk végén,
október 12-én a vecsési Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola hetedik osztályos diákjai és kísérőtanárai voltak vendégei a
Szilágylompérti „Ady Endre” Általános Iskolának.

A vecsési tanárok és diákok idei úticéljuknak Bihar
megyét és az Érmelléket választották. Projektjük
címe: Ady Endre és Arany János nyomában, Biharban és
Érmelléken. A többi között ellátogattak Nagyváradra,
Nagyszalontára, Kolozsvárra, Zilahra, Érmindszentre,
Nagykárolyba és Szilágylompértra is, ahol először a
kazettás mennyezetű templomot tekintették meg, majd
ellátogattak az egykor Ady-család birtokában lévő épülethez, a felújított iskolához.
A vendégeket az iskola udvarán fogadták a helyi
diákok, akik egy énekkel köszöntötték a látogatókat.
Sólyom Tünde, a lompérti iskola vezetőtanára rövid
előadást tartott az iskoláról és a falu Ady Endréhez
fűződő kapcsolatáról. Ezt követően a vecsési diákok
átadták a helyi tanulóknak az előre elkészített ajándékokat, s ezzel egyidőben a lompértiak is egy kis szuvenírt ajándékoztak a vendégeknek. A vecsési sporttanár
sem jött üres kézzel: focilabdát, kosárlabdát, frizbit,
és más sportfelszereléseket nyújtott át a vecsési iskola
nevében. Ezek után Bőti Sándor Csaba, a sarmasági
iskola igazgatója mondott néhány kedves szót a látogatóknak, amit követően elkezdődött az ismerkedés.

Nemcsak a diákok barátkoztak egymással. Ez egy jó
alkalom volt arra – még akkor is, ha rövid –, hogy a
pedagógusok is megosszák tapasztalataikat egymással.
Kiderült, hogy a két iskola sokban hasonlít egymásra,
például abban, hogy a vecsési iskola is kisebbségi oktatási intézményként működik. Időközben a diákok egy
spontán focimérkőzést szervezetek – természetesen a
két iskola között –, ami döntetlennel zárult.
A látogatók bő két órát töltöttek nálunk, iskolánkból Ady szülőfalujába mentek, de ha betartották az
ígéretük, akkor megálltak Sarmaságon és megrohamozták a kalácsos boltot, no nem azért, mert annyira
éhesek lettek volna, hanem azért, mert annyira ízlett
nekik, főként a mákos. Egy szép kapcsolat kezdete
lehet ez a látogatás. Most rajtunk a sor, nekünk kell
lépnünk. Csak egy projektcím hiányzik, illetve már
az sem, lehetne mondjuk Grassalkovich Antal nyomában, és ha már úgyis ott lennénk a XXIII. kerületben,
akkor megnézhetnénk kicsit közelebbről Budapestet
is. Már csak egy minisztérium kell, amelyik fedezi a
költségvetést.
Covaciu Norbert
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Gyermekhét a Sarmasági és Ilosvai
Magyar Baptista Gyülekezetben

A körülöttünk felgyorsult világot valaki ugy példázta, hogy „az élet ország
utjáról átkerültünk az autópályára”. Igaz ez már a cseperedő gyerekeinkre
nézve is. Az iskolai tevékenységek, házi feladatok mellett többen a szülők
közül magánórákra küldik gyermekeiket, mások különböző sport edzésekre,
idegen nyelv tanulására stb. De a gyeremekeknek van lelkük is.
Az Úr Jézus, a megváltó azt
mondja a Bibliában, hogy: „engedjük hozzá jönni a gyermekeket és
ne tiltsuk el tőle. Aki nem ugy fogadja
az Isten országát mint egy kisgyerek,
semmiképpen nem megy be abba”
(Márk evang 10:14-15). Ilyen megfontolásból jöttek létre ezek a gyerekhetekek gyülekezeteinkben augusztus második felében Ilosván
és Sarmaságon. Ezekre nemcsak
gyülekezetünkhöz tartozó gyerekek, hanem a településről sokan
mások is részt vettek. Sarmaságon
napról napra többen jöttek el 35-60
között, Ilosván pedig 30-40 gyermek volt jelen minden nap.
Ezeken az alkalmakon közösségépitő játékok, kézimunkák, vetélkedők voltak, amit a
gyerekek nagy lelkesedéssel üdvözöltek. A kikapcsolódás mellett lelki üzenetet is továbbitottunk számukra, ami épiti kapcsolataikat egymással, családjaikkal,
Istennel. A hét témája: „A nagy változás”-cimü tanitássorozat volt. Minden nap egy-egy bibliai történet hang-

zott, amely bemutatott bibliai személyeket akiket Isten
megszólitott, milyen hatást gyakorolt életükre. Nem
utolsó sorban sok éneklésre, új énekek megtanulására
nyilt lehetőség a gyermekeknek. Jó volt látni a gyerekek lelkesedését, örömét, lelki igényét.
Székely Béla Dániel lp.

Minority SafePack Sarmaságon

Október elején a sarmasági HKT gyűlést tartott, középpontban a Minority
SafePack állt. A gyűlésen részt vett az Eurotrans Alapítvány egyik munkatársa
is, aki bemutatta a kisebbségvédelmi kezdeményezést.
A kisebbségvédelmi kezdeményezés egy olyan ügy,
amely nem csak Romániában, hanem szerte Európában
a napirendi pontok közé került. Éppen ezért kell
minél többen összefognunk azért, hogy a kitűzött cél
nem csak egy távoli, megfoghatatlan álom maradjon,
hanem egy megközelíthető pont, amelyet kellő
összefogással, együtt elérhetünk. Ehhez csatlakozott az
RMDSZ Sarmasági Szervezete, az RMDSZ Sarmasági
Nőszervezete és a sarmasági HKT is.
Az ülést Berki Edith, az RMDSZ sarmasági
elnöke kezdte meg. Elmondta, hogy ha minél többen
összefogunk, annál biztosabb, hogy sikerrel járunk.

Mindent meg kell tennünk azért, hogy minél érthe
tőbben elmagyarázzuk az embereknek, miért is fontos
ez a kezdeményezés. Továbbá felkérte Szász Tamarát,
az Eurotrans Alapítvány munkatársát, az RMDSZ
Szilágy megyei sajtóreferensét, hogy ismertesse az
aláírásgyűjtő ív mibenlétét, és azt hogy a kitöltése
során mire kell figyelnünk.
A gyűlés végén a HKT tagok között felosztottuk a
községet (Sarmaság, Szilágylompért, Selymesilosva)
külön részekre szektorfelelősökkel az aláírásgyűjtés
hatékonyságának érdekében.
Balog Anetta
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Boldogságóra

Közéleti, közművelődési havilap

Kocsis Melinda tanítónénivel beszélgettem, aki a Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceumban tanít. Arról mesélt, miként talált rá a Boldogságórára
és hogyan igyekszik ezt beépíteni a mindennapi tananyagba, amely nem
csak a gyerekeket teszi mosolygósabbá, pozitívabbá, hanem őt is.

A tavaly a világhálón találtam rá erre a programra
és nagyon megtetszett, utánanéztem, hogy pontosan
miről is szól ez. Azt tudni kell, ahhoz, hogy használni
tudd ezt a programot, regisztrálnod kell egy csoportnévvel. Mi is regisztráltunk Pillangók1 névvel, és akkor
lassan elkezdtük használni a feladatokat. Minden hónapra van egy kijelölt feladat, és így ahogy használgattuk ezeket és a gyerekek elkezdték hallgatni a Bagdi
Bella dalait, azt vettem észre, hogy kicsit lazábbak, felszabadultabbak lettek, kommunikatívabbak, egymással
szemben is egy kicsit segítőkészebbek és élvezték is.
A lényeg az, hogy már a kezdetektől fogva nagyon
szeretik ezt a programot. A kész feladatokat feltöltöttük az oldalra és tetszett az alapítványnak. - Ez egy
alapátványon keresztül működik, az a neve, hogy Jobb
veled a világ!, tavasszal szóltak, hogy van egy pályázat,
pályázni lehet a Boldog iskola címre. Mi is beküldtük a
munkáinkat, hiszen ha már egy évig dolgoztunk ezen,
mutassuk is meg.

Mi volt a pályázati feladat?
Egy legót/puzzlet kellett összeállítani a vakációval kapcsolatban, meg voltak adva a feltételek és azok
alapján kellett összeállítani, a gyerekeknek az volt a
feladatuk, hogy ebben a formában megjelenítsék, miért is várják a vakációt. Az alapítvány jóváhagyták a
pályázati feladatunkat. Október 5-én volt a díjátadó,
átvehettük a Boldog iskola oklevelet, amely gyönyörű
szép! És persze nagyon büszkék is vagyunk rá.
Az iskolában te vagy az egyetlen, aki ezzel foglalkozik,
vagy csatlakoztak más tanítók is?
Remélem, hogy ezentúl minél többen fognak csatlakozni ehhez a programhoz. A tavaly is megemlítettem a kollegáknak, de azt vettem észre, hogy valamiért
kicsit még idegenkednek ettől az emberek, pedig veszíteni valónk nincs. Abban az esetben, amikor látjuk,
hogy a gyerek jól érzi magát tőle, abban az esetben
csak nyerhetünk vele, és személy szerint én is jól érzem
magam ezeken a foglalkozásokon.
Azzal, hogy részt vesztek a programban, milyen kötelezettségeitek vannak?
Az alapítvány nem kötelez arra, hogy mi az ő
könyveiket, módszertani segédeszközeiket használjuk, semmire sem kötelez. Ez beépíthető bármelyik
tanórába, beépíthető egy személyiségfejlesztőbe, egy
matekórába, bárhová azáltal, hogy egy kicsit pozítivabban látja a gyerek a világot. ...ez csodálatos! Nem

mellesleg ezekkel az emberekkel is találkozni, felejthetetlen élmény! Nagyon közvetlenek és egy összetartó
csapatról van szó, remélem egyszer sikerül a nyomukba érni, de lehet nagyon nehezen fog menni. Nagyon
segítőkészek, sokan vannak, barátságosak, és mindig
arra vezetik vissza ezt az egészet, hogy miért jó a boldogságóra, hogy a pozitív gondolkodás fele próbáljuk
kicsit a gyerekeket irányítani.
Bemutattak egy esettanulmányt is, voltak iskolaigazgatók, akik már több éve (2012 óta működik a
program) csatlakoztak, minden évben ezt meg lehet
pályázni és a többségét jóvá is hagyják, mert szerintem
örülnek neki, hogy egyre több iskola lett boldog iskola,
illetve óvodáknak is lehet külön.
Bagdi Bella erdélyi származású énekesnő, a Jobb
veled a világ alapítvány elnöke. Elmesélte, hogy ő is borzasztó depresszív hajlamú volt, ő is eléggé hajlott effelé,
és akkor jutott eszébe az, hogy mi lenne, ha elkezdene
másképp gondolkodni, és ez így fejlődött ki hatalmas
méretűvé. Egy 500 férőhelyes terem tele volt pedagógusokkal és egész nap olyan előadásokat hallottunk,
amelyek egyszerűen fantasztikusak voltak. Mindig
csak arra tudok gondolni, hogy de jó, hogy ott lehettem, jól tettem, hogy elmentem, pedig az elején kicsit
vaciláltam, hogy menjek vagy sem. De most, ha azt
mondanák, hogy gyere holnap is, gondolkodás nélkül
mennék. Aki ebbe a programra bekapcsolódik, biztos
vagyok benne, hogy nem veszít semmit, itt mindenki
csak nyerhet, a gyerek is a szülő is és a pedagógus is.
Folytatás következõ lapszámunkban
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Születtek
Molnár Ábel-István, aki Molnár István
és Molnár Andrea fia
Pocola Eliza, aki Pocola Vasile Cristian
és Pocola Estera lánya
Jula Benett-Mihai, aki Jula Mihai és
Jula Erzsébet-Emese fia
Kis Zoé-Beatrix, aki Kis András és Kis
Eleonóra-Krisztina lánya
Varga Kevin-Brájen, aki Varga JánosGábor és Varga Matilda-Pamela fia

Már vénülõ kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülõ szememmel
Õrizem a szemedet.
Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S õrizem a szemedet.
(Ady Endre)
Boldog 50. házassági évfordulót kíván Nektek
szerető családotok!
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Isten éltesse az újszülötteket!

Házasságot
kötöttek
Fazakas Szilveszter és
		
Tóth Krisztina-Szilvia
Smidelic Arnold-Lehel és
		
Kovács Lidia-Debora
Varga Sándor-Levente és
		
Dobrai Henrieta-Brigita
Fórizs György és Kocsis Tünde

Sok boldogságot!

ElhalálozTAK
Nagy Ileana, élt 82 évet
Budai Elisabeta, élt 66 évet
Erdei Iuliu, élt 70 évet
Ivan Florin-Viorel, élt 48 évet
Gombos Sándor, élt 62 évet
Szénási Alexandru, élt 66 évet
Păcuraru ªtefan, élt 66 évet
Bagoly Miklós, élt 53 évet
Szabó Ileana, élt 88 évet

Béke poraikra!
Előző lapszámunkban szerkesztői
elírás történt, Erdei Ilona életének 85-ik
évében távozott. Elnézést kérünk a gyászoló
családtól. Pihenése legyen csendes!
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Fizesse elő vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

