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Aktuális

VIII. Erdélyi Magyar 
Baptista Fúvóstalálkozó 

A tartalomból

3. oldal 6. oldal

Kis Grofó Sarmaságon

Szeptember 30-án a Party Addicted 
csapata és a Sarmasági Ifjúsági 
Tanács megszervezte az ősz első 
buliját Sarmaságon. 7. oldal

Emlékezés és hagyományőrzés Sarmaságon
A hagyományokhoz híven ebben az évben is megszerveztük Sarmaságon az Emlékezés 
és hagyományőrzés napját. Az 1956-os forradalom 60-ik évfordulója alkalmából 
megszervezett megemlékezésen több település, szervezet képviselői is jelen voltak. 

Idén, október 23-án volt a tíz éves évfordulója annak, hogy 
Sarmaságon felavatták a Pro Libertate emlékművet, amellyel a 
község a forradalom és a szabadság eszméje előtt szeretne tisztelegni. 
Az emlékmű Sepsi József  neves zilahi képzőművész kezemunkáját 
dícséri, alkotása előtt közel 100 ember tisztelgetett. 

A megemlékezés során Horváth József  történelemtanár tartott 
ünnepi beszédet. 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.                 Folytatás a 2. oldalon

Csapatépítő hétvége

A Nagyhalászi Civilek Szervezete  és 
a Sarmasági Ifjúsági Tanács közös 
pályázatot írt 2016 májusában. 
A pályázat arról szólt, hogy a két 
non-profit szervezet, ismerkedős és 
csapatépítő hétvégéken vehessen részt. 

Szeptember 24-én a sarmasági 
baptista gyülekezet megszervezte a 
Baptista Fúvószzenekarok VIII-ik 
Találkozóját, illetve másnap Pintér 
Béla koncertjének és előadásának 
lehettünk fül-, és szemtanúi. 
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Folytatás az 1. oldalról

Horváth József kitért arra is, 
hogy Erdélyben sem maradt ez 
a forradalmi esemény visszhang 
nélkül, hiszen több csoportot 
is elítéltek innen a forradalom 
és szabadságharcban való 
részvétel gyanújával. Külön 
kiemelte a Dobai csoportot, 
hiszen dr. Dobai István 
jogászprofesszor sarmasági 
származású. Az ő munkája 
közé tartozik a „Boldogok a békességre igyekezők” 
memorandum, művében kifejtette elképzeléseit Erdély 
jövőbeli státuszáról. A memorandumot az ENSZ-hez 
küldték, viszont ez az állambiztonsági szervek kezébe 
került. Ennek következtében dr. Dobai Istvánt 1957 
márciusában letartóztatták, életfogytiglanra ítélték, de 
1964-be kiszabadult. Sajnos ígéretes jogászprofesszori 
pályája kettétört. 

Hagyomány immár tíz éve, hogy az emlékmű előtt 
tisztelgünk elődeink előtt, azok előtt, akik akár az életüket 
is feláldozták a szabadság eszméje előtt. Mindenekelőtt 
az a legfontosabb, hogy összetartozás legyen közöttünk 
és sose felejtsük el a múltunkat. 

Az ünnepi nyitóbeszéd után a Sarmasági 1-es Szá-
mú szakképző Líceum diákja, Szőlősi Erzsébet szava-
latát hallhattuk, majd ezt követően az iskola kórusa 
műsorának lehettünk tanúi. Az iskola műsora után 
kezdődött az ünnepi koszorúzás, ahol több szervezet 
és magánszemély tiszteleghetett az 1956-os szabadság-
harcosok és eszméjük előtt. Tiszteletét tette az RMDSZ 
Szilágymegyei szervezete (– koszorúzott Seres Dénes 
parlamenti képviseli és Végh Sándor szenátor), a szilágy-
megyei tanács (– koszorúzott Szilágyi Róbert alelnök és 
Dari Tamás tanácsos), az RMDSZ helyi (– koszorúzott 
Berki Edith elnök, Tóth Csaba és Bőti Sándor alelnökök), 
szilágylompérti (– koszorúzott Gombos Zsigmond 
elnök és Székely Csaba alelnök), selymesilosvai 
(– koszorúzott Kovács Tibor alelnök) szervezete, a 
Sarmasági Polgármesteri Hivatal (– koszorúzott Dombi 

Attila polgármester és Kovács 
Tibor alpolgármester), Nagy-
halász testvértelepülésünk 
Polgármester i  Hivata la 
(– koszorúzott Orosz Károly 
polgármester), az RMDSZ 
Sarmasági Nőszervezete (– 
koszorúzott Berki Edith elnök, 
Forgács Jutka és Szász Mónika 
alelnökök), a Kossuth Szövetség 
(– koszorúzott Balogh Levente, 
Farnas Renáta és Horváth 
József), 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 Ifjúsági Tanács (– 
koszorúzott Dombi Szilárd elnök és Szász Edina alelnök), 
a Pro Sarmaság Kulturális Egyesület (– koszorúzott Bai 
Attila és Kovács Zoltán Szabolcs), az SOS Alapítvány 
(– koszorúzott Dombi Attila és Dombi Szilárd), a 
Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum (– koszorúzott 
Dari Tamás igazgató és Kocsis Gabriella tanítónő), a 
Pro Almamater Szülőbizottság (– koszorúzott Dombi 
Attila és Bőti Csilla), a Torjai Polgármesteri Hivatal (– 
koszorúzott Daragus Attila polgármester), Dobai Zoltán 
és Sára, A Nimród Vadásztársaság (– koszorúzott Erdei 
Bálint elnök és Dull József  alelnök) és a Közbirtokosság 
(– koszorúzott Keresztes Attila). 

A koszorúzást a Himnusz közös elénekelésével zártuk 
Bai Zsuzsanna és a baptista fúvószenekar kíséretében.

A megemlékezést hagyományos szüreti felvonulás 
követte a falu utcáin, ahol a fiatalok és idősebbek 
népes csapata egyaránt, négy lovasszekeren nótázva 
élő zenével kísérve mutatta meg hagyományok iránti 
tiszteletét és tánc-, illetve énektudását is. A felvonulás 
után a lakodalmas teremben ünnepi vacsora és szüreti 
bál fogadta az érdeklődőket. 

Köszönetet mondunk minden jelenlevőnek, 
és köszönetet azoknak is, akik megvendégelték a 
felvonulókat.      Balog Anetta

Emlékezés és hagyományőrzés Sarmaságon
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Az én `56-om
Az én `56-om címmel, 2016 október 23.-án,vasárnap 
ünnepi Istentisztelet keretén belül megemlékezést 
tartottunk az 1956-os forradalomról. Rendhagyó 
történelemórát tartott Horváth József  történelemtanár, 
valamint alkalomhoz illő énekeket énekeltek  a 
Sarmasági KRISZ tagok.

Felkelt a nép, - hiába volt bitófa, 
Kegyetlen kínzás, börtön és halál. 
Feltámadt ő, a holt, - ki tíz év óta 
sírban feküdt, - ma újra talpon áll. (...)
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VIII. Erdélyi Magyar Baptista 
Fúvóstalálkozó Sarmaságon
Szeptember 24-én a sarmasági baptista gyülekezet megszervezte a Baptista 
Fúvószzenekarok VIII-ik Találkozóját, illetve másnap Pintér Béla koncertjének és 
előadásának lehettünk fül-, és szemtanúi. 

Ennek alkalmából Székely Béla Dániel, baptisa 
lelkésszel beszélgettem.

B.A.: Kérem meséljen magáról kicsit, Ön mióta lelkész a 
sarmasági Baptista Egyháznál?

Sz.B.D.: 1981 február 15-én születtem Zilahol. Gyermek-
éveimet itt töltöttem és itt végeztem tanulmányaimat is. A 
középiskolába kerülve kezdett megdőlni bennem az a hit 
amiről hallottam nagyszüleimtől.  Fiatal voltam és nyugtalan, 
kerestem az életem értelmét, hol lehetek boldog, beteljesedett. 
A haveri kör, a diszkólámpák fényei és minden ami azzal 
jár csábítottak és azt gondoltam, erre van szükségem. Ennek 
következtében természetem megromlott.  

Ez időben Isten összehozott hívő fiatalokkal és a 
baptista gyülekezettel, amelyek vallom, hogy eszközök 
voltak életem  jó alakulásában. 18 évesen változás állt be 
az életemben. Isten munkálkodott bennem és kezdtek 
zavarni szenvedélyeim, bűnös lázadó útjaim és tudtam, 
hogy Jézus nem lakik a szívemben hanem a magam 
útjait járom. Isten vonzása vágyat támasztott bennem a 
megtérésre, és a visszatartó akadályokon sikerült győzni. 

A megtérés döntése életre szóló változást hozott éle-
temben.

Két év után elhívást éreztem arra, hogy az evangélium 
hirdetője, Isten szolgája legyek. Erre- hosszabb imád-
kozás, vajúdás, tanácskozások, megerősítések által - sor 
került a teológiára való jelentkezésre 2002-ben. 2005 
őszén házasságot kötöttem Mátyás Tünde Johannával, 
négy gyerekünk van - Dániel 10 , Ábel 8, Johanna 6, 
Jázmin 4 évesek- és boldog családi életet élünk. 2007-től 
a kalotaszegi régióban, Magyarkiskapuson és Mákófalván 
voltam lelkipásztor nyolc és fél évig. Áldásos szép évek-

ként emlékezem vissza erre az időszakra. 
2014-ben, év végén meghívást kaptam a Sarmasági 

Baptista Gyülekezet és körzete részéről, amelyben Isten 
akaratát keresve, majd arról megbizonyosodva öröm-
mel elfogadtam és kiváltságnak tartom, hogy ennek 
a közösségnek lehetek lelkipásztora. 2015 júliusától 
Sarmaságon lakom. 

B.A.: Milyen céllal szervezték meg ezeket a rendez-
vényeket? Ez egy rendezvénysorozat része vagy a rézfúvós 
találkozó és a koncert különálló programként  jött létre? 

Sz.B.D.: A két találkozó nem sorozat, hanem 
mindegyik különálló rendezvény volt, csak időben álltak 
nagyon közel egymáshoz. Ami közös bennük, hogy 
mindkettő szervezője a Sarmasági Magyar Baptista 
Gyülekezet volt. Az is közös, hogy mindegyik Istent 
magasztaló, lelkünkben a szónál mélyebb akkordokat 
megérintő dallamok, illetve lelki üzenetet közvetitő 
énekek kerültek előadásra.

Nemcsak összecsődíteni akartunk 1200-1300 embert, 
nem is mulattatni akartuk, hanem ahogy valaki megha-
tározta a hívő ember küldetését környezete felé: „amikor 
egy koldus elmondja a másiknak, hol talált kenyeret”. 
Aki megtért és Isten gyermekévé fogadta, sok lelki kincset 
kapott: Isten bocsánatát, örökséget a mennyben, jellemes 
ember, békességet, életcélt, Isten jelenlétét, világosságát, 
szeretetét szívébe és lelki családot is. Kaptunk kincseket 
és szeretnénk másokkal is megosztani. 

Azért szerveztük meg a koncertet mert szeretnénk, ha 
a Sarmaságon élő emberek ilyen módon is hallhatnák és 
megismerhetnék Isten jó tervét életükre.

Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról

Ezen a koncerten elhangzott az énekekben, felvezető 
bizonyságtételekben és Isten igéjében az út, ahogy az 
Istentől elfordult ember találkozhat vele és akaratába 
kerülhet élete.  A legjobb jó amit elérhet földi életében 
az ember.

B.A.: Miért Pintér Bélára esett a választás, amikor 
a koncert szóba jött? Vagy nem is volt kérdés az, hogy kit 
hívnak meg erre a célra?

Sz.B.D.: Egyértelemben reá gondoltunk. Azért is 
hivtuk Pintér Bélát mert már járt nálunk a gyülekezetben 
ezelőtt is, ismertük őt és tudjuk, hogy sokan ismerik itt 
Sarmaságon is. Hivő embernek tartjuk aki Istenre tud 
mutatni életével, énekeivel, Krisztusról való bátor és hite-
les bizonyságtételével. 

Az ő énekei korszerűek és találnak a ma emberének a 
zenei beidegződésével, valamint életérzéseivel. 

B.A.: Vasárnap kik voltak a meghívottak? 
Sz.B.D.: Pintér Béla mellett meghivottunk volt még 

Dan László lelkipásztor Debrecenből és hívtuk a sarmasági 
embereket is, jöjjenek el halljanak lelkük számára fontos 
üzenetet. Dan László szólta az evangélium jó hírét a Biblia 
szavaiból. „Keressétek az Urat amíg megtalálható, hívjátok 
segítségül amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös...térjen Istenhez 
és irgalmaz neki.” (Ésaiás 55:6-7). 

Ezt a földi életet Isten azért adta nekünk, hogy 
legfontosabb célunk legyen készülni az örökkévalóság 
számára, Krisztusban megtaláljuk életeünk értelmét és 
egy beteljesedett életet éljünk. A probléma, hogy a bűn 
elválaszt Istentől, ezért nem tapasztalhatjuk csodálatos 
tervét, erejét és örömét életünkbe. Szükség van tudatos 
közeledésre Istenhez, elhagyni a romlott, sötét utakat és 
Krisztus utjára lépni, amíg tart az élet és a kegyelem ideje 
fennáll. Erről szólt Dan László evangélista testvérünk. 

B.A.: Sikeresnek tartja-e a rendezvényeket?  (Hogyan látta 
ezt a rendezvényen, milyen visszajelzéseket hallott/kapott?)

Sz.B.D.: Keresztyén jellegű rendezvényeket nem lehet 
és nem is szabad csak külső siker alapján mérlegelni. A 
látható rész szerint igen, sikeres volt. A hallott és kapott 
visszajelzések is pozitívak voltak egyöntetűen. 

A nem annyira mérhető oldala szerint hisszük és 
reméljük, hogy a jelenlevőknek nemcsak szép élmény 
volt, hanem áldás is volt, Istenhez közelebb segíthetett 
többeket.

E találkozók megvalósulásához sok háttérmunkára 
volt szükség a zenészek, valamint a szervező gyülekezet 
részéről. Mindenki, aki hozzájárult e fúvóstalálkozó 
és a koncert  létrejöttéhez és lebonyolításához, jelesen 
vizsgázott. Számításainkat felülmúlva sokkal több 
ember jött el a rendezvényekre, különösen a vasárnapi 
koncertre.

B.A.: Voltak-e támogatók, akik segítettek valamilyen 
formában a rendezvények létrejöttében? 

Sz.B.D.: Megemlíteném azokat akik valamilyen 
módon akár adományokkal akár helyiség, sátrak, vagy 
termények biztosításával hozzájárultak: Communitas 
Alapitvány, Sarmaság Polgármesteri Hivatala, KCA-
Debrecen, Kárásztelek Polgármesteri Hivatala, Brin Srl., 
Europan Srl., Balogh Pizza, Nagy Bútorház, Kafeti Srl., 
E&SZ Srl és más magánszemélyek is, akiknek ezáltal is 
köszönetet mondunk.  

Jó tapasztalni, hogy vannak ma is jószándékú embe-
rek, akik még anyagi áldozatra is hajlandók azért, 
hogy a jó, nemes lelki célokat és értékeket támogassák. 
Istennek hála és köszönet, hogy szombaton kb. ezer 
ember vehetett részt a fuvóstalálkozón. Vasárnap 
kb. 1200-1300 ember volt jelen a koncerten felemelő 
légkörben, áldott lelki üzeneteket és énekeket hallgatva 
mindkét alkalommal.

B.A.: A jövőre nézve vannak-e tervben még hasonló 
jellegű rendezvények, ha igen, milyen céllal? 

Sz.B.D.: A közeli jövőben szeretnénk szervezni egy 
adventi karácsonyváró, szép kis koncertet gyülekezetünk, 
énekkórusa, férfikara, fúvószenekara, gyerek és ifjúsági 
csoportja fellépésével. Ilyen rendezvényeink célja Isten 
kegyelmének és jó tervének énekek által való kihirdetése, 
az Ő szeretetének megosztása másokkal és szeretnénk 
ha Isten országának növekedését szolgálná, és még sok 
ember „örökséget nyerhessen a megszenteltek között” 
(ApCsel 26,18).    

Isten áldjon meg minden jó szándékú sarmasági 
embert!

Köszönöm Székely Béla-Dániel baptista lelkésznek 
az idejét és türelmét az interjúhoz. Áldásos munkát 
az elkövetkezendőkben is, illetve hasonló, szemmel is 
látható és lélekben érződő sikereket kívánok!

Balog Anetta

VIII. Erdélyi Magyar Baptista Fúvóstalálkozó Sarmaságon
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A Magyar Népmese napját nem véletlenül ünnepel-
jük szeptember 30-án, 157 éve ezen a napon született 
nagy mesemondónk, Benedek Elek. 2005 tavaszán a 
Magyar Olvasástársaság egy felhívást intézett mindazok-
hoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása, a 
népmesékben rejlő bölcsesség átadása, és azokhoz, akik 
tisztelik a hagyományainkat és ezeket szeretnék átadni az 
útókornak. A népmese napját először 2005 szeptember 
30-án tartották meg, a nap célja, hogy a könyvtárosok, 
az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó 
szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és 
felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel 
forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.

Benedek Elek és a magyar népmesék tisztelete alkal-
mából idén mi is megszerveztük a Kalandozás a mesék 
világában napot. A Sarmasági 1-es Számú Szakképző 
Líceum tanítónői,  a könyvtárosa és a Községi Könyvtár 
segítségével  állítottuk össze a  programsorozatot. 

A kisiskolások egész héten lázasan készülődtek  a 
Magyar Népmese napjára, amelyre rajzverseny volt hirdetve, 
mesemondás, színjátszás és bábjáték.

A nagy napon az iskola diákjai két csoportba szer-
veződtek: az előkészítősök és az elsősök az iskola könyv-
tárában megismerkedtek Elek apó életével, munkás-
ságával. Mindezek után a könyvtárosnő  mesét olvasott 
a gyerekeknek, amit játékos gyakorlatok által számon 
is kért. Ezt követően mesejeleneteket raktak ki az adott 
képdarabkákból. Programjukat egy magyar népmese 
megtekintése zárta. 

Péntek délelőtt a kastély épülete is megtelt élettel, 
vidámsággal és kíváncsisággal, hiszen több mint 80 
gyerek (másodikosok, harmadikosok és negyedikesek) 
érkezett azzal a céllal, hogy méltóképp ünnepelhessük 
együtt Benedek Elek születésnapját, a Magyar Népmesék 
napját, és nem utolsó sorban, hogy megmutathassák 
felkészültségüket és talpraesettségüket. 

A napot ismertetővel kezdtük,a könytárosnő bemu-
tatta Benedek Eleket, életpályáját és misszióját. A 
gyerekek érdeklődéssel figyeltek és válaszoltak a kérdé-
sekre is, amelyeket a bemutató során föltettek nekik. 
Ezt követték a vetélkedők (kvíz), mesélés, versmondás, 
dramatizálás és bábszínház. Minden gyermek kiemel-
kedően teljesített a saját kategóriájában. Ezt követően 
gyerekeknek lehetőségük volt egy közel hat méter hosszú 
meseszőnyeg kifestésére, amelynél az volt a feladat, 
hogy egy mesehőst vagy mesejelenetet fessenek. A hét 
folyamán rajzolt mesejelenetek is sikeresek lettek. A 
legsikeresebb rajzokat az érdeklődők megtekinthetik az 
iskola  folyósóján  és a  község  könyvtárában. 

Ez a rendezvény talán megadhatja a kezdő lépéseket 
ahhoz, hogy rendszeresen szervezzünk különböző 
tematikájú eseményeket, mert ahogy a példa is mutatja 
igény van rá és a közös munka is tökéletesen működik. 

 Köszönjük a közreműködést  minden tanítónőnek 
és reméljük, hogy  gyermekeink  kellemes élményekkel 
gazdagodva  tértek  haza a mesés programról.

Balog Anetta
Szász Mónika

Kalandozás a mesék világában
Szeptember 30-án a Magyar Népmese Napja alkalmából megszerveztük a Kalandozás a 
mesék világában napot a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum, a Sarmasági Községi 
Könyvtár és az iskola könyvtárának együttműködésével. 
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A megnyert pályázat lehetővé tette, hogy a nagy-
halászi ifjúság részt vehessen az idei Sarmasági napokon, 
ahol külön sátruk volt és egy finom babgulyást ké-
szítettek az arra járó vendégeknek. A következő közös 
találkozásunkra 2016. szeptember 23-24-én került sor, 
amikor egy csapatépítő hétvégén vehettünk részt a 
Nagyhalászi Civilek Szervezetének tagjaival. 

A Sarmasági Ifjúsági Tanács 8 tagja indult útnak szep-
tember 23-án délután Nagyhalászra, ahol meleg fogad-
tatásban volt részünk. Az esti program egy finom vacsora 
és egy kis mulatozás volt. 

Másnap reggel mind együtt reggeliztünk és elin-
dultunk Sátoraljaújhelyre, hogy felfedezzük az ott 
található Zemplén Kalandpark csodálatos világát. A 
Sátoraljaújhelyre való érkezésünket követően rögtön 
felültünk az ülőszékes libegőre. 

A libegő pálya hossza 1332 méter, ami felvitt 480 
méter tengerszint feletti magasságba. A hegy legmagasabb 
pontján szálltunk le a libegőről, aztán felmentünk a 
kilátóhoz, ahol csodálatos kilátás várt bennünket. Ezt 
követően a kalandtúra parkhoz mentünk, ahol biztonsági 
felszerelésbe öltöztünk és a kötélpályán ki-ki a saját erejét 
megpróbálva végigment a különböző nehézségű pályákon 
a karabinerek és a csiga segítségével. Mindnyájan szembe 
nézhettünk félelmeinkkel és néhányan 12 méter magasban 
ébredtek rá arra, hogy tériszonyuk van. Voltak olyan 
pillanatok, amikor a kötél közepén az erő és a kitartás 
cserben akart hagyni, de felülkerekedtünk rajta. A pályákat 
mindenki sikeresen végigmászta és a végén a 100 méter 
hosszú lecsúszó drótkötélpálya segített a földet érésben, 
ami a csúcspontját jelentette a kalandtúra pályának. 

A kalandtúra park után jött a hófánkozás, amelyet el 
sem tudtunk képzelni addig, amíg nem láttuk. A hófánkot 
egy nagy úszógumihoz lehet hasonlítani, ebbe az ember 
beleül és lecsúszik a dombon. Itt felnőtt és gyerek 
egyaránt hófánkozhat kedvére.

A kalandparkban tartózkodásunk utolsó élménye a 
sebességet és az izgalmat kedvelőknek kedvezett, mivel 
kipróbáltuk Magyarország leghosszabb bob pályáját, 
ami 2275 méter hosszú. A bob pálya a hegy erdejében 
kanyarog végig, ahol akár 45 km/h-val is száguldozhat az 
ember a csöveken futó bob kocsival a fák között. 

Visszaérkezve Nagyhalászba már vacsora és frissen 
sült fánk fogadott bennünket. Ezt követően még egy pár 
órát beszélgettünk és aztán hazaindultunk.

Élményekben gazdag és kimerítő nap volt, melyet 
köszönünk a Nagyhalászi Civilek Szervezetének és 
legfőképp a Budaházi családnak. Következő csapatépítő 
hétvégénkre 2017 márciusában kerül sor, de reméljük, 
hogy addig még találkozunk!

Csapatépítő hétvége
A Nagyhalászi Civilek Szervezete  és a Sarmasági Ifjúsági Tanács közös pályázatot írt 
2016 májusában. A pályázat arról szólt, hogy a két non-profit szervezet, ismerkedős és 
csapatépítő hétvégéken vehessen részt. 
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SZüLETTEK
Magyar Nicoleta-Ana-Maria, 

aki Magyar Nicolae és Alina-Gabriela lánya
Boca Levente-Ilie, akiBoca László és Bancs 

Maria-Ilona fia
Gal Szandra, Gal Tiberiu és Gal Amalia lánya
Forgács Sándor, aki Forgács Sándor és Forgács 

Brigitta-Anita fia
Varga Laurenþiu-Vasile, aki Varga Sandor és 

Palcău Vnadana fia
Kis Krisztián-Dániel, aki Kis Dániel-Előd és Kis 

Dorottya-Dóra fia

Isten éltesse az újszülötteket!

              Balog Árpád és Szöcs Katalin
Kiraly Robert-Janos és Kiss-Kasza Heléna-Blanca

Duicu Marian-Claudiu és Rostas Sunamita
Balog Norbert-Szabolcs és Joó Júlia

Sok boldogságot!

HáZASSágOT KöTöTTEK

Kis Grofó 
Sarmaságon
Szeptember 30-án a Party Addicted 
csapata és a Sarmasági Ifjúsági Tanács 
megszervezte az ősz első buliját 
Sarmaságon. 

Az esemény meghívottja a magyar roma pop 
énekes, Kis Grofó volt, előzenekara pedig a Zilahi 
Superton együttes. A rendezvényre több százan 
érkeztek azért, hogy a mulatós zene királyával együtt 
mulathassanak, a koncerten egész végig uralkodott az 
igazi „mulatási” hangulat. 

Balog Anetta

Kis Vilmos, élt 61 évet    Kerezsi József, élt 70 évet

Béke poraikra!

ELHALáLOZTAK
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


