
Idén tizedik alkalommal szervezték 
meg a Sarmasági 1-es Számú 
Szakképző Líceumban 
a Nyílt Napot...

Az avató ünnepségen többek között jelen volt 
Dragne Daniel Marian ezredes, a katasztrófavédelmi 
központ helyettes vezetője, Chichişan Adrian Miron 
a Szilágy megyei katasztrófavédelmi központ vezető-
je, Seres Dénes parlamenti képviselő, Florian Florin 
prefektus, Végh Sándor alprefektus, Szilágyi Róbert-
István, a Szilágy megyei Tanács alelnöke, Orosz 
Károly-Zsolt Nagyhalász testvértelepülésünk polgár-
mestere és Lehoczki Ferenc Soltvadkert testvértelepü-
lésünk polgásmestere. 

A péntek délelőtt és kora délután a gyerekek-
ről szólt, különböző foglalkozásokon és versenye-
ken vehettek részt a jelenlévő gyerekek, amelyeket 
a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum tanári 
kara szervezett. Délután öt órától megkezdődött a 
Sarmasági Napok hivatalos megnyitója az új művelő-
dési ház és sürgősségi mentőszolgálat új garázsának át-
adásával. A szalag átvágása után a művelődési házban 
folytatódtak a programok, többek között érdemokle-
vélben részesültek mindazon jogi és magánszemélyek, 
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Bőven volt mit ünnepelni az 
idei Sarmasági Napokon 
Az idei Sarmasági Napok egy kivételes eseményt is magában hordozott, a három napos rendezvény 
első napján, azaz június 8-án átadásra került az új művelődési ház épülete illetve a Sürgőségi 
Mentőszolgálat új garázsa. A művelődési házról szóló projektet még 2009-ben tette le a helyi 
önkormányzat, amely csak 2015-ben került elbírálásra, majd 2017 tavaszán elkezdődtek a munkálatok 
is. Az új garázs épületét a helyi önkormányzat finanszírozta. 

A tartalomból

4. oldal

Nyílt nap a Sarmasági 1-es 
Számú Szakképző Líceumban 

Idén ismét megrendezték a 
zilahi Wesselényi-gálát

5. oldal

akik valamilyen formában hozzá-
járultak községünk fejlődéséhez, 
összesen negyvennégyen. Mindezek 
mellett Dombi Attila-János, köz-
ségünk polgármestere is elisme-
résben részesült, a község lakóitól 
mindazért, amit az elmúlt években 
tett Sarmaság községért. Az érde-
moklevelek átadását követően kez-
detét vette a jótékonysági est. Az 
est folyamán felléptek a Sarmasági 
1-es Számú Szakképző Líceum 
és a Sarmasági 2-es Számú iskola 
diákjai, a Zilahi „Meseşu” néptánc-
együttes, a Sarmasági „Illegetők” 
néptáncegyüttes a Debreceni 
Bürkös zenekar kíséretében. 

Folytatás a 2. oldalon

Ünnepi gála keretében 2018. május 
24-én, Zilahon 17 szilágysági 
közösségépítőt díjaztak....
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Folytatás az 1. oldalról
A helyi vállalkozók és magánszemélyek az 

itt befolyt összeggel a sarmasági kulturális életet 
támogatják. 

Az előadóknak köszönhetően a jótékonysági est 
igazán jó hangulatban telt, amit csak fokozott a ké-
sőbbiekben a Zilahi Superton együttes, hiszen a talpalá-
valót ők biztosították. 

Szombat reggel a sarmasági sportcsarnokban meg-
kezdődött a foci bajnokság. Hat csapat jelentkezett 
a községből, az első három helyezett a következő: 1. 
Hydroprof  (vereség nélkül nyert), 2. Europan (egy ve-
reséggel), 3. Isogonz (két vereséggel). A polgármesteri 
hivatal bőséges reggelivel várta a focisták, minden mér-
kőzés problémamentesen zajlott le. 

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a bográcsfő-
zőverseny is. Az eredményhirdetésnél nagyon nehéz 
dolga volt a zsűrinek, hiszen finomabbnál finomabb 
ételeket kellett megkóstolniuk. Pörkölt és babgulyás 
kategóriában hirdettek eredményt, pörkölt kategóriá-
ban a Vanbarex csapat vitte az első helyet, a máso-
dikat pedig az Europané. Babgulyás kategóriában az 
Isogonz lett az első helyezett, míg a második az Öreg 
fiúk csapata. A zsűri egy különdíjat is kiosztott még-
pedig az Europan csapatának a remek kiszolgálásért 
és felszolgálásért. 

A szombati nap utolsó versenye a lovas rönkhú-
zóverseny volt. Keresztes-André Sándor lovai bebizo-
nyították, hogy a sarmasági lovaknak párjuk nincs, 
hiszen mint egyes, mint kettes fogatban elhozták az 
első díjat! 

A versenyek után megkezdődtek a szabadtéri kon-
certnek. Elsőként a krasznai Hellmeton rock zenekar 
lépett fel. A zenekar tagjai még csak most bontogatják 
szárnyaikat, de jó úton haladnak a siker felé. Az est 
sztárvendége a magyarországi Krisz Rudolf  és zene-
kara volt. Együttesét családi „vállalkozásnak” is le-
het nevezni, hiszen bátyjával és két unokatestvérével 
alapították zenekarukat. Igazán fergeteges hangulatot 
varázsoltak a kastélykertbe saját számaikkal és feldol-
gozásaikkal is egyaránt! 

A koncertek után Dj Studio Project vette át a szín-
padot, hajnalig tartó bulival bíztatta a szórakozni 
vágyókat! 

Rendezvényünk harmadik, egyben utolsó napját 
a Sarmaság Bányatelepi Református gyülekezetben 
kezdtük ünnepi istentisztelettel. Lucza István-Attila 
lelkész elmondta, hogy egyedül Istené a dicsőség, hogy 
elég erőt, kitartást adott a megvalósításokhoz. 

Az ebédszünet után a művelődési házban folyta-
tódtak az események. Délután két órától köszöntöttük 
mindazokat, akik idén ünneplik 50. házassági évfordu-
lójukat, összesen tizenhat házaspár vehette át a díszok-
levelet: Benţe Gheorghe és Benţe Ileana, Gál Rudolf  és 
Gál Ida, György János és György Ilona, Kása Gyula 
és Kása Piroska, Keresztes Bálint és Keresztes Ágnes, 

Kiss Béla és Kiss Erzsébet, Kocsis Sándor és Kocsis 
Erzsébet, Kocsis Árpád és Kocsis Erzsébet, Lapoş 
Vasile és Lapoş Estera, Lukács Gyula és Lukács Klára, 
Lukács Kálmán és Lukács Sára, Molnár Sándor és 
Molnár Ida, Molnár András és Molnár Eszter, Nagy 
Sándor és Nagy Zsuzsanna, Sima Vasile és Sima Sára, 
illetve Sólyom Sándor és Sólyom Sára. 

Seres Dénes képviselő Úr elmondta, hogy ez az 
ötven év tanúja annak, hogy az idő múlásával az érzé-
sek nem változnak és minden rossz, minden probléma 
ellenére, a házasság alkalmával tett fogadalom örök 
érvényű és nem megváltoztatható. Az ünnepséget 
egy pohár pezsgővel és baráti beszélgetésekkel zártuk. 
Mindezekkel párhuzamosan az ökör sütés már folya-
matban volt, mindenkinek bőségesen jutott belőle!

Délután négy órától a szabadtéri színpadnál 
megkezdődtek a néptáncfellépések és a Sarmasági 
1-es Számú Szakképző Líceum előadása. Fellépett a 
Zilahi „Meseşu” néptáncegyüttes, a Zilahi Terbete, a 
Bogdándi Rozsmalint néptáncegyüttes, a Sarmasági 
Illegetők kis- és nagycsoportja, illetve a Debreceni 
Népi Együttes. Az iskola diákjai kórusszámokkal, 
mesemondással és szavalatokkal készült. 

Este hét órától az Insect vette át a hangulatfelelős 
szerepét. Az együttes már évek óta visszatérő vendég 
községünkben, lassan már családtagnak is nevezhetjük 
őket. Őrületes buli hangulatot biztosítottak a megun-
hatatlan és örökzöld nótáikkal! A másfél órás koncert 
után a Zilahi Atlas vette át a mikrofont, hajnalig tartó 
mulatozás vette kezdetét. Az utcabált az est fénypont-
ja, a tűzijáték szakította meg. 

Az idei Sarmasági Napokat sikeresen zártuk le. 
Felavattuk új művelődési házunkat, amely talán az 
egyik legnagyobb a megyében, reményekkel telve 
nézünk a jövőbe, szeretnénk, ha gyakran telt házas 
rendezvényeink lennének és bízunk abban is, hogy 
a község lakói nem lesznek távolságtartóak ezekkel 
szemben. Felavatásra került a sürgősségi mentőszol-
gálat új garázsa is, amelynek remélhetőleg gyakrabban 
lesznek csukva mint nyitva az ajtai. De ha mégis ki 
kell nyitni őket, megyugtató érzés lesz, hogy a segítség 
közel van! 

A három napos rendezvény nem jöhetett volna lét-
re támogatóink és szponzoraink nélkül, ezuton szeret-
nénk nekik mindent megköszönni! Mindezek mellett 
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
segítettek abban, hogy egy sikeres rendezvényt tudhas-
sunk magunkénak!              Székely Anetta

Bőven volt mit ünnepelni az idei Sarmasági Napokon



16. évfolyam | 6. szám | �
Közéleti, közművelődési havilap

Május 25-én ünnepi kereteket között elballagtak 
végzős tizenkettedikes diákjaink, valamint június 7-én 
nyolcadikosaink. Idén 18 tizenkettedikes és 36 nyolca-
dikos diák vett búcsút iskolánktól. 

A számítógép kezelő és karbantartó szakos tizen-
kettedik osztályban az első tanuló Chereji Mirela volt, 
a harmadik tanuló pedig Varga Krisztián. A díjki-
osztást követően a ballagó diákok átadták az iskola 
jelképes kulcsát tizenegyedikes diáktársaiknak, ezzel 
végérvényesen búcsút intve nekik. 

A két nyolcadikos osztály közül az évfolyamelső 
Kovács Edina-Katalin. A VIII. A osztályból az első 
tanuló Széri Franciska-Rebeka, második tanuló Tóth 
Lénárd-Szabolcs, harmadik tanuló Erdei Petra, dicsé-
retben részesült Kovács Norbert-István. 

A VIII. B osztályból a díjazottak: első tanulók 
Kovács Edina-Katalin és Király Bernadett, második ta-
nuló Varga Evelin, harmadik tanuló Keresztes Adrienn, 

dicséretben Keresztes Ivett-Noémi részesült. 
Június 15-én elballagtak a szakiskolás tizenegyedik 

osztályos diákok, illetve a kisdiákok, a negyedikesek. 
Mindkét korosztályban kiemelkedő eredmények vol-
tak, rengeteg tantárgyverseny, továbbképzés van a há-
tuk mögött, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a ta-
nulni és tudni akarás még nem veszett ki a diákokból. 
A sok, szép eredmény természetesen nem lett volna 
elérhető, ha a diákok mögött nincs meg a megfelelő 
támogatás úgy a tanárok, mint a szülők részéről! 

A jövőre nézve a Sarmasági 1-es Számú Szakképző 
Líceum vezetősége beszámolt arról, hogy a szeptem-
beri iskolakezdésnél egy új líceumi szakirány indul, a 
természettudományok szak. 

Kívánunk minden végzős diáknak sok sikert az 
előttük álló megpróbáltatásoknál, érjék el kitűzött 
céljaikat! A többieknek pedig kívánunk kellemes 
vakációt! 

Elballagtak végzőseink és 
lezártuk a �018-as tanévet is

A centenáriumi évben 
Szilágy megyében is  egy 
nagyszabású projekt zajlik, 
melynek neve: Az egyesülés 
karavánja. Ez egy olyan 
projekt, melynek célja, hogy 
ellátogassanak a megye min-
den városaiba, községeibe és 
falvaiba hangsúlyozva a sze-
retet, a stabilitás, az egység 
és az emberek értékeinek 
tiszteletét.  Az egyesülés 
karavánját a „Ioniţã Scipione Bãdescu” Megyei Könyv-
tár szervezi a Megyei Tanács és a Megyei Prefektúra 
együttműködésével és támogatásával.

Sarmaságon 2018. június 12-én került sor a 
megemlékezésre és koszorúzásra.  A koszorúzáson 
részt vett a Megyei Könyvtár részéről Pop Florica 
igazgató és munkatársai, Marin Pop,  a Szilágy Megyei 

Történelmi és Szépművészeti Múzeum történésze, 
Panie Sergiu, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke, 
Kovács Tibor Sarmaság község alpolgármestere. 
Horváth József  történelemtanár ismertette községünk 
történetét, valamint a Pro Libertaté emlékmű ábráinak 
jelentését. Köszönet a Sarmasági 1 Számú Szakképző 
Liceum diákjainak a közreműködésért.

Bóné Ildikó-Gréta

Az egyesülés karavánja
2018-ban Romániában a mai országrészek egyesülésének 100 éves évfordulóját ünnepeli 
az állam és a lakosság nagy része. 

„Mindenki képes elérni célokat. 
Ne hagyjátok, hogy elbátortalanítsanak, 
amikor szeretnétek valóra váltani 
egy álmot. Végül, használjátok ki, 
hogy fiatalok vagytok! 
Akkor is ragaszkodjatok álmaitokhoz 
és céljaitokhoz, ha a megvalósításuk 
lehetetlennek látszik!” 

Scott Jurek
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Május 22-én húsz iskolából érkeztek diákok, tizen-
öt nyolcadikos csoport Szilágy megyéből és öt csoport 
Szatmár megyéből. A diákok a nap során különböző 
interaktív foglalkozásokon vehették. Ezeken a foglal-
kozásokon megismerhették a műhelyet, kémia órán 
azt, hogy az elemek hogyan lépnek reakcióba, meg-
tanultak elsősegélyt nyújtani és azt is megtanulhatták, 
hogy mi a teendő akkor, ha egy baleset következtében 
lángra kap egy autó. 

Bőti Sándor-Csaba igazgató Úr elmondta, hogy a 
nyílt nap fő célja az, hogy a környékbeli iskolák nyol-
cadikos diákjaival megismertessék a következő év be-
iskolázási tervét, nyíltan és interaktívan, hogy ha eljön 
az idő, akkor minden tanuló okos és helyes döntést 
hozzon. Továbbá elmondta azt is, hogy a sarmasági 
iskola és annak vezetősége igyekszik alkalmazkodni a 
kor változásaihoz, hogy minél színvonalasabb kínála-
tot nyújthassanak. Éppen ezért az őszi tanév egy úgy 
elméleti osztályt hoz magával, román és magyar nyel-
ven természettudományok szak inndul. Szakiskolai 
képzésben, figyelve a környék befektetőinek kérését, 
két osztály indul, hegesztő és autómechanika szakon, 
mindkettőt román és magyar nyelven. Az iskolai és 
iskolán kívüli tevékenységekkel szeretnék azt is elérni, 
hogy a tanulók olyan értékeket és kézségeket szerez-
zenek, amelyek segítségével megfelelhetnek a munka-
erőpiac követelményeinek és könnyebben tudnak inte-
grálódni a társadalomba. 

A jelen lévő nyolcadikosok és kísérőtanáraik meg-
tudhatták azt is, hogy az oktatás nem csak helyi szin-
ten, hanem nemzetközileg is folyik, a gyakorlati kép-
zést Európai Uniós országok vállalkozóinál is elvégez-
hetik. Észak-Írországban és Hollandiában, az Erasmus 
Plus pályázaton keresztül, amelynek végén nem csak 

gazdag tapasztalattal, hanem két oklevéllel térnek 
haza: egyik az ECVET, mely által a hazatérő tanulók 
gyakorlati eredményei külföldön is elismertté válnak, 
illetve a Mobilitas Europass dokumentum, amely tar-
talmazza, szabványosított formában, a más országban 
végzett tanulmányok, képesítésék alkalmával folytatott 
tevékenységek, elért eredmények bemutatását.

A nap folyamán a diákok tizenkét tevékenységen 
vehettek részt: három szaknak megfelelő tevékenység, 
amely többek között bemutatta hogyan kell hegeszteni, 
megismerhették a vezetés alapjait, 3D-s bemutatókat 
tekinthettek meg, idegennyelven folytatott interaktív 
tevénységek, workshopok voltak, sporttevékenységek, 
román és magyar nyelvű interaktív tevékenységek, 
interaktív táblán gyakorolt matematikai feladatok, 
szórakoztató bemutatók fizika é.s kémia órán, illetve 
bemutatták a belső égésű motor működését. 

Remélhetőleg a nyílt nap alkalmával iskolánk segí-
tett abban, hogy az ifjú diákok betekintést nyerhesse-
nek az iskolai tevékenységekbe és amikor kell jó dön-
tést fognak hozni. 

Sok sikert kívánunk minden nyolcadikosnak az el-
következendő megmérettetésekben!      Székely Anetta

Nyílt nap a Sarmasági 1-es 
Számú Szakképző Líceumban 
Idén tizedik alkalommal szervezték meg a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceumban 
a Nyílt Napot, melynek célja a környékbeli iskolák nyolcadikos diákjaival megismertetni 
iskolánkat és annak működési elvét. Az eseményen jelen volt Dari Tamás, a Szilágy 
Megyei Tanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettese, Mureșan Cristian kapitány, a megyei 
katasztrófavédelem részéről, Kovács Tibor Sarmaság Község alpolgármestere, Moisi Nicolaie, 
a Sarmasági 8-as Számú Rendőrőrs parancsnoka, Sarmaság Község tanácsosai, Kovács 
Szabolcs és Tóth Csaba, illetve helyi cégek képviselői, Rencsik Ottó és Mitrașca Cristian.
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Osváth Sára egész életét az örökségvédelemre, a 
kulturális élet megmaradására és a közösségépítésre 
tette fel. I. fokozatú diplomamunkája is a szülőfaluhoz 
kötődött. „Sarmasági gyermekmondókák” címen, 
több száz mondókát gyűjtött össze. Mindezek 
mellett oktatói tevékenységéért a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége 2005-ben Ezüstgyopár-
Díjjal tüntette ki. Gyerekek százait állította színpadra 
különböző színdarabokkal, néptánccal, szavalattal, 
és nem utolsó sorban a Pro Sarmaság Kulturális 
Egyesület megalakulásakor tag volt, a helyi Sarmasági 
Hírmondó korrektoraként dolgozott. 

Dombi Attila-János 2008 óta Sarmaság község 
polgármestere. Tíz éves pályafutása alatt községünk 
szemmel látható átalakulásokon ment keresztül. A köz-
ségben szinte minden utat sikeresen leaszfaltoztak, a 

közvilágítás led-es technikával működik, a víz- és szen-
nyvízhálózatot sikerült mindenhol kialakítani és hama-
rosan mindenhol a rendszerre lesz kötve, sikeresen fel-
épült az új művelődési ház, és még sorolhatnánk, hogy 
mi minden jött létre a polgármester segítségével. 

A közösségért végzett munka sohasem hiábava-
ló, minden kis és nagy tett hozzájárul ahhoz, hogy 
egy erősebb, boldogabb közösség tagjai lehessünk. 
Köszönjük nekik, hogy sohasem hátrálnak meg és bár-
mi is történjék mindig kiállnak értünk, a közösségün-
kért, megőrzik szokásainknak és hagyományainkat, 
ápolják a magyar kultúrát! 

A község nevében kívánunk nekik erőt, egészsé-
get hogy még hosszú évekig közösségünk építő tagjai 
lehessenek! 

Sz.A.

Idén ismét megrendezték a 
zilahi Wesselényi-gálát
Ünnepi gála keretében 2018. május 24-én, Zilahon 17 szilágysági közösségépítőt díjaztak, 
községünkből két személy vehette át a kitüntető elismerést: Osváth Sára nyugalmazott 
magyar-francia szakos tanárnő, illetve Sarmaság község polgármestere, Dombi Attila-János.
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Stãnicã Viorel professzor Úr előadást tartott és 
statisztikákat mutatott be Sarmaság község helyze-
téről. Elmondta, hogy Sarmaság egy fejlődésre képes 
község, de ezek a fejlődések csak akkor haladhatnak 
pozitív irányba, ha a vállalkozók is elősegítik ezt. Azt 
tanácsolta, hogy ne konkurenciaként tekintsenek egy-
másra községen belül, hanem egyfajta munkatársra. 
A községfejlesztés csak akkor valósulhat meg, ha egy 
jól kidolgozott startégia szerint dolgozunk, a község 
földrajzilag jól szituált, gazdaságilag fejlődést mutat, 
minden adottsága meg van ahhoz, hogy egy virágzó 
község legyen. 

A pofesszor azt is elmondta, hogy a jó tulajdonsá-
gok és adottságok ellenére a községnek van egy nagy 
problémája, elveszítjük a munkaerőt, sajnos a fiatal 
munkaerő egyre inkább nyugatra vándorol. Közösen 
ki kellene találni egy stratégiát, amellyel munkahelyet 
teremthetünk így a fiataloknak nem lenne okuk 
elvándorolni. 

Ezt követően Lőrincz Ervin beszélt az adórendszer-

ről és a jelenlegi változásokról, amelyek nem csak a 
magánszemélyeket érintik, hanem a vállalkozókat is. 

Az eseményen részt vett Seres Dénes parlamenti 
képviselő és Végh Sándor alprefektus. A képviselő 
Úr egyet értett abban, hogy a munakaerő elvándorlás 
egy nagy probléma és sajnos nem csak a mi, hanem 
más községben is. Elmondása szerint olyan stratégiát 
kellene kitalálnunk, amellyel okot adunk a munkaerő-
nek és a munkaadónak is, hogy helyben maradjanak. 
Bármennyire is nehéz legyen ez, de mindenképp a 
megoldáson kell gondolkoznunk. 

Bízunk benne, hogy ez a találkozó segített abban, 
hogy a vállalkozók is tisztábban láthassák jelenlegi 
helyzetüket és megadta a kezdő lépéseket ahhoz, hogy 
a problémák megoldásán dolgozhassunk. 

Köszönjük szépen Stãnicã Viorel professzor Úrnak, 
Lőrincz Ervinnek, Seres Dénes képviselő Úrnak, Végh 
Sándor alprefektus és nem utolsó sorban minden jelen-
lévő vállalkozónak, hogy részt vettek ezen a találko-
zón.               Székely Anetta

Vállalkozók fóruma Sarmaságon
A Sarmasági Polgármesteri Hivatal szervezésében idén első alkalommal szervezték meg a 
Vállalkozók Fórumát. Az eseményen helyi kis és nagy vállalkozók vettek részt. Vendégelőadó 
volt Stănică Viorel a Babeș-Bolyai Tudományegyetem prolektora és Lőrincz Ervin a 
Közpénzügyi Hivatal (Administraţia Finanţelor Publice) igazgatója. 
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ELHALáLOZTAK

HáZASSágOT 
KöTöTTEK

Keresztes Ferencz Nándor és 
 Balla Beáta-Hajnalka
Sztojka Mitra és Stoica Ida
Csóka Lóránt-Attila és Püsök Krisztina
Corujan Cosmin-Ion és 
 Maghear Ruth-Magdolna
Tőtős Arnold-Attila és Lóga Melinda
Szilágyi Szilárd és Berki Anikó

Sok boldogságot!

Mentő:  
Tűzoltóság:  
Rendőrség:  

Polgármesteri Hivatal:  
Polgárőrség:  

Fontos telefonszámok
112
0260 655995
0260 655016 
0260 655500 
0769 224280

Varga Ileana, élt 90 évet
Szabó Jenő, élt 51 évet

Kovács Árpád, élt 82 évet

Béke poraikra!

„A házasság nem két test találkozásából születik, 
hanem élmények, érzések, törekvések, gondolatok 

közösségéből. Két fél közös emlékképei, egymást 
összekötő élményei adják a házasság lelkét.” 

Petrik Imre

SZüLETTEK

Koszta Ráhel Larisza, aki Koszta Alexandru 

és Koszta Vandana Melinda lánya

Varga Elias-Sandu, aki Varga Karolina 

Violeta fia

Pringles Belvideri Roberto, aki Pringles 

Belvideri Roberto Daniel és Pringles Belvideri 

Edina fia

Isten éltesse az újszülötteket!

Az RMDSZ Sarmasági 
Nőszervezetének nevében kívánunk 

sok boldogságot, örömteli pillanatokat, 
mihamarabbi gyermekáldást 

Berki Anikónak és kedves férjének! 

A jó Isten adjon nekik erőt, 
egészséget és türelmet! 

Kívánjuk, hogy ötven év múlva is 
éppúgy tudjanak egymásra nézni, 

mint esküvőjük napján! 
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


