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A tartalomból

Decemberi aranylakodalom
A decemberi hónap nem csak a Karácsony 
miatt volt különleges, hanem azért is, mert 
községünkben szerencsénk volt köszönteni 
olyan házaspárokat, akik már ötven hosz-
szú éve élnek együtt, alkotnak egy párt. 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg 
dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.

A Magyar Kultúra Napja Sarmaságon

Ez a jeles nap minden évben al-
kalmat ad számunkra, hogy meg-
álljunk néhány óra/perc erejéig és 
megemlékezzünk elődeinkről, ha-
gyományainkról és nem utolsó sor-
ban azért, hogy tanúbizonyságot te-
gyünk nemzeti öntudatunkról.

Január 24-én ünnepi istentisz-
teletre került sor a Sarmasági Bánya-
telepi Református templomban, 
ahol Isten dícsőítése mellett a ma-
gyar kultúrát is köszöntötték. 

Az istentiszteletet követően 
Horváth József történelemtanár vet-
te át a szót elmondva ünnepi beszé-
dét. „Himnuszunk által nemzeti törté-
nelmünk viharos évszázadai élednek 
fel, de feléled a nép által megörzőtt, 
átörökített, tudatunkban folytonosan 
jelenlévő és belőle építkező kultúra 
is, ringató, virágénekekkel együtt!” 
– mondta a tanár Úr. 

Évezredes kultúránk nem vesz-
het a feledésbe, és addig, amíg meg-
őrizzük nemzeti öntudatunkat, ez 
nem következik be. Anyanyelvünk, 

hagyományaink, szokásaink és törté-
nelmünk segítségével életben tart-
hatjuk mindazt, amely magyarrá 
tesz minket! 

Horváth tanár Út beszédét szava-
latok követték, Erdei Kristóf, Kocsis-
Feri Benjámin és Lucza Tamás egy-
egy vers elmondásával emelték az 
összejövetel színvonalát. A szavala-
tokat Bai Ágota és Csóka Laura ze-
nés összeállítása követte, éneküket 
a SzómiSzó együttes kísérte. 

Az eseményt a SzómiSzó kon-
certje zárta. Neves költőink, úgy 
mint: Juhász Gyula, Kányádi Sándor, 
Szabó T. Anna és Serfőző Simon ver-
seinek zenés feldolgozásait hallhat-
tuk. A nemrégiben alakult együt-
tesnek megjelent első hanglemeze, 
amelyen viszonthallhatók a feldol-
gozott művek. 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd 
a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” 
Széchenyi István. 	 										

Székely	Anetta

„...ahol felcsendül a Himnusz, ott él még és jelen van a magyar kultúra.” 
(Dáné Tibor Kálmán)

2. oldal

Mit ünneplünk vízkeresztkor?
A nyugati kereszténységben január 6. víz-
kereszt, avagy a háromkirályok, máskép-
pen a napkeleti bölcsek ünnepe, a katoli-
kus egyház egyik legfontosabb ünnepe. 

5. oldal
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A Sarmasági Polgármesteri Hivatal december 16-án 
11 olyan házaspárt köszöntött, akik 2020-ban ünnepel-
ték házasságuk 50 éves évfordulóját: 

 1. Bai Zsigmond és Bai Ágnes
 2. Chiş Ioan és Chiş Leontina
 3. Csóka Ferenc és Csóka Etelka
 4. Dull Miklós és Dull Eszter
 5. Erdei Pál és Erdei Olga
 6. Gál Béla és Gál Erzsébet
 7. Hosu Vasile és Hosu Sanda Maria
 8. Király Sándor és Király Irma
 9. Kovács István és Kovács Rozália
 10. Pop Vasile és Pop Floare
 11. Széri József és Széri Ágnes

Varga Sára, anyakönyvvezető egy szép köszöntővel 
köszöntötte a jelenlévő ünnepelteket, majd ezt követő-
en Dombi Attila-János, községünk polgármstere átadta 
a házaspárok számára a díszoklevelet és egy kis fi gyel-
mességet is az Önkormányzat részéről. 

Kívánunk az ünnepelteknek egészséget, szeretetet 
és még hosszú boldog életet szeretteik körében!

Gyakran feltesszük a kérdést, hogy mi a jó házas-
ság titka. Valószínűleg nehezen kapunk erre a kérdésre 
választ. Épp ezért talán másképp kellene megközelí-
tenünk a kérdést. Úgyis megkérdezhetnénk, hogy mit 
tehetünk annak érdekében, hogy az évek során elénk 
kerülő meg pró bál tatások ellenére is jó maradjon a kap-
csolatunk házastársunkkal. Úgy gondolom önmagában 
nincs jó házasság. A házasságkötések alkalmával, ami-

kor megkapjuk a házassági anyakönyvi kivonatunkat, 
nincs feltüntetve8, hogy ez most jó vagy rossz házasság 
lesz. Ezt az egymás iránti szeretetünk, tiszteletünk, türel-
münk és az együtt töltött évek döntik el. Azért, hogy jó 
legyen a házasságunk, dolgoznunk kell egy életen át. 
Kompromisszumokat kell kötnünk, de nem mindegy, 
hogy ezeket milyen szájízzel tesszük. – azért, mert mu-
száj vagy azért, mert boldoggá akarjuk tenni a társunkat. 

Nem sok tapasztalatom van még a házasság terü-
letén, csupán három év, mégis úgy vélem, hogy ahhoz, 
hogy mi bol dogok lehessünk, azon kell elsősorban dol-
goznunk, hogy a másikat boldoggá tegyük. Ha ez mind-
két fél részéről megtörténik, akkor van egyensúlyban a 
kapcsolatunk. 

Talán minden társas kapcsolatnak ez lehet a kulcsa, 
hogy boldoggá tegyük a másik felet. Az elmúlt évet so-
kan a „legsötétebb évként” élték meg. Az ember, mint faj 
és mint egyén élete során rengeteg próbatételt kap az 
Élettől, a Sorstól, Istentől, ezt mindenki hite szerint dönt-
se el. Mégis azt látom, hogy még most sem ébredtünk fel, 
levehetetlen fátyol lebeg a szemünk előtt, most sem lát-
juk a lényeget. Ez a vírus megpróbálta az embert, és úgy 
látom sokan elbuktak. Még most sem értjük a lényeget. 
A pánik és a félelem urrá lett rajtunk és nem fi gyeltünk 
arra, ami igazán fontos, arra, hogy szeressük, tiszteljük 
egymást. Nem csak a családtagokat, nem csak a rokono-
kat, vagy az ismerősöket, hanem az idegeneket is.   

Ha odafi gyelünk egymásra bármit kibírunk. 
Székely	Anetta

Decemberi aranylakodalom
A decemberi hónap nem csak a Karácsony miatt volt különleges, hanem azért is, mert 
községünkben szerencsénk volt köszönteni olyan házaspárokat, akik már ötven hosszú éve 
élnek együtt, alkotnak egy párt. 

Sorsunk ajándéka
Napra nap és évre évek,

Szép volt ifjan látni Téged.
Jó volt együtt lenni Veled,

Tudni azt, hogy van, ki szeret.
Az a rég kimondott igen

Örökre szólt, én azt hiszem!

Napra nap és évre évek,
Látlak öregedni Téged,

S Te engem, de nincs mit 
tenni,

Utunkon együtt kell menni,
Megértésben, kéz a kézben,
Csak a végzet téphet széjjel.

Ez sorsunk kegyes játéka,
Egymást kaptuk ajándékba

Juhászné Bérces Anikó
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A karácsonyt megelőző hetek kétségtelenül mindan-
nyiunk számára különlegesek. De mélyen mind érezzük, 
ez a karácsony más volt… De pontosan mennyire és mi-
ben tért el a többi ünneptől? 

Kezdhetném ott, hogy a karácsonyom egyik alapvető 
része hiányzott: a nagyim, aki idén a saját egészségének 
megóvása érdekében nem karácsonyozhatott velünk. 
Mióta élek, mindig úgy kezdődtek az ünnepek, hogy a 
nagyi a nagy kabátjában betoppan az ajtón piros arccal 
és édességgel teli zacskókkal. Idén nem. Ez is kimaradt. 

Úgy érzem, hogy minél idősebb vagyok, annál job-
ban értem azt a gondolatot, melyet a szüleink minden 
kará csonykor megosztanak velünk: „nem az számít kará-
csonykor, hogy mi van a fa alatt, hanem az, ami a szí-
vedben van.” Ez a karácsony még jobban megértette ezt 
velem. A karácsonyfa alatt az volt, amit kértem idén is. 
Vagyis az, amit tudtam kérni, mert igazából amit legjob-
ban akartam, nem fért volna a fa alá: a ropogós reggeli 
hóréteg, a nyüzsgő karácsonyi vásár, az enyhén veszé-
lyes szánkózás a barátokkal, és a nagyi szeretete. 

2020 karácsonya megtanított értékelni a kicsi dol-
gokat. Mert nem vagyunk Egyedül. Sohasem voltunk 
egyedül. Végülis ez a karácsony üzenete.  Sosincs senki 
egyedül. Akkor sem, mikor az éjjel a legsötétebb, a szél 
a leghidegebb, és a világ látszólag leginkább közönyös. 
Mert karácsony mindig lesz, amíg kéz a kézben, és szív 
a szíven van.

Püsök	Máté	Attila, VIII.A

Ez a karácsony valóban más volt.Teljesen más, de én 
úgy gondolom, hogy pozitívan kell ezt is felfogni. 

Szerintem nekem elég jól teltek az ünnepek. Nagyon 
jó volt a családi hangulat itthon, érződött a törődés. 
Most sem hagytuk ki a vendégek fogadását.Többen for-
dultak meg most nálunk, mint egy átlagos karácsonykor. 
Őszintén, mi is több helyre mentünk.Végülis ugyanúgy 
mentünk a gyülekezetbe, és megvolt a pörgés, kicsit sem 
pihentünk. Mi fontosnak tartottuk azt, hogy minden kor-
látozás ellenére foglalkozzunk azokkal a barátainkkal 
vagy családtagjainkkal, akik megérdemlik és fontosak…
tehát csakis az ünnepre koncentráltunk. Sajnálom, hogy 
más emberek begubóztak, és ki se mertek jönni, annyira 
betartottak minden szabályt.

A szilveszterről azt mondhatom, hogy eddig ez volt 
a legjobb. Néhány fi atallal töltöttem ugyancsak a gyü-
lekezetben. Nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon 
örültünk, hogy senki sem zavart minket, és Istennel lép-
hettünk át az új évbe. Olyan jó volt a hangulat, hogy csak 
reggel mentünk haza. Kicsit ráijesztettema családra.

Az elmúlt év során azt tapasztaltam, hogy csak ne-
gatívitás árad az emberekből, csak a rosszra gondol-
nak, semmi pozitív gondolatuk nincs, csak zúgolódnak 
és zsörtölődnek, elégedetlenek mindennel. Hallottam 
sokakat úgy nyilatkozni erről az évről, mintha ez az év 
átok lett volna. Idézem: „Ezt az évet ki kell törölni a nap-
tárból...!” Sokan azt mondták, hogy a 2020-as év semmi 
hasznot nem hozott nekünk, csak rosszat és békétlensé-
get. Szerintem ezt az váltotta ki belőlük, hogy korlátoz-
va voltak, és nem tehettek szabadon azt, amit akartak. 
Összességében azt gonolom, hogy a karácsony és szil-
veszter számomra megnyugvás volt. 

Kíváncsi vagyok erre az évre. 
Kulcsár	Karola	Timea, VIII. A

Ez a karácsony más volt… 
Kétségtelenül az elmúlt év „hivatlan vendége” mindenki életében kisebb-nagyobb változásokat 
hozott, legyen szó a mindennapjainkról vagy az ünnepeinkről. Sokszor szavakba se tudjuk 
önteni érzéseinket, gondolatainkat, csak hagyjuk, hogy beivódjanak minden porcikánkba, 
keringjenek agytekervényeinkben…mert talán így a legjobb. Diákjaimat azonban arra 
ösztönöztem a vakáció után, hogy próbálják megfogalmazni, mennyire és miért volt más 
számukra az idei karácsony/szilveszter. Íme néhány fogalmazás:  
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Folytatás a 3. oldalról
Tipikus karácsonyi hangulat, ünnepi ételek készítése, 

zenék. Simán ment minden. Egy átlagos karácsonynak 
indult. Minden gondunkat elfeledtük a vírussal nem tö-
rődve. Szeretettel teli szívvel készültünk az év legszebb 
ünnepére.

Igazából… kezdetben az ideit nem éreztem más ka-
rácsonynak. Ez a „más karácsony” érzése akkor világo-
sult meg bennem, mikor szenteste beléptem a tem plom 
ajtaján. Nem olyan volt, mint tavaly. Nyilván nem olyan 
volt, mert minden évben más. De ebben az évben a 
másnál is másabb volt. Ahogy felemeltem a fejem, hogy 
körbepillantsak a templomban - nem mintha nem pil-
lantanék körbe minden vasárnap -, egyre furább érzések 
töltöttek el. Nem is az miatt, hogy az embereken maszk 
volt, mert ezt amúgy tudtam is, hanem sokkal inkább 
az miatt, hogy minden ember között a megszokott, pár 
centis távolság helyett több tíz centiméteres a távolság. 
Az az igazság, hogy ezt is tudtam. S mégis fura érzések 
kavarogtak bennem. Mindent tudtam előre, és még így 
is megérintettek a látottak. Ahogy haladtam az eme-
let fele, a fejem gondolatokkal volt tele. A kar üres volt, 
Tamás cimborám várt a székek között. Maszkot fel, s 
kezdődhetett is az istentisztelet. Ámen! Huszonöt perc 
elteltével ez a szó ütötte meg a fülemet. Nagyot néztem. 

Furcsállottam. „Ilyen rövid lenne a beszéd? De miért?” 
Ezek a gondolatok jártak akkor a fejemben. Végül össze-
állt minden. Lényegében direkt rövidre fogta a tisztele-
tes úr. És hát ezt is miért? Hát persze, hogy a vírus miatt. 

Ahogy hazaértünk, ajándékozás után a nagyszülők-
kel elfogyasztottuk az ünnepi vacsorát. Megmondom 
őszintén, szenteste még jól esett minden étel. De már 
harmadnapján...inkább nem részletezem. Vacsora után 
újra a templom fele vettem az irányt. Mentem kántálni. 
Pontosabban… mentünk. Ugyanis annak ellenére, hogy 
vírus van, és nem szabad járkálni össze-vissza, ez a szo-
kás nem maradhatott ki. Szépen, csendben végeztünk a 
kántálással. A hangulat az... leírhatatlan volt. Az ünnep 
első, másod-, s harmadnapja a rokonokról, barátokról és 
a vendégeskedésekről szólt. Azok olyan tipikus karácso-
nyi napok voltak. 

És mégis volt valami különleges az egészben. Mind-
egyik napban. Na jó, igazából mindegyik napnak megvan 
a maga különlegessége, de ez most MÁS volt. E pillanatig 
is goldolkodom ezen az érzésen. Keresem a magyaráza-
tot, de nem találom...

Gál	Levente, VIII. A

(Veres	Erzsébet	magyartanár diákjai a 
Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum diákjai)

F E L H Í VÁ S

Felhívjuk a tisztelt 
lakosság fi gyelmét, 
hogy ha gondozatlan 
földterülettel (különös 
tekintettel az út menti 
területekre), telekkel 
rendelkeznek, ezeknek 
adója 300%-al nő! 

Ha rendelkeznek olyan földterülettel amelyet semmijen 
formában sem művelnek, illetve olyan telekkel, amely 
gondozatlan és öreg, veszélyesnek nyilvánítható épülettel 
rendelkezik, kérjük Önöket, hogy ezekkel a megfelelő 
módon járjanak el! A tulajdonos köteles a tulajdonában lévő 
földterületeket a megfelelő módon letakarítani! 

Abban az esetben, ha nem az előírtak szerint járnak el a 
megemelt adó mellett akár pénzbírságra is lehet számítani! 

Arra buzdítunk mindenkit, hogy óvjuk és gondozzuk kör-
nyzetünket nem csak saját magunk, hanem közösségünk ér-
dekében is! 

Tisztelettel, 
Sarmasági Polgármesteri Hivatal

F E L H Í VÁ S

Tisztelt lakosság!

Abban az esetben, ha jármű-
veikkel, mezőgazdasági gépeikkel 
nagy mennyiségű sarat hordanak 
az úttestre, komoly pénzbírságok-
ra számíthatnak! 

Megkérjük Önöket, hogy a to-
vábbi feljelentések elkerülése vé-
gett minden használat előtt/után 
tisztítsák meg járműveiket/gépei-
ket a sár tól! A nagyobb méretű sár-
darabok, a sárban lévő kövek ko-
moly baleseteket is okozhatnak! 

Kérjük Önöket legyenek fe-
lelősségteljesek és vigyázzunk 
egymásra!

Megértésüket köszönjük,
a Sarmasági Polgármesteri 

Hivatal

Ez a karácsony más volt… 
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Vízkereszt a karácsonyi ünnepek zárónapja, 
ezután kezdődik a farsangi időszak. (A Julián-nap-
tárt használó keleti kereszténységben karácsony 
január 7-re esik, s tizenhárom nappal később ün-
neplik a vízkeresztet.)

Az ünnep liturgiában használatos elnevezése a 
görög Epiphania Domini, azaz Urunk megjelenése, 
a magyar vízkereszt elnevezés a víz megszentelé-
sének szertartásából származik.

Az epifánia ünnepe először a 3. század végén 
jelent meg keleten, majd a 4. században nyugaton, 
mindig január 6-án. Mivel a 4. századtól Jézus szüle-
tésének ünnepe, a karácsony keleten és nyugaton 
is elkülönült az epifániától, a vízkereszt ünnepe 
azóta három jelentést hordoz: a napkeleti bölcsek 
eljövetelét, Jézus megkereszteltetését, illetve csoda-
tételét a kánai menyegzőn. (Az epifánia kifejezés a 
görög vallásban egy isten váratlan és érezhető, jót 
hozó megjelenése, a római császárkultusz idején 
az uralkodó, azaz a megtestesült isten ünnepélyes 
látogatása volt.)

Teológiai értelmezése: Jézus Krisztusban Isten jelent 
meg az emberek igazi Megváltójaként, az ünnep liturgiá-
ja Jézus hármas megjelenéséről emlékezik meg.

Az első jelentés a háromkirályok, avagy a napkeleti 
bölcsek érkezésének ünneplése. Máté evangéliuma (Mt 
2,1-16) szerint a háromkirályok a betlehemi csillag által 
vezéreltetve jöttek keletről Judeába, hogy a zsidók új-
szülött királyának kifejezzék hódolatukat.

Először Jeruzsálemben keresték a kis Jézust, majd 
Heródes király gonosz szándékkal Betlehembe utasítot-
ta őket; itt meglelték a kisdedet, akinek aranyat, tömjént 
és mirhát ajándékoztak. Az evangélium mágusnak neve-
zi őket, de nevüket nem említi.

A hagyomány szerint hárman voltak, a 8. században 
élt Beda Venerabilis nevüket is említi: Caspar, Melchior, 
Balthasar - azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár.

A tömjénezés szertartása a napkeleti bölcsek töm-
jénadományára emlékeztet. A háromkirályok hálás 
témául kínálkozott a festőművészetnek, híres alkotás 
pél dául Albrecht Dürer, illetve Ferenczy Károly Három-
királyok című festménye. 

A vízkereszt második evangéliumi története (Mt 
3,13-17) szerint, amikor Jézus harmincéves lett, elment 
a Jordán folyóhoz. Keresztelő Szent János megkeresztel-
te őt, és Jézus ettől kezdve tanítani kezdett.

Az ünnep harmadik evangéliumi jelenete: Jézus a 
kánai menyegzőn, édesanyja kérésére, az elfogyott bor 
pótlására első csodatételeként a vizet borrá változtatta 
(Jn 2,1).

A házszentelés (benedictio domorum) szertartása 
arra emlékeztet, hogy Jézus jelenlétével kitüntette, meg-
szentelte a kánai házat.

Krisztus keresztségének emlékére a vízkereszt volt 
az ünnepi keresztelések napja, a katolikus egyház töm-
jént és vizet szentelt, innen az ünnep elnevezése.

Az ünnepi népszokások közé tartozott a csillagozás 
vagy háromkirályjárás hagyománya, a bibliai királyokat 
megszemélyesítő alakoskodók köszöntő felvonulása, dra-
matikus játéka.

Az alakokat - a betlehemezés mintájára - gyerekek 
sze mé lyesítették meg. Legfőbb kelléke a csillag volt, 
amely mutatta az utat Betlehembe.

Jellegzetes viseletdarabjuk a díszes papírsüveg. 
Minden esetben elénekelték a csillagéneket, melynek 
utolsó két sora így hangzik: „Szép jel és szép csillag / 
Szép napunk támad”.

Vízkereszt napján szokás volt a szentelmények haza-
vitele is: a szenteltvíznek gyógyító hatást tulajdonítot-
tak, minden betegségre használták. Hintettek belőle a 
böl csőre, a menyasszony koszorújára, a halott koporsó-
jára. A következő januárig üvegben vagy nagy korsóban 
tartották, ami megmaradt a következő vízkeresztre, azt 
a kútba öntötték, hogy vize meg ne romoljon.

A házakat vízzel és sóval szentelték meg, és a pap 
krétával írta a szemöldökfára a házszentelés évét és a 
G. M. B. betűket (Gáspár, Menyhért, Boldizsár). A vízke-
reszti népszokásokból mára jobbára csak annyi maradt 
meg, hogy ekkor szedik le a karácsonyfát.    

Forrás:	mult-kor.hu

Mit ünneplünk vízkeresztkor?
A nyugati kereszténységben január 6. vízkereszt, avagy a háromkirályok, másképpen a napkele-
ti bölcsek ünnepe, a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe. Az ünnepi népszokások közé 
tartozott mások mellett a csillagozás vagy háromkirályjárás hagyománya is, a bibliai királyokat 
megszemélyesítő alakoskodók köszöntő felvonulása, dramatikus játéka.

Albrecht Dürer: A királyok imádása (Fotó: Wikimedia Commons)
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 Akkoriban a szüleim, ha tudtak, adtak pénzt fa-
gyira, szotyira, nyalókára, tutti fruttira, cukorra. A töb-
biekkel bringázni, focizni jártunk, csúzliztunk, és mégis 
mindenkinek megmaradt mindkét szeme.

 Ha felkapcsolódott az utcai lámpa tudtuk, hogy 
mennünk kell haza.

 Tollasoztunk, „voléztunk, klöpácsáztunk” az úttes-
ten, ha jött egy kocsi, ordítottunk, hogy szüneeeeeet!!!

  Ha hullottt a hó, ettünk belőle.

 Ha permeteztek, kicsit jobban megtöröltük a gyü -
mölcsöt evés előtt.

 Ha láttunk utcai kutat, ittunk belőle. Egymás után, 
mind. Aki nem tudta a lábával sem lenyomni, annak 
nyomtuk.

 Ha megvágtuk magunkat, lenyaltuk a vért. Ha fájt, 
csak egyedül sírtunk, mások előtt nem.

 Ha valami megcsípett, agyonnyomtuk.

 Ha egy kutya megharapott, máskor elkerültük.

 Ha tehettük, harcoltunk más gye  rek  csa patokkal.

 Ha többen voltak, inkább fociztunk.

 Amire „kértek”, mindent megcsináltunk otthon.
Nem azért mert megakartuk tenni, hanem mert tudtuk, 
hogy utána mehetünk csavarogni!

 A cserebogár nem egy óriásrém volt számunkra, 
hanem a nyár kezdete!

 Kesztyűből is csak télit láttunk, eszünkbe sem ju-
tott nyáron kesztyű!

 Ha szüret volt, akkor mustot ittunk hasmarsig!

 Ha zöld volt a gyümölcs, zölden ettük. Ha me-
gérett, akkor úgy is jó volt!

 Ha elpusztult egy állat elástuk a kert végében és 
nem jött érte senki.

 Ha megvágta, vagy megszúrta a lábunkat egy rozs-
dás vas vagy szög, kaptunk egy tetanuszt. Vagy nem...

 És az a vas most már hol van? Már rég nincs. Mi 
meg itt vagyunk. Helye sem látszik már, csak emlékszünk 
rá! Miért? Mert erősít!

 Ha leégtünk a napon, sziszegtünk. Vörösek vol-
tunk, mint a rák, de meggyógyultunk.

 Ha folyt az orrunk, nem maradtunk otthon, hanem 
kaptunk zsebkendőt és azzal jártunk iskolába!

 A legtöbben tudunk tüzet rakni, és gyakran rak-
tunk is... néha felgyújtottunk ezt azt, de másnak kárt 
nem okoztunk.

 Hordtuk a szenet, vágtuk a fát, szedtünk gyújtóst!

 Férfi bringán tekerés a váz alatt...

 Az ügyesebbje nőin egyik kézzel kormányozott, 
fékezett, ellensúlyozta a szatyrokat a kormányon, má-
sik kézzel meg fagyizott. Nem kellett jelezni, az autók 
kikerültek.

 Minden ami gyerekként a levegőn minket ért, az 
csak erősített. 

Ha végigolvastad, és emlékeket idézett fel benned is, 
a gyermekkorod neked is csodaszép lehetett. Olyan, ami-
lyenről egy mai gyerek többsége ábrándozni sem tud. 
Elszálltak ugyan az évek, de amíg a szíved dobban, lehet-
nek új élményeid, amik egyszer majd csodálatos emlékek 
lesznek...

Ne felejts el élni és emlékeket gyártani! Magadnak!

1993-ben születtem...

Kálnay	Adél	

Kérdés
Lehet-e jónak lenni egy rossz világban,

sétálni télen kigombolt kabátban,

szalonnát szúrni fagyos ágra,

nem vadászni nyúlra fácánra,

koldus kezébe kenyeret nyomni,

csábítók között hűnek maradni,

házad kapuját kitárni,

hadd jöjjön hozzád akárki,

kisgyerek könnyét letörölni,

senkivel soha nem pörölni,

dermedt verébért hajolni porka hóba,

más baját sosem hozni szóba,

békét, nyugalmat, szépséget akarni,

adni, adni, mindig csak adni,

tökéletesre lelni egy madár dalában…

Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?



19. évfolyam | 1. szám | 7
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: Székely Anetta

Tördelés és nyomtatás: 
TEHNO-PRINT Zilah

A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzőik 
felelnek, azok nem mindig tükrözik a 

szerkesz tőség véleményét is.

Mentõ: 
Tûzoltóság: 
Rendõrség: 

Polgármesteri Hivatal: 
Polgárõrség: 

Fontos telefonszámok
112
0260 655995
0260 655016 
0260 655500 
0769 224280

Tóth	 Ágota-Olívia, aki Tóth Ferencz és Tóth 
Erzsébet lánya

Gabor	 Mândra, aki Gabor Ştefan és Baranka 
Mândra lánya

Pató	Eduárd, aki Pató Lóránd-Levente és Pató 
Hortenzia fi a

Şanta Ezra, aki Şanta Andrei és Şanta Tímea fi a
Grebenar	Anaisa-Elisabeta, aki Grebenar Radu 

és Grebenar Anca lánya
Balogh	 Anna-Laura, aki Balogh Alexandru és 

Balogh Anita-Gabriella lánya
Varga	 Ádám, aki Varga Miklós-Rudi és Boca 

Liliana-Angela fi a
Bagoly	 Arianna-Lilla, aki Bagoly Miklós-

Norbert és Bagoly Erzsébet-Brigitta lánya
Keresztes	 Bella-Abigél, aki Keresztes Botond-

Levente és Keresztes Edina-Boglárka lánya
Tőtős Kolin, aki Tőtős Arnold-Attila és Tőtős 

Melinda fi a
Szász	Denisza-Bíborka, aki Szász Gábor-Ferenc 

és Szász Henrieta-Katalin lánya
Keresztes	 Zoé-Jázmin, aki Keresztes Zoltán és 

Keresztes Brigitta lánya
Stanislav	Ádám, aki Stanislav Csaba és Stanislav 

Anita-Zita fi a
Kallai	 Iosif-Nicolas, aki Kallai Iosif-Ioan és 

Kallai Enikő fi a

Isten	éltesse	az	újszülötteket!

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEK

SZÜLETTEK

Gál	Norbert-Attila	és	Csóka	Kitty-Gwendolin

Varga	Zoltán	és	Csög	Erika

Sok	boldogságot!

Cristea	Radu, élt 54 évet

Pósalaki	Rozália, élt 83 évet

Kovács	Tibor, élt 62 évet

Szentkirályi	Catalina, élt 87 évet

Giurge	Daniel, élt 28 évet

Keresztes	Elisabeta, élt 86 évet

Keresztes	Agneta, élt 90 évet

Lukács	Blaziu, élt 88 évet

Lukács	Katalin, élt 79 évet

Kirei	Iuliu, élt 74 évet

Németi	Iuliu, élt 71 évet

Păşcălău Sára, élt 46 évet

Katona	János, élt 59 évet

Kocsis	Veronika, élt 54 évet

Sólyom	Vasile, élt 86 évet

Romitan	Maria, élt 78 évet

Béke	poraikra!

ELHALÁLOZTAK

A sarmasági 
SC ELECTRO MONTAJ SRL 

villanyszerelőket 
alkalmaz!

Részletekért hívj bátran, 
tel: 0743 887852



Közéleti, közművelődési havilap

8 | 19. évfolyam | 1. szám 

Fizesse elő vagy vá-
sárolja	meg	a	

támogatva	ezzel	lapunk	fennmaradását!


