
Közéleti, közművelődési havilap 2020 | 18. évfolyam |10. szám | Ára: 1 lej 

Emlékezés és Hagyományőrzés Napja, 
megváltozott körülmények között
Tizennégy esztendeje településünk, Sarmaság nagyközség méltó módon tisztelgett az 1956-os 
magyar forradalom emlékezete és annak erdélyi visszhangja előtt. Felavattuk Sepsi József neves 
zilahi szobrász alkotását, a „Pro Libertate” emlékművet, mely a sarmasági közösség méltó 
főhajtása a szabadság örök üzenete előtt...

Akkor megfogadtuk, hogy 
célünk az egész sarmasági kö-
zösséget bevonni az emlékezés-
be és ünneplésbe, nemi, korha-
tár és bármilyen hovatartozás 
nélkül. Megfogalmazódott az 
az igény: bevonni az ifjúságot 
hagyományt őrizve ünnepelni. 
Összekapcsolódott az emlékezés 
és a nagy hagyományokra vissza-
térő szüreti felvonulással, az ezt 
követő szüreti bállal...

Az elmúlt tizennégy eszten-
dőben ez zökkenőmentesen 
megvalósult kellő érdeklődés kö-
zepette. Ha az idő megengedte, 
a kastélyparkban, az emlékmű 
előtt, alkalomhoz illő ünnepi mű-
sorral, koszorúzással. Ha nem, 
akkor a művelődési ház falai között, de ott is méltó-
ságteljesen ünnepelve emlékeztünk. 

Az egyik legnagyobb nyeresége, hozadéka az volt, 
hogy az ifjúság egyre inkább magáénak vallotta az 
ünnepet. 

Az idei 2020-as esztendő rendkivüli helyzet elé ál-
lított mindenkit. A „láthatatlan hullám” a koronavírus 
járvány megváltoztatta az emberek közti interperszo-
nális kapcsolatokat. Távolságtartás, óvatosság (talán), 
odafigyelés. Az emberi hozzáállást is más irányba befo-
lyásolta. Az emlékezést, az egyűvétartozást merjük hin-
ni, hogy nem... megmaradt bennünk másként, igaz...

1956 üzenete ma is időszerű (2020-ban) főleg az 
azonosságtudatot vállalók előtt...

A forradalom 13 napja, a kezdeti sikerektől a bu-
kásig megmutatta, hogy az összefogás meghozza azt, 
hogy merjünk remélni, hogy igaz életet éljünk... 

Erdélyben, Partiumban, Szilágyságban, Sarmaságon 
is ismertek voltak a forradalom eseményei és nem el-
hanyagolandó az a tény, hogy sokan rokonszeneztek 
(magukévá tették) a forradalom eszményeit. Főleg 
a Kossuth Rádiót hallgatók és a híreket tovább adók 
jóvoltából. 

Reményt, bizakodást, új jö-
vőképet ébresztett nemcsak az 
erdélyi magyarok, hanem a ma-
gyarul értő és beszélő román la-
kosság körében is. 

Mindenki egy emberarcú. él-
hető, szabad társadalmat akart. 
Sajnos a kezdeti „fellángolás” után 
az állambiztonsági szervek „óva-
tos” hozzáállása után következtek 
a megtorlások, letartóztatások. 

Az erdélyi rokonszenv-meg-
nyilvánulásoknak nagy árat kel-
lett fizetni: az erdélyi magyar 
szellemi élet nagyjait bebörtö-
nözték, elítélték, több esetben 
kivégezték... Áldozata lett a meg-
torlásoknak az önálló magyar 
nyelvű Bolyai Egyetem... 

(Talán) még vannak olyan előrehaladott korú sze-
mélyek Sarmaságon, akik emlékeznek olyan „alkalma-
zottakra”, akik szakképzetlen munkásként, csillésként 
dolgoztak a bányában, bűnük az volt, hogy sorskö-
zösséget vállaltak az ’56-os forradalommal. Ezek az 
emberek rangjuktól megfosztott ügyvédek, közgazdá-
szok, egyetemi tanárok, értelmiségiek voltak, szigorú 
állambiztonsági megfigyelés alatt. Őket a mai napig 
nem rehabilitálták. 

Jusson emlékezetünkbe a Sass Kálmán, a Szoboszlai 
vagy a Dobai csoport, melynek vezetője dr. Dobai 
István, sarmasági származású jogászprofesszor. Mind-
három csoport tagjait kegyetlen börtönbüntetésre ítél-
ték, több halálos ítéletet is végrehajtottak. 

Emlékezzünk és szívünkre tett kézzel ünnepeljünk. 
„Ha lesz a jövőben emberi élet, az azoknak a keve-

seknek lesz köszönhető, akik minden józan érdek elle-
nére a maguk és ivadékaik testi életével járó gondokat 
vállalják, végigfutnak az életpályán, hogy az Élet teljes-
ségében érkezzenek, azaz abban maradjanak, hiszen 
abban voltak és lesznek a világ kezdete óta.”

Horváth József, 
történelemtanár
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 A 2020-as év valószinüleg senkinek sem azokat a változásokat hozta el az életében, amelyekről 
2019 szilveszter estéjén álmodott. Sok minden megváltozott körülöttünk, amelyek nem feltétlenül 
a legjobb irányba mozdították el az életünk menetét.

Ennek hatására elmaradtak a közös megemléke-
zések, nem tarthattuk meg a koszorúzási ünnepsé-
geinket sem. Legutóbb az októberi ünnepség maradt 
el, amelyen az 1956-os forradalom hőseire kívántunk 
volna megemlékezni és tiszteletünket szerettük vol-
na tenni egy-egy koszorú elhelyezésével. Sajnos ez 
nem abban a formában valósulhatott meg, amelyet 
eddig megszokhattunk, de ennek ellenére az RMDSZ 
sarmasági Szervezete tiszteletét kifejezve, elhelyezte 
koszorúját a Pro Libertate Emlékműnél, természete-
sen a hatóságok által előírt óvintézkedéseknek eleget 
téve. Mindezek mellett a Dobai család is tiszteletét 

tette más időpontban, néhány szál rózsát és mécsest 
helyeztek el. 

Bízunk benne, hogy ezek az óvintézkedések nem 
gátoltak meg senkit sem abban, hogy néhány gondolat 
erejéig megemlékezzenek hőseinkről. Hisszük, hogy 
bármilyen vész is fenyeget, sosem rettenünk meg, és 
együtt szembe tudunk nézni minden nehézséggel, 
mint ahogyan azt már a történelem során a magyar 
nemzet mindig bebizonyította!

Vegyünk példát hőseinkről és óvjuk meg egymást!
 Tisztelet a bátraknak! Legyün mi is bátrak!

Sz. A. 

„Múlt nélkül nincs jovő, 
s mennél gazadagabb a múltad,
annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövődbe”. 

Babits Mihály

Koszorúzás megváltozott 
körülmények között...

November 4-én Sarmaság községben megalakult 
a helyi tanács, a tanácsosok és az immár negye-
dik mandátumát kezdő polgármester, Dombi At-
tila János, letette a hivatali esküt.

– Sikeres volt az elmúlt mandátum, mert sok pro-
jektet valósítottunk meg, bízom benne, hogy az elkö-
vetkezendő négy év is legalább annyire gyümölcsöző 
lesz, mint az elmúlt. Ebben a mandátumban be sze-
retnénk fejezni a folyamatban lévő munkálatokat és 
újakat akarunk elkezdeni. Egy fi atal, jó csapat van 
mellettem, a 15 tanácsosból 13 az RMDSZ jelöltje, 
bízom benne, hogy együtt számtalan megvalósítást 
tudhatunk majd magunk mögött – hangsúlyozta a 
polgármester.

Vasvári Róbert-Gergely alprefektus az eskületéte-
lek után gratulált az elért választási eredményekhez. 
Elmondta, a kemény munkának, a kitartásnak meg lett 
az eredménye, mert bizalmat nyertek a választóktól és 
képviselhetik a közösség érdekét. Nehéz, problémák-
kal tűzdelt időszak következik, emelte ki az alispán, 
olyan kihívásokkal kell szembenézni, melyeket néha 
csak egyénileg nem lehet megoldani. Ezek csak együtt-
működéssel, közös fellépéssel kezelhetők. Majd egy 
Kölcsey Ferenc idézettek kívánt kitartást és jó mun-
kát a helyi tanácsnak és a polgármesternek: „Egyedül 
a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, 
nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetet-
lennek látszó is gyakran lehetséges.”

Kulcsár Mária

Október 30-án letették hivatali esküjüket a Szilágy 
megyei Tanács jelöltjei is, köztük hét RMDSZ-es jelölttel: 

Szilágyi Róbert-István, Dari Tamás, Berek István, Sojka 
Attila, Bogya Anna, Papp Zsolt, Móni Sándor. 

Külön büszkeséget jelent számunkra, sarmaságiak-
nak, hogy Dari Tamás hivatástudatával, elszántságával, 
tettrekészségével nem csak a főtanfelügyelőséget erő-
síti, hanem a megyei tanácsot is immár ötödik man-
dátumával! Gratulálunk 
neki!

Továbbá ezuton gra-
tulálunk Dombi Attila-
Jánosnak, Sarmaság kö-
zség polgármesterének, 
minden helyi és megyei 
tanácsosnak az elért tiszt-
séghez! Bízunk benne, 
hogy továbbra is erdemé-
nyes, közösségépítő mun-
kát fognak végezni. Ehhez 
kívánunk erőt, kitartást! 

Sz. A.

Vasvári Róbert: Együttműködéssel, közös fellépéssel 
lehet hatékonyan megoldani a kihívásokat
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A 4. században mindenszentek ünnepét a pünkösd 
utáni első vasárnap ülték meg, az ortodox keresztény 
egyház ma is ekkor tartja. A kezdetben az összes ke-
resztény vértanúra, később „minden tökéletes igazra” 
emlékező ünnep a 8. században tevődött át november 
1-ére, egy kelta ünnep időpontjára. (A mindenszente-
ket megelőző naphoz kapcsolódik halloween, az All 
Hallows Eve kifejezésből származó elnevezés magya-
rul annyit tesz: mindenszentek éjszakája. Ez a kóbor 
lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája.) Jámbor 
Lajos frank császár 835-ben IV. Gergely pápa enge-
délyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet, 
amikor a tisztítótűzben megtisztult, már a mennyekbe 
jutott üdvözültekre emlékeznek.

Általános szokás, hogy mindenszentek napján 
rendbe teszik, virággal díszítik a sírokat, amelyeken 
gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fé-
nye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház 
szertartása szerint a „temetők nagy keresztjénél” ma is 
elimádkozzák mindenszentek litániáját, és megáldják 
az új síremlékeket. Magyarország egyes vidékein ezen 
a napon harangoztattak a család halottjaiért, máshol 
ételt ajándékoztak a szegényeknek. Sokan úgy tartot-
ták, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, 
ezért a családi lakomán nekik is terítettek, és minden 
helyiségben lámpát gyújtottak, hogy eligazodjanak a 
házban. Egyes falvakban ezen a napon választották 
meg a bírót, fogadták fel a cselédeket.

Mindenszentek Magyarországon 2000 óta, fél év-
század után ismét munkaszüneti nap. Az ünnep 2013-
tól újra kötelező egyházi ünnep, ami a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a katolikus hívők számára kötelező 
a szentmisén való részvétel. A november 2-i halottak 
napja jóval későbbi eredetű: Szent Odilo clunyi apát 
998-ban vezette be emléknapként a clunyi bencés 
apátság alá tartozó bencésházakban. Hamarosan a 
renden kívül is megülték, és a 14. század elejétől a ka-
tolikus egyház egésze átvette.

A megemlékezés a halottakról, elhunyt szerette-
inkről, az értük való közbenjárás a purgatórium (tisz-
títóhely) katolikus hittételén alapul. Azoknak, akik 
Isten kegyelmében hunytak el, de törlesztendő bűn- és 
büntetésteher van még lelkükön, Isten színe előtt meg 
kell tisztulniuk. Lelkileg nagy vigasztalás a hátrama-
radottaknak, hogy imával, vezekléssel, szentmisével 
tehetnek valamit elköltözött szeretteikért. E napon 
gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szerette-
ink emlékére. A szokáshoz kapcsolódó népi hiedelem 
szerint ennek az a célja, hogy a „véletlenül kiszaba-
dult lelkek” visszataláljanak sírjukba, ne kísértsenek, 
ne nyugtalanítsák az élőket. Azért kell megszépíteni 
ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen maradja-
nak lakhelyükben. A bukovinai magyarok - ahogy más 
kultúrákban is szokásos - még ennivalót is vittek ilyen-
kor a temetőbe.

Forrás: mult-kor.hu

Honnan ered a mindenszentek ünnepe?
November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a a halottak napja a keresztény világban. 
Mindenszentek (latinul: festum omnium sanctorum) a katolikus egyházban az összes üdvözült 
lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja 
fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezéssé.
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A druidák hite szerint e napon tért vissza 
a földre azoknak a bűnösöknek a lelke, akik az 
előző esztendőben haltak meg, és azóta álla-
tok testében „léteztek”. Hogy ne az élők testét 
foglalják el, a házakban ilyenkor kioltották a 
tüzet, és hátborzongató ruhákban próbálták 
elijeszteni a holtakat. Áldozatokat is bemutat-
tak, hogy engesztelést szerezzenek a lelkek 
számára, és egyengessék útjukat a mennyei 
örömök felé.

A középkori hiedelmek szerint a minden-
szenteket megelőző nap végezték üzelmeiket 
a boszorkányok és varázslók, ma is több ok-
kult szekta tartja úgy, hogy ilyenkor a szellemi 
és a fi zikai világ érintésnyire kerül egymástól, 
és ekkor a legnagyobb erejű a mágia. A 8. szá-
zadtól terjedt el az a hiedelem, hogy a torz 
vonásokkal „ékesített” lámpások megvédik az 
utazókat a rossz szellemektől.

A halloween 1840 körül került Amerikába, 
amikor az írországi burgonyaínség következ-
tében ezrek vándoroltak ki az óceánon túlra 
és vitték magukkal szokásaikat. Az egyik le-
genda szerint létezett egy Stingy Jack (Fukar 
Jack) kovácsmester, akire az ördög is annyira 
haragudott, hogy halála után a pokolba sem 
nyert bebocsátást. Ehelyett arra ítéltetett, 
hogy örökké bolyongjon, és keresse nyug-
vóhelyét. Kezében egy kivájt tarlórépa volt, 
benne egy izzó széndarabbal, ez szolgált lám-
pásként, így ragadt rá a Jack of the Lantern 
(Lámpás Jack) név, amelynek rövidült változata, a 
jack-o-lantern ma a halloweeni töklámpást jelöli. A 
lámpások egyébként eredetileg például tarlórépából, 
karórépából vagy céklából készültek, a tök az ünnep 
tengerentúli meghonosításával vette át a helyüket.

A mindenszenteket megelőző nap mára elvesztette 
eredeti jelentőségét, a kereskedelemben ugyanakkor 
megmaradt, az üzletek kirakatait az ünnep jelképei dí-
szítik, és több országban a televíziók horrorfi lmmara-
tont sugároznak. A halloween ma főként a gyermekek 
fantáziáját ragadja meg, akik különféle jelmezeket öl-
tenek, lámpásokat készítenek a kivájt tökökből, és ház-
ról házra vándorolva „rémisztő” fenyegetésekkel édes-
ségeket és gyümölcsöt „zsarolnak” ki az ott-lakóktól 
(trick or treat, azaz csíny vagy fi nomság). A gyerekek 
mellett felnőttek számára is rendeznek jelmezes hallo-
weenpartikat. A kóbor lelkek éjszakáján Amerikában 
felvonulásokat tartanak, a mulatság éjszakai bárokban 
folytatódik egészen hajnalig.

Halloween éjjelén a „szörnyételek” is divatosak: a 
gyerekek is fogyaszthatják a paradicsomból készült 
„vérlevest”, a „véres ujjat”, amely hosszúra vágott sült 
krumpli és frankfurti virsli ketchuppal, a „kukacos 
földet” (csokoládé puding fekete „kukac” díszítéssel) 
vagy „Drakula vérpudingját” (vanília puding málna- 
vagy epermártással leöntve). A felnőttek Halloween-
kenyeret sütnek: a gyümölcskenyérben gyűrűt rej-
tenek el, aki megtalálja, tudhatja, hogy a következő 
évben férjhez megy vagy megnősül. Az italok készül-
hetnek gyümölcsből, felnőtteknek alkohollal, a lényeg, 
hogy élelmiszerfestéktől jó véresek - azaz pirosak - le-
gyenek. Az ünnep számtalan, főként persze amerikai 
regény, képregény és fi lm tárgya, talán a leghíresebb 
John Carpenter Halloween című, több folytatást meg-
élt horrorfi lmje.

Forrás: mult-kor.hu

A Halloween rövid története
Október 31-én tartják a világ számos országában meghonosodott, angolszász eredetű halloween 
ünnepét. Az elnevezés az angol All Hallows’ Eve kifejezés rövidülése, ami magyarul mindenszentek 
előestéjét jelenti. A keltáknál ekkor ért véget a nyár, ekkor terelték a szarvasmarhát a legelőről az 
istállókba, ünnepelték az újévet, egyszerre hódolva a Napisten és a Holtak Ura előtt.

Tarlórépából készült halloweeni lámpás
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Nagy műveltségű értelmiségi családból származott, 
apja a helyi főgimnázium tanára, később igazgatója 
volt, édesanyja révén volt unokatestvére a szintén jeles 
író, Csáth Géza. Gimnáziumi tanulmányait Szabadkán 
és Szegeden végezte, tizenhat éves korában már versét 
közölte a Budapesti Napló. 1903-tól járt a pesti egye-
tem magyar-német szakára, a Négyesy László profes-
szor vezette stílusgyakorlatok résztvevőjeként kötött 
barátságot Babits Mihállyal és Juhász Gyulával.

1904-ben a bécsi egyetemre iratkozott be, de egy 
év múlva hazatért. Nem folytatta tanulmányait, a Pesti 
Napló munkatársa lett. Első verseskötete, az 1907-ben 
megjelent Négy fal között lelkes kritikai fogadtatásra 
talált, egyedül Ady bírálta. Kosztolányi szívére vette a 
kritikát, később több cikket írt Adyról, a leghíresebb 
Az írástudatlanok árulása (1929) című, sok vihart ka-
vart esszé-pamflet, amelyben időszerűtlennek minő-
sítette az irodalmi kánonba akkor már beemelt Ady 
költészetét.

Kosztolányi 1908-tól, a Nyugat indulásától a lap ál-
landó szerzője volt, Babits, Tóth Árpád, Karinthy, Füst 
Milán társaságában. 1910-ben jelent meg A szegény 
kisgyermek panaszai című versciklusa, amely meg-

hozta számára az igazi sikert. Ekkor ismerkedett meg 
Harmos Ilona színésznővel (akit Görög Ilonának neve-
zett el), s 1913-ban összeházasodtak. Mindez nem gá-
tolta meg a költőt abban, hogy más nőkkel folytasson 
szerelmi viszonyt, sőt rendszeresen kereste a pénzért 
megvásárolható nők kegyeit is.

Mint oly sok művész, az első napokban támogatta 
az 1919-ben kikiáltott Tanácsköztársaságot, de a pro-
letárdiktatúrával nem értett egyet, a kommün bukása 
után a szélsőjobboldali Új Nemzedék című lap Pardon 
rovatába írt vitatható értékű cikkeket. Egy ideig Szabó 
Dezső oldalán részt vállalt az Írószövetség munkájá-
ban, de 1920-ban viszonyuk megromlott, személyes-
kedő hírlapi vitába torkollott. A vitát Kosztolányi a 
Nero, a véres költő című regényével zárta le, amely-
ben Néró alakjában állítólag Szabó Dezsőt írta meg. A 
regény német kiadásához Thomas Mann írt előszót, 
akivel a költő jó kapcsolatban volt.

A húszas évek a prózaíró Kosztolányi kibontakozá-
sának időszaka, egymás után jelentek meg máig is igen 
népszerű regényei: a húga alakját megidéző Pacsirta, 
az Aranysárkány, majd az Édes Anna, amelynek témá-
ját feleségétől kapta.                       Folytatás a 6. oldalon  

Élete végén már csak írásban tudott 
kommunikálni környezetével Kosztolányi Dezső
84 éve, 1936. november 3-án hunyt el Kosztolányi Dezső költő, író, műfordító, a Nyugat első nemze-
dékének egyik meghatározó alakja. A prózaírás mellett a magyar nyelv védelmében is jelentős 
szerepet játszott, számos cikkben támadta a nyelvhasználat idegenszerűségét, a legtöbben talán a 
tíz legszebb magyar szóról szóló összeállítását ismerik.
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Mindhárom regényből nagysikerű fi lm is készült. A 
prózaírás mellett a magyar nyelv védelmében is jelen-
tős szerepet játszott, számos cikkben támadta a nyelv-
használat idegenszerűségét, a legtöbben talán a tíz 
legszebb magyar szóról szóló összeállítását ismerik.

1930-ban a Kisfaludy Társaság tagjává és a Magyar 
PEN Club elnökévé választották, ezután hosszabb ideig 
külföldön, Grenoble-ban, majd Londonban tartózko-
dott. Hazatérése után jelentős szerepet játszott a PEN 
Club budapesti kongresszusának megszervezésében. 
1933-ban jelent meg Esti Kornél című műve, amelynek 
főhőse a szerző alteregója, lélekmása. A művet Babits 
kedvezőtlenül fogadta, s ez amúgy is hidegülő barát-
ságuk megszakadásához vezetett.

Kosztolányi ekkoriban fedezte fel magán az ínyrák 
tüneteit, s írásainak fontos jelképe lett „a halál vad 
aether-szaga”. Ötvenedik születésnapján a Nyugatban 
köszöntötték kortársai, és megjelent Számadás című 
kötete. Megismerkedett Radákovich Máriával, élete 
utolsó nagy szerelmével, a Szeptemberi áhítat ihlető-
jével. Állapota egyre romlott, több műtéten is átesett.

1936 elején Stockholmban is kezelték, de hangját 
teljesen elvesztette, élete utolsó időszakában már csak 
írásban tudott érintkezni környezetével. 1936. novem-
ber 3-án halt meg Budapesten. Decemberben a Nyugat 
különszámmal adózott emlékének, 1938-ban felesége 
megírta regényes életrajzát.

2010-ben Budapesten, a költő egykori Bartók Béla 
úti lakóházán emléktáblát avattak, a Magyar Nemzeti 
Bank pedig ötezer forint névértékű ezüst emlékpénzt 
bocsátott ki születésének 125. évfordulója alkalmából. 
Nevét viseli a szabadkai színház, Budapesten, a róla 
elnevezett téren szobra is áll.

Forrás: mult-kor.hu

Kosztolányi Dezső 

Akarsz-e játszani
A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig, mindig játszani,
akarsz-e együtt a sötétbe menni,
gyerekszívvel fontosnak látszani,
nagykomolyan az asztalfőre ülni,
borból-vízből mértékkel tölteni,
gyöngyöt dobálni, semminek örülni,
sóhajtva rossz ruhákat ölteni?
Akarsz-e játszani mindent, mi élet,
havas telet és hosszu-hosszu őszt,
lehet-e némán teát inni véled,
rubin-teát és sárga páragőzt?
Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni,
hallgatni hosszan, néha-néha félni,
hogy a körúton járkál a november,
az utcaseprő, szegény, beteg ember,
ki fütyürész az ablakunk alatt?
Akarsz játszani kígyót, madarat,
hosszú utazást, vonatot, hajót,
karácsonyt, álmot, mindenféle jót?
Akarsz játszani boldog szeretőt,
színlelni sírást, cifra temetőt?
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?
Virágok közt feküdni lenn a földön,
s akarsz, akarsz-e játszani halált?
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Ballai Anna, aki Ballai Zoltán és Ballai 

Erzsébet lánya

Kocsis-Feri Ábel, aki Kocsis-Feri Lóránd és 

Kocsis-Feri Zsuzsanna fi a

Varga Anaisz-Vanessza, aki Varga Zoltán és 

Varga Esmeralda-Florica lánya

Ölvedi Milán, aki Ölvedi Levente és Ölvedi 

Emőke-Hajnalka fi a

Kása Maya-Antonia, aki Kása Árpád-György 

és Kása Adriana-Florina lánya

Keresztes Emma, aki Keresztes Róbert és 

Keresztes Katalin-Hédi lánya

Uszkai Bella, aki Uszkai Botond és Uszkai 

Szilvia-Katalin lánya

Nagy Denisa-Gabriela, aki Nagy Sándor és 

Medvei Iulia-Éva lánya

Gerebenes Luisa-Maya, aki Gerebenes 

Malvina-Blanka lánya

Magyar Ştefan-Rareş-Lurenţiu, aki Magyar 

Dănuţ és Bojan Andrea-Estera fi a

Lukács Dorka, aki Lukács István és Lukács 

Csilla-Noémi lánya

Demjén Glória, aki Demjén Tamás-Gábor és 

Demjén Arlena-Edina lánya

Stoica Ştefan, aki Sztoika Mihai és Stoica 

Lucreţia fi a

Kirei Emilia, aki Kirei János és Kirei 

Elisabeta lánya

Isten éltesse az újszülötteket!
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


