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Istentisztelettel kezdtük együttlétünket, ahol Dávid 
király intelmét hallottuk fia, Salamon felé, akinek el-
mondta a következőket: “…Légy erős, légy férfi! Tartsd 
meg amit az Istened, az Úr rád bízott! Járj az Ő útján, 
tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és 
intelmeit…” Az intelem szavai nemcsak Salamonnak 
szóltak, hanem a most élő, emlékező, és gyökereit nem 
elfeledő nemzedéknek is kell hogy szóljanak, hogy 
megtartsuk mindazt, amit az Úr rank bízott. Legyen 
az a hit lángja, legyen az a közös építkezés, legyen az 
az összefogás és emlékezés, de ne hagyjuk azt ami a 
miénk, ami az örökségünk.

Igehírdetés után egy történelmi ismertetőt hallot-
tunk Fehérvári Katalin vallás- és történelem tanárnő 
előadásában, aki szépen megfogalmazva és tüzetesen 

utánajárva ismertette a jelenlevőknek Ilosvai Selymes 
Péter munkásságát és Selymesilosvához fűződő kapcso-
latát. Igazán jó volt ezt hallani és büszkén húztuk ki 
magunkat a padsorokban, hogy mi, ilosvaiak ilyen 
híres emberrel büszkélkedhetünk. 

Ezen a vasárnap egy másik híres költőnk, Ady 
Endre születésnapjának 143. évében elhangzott egy 
szavalat is, melyet Ady írt Ilosvai Selymes Péternek. 
Ezt előadta nekünk Demjén Brigitta ifjúsági tagunk. 
Ezzel a verssel tisztelegtünk Ady Endre, nagy költőnk 
előtt és fontuk bele megemlékezésünk vonalába. Mi 
szilágyságiak, joggal büszkélkedhetünk, hogy ilyen 
híres elődeink voltak, akik sok értéket hagytak ránk, 
a ma élő nemzedékének.

Folytatás a 4. oldalon 

I. Ilosvai Selymes Péter 
emléknap Selymesilosván
Az idei év elején valaki feltette nekem a kérdést, hogy tudom-e, hogy az idei év igen jelentős a 
Selymesilosvaik számára? Hirtelen gondolkodni kezdtem és nem találtam a választ, de hamar 
érkezett a megfejtés, és elmondta az illető, hogy az idei évben Ilosvai Selymes Péter születésének 
5OO-ik évfordulóját ünnepeljük. Ez a megjegyzés nagyon felcsigázta a gondolataimat, és máris 
érdeklődni és kutatni kezdtem Ilosvai után. Kutatásaim során fogalmazódott meg bennem az 
emléknap megszervezése. Felvettem a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatallal és együtt, közösen 
kezdtünk ötletelni és így jöhetett létre az elmúlt vasárnap a megemlékezésünk, az Istentisztelet 
keretében, ahol megtisztelte együttlétünket Seres Dénes parlamenti képviselő úr, polgármesterünk, 
Dombi Attila, alpolgármesterünk Kovács Tibor és Berki Edit a RMDSZ helyi elnöke. 
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Érmindszenten, elsze gé-
nyedett nemesi családban 
látta meg a napvilágot. Jogot 
hallgatott, de a bohém „gara-
bonciás” élet jobban vonzotta, 
ezért 1898-ban újságírónak 
állt, a függetlenségi párti 
Debrecen című lapnál kezdett 
dolgozni. A cívisváros légköre fárasz totta, ezért a 
század fordulón a mozgalmas, élénk Nagyváradra 
költözött.

Az újságírói munka, amit kimagaslóan művelt, és 
a hasonló gondolkozásúakkal töltött idő kiszélesítette 
látókörét. Életének fordulópontja 1903 volt, amikor 
megismerkedett a Párizsban élő gazdag kereskedő, 
Diósy Ödön feleségével, Brüll Adéllal. Léda, ahogy Ady 
nevezte, élete múzsája lett, az iránta érzett szenvedélyes 
szerelem és az asszonynál tett párizsi látogatások 
segítették tehetsége kibontakozásában. 1904 és 
1911 között hétszer járt a francia fővárosban, amely 
számára a nagyvárost, az „ember-sűrűs, gigászi vadont” 
jelentette. A Budapesti Naplónál ebben az időszakban 
több mint ötszáz cikke és sok verse jelent meg.

Költőként 1906-ban publikált harmadik verses-
kötetével, az Új versekkel tört be az irodalmi életbe, a 
modern magyar költészet ezekkel a versekkel született 
meg. Az igazi hírnevet azonban negyedik kötete, a Vér 
és arany hozta meg számára.

1908-tól az akkor induló Nyugat folyóirat mun-
ka társa volt, amely 1912-től nevét szerkesztőként is 
feltüntette, így a magyar irodalmat meghatározó lap 
szimbólumává vált. Ady szívesen tetszelgett a meg nem 
értett, magányos költő szerepében, olykor még közeli 
barátait, híveit is megtámadta, pedig a valóságban sok 
támogatója - igaz számtalan tehetségtelen utánzója is 
- akadt.

1909-től rendszeres szanatóriumi kezelésre 
szorult, mert önpusztító életmódja aláásta egészségét. 

Lédával való kapcsolata egyre inkább teher lett 
számára, a pár a halva született gyermekük miatt 
támadt belső konfl iktusát sem tudta feldolgozni, és 
a költő a Nyugatban publikált Elbocsátó szép üzenet 
című versével 1912-ben végleg szakított Lédával. 
1914-ben találkozott az akkor húszéves Boncza 
Bertával, akivel 1911 óta levelezett, és akit a következő 
évben, a lány apjának tiltása ellenére feleségül vett. 
Verseiben fi atal szerelmét Csinszkának nevezte el, s 
meghitt szerelmes verseket írt hozzá.

Ady világosan látta a világháború közeledését, és 
kortársai többségével ellentétben félelemmel és iszo-
nyattal töltötte el a vérontás lehetősége. Háború ellenes 
versei miatt sokat támadták, utolsó verseskötetét 1918-
ban tette közzé A halottak élén címmel.

A forradalom kitörésekor már elhatalmasodott 
rajta a vérbaj: amikor a haladó költők által létrehozott 
Vörösmarty Akadémia elnökévé választották, beszédét 
Hatvany Lajosnak kellett felolvasnia. 1919. január 
27-én halt meg Budapesten, koporsóját a Nemzeti 
Múzeum előcsarnokában ravatalozták fel, és a nemzet 
halottjaként temették el.

Ady az egyén, a nemzet és az emberiség legnagyobb 
erkölcsi kérdéseit vetette fel, és ember maradt az 
embertelenségben, magyar az űzött magyarságban. 
Képeit látomásokká növelte, új mitológiát teremtett, 
névjegyévé váltak háromszavas címei, a nagybetűs 
szimbólumok. Nyelve egyénien eredeti, régies, bibliás, 
saját leleményű kifejezésekkel, szófűzésekkel.

Forrás: mult-kor.hu

Sok támogatója ellenére Ady előszeretettel 
tetszelgett a magányos költő szerepében
143 éve, 1877. november 
22-én született Ady 
Endre, a magyar 
költészet megújítója. 
Ady az egyén, a nemzet 
és az emberiség 
legnagyobb erkölcsi 
kérdéseit vetette fel, 
és ember maradt az 
embertelenségben, 
magyar az űzött 
magyarságban.
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A Márton-nap története   

A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom 
Pannónia tartományának Savaria (mai Szombathely) 
nevezetű városában látta meg a napvilágot 316-ban 
vagy 317-ben (a pontos dátum kérdéses). A római 
császár katonájaként szolgáló Márton a franciaor-
szági Amiens városában egy hideg téli estén odaadta 
meleg köpenyének felét egy koldusnak. Aznap éjszaka 
álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentől 
kezdve pedig fordulat állt be Márton életében: Isten 
szolgálatába állt.  Jóságáról már élete során is legen-
dák keringtek, s az alázatos misszionáriust püspök-
ké akarták szentelni.   A monda szerint, mikor ennek 
hírét vette, az érte jövő küldöttek elől a szolgalelkű 
Márton a ludak óljában bújt el. A szárnyasok azon-
ban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt 
csaptak, így elárulták Márton rejtekhelyét. Végül Már-
tont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig 
Tours-ban segítette a rászorulókat.

November 11-e a naptárban ősidők óta a téli évne-
gyed kezdő napja, amikor nagy eszem-iszomot rendez-
tek: asztalra tették az újbort, ettek-ittak, s fenékig ürít-
gették a poharakat, hogy a következő esztendőre is jó 
termés legyen.   A rómaiak Aesculapiust (Aszklépiosz), 
az orvosistent ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek, mely 
a hadisten, Mars szent madara volt. A harcias madarak 
gágogásukkal egyszer megmentették Rómát a gallok 
éjszakai orv rajtaütésétől.   A lúd római „beceneve“, az 
„avis Martis“ (Mars isten madara) afféle régi szófejtés-
sel „Márton madara“ lett a keresztény naptárban.

Márton napja, mint időjóslás napja   

A tapasztalat szerint Szent Márton napja körül leg-
többször elromlott az idő, és leesett az első hó. A népi 
hagyomány úgy tartja, ha Szent Márton „fehér lovon 
érkezik“, azaz Márton napján esik a hó, akkor enyhe 
tél lesz, amennyiben „barna lovon nyargalász“, vagyis 
nem esik hó, akkor kemény, havas télre számíthatunk.   
„Eljött Márton szürke lovon“, mondották akkor, ha 
enyhe, szürke és latyakos volt az idő e napon, és ilyen 
esetben szintén télre számítottak. Egy kalendáriumi 
regula szerint: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, ak-
kor karácsonykor vízben poroszkál“.

Egy további időjóslás pedig azt mondja, hogy-
ha Márton jókedvű, akkor bizony kemény lesz a tél. 
A Márton-napi időjósláshoz kapcsolódik egy olyan 
hagyomány, mely szerint a ropogósra sült libának a 
mellcsontjáról óvatosan lefejtették a húst, és szem-

ügyre vették a mellcsontot: amennyiben a sült liba 
mellcsontja fehér színű és hosszú volt, akkor hosszú, 
havas, hideg télre számítottak. Ha a mellcsont barna 
és rövid volt, csak amolyan fekete karácsonyos, locs-
pocs, sáros időre lehet számítani.   

Mit nevezünk Szent Márton vesszejének?   

A pásztorok ezen a napon egy csomó vesszőt ad-
tak ajándékba azoknak a gazdáknak, akiknek a bar-
mai kijártak a legelőre, a csordába. Ez a nyaláb vessző 
volt Szent Márton vesszeje. Márton vesszeje többágú 
volt, s úgy tartották, ahány ága van, annyit malacozik 
a disznó. Tavasszal pedig ezzel a vesszővel hajtották 
ki az állatokat.

A Márton-napi lakomák   

A Márton-napi liba-lakomáról szóló első írásos 
beszámoló 1171-ből származik. A régi időkben Szent 
Márton napja jelentette a paraszti év végét, ilyenkor 
zárták le az éves gazdasági munkákat és ilyenkor vette 
kezdetét a téli pihenő időszaka. A cselédek ilyenkor 
kapták meg az évi bérüket és hozzá ráadásként egy 
libát, mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a tél 
beállta előtt meg kellett tizedelni.   

Folytatás a 4. oldalon

Szent Márton napja és szokásai
November 11-e Szent Márton napja. Mint minden ünnepnek, úgy ennek is megvannak a saját hagyo-
mányai, népszokásai, jellegzetességei. Ehhez a naphoz különösen sok babonát, szokást köt a népha-
gyomány. Mindemellett Márton-nap a 40-napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű 
és gazdag falatozás, vigasság megengedett.
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Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, 
hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. 
Úgy tartották, minél többet isznak, annál több erőt és 
egészséget isznak magukba. Ilyenkor már le lehetett 
vágni a tömött libát. A hiedelem szerint Szent Márton 
napján ludat illik enni, mert aki Márton napján nem 
eszik libát, az egész évben éhezni fog. A liba húsából 
szokás volt a papnak is küldeni, mégpedig az állat hát-
só részéből. Innen ered a „püspökfalat“ szavunk is.

„A bornak Márton a bírója“- tartja a hiedelem, 
azaz ezen a napon a bort mindenképpen meg kell 
kóstolni. A must ilyenkor változott borrá, az egész 
évi fáradozás gyümölcse ekkor mutatkozott meg, az 
eredménnyel pedig szívesen el is dicsekedtek a bo-
ros gazdák. Márton a nagyobb borvidékeken az újbor 
védőszentjeként is ismert.   Márton-nap más orszá-
gokban   

A német nyelvterületeken (Hollandia egyes ré-
szei, Németország és Ausztria) fáklyás felvonuláso-
kat szerveznek és Márton-tüzeket gyújtanak ilyenkor. 
A lampionos felvonulásokat csak a 19. század elején 
vezették be egyházi rendeletre, hogy a fény, mely a 
jó cselekedetet jelképezi mindenkihez eljusson. Ma-
napság ebben elsősorban a gyerekek vesznek részt, 

sötétedéskor a maguk készítette lampionjaikkal járják 
az utcákat miközben régi Márton-napi dalokat éne-
kelnek. A menet élén általában egy Szent Mártonnak 
öltözött lovas áll.   Általában műsorral is készülnek, 
mely leggyakrabban a köpönyegét megosztó Már-
ton történetét mutatja be. Lezárásként meggyújtják 
a Márton-tüzet, és megajándékozzák a gyerekeket 
valamiféle fi nomsággal. Az egyik legjellegzetesebb 
Márton napi ajándék a “Weckmann”, ami egy édes 
tésztából készült ember alakú fi gura.

Portugáliában ezt a napot országszerte ünneplik. A 
családok és barátok ilyenkor gyűlnek össze, sült gesz-
tenyét esznek és bort, “jeropiga”-t (must és pálinka 
keveréke) és “aguapé”-t (gyenge,vizezett bor) isznak.   
Itt úgy tartják, hogy miután Szent Márton a köpönyege 
felét odaadta egy koldusnak, folytatta útját és a másik 
felét is elajándékozta egy szegény embernek. A hideg 
időben hosszú útnak nézett elébe, de csodák csodájára 
a nap olyan erősen kezdett sütni, hogy a fagy felen-
gedett. Mivel ez novemberben igen furcsa, isteni köz-
benjárásnak vették. Azóta is Szent Márton nyaraként 
emlegetik, ha ezen a napon a hideg időjárást megtöri 
egy-egy napsugár.

Forrás: https://korkep.sk

I. Ilosvai Selymes Péter emléknap Selymesilosván
A történelmi ismertető után Keresztes József 

Róbert grafi kus művész, tanár, Ilosvai Selymes Péterről 
alkotott portréját lepleztük le, melyet a ProSarmaság 
egyesület jóvoltából és fi nanszírozásából kaphatott 
meg a gyülekezet és ezúton is hálásan köszönjük. 

Felvetődött egy szobor állításának a terve is, ami-
nek reményeink szerint már az idén nekifogunk, lega-
lábbis az alapját szeretnénk letenni, majd ezt követően, 
pályázati úton a szobrot is felállítani. Mivel a szobor 
nem valósulhatott meg az idén, ezért előljáróban a 
portréját örökítettük meg Ilosvainak. A művészúr el-
mondta, hogy hogyan ihletődött a portré megrajzo-
lásában és mik voltak az inspirációi a megalkotásban. 
Mondhatjuk, hogy igazán igényes munkát végzett és 
hűen adta vissza Ilosvai alakját.

Seres Dénes parlamenti képviselő úr is szólt a 
jelenlévőkhöz, és beszédében bíztatta az Ilosvaiakat, 
hogy ne feledjük el gyökereinket, ápoljuk azt és legyen 
sok ilyen emlékezetes napunk, ahol elődeinkre em-
lékezhetünk és ünnepet szentelhetünk. Bíztatta az 
embereket az összefogásra és az előremenetelre.

Az emléknapunk következő színesítő elemei a 
SZÓmiSZÓ együttes és az Illegető néptáncegyüttes 
gyerek szólístái voltak, akik megzenésített versfeldol-
gozásokkal tették színesebbé emléknapunkat. Igazán 
magas szintű zenés előadást hallhattunk, megízlelve a 
zeneművészet értékeit.

A templomból kijőve, a fiatalok által készített 
adventi koszorúvásárt szerveztünk a templom ud-
varán, amely nagyon hangulatosnak és sikeresnek 
bizonyult. 

Isten kegyelméből és mély hálával a szívemben 
mondhatom azt, hogy ez az emléknap egy jó elindulás 
volt abban, hogy Ilosvai Selymes Péter alakja, hírneve 
ne porosodjon az emlékezetünkben, hanem igenis 
emlékezzünk, gondoljunk rá, beszéljünk róla, még ak-
kor is, ha 500 év távlatából sokszor le kell porolni a 
rátevődött port, de ezáltal is felelevenítjük és emléke 
örökké élni fog a nemzedékek számára. 

Az a meggyőződésem, hogy elődeink tisztelete előtt 
nem szabad a tekintetünket levenni, hanem tisztelet-
tel emléket kell állítani nekik, ezzel is tisztelve őket és 
hálát adva életük munkásságáért, amit a közösségért 
és az irodalom színesítésére alkottak nekünk, ma élő 
embereknek és a jövendőnek.

Hála és köszönet elsősorban a Magasságos 
Istennek, akinek jóvoltából ez a megemlékezésünk 
megvalósulhatott, de köszönet az előljáróinknak is, 
vezetőségnek, a kultúráért felelős személyeknek, hogy 
ez az emléknap megvalósulhatott és együtt összefog-
va munkálkodhatunk a közösségünkért, emlékeink 
ápolásáért.

Nemes- Szabó Renáta, lelkipásztor

Szent Márton napja és szokásai
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Pár hónappal ezelőtt nagyon távolinak tűnt a ko-
ronavírus. Szinte biztos vagyok benne, hogy sokunk 
fejében megfordult az, hogy talán nem is látezik ez a 
vírus. Talán titkon mindannyian ebben reményked-
tünk hallva a sok szörnyűséget a nagyvilágból. 

Távolinak tűnt, hiszen nálunk, a községben, az or-
szágban csak elvétve lehetett találni fertőzőttet, nehe-
zen hittünk a létezésében, hiszen senkinek sem volt 
olyan ismerőse, aki a rejtélyes és akár halálos vírus 
útjába került volna. 

Ez megváltozni látszik, a környezetünkben is egy-
re többen vannak, akik talán úgy gondolták, hogy egy 
egyszerű nátha vette uralmába őket, közben kiderült, 
hogy ez nem teljesen így van. 

Egy nagyon kedves barátnőmmel már a járvány 
kezdetén beszéltünk erről a vírusról, boncolgattuk, 
hogy igaz vagy sem, de végül úgy döntöttünk, hogy 
„jobb félni, mint megijedni” és minden tőlünk telhe-
tőt megteszünk azért, hogy megvédjük a családunkat 
a megfertőződéstől. 

Nemrég, egyik beszélgetésünk alkalmával Enikő 
arra panaszkodott, hogy kicsit fáj és kapar a torka, de 
akkor természetesen ő sem a legrosszabbra gondolt, 
aztán egyik reggel nem érezte a szagokat és ízeket... 

Alább elolvashatják koronavírus-történetét:

Kérlek mutatkozz be és mesélj kicsit magadról. 
Nevem Sipos Enikő, Sarmaságról származom, jelen-

leg Szilágykövesden élek, főállású anyuka vagyok. 

Milyen érzések, gondolatok voltak benned, amikor 
már az országban is elterjedt a koronavírus?

Eleinte, amikor tudomást szereztünk az uj vírus 
létezéséről még nagyon távolinak tűnt az egész, de 
amint megjelent nálunk is valamilyen szinten teljes 
pánikot keltett bennem. Bármennyire is nem akartam, 
egész nap az idős nagyszüleimen és a gyermekemen 
járt az eszem. Rengeteg forgatókönyv zajlott le a fe-
jemben. Aztán valahogy úgy beletörődtem, hogy lehet 
mi is túl kell essünk rajta.

Mennyire tartottad be a hatóságok által szorgal
mazott óvintézkedéseket? Elhitted, hogy ez valós fe
nyegetés is lehet?

Nagyon komolyan vettük ezt első pillanattól kezd-
ve, próbáltunk amit lehetett itthonról intézni.

Milyen óvintézkedéseket tettél/tettetek annak ér
dekében, hogy ne kapd/kapjátok el?

Elsősorban kerültük a társaságot, amennyiben le-
hetett.  Emellett állandóan maszkot és kesztyűt hord-
tunk ha zsúfolt helyekre mentünk, valamint nagyon 
gyakran mostunk kezet, fertőtlenítettünk.

A karantén okozta kijárási tilalom mennyire változ
tatta meg a személyes kapcsolataidat? (családdal/ba
rátokkal)

A jelenlegi modern világban már szerencsére lehe-
tőségünk van (volt) minden nap tartani a kapcsolatot 

a közelebbi családdal és barátokkal. Sokat jelentett, 
hogy minden nap láthattuk egymást, ha fizikailag nem 
is találkozhattunk.

Minden óvintézkedés ellenére sajnos te is megfer
tőződtél ezzel a vírussal. Hogy érezted magad, amikor 
kiderült, hogy pozitív az eredményed? Váratlanul ért 
vagy számítottál már rá?

Nem mondhatom, hogy számítottam rá, főleg így, 
hogy nagyon keveset járok el itthonról, de sajnos bár-
mennyire is vigyáztam, mégis sikerült megfertőzzön.

A családodból, ismerősi körődből volte még valaki, 
aki megfertőződött? 

Volt a közeli ismerőseim közül aki már előtte meg-
fertőződött, viszont velük nem találkoztam az utóbbi 
1 hónapban.

Kérlek meséld el, hogyan teltek a karanténban töltött 
napjaid, mennyire viselt meg a betegség, milyen tüne
teid voltak, hogyan érezted magad fizikailag és lekileg 
is egyaránt? (esetleg azt is megoszthatod velünk, hogy 
mivel kezelted magad, milyen gyógyszereket szedtél)

Nálam eleinte egy egyszerű torokfájással kezdő-
dött. Nagy jelentőséget nem tulajdonítottam neki, hi-
szen ez máskor is előfordult már. Egyik este a férjem 
arra panaszkodott, hogy mintha nem érezne semmi 
szagokat,de valahogy még ekkor sem gondoltunk 
semmi rosszra, csak egy kis orrdugulásra.Reggel arra 
ébredtem, hogy nem érzek sem szagokat, sem pedig 
izeket. Rögtön értesítettük a családorvost és teszteltet-
tük magunkat. Az én eredményem sajnos pozitív lett.  
Első napokban néha elkapott egy-egy pánik roham, 
hogy mi fog történni vagy mi van ha valamilyen mó-
don megfertőztem a nagyszüleim is. De amikor láttam, 
hogy mindenki jól van, nálam sem jelentkeztek más 
tünetek kicsit megnyugodtam, különösebb kezelésre 
nem is volt szükségem. 

Kihasználtuk a bezárva töltött időt, hogy több időt 
tudjunk együtt tölteni. 

Mit üzennél azoknak, akik már átestek a fertőzésen, 
illetve azoknak, akik még nem? 

Azok akik átestek rajta már tudják, hogy nem sza-
bad komolytalanul venni a dolgokat. Akik nem fer-
tőződtek meg azoknak azt üzenem, hogy amennyire 
tehetik kerüljék a forgalmas helyeket, de ha mégis 
menni kell használjanak maszkot és kesztyűt, mert 
sajnos nem mindenkinél ilyen könnyű lefolyású ez az 
alattomos betegség.

Vannak esetek, amikor a vírus különösebb komp-
likációk nélkül fertőzi meg az emberi szervezetet, 
viszont van, amikor sokkal nehezebb lefolyású a be-
tegség. Bárhogyan is alakuljon, fontos, hogy felelősség-
teljesek legyünk mindannyiunk érdekében!

Ha Ön is megfertőződött a koronavírussal és szeret-
né elmesélni történetét, keresse fel szerkesztőségünket 
Facebookon (Sarmasagi Hirmondo névre keresve). vagy 
e-mailben: sarmasagihirmondo@yahoo.com         Sz. A.

Amikor bekövetkezik az, amitől a legjobban tartasz...
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Czeglédy Gabriella 
Jön a Mikulás

Jön már, itt a Mikulás!
Fehérprémes, hósapkás.
Hétmérföldes csizmája,
a világot bejárja.

A hatalmas puttonya,
ajándékkal megrakva.
Jó gyermekek megkapják,
megtelnek a kiscsizmák.

Télapó itt van

Télapó itt van, hó a subája,
Jég a cipője, leng a szakálla.
Zsák, zsák, teli zsák, piros alma, aranyág.

Két szarvas húzta, szán repítette,
Gömbölyű zsákját százfele vitte.
Zsák, zsák, teli zsák, piros alma, aranyág.

Hull a pelyhes

Hull a pelyhes fehér hó,

jöjj el kedves télapó.

Minden gyermek várva vár,

vidám ének hangja száll.

Van zsákodban minden jó,

piros alma, mogyoró.

Jöjj el hozzánk, várunk rád,

kedves öreg télapó!

Nagyszakállú télapó,

jó gyermek barátja.

Cukrot, diót, mogyorót

rejteget a zsákja.

Amerre jár reggelig,

kis cipőcske megtelik.

Megtölti a télapó,

ha üresen látja.
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Tóth Zelyke, aki Tóth Norbert és Tóth Ildikó 

lánya

Bancs Alexandru, aki Bancs Alexandru és 

Bancs Melinda fi a

Varga Andrada-Simina, aki Varga Zoltán-

Csaba és Varga Paula-Rozália-Silvia lánya

Kulcsár Jázmin, aki Kulcsár Zsolt és Kulcsár 

Edina-Evelin lánya

Keresztes Blanka, aki Keresztes Balázs és 

Keresztes Erika-Erzsébet lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

SZÜLETTEK

Kaszta Ruben és Király Fanni

Illés Béla és Maier Henrieta-Mónika

Crăciun Mircea-Alexandru és Mureşian 

Delia-Maria

Pató Lóránd-Levente és Mátis Hortenzia

Szakács Szabolcs és Nagy Kinga

Bai István-Csongor és Nagy Anita

Keseru Cristi-Paul és Medvei Iulia-Éva

Kiss Tibor és Erdei-Árva Erzsébet

Demjén Bálint és Lakatos Ana-Maria

Sok boldogságot!

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEK

Balla Viorica, élt 72 évet

Komlódi Agneta, élt 84 évet

Fodor Adalbert, él 82 évet

Bihari Adalbert, élt 76 évet

Pósalaki Francisc-Alexandru, élt 58 évet

Petkes Mihály, élt 49 évet

Balázs Martin, élt 73 évet

Balla Csaba-Tibor, élt 45 évet

Mac Erzsébet, élt 65 évet

Balogh Ilona, élt 82 évet

Szőllősi Béla, élt 68 évet

Varga Ianos, élt 54 évet

Ádám Sándor-Tamás, élt 22 évet

Kis Agneta, élt 85 évet

Kupás Francisc, élt 69 évet

Varga Ludovic, élt 63 évet

Mihály Erzsébet, élt 60 évet

Nagy Adalbert, élt 84 évet

Kupás Ernő, élt 63 évet

Gombos Varvara, élt 86 évet

Tot Caterina, élt 92 évet

Kocsis Elisabeta, élt 71 évet

Ioó Francisc, élt 78 évet

Talpoş Dumitru, élt 84 évet

Kocsis Alexandru, élt 72 évet

Béke poraikra!
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

Hozzávalók 
  33 dkg liszt 
  10 dkg porcukor 
  1 ek mézeskalács fűszerkeverék 
  1 tk szódabikarbóna
  10 dkg vaj 
  1 dl méz 
  1db tojás

Mézeskalács  recept
Elkészítés
  A lisztet, a porcukrot, a fűszert és a 

szódabikarbónát egy nagy tálban összekeverjük. 
Ezután hozzáadjuk az enyhén megolvasztott vajat, 
a mézet és a tojást. Átkeverjük, és kézzel egynemű 
tésztává gyúrjuk.

  A tésztát jól kilisztezett deszkán kb. 1 cm vastagra 
kinyújtjuk, majd tetszőleges formákat szaggatunk 
belőle egy kiszúróval.

  A mézeskalácsokat sütőpapírral bélelt tepsire 
sorakoztatjuk, és 180 fokra előmelegített sütőben, 
alul-felül sütéssel 10-15 perc alatt készre sütjük.

A díszítéshez
  20 dkg porcukor 
  1 db tojásfehérje
  pár csepp citromlé
  1 kk étkezési keményítő


