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Közéleti, közművelődési havilap

„Isten áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel…”

A Magyar Kultúra Napját
ünnepeltük Sarmaságon

Egy erős magyar nemzet sarjai vagyunk, mely nem
hagyja magát az elenyészetbe veszni. Lehetőségeinkhez
mérten igyekszünk erről mindig bizonyságot tenni,
megerősítjük nemzeti öntudatunkat, magyarságunkba és közösségünkbe vetett hitünket. Bár mindig akadnak akadályok, amelyekkel szemben találjuk magunkat,
mindig sikerül ezeket leküzdenünk. Láthatatlan, összefogó erő az, amely összetart minket magyarokat.
A címben feltüntetett sorok a magyar himnusz
kezdőakkordjai, amelyet bátran tekinthetünk nemzeti
imádságunknak, amely a magyarság összetartozását
jelképezi. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be a Himnusz kéziratát. Ennek tiszteletére ünnepeljük
ezen a napon a magyar kultúra napját már 1989 óta.
E jeles ünnep alkalmából szerte a világon minden magyar megemlékezik a magyar kulturális értékekről.
Nincs ez másképp községünkben sem, ezért január
26-án ünnepi műsorral készültünk minden igaz magyar ember számára.

Hagyományukhoz híven az estet Horváth József
történelemtanár kezdte
meg ünnepi beszédével,
amelyben mindig emlékeztet arra, hogy a nemzeti öntudat, magyarságunk
nem csak egy gyakran emlegetett fogalom, hanem
valódi, kézzel fogható és
szívvel lélekkel érezhető
igazi eszmény, amelyért
sokan életük áldozták. Az
áldozat nem volt hiábavaló
és méltó örökösei vagyunk
hőseinknek, mi sem nagyobb bizonyíték erre, hogy a 21. század nehézségei
ellenére is éltetjük értékeinket, hagyományainkat.
Folytatás a 2. oldalon

,,Itthon vagy, köszöntünk.
Isten hozott haza, Ady Endre!”

A tartalomból

Évzáró karácsonyi ünnepség
Az elmúlt év
utolsó nagyobb
mozzanatának
tekinthetjük
iskolánk, a
Sarmasági 1-es
Számú Szakképző
Líceum karácsonyi
ünnepi előadását.

2. oldal

,,Ifjú szívekben élek”,
írta Ady Endre…, és
igaza volt... A Szilágy
Megyei Ifjúsági Tanács
(SZIT) megálmodta, a
Szilágy megyei RMDSZ
szervezete kivitelezte,
ezáltal Zilah főterén, régi iskolájával szemben
egy padon ül Ady Endre.
3-4. oldal
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A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük Sarmaságon
Folytatás az 1. oldalról
Az ünnepi beszédet irodalmi, zenés összeállítás
követte a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum
diákjai előadásában. Szavalat hangzott el Kocsis Dóra
VI. osztályos tanuló által, majd Csiszár Márk V. osztályos tanuló zongorajátékkal örvendeztette meg a
közönséget.
A januári hónap nem csak a Magyar Kultúra Napja
alkalmából különleges, Ady évforduló is van, immár
101 éve, hogy január 27-én távozott az élők sorából
egyik legnagyobb költőnk, Ady Endre, a hepehupás
vén Szilágy szülötte.
Ebből az alkalomból Mák Csenge VIII. osztályos tanuló Ady verset szavalt, majd Csóka Laura és Keresztes
Nóra Andrea VI. osztályos diákok megzenésített Adyverset énekeltek. Végezetül Lucza Tamás VII. osztályos
diák szavalatát hallhattuk.
Kisdiákjaink átadták színpadon helyüket a zenekarnak és a néptáncosoknak, néptánc és népzenei
összeállítás következett. Először a Soroglya zenekar
állt színpadra Major Arnold prímás közreműködésével. A zenekar kíséretében a Sarmasági Illegetők
Néptáncegyüttes kis- és nagycsoportja nyírségi és
bonchidai táncokat mutattak be, valamint füzesi dal-

lamokcsokor is felcsendült. Az új koreográﬁa elsajátításában nagy szerepe volt Herz Vilmos néptáncoktatónak, aki idejét és türelmét nem sajnálva mindig
hozzájárul táncosaink fejlődéséhez!
A közönséget nem csak helyi táncosok, hanem
határon túliak is megörvendeztették tánctudásukkal. A Debreceni Népi Együttes előadásában kalotaszegi és mezőkölpényi táncokat láthattunk. Továbbá
ugyancsak Debrecenből látogatott el hozzánk Bárdosi
Ildikó, Molnár Miklós és Molnár Rózsa, akik moldvai
és gyimesi dallamokat mutattak be.
Záróakkordként közösen elénekeltük a Himnuszt.
Székely Anetta

Évzáró karácsonyi ünnepség

Az elmúlt év utolsó nagyobb mozzanatának tekinthetjük iskolánk, a Sarmasági 1-es Számú Szakképző
Líceum karácsonyi ünnepi előadását. Kicsik és nagyok
egyaránt azon dolgoztak, hogy erre a jeles napra egyegy szép verssel, dallal készülhessenek.
Zenés-verses összeállítást láthattunk az általános

iskola felső tagozatosai és a gimnazisták előadásában.
Karácsonyi versek, dalok hangzottak el, majd egy jelenetet is megtekinthettünk kis színművészeink előadásában.
Bízunk benne, hogy az idei év sikerekben gazdag
lesz diákjaink számára!
Sz.A.
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,,Itthon vagy, köszöntünk. Isten hozott haza, Ady Endre!”

,,Ifjú szívekben élek”, írta Ady Endre…, és igaza volt... A Szilágy Megyei Ifjúsági Tanács (SZIT)
megálmodta, a Szilágy megyei RMDSZ szervezete kivitelezte, ezáltal Zilah főterén, régi iskolájával
szemben egy padon ül Ady Endre. Az arra járók mellé ülhetnek, elbeszélgethetnek vele: borról,
nőkről, versről, napi politikáról, és sorolhatnánk.

Ady mint oly sokszor, ismét Zilahra érkezett. Vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek között felavatták
egész alakos szobrát. Történelmi pillanatnak lehettünk
részesei, és mi szilágyságiak büszkék lehetünk arra,
hogy költőóriásunk bárhol tartózkodott, mindig visszavágyott a hepehupás vén Szilágyba, mert szilágyságinak vallotta magát, és örökké visszaemlékezett Zilahra,
arra a helyre, ahonnan elindult, az alma materére, a
Zilahi Wesselényi Kollégiumra, a tanáraira, mentorára, Kincs Gyulára, és mindarra, amit Zilah nyújtott
számára – mondta Szabó Kincső és Váradi Hunor.
Seres Dénes, a Szilágy megyei RMDSZ elnöke,
parlamenti képviselő kiemelte, felemelő érzés
Zilah város főterén lenni, a magyar kultúra napja
alkalmából, nagy költőnk halálának évfordulóján,
az emlékezés napján. Ady miénk, hiszen szellemisége beivódott e táj lakosságának tudatába, gondolkodásába, kultúrájába. Ő is mindig kitartott az itteni emberek mellett, mert azt vallotta, ,,aki vagyok,
az a négy zilahi esztendő által vagyok”, de Lompértot
is magáénak mondta, második hazájának tekintette.
Ahogy Ady megemlékezett mindig a Szilágyságról,
úgy a szilágyságiak is mindig büszkék voltak rá.
Ezt bizonyítja az iskola előtt felállított szobor, a
Lompérton lévő Ady mellszobra, a nagyszülők sírjának ápolása, az iskola, amely az Ady birtokra épült

és a költő nevét viseli, néhány éve pedig a Kraszna
utcán Ady-emlékházat avattak.
Kelemen Hunor, érdekvédelmi szervezetünk elnöke, ünnepi beszédében kiemelte, jó helye lesz Ady
Endre szobrának, jó helyen lesz Ady Endre az általa
is nagyrabecsült Wesselényi Miklós szobrának szomszédságában, kit egyenesen Leonidászhoz hasonlított; szemközt az iskola épületével, ahol négy „determináló” esztendőt töltött, és amelyet a zsibói bölény
családja generációkon át támogatott, majd köszönetet
mondott a kezdeményezőknek, a kivitelezőknek, Bíró
Lajos szobrászművésznek, Seres Dénesnek, az RMDSZ
Szilágy megyei szervezet elnökének. Lassan negyedszázada annak, hogy nélküle semmi sem történik a
megyében – és ha valamire mégis szükség lenne, az
biztos meg fog történni őáltala. Ő az, aki pontosan érti,
amit az erdélyi magyar politikáról tudni kell, hogy annak az a feladata, hogy a helyükre kerüljenek a dolgok.
Oda, ahová valók – hangsúlyozta az elnök.
Brendus Réka, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezetője ismertette Ady zilahi éveit, mit adott a költő Zilahnak, és
mit kapott. Ady nem magas kőtalapzatról néz le ránk,
mondta, hanem itt van közöttünk. Úgy, ahogy mindig is
szerette: diákos lazasággal, közvetlenséggel, és mégis
védelmezőn, bátorítón.
Folytatás a 4. oldalon

4 | 18. évfolyam | 1. szám
Közéleti, közművelődési havilap

,,Itthon vagy, köszöntünk. Isten hozott haza, Ady Endre!”
Folytatás a 3. oldalról

Nekünk, az utókornak, vállalnunk kell, hogy erősek
leszünk, megvédjük iskoláinkat, anyanyelvünket,
közösségünket, hangsúlyozta a főosztályvezető. Nem
könnyű a feladatunk, de minden nap érezhetjük rajtunk Wesselényi kezét, és amíg leülhetünk Ady mellé,
nincs mitől félnünk - mondta.
Takács Csaba, a kezdeti RMDSZ szervezet ügyvezető elnöke, a Communitas Alapítvány elnöke visszaemlékezve egyetemista éveire, kiemelte, abban az
időben a költő, író és zenész Cseh Tamással próbálták Adyt összehasonlítani, népszerűsíteni. A jelenben
felelősek vagyunk az értékeinket megőrizni, és biztosította a Szilágy megyei magyarságot, hogy a jövőben is
támogatni fogja az építő jellegű kezdeményezéseket.
Az ünnepségen Balogh Flóra és Fazakas Erik, a
Silvania Főgimnázium diákjai, valamint Debreczeni
Máté, a Simion Bărnuţiu Általános Iskola tanulója

Ady Endre verset szavalt, majd sor került a szobor
leleplezésére. Végezetül a rendezők megköszönték a
magyar kormánynak, a Communitas alapítványnak és
a Zilahi Polgármesteri Hivatalnak a támogatást, amely
nélkül ez a szobor nem jöhetett volna létre.
A leleplezése után Seres Dénes képviselő, a költő
halálának 101. évfordulóján a megemlékezés koszorúját helyezte el a szobornál, majd az ünnepség a
Silvania Főgimnáziumban folytatódott, ahol szavalatok
közepette Dr. Bóné Éva bemutatta az általa szerkesztett
Ady Endre a hepehupás, vén Szilágyban című könyvet,
majd Marosán Csaba színművész Ady verseket szavalt
el, a műsort a Terbete néptáncegyüttes tette színessé.
A zsúfolásig megtelt terem bizonyítja, Ady még
mindig él, és élni fog a szilágysági magyar ember szívében, mert a költő közülünk való, és bárhova is vitte az
élet, mindig visszatért a hepehupás vén Szilágyba.
Kulcsár Mária

Kui János

Ady Endre

Ady Endre

Csend

Mert engem szeretsz

Új vizeken járok

de engedékenyek voltak

Áldott csodáknak
Tükre a szemed,
Mert engem nézett.
Te vagy a bölcse,
Mesterasszonya
Az ölelésnek.
Áldott ezerszer
Az asszonyságod,
Mert engem nézett,
Mert engem látott.
S mert nagyon szeretsz:
Nagyon szeretlek
S mert engem szeretsz:
Te vagy az Asszony,

gyöngéd fehér, barát kék,

Te vagy a legszebb.

Katona György
festőművésznek ajánlom
Mellém ült a csend halkan,
észrevétlenül, s hirtelen
beszélni kezdett.
Mutatott vonalakat,
vállukon hordták a képet.
Színei erősek, morcosak

méla sárga, meg barna,
és sok sok fekete.
Attól féltem, elfordultam,
de ha mindezt egyben
láttam, új stílusú, nagy
művésszel találkoztam,
s a fehér csendben
követtem a színeket,
amelyek egy nagy művészt
fedtek fel előttem.
Sarmaság,
2019. december 12.

Ady Endre

Héjanász az avaron
Útra kelünk. Megyünk az Őszbe,
Vijjogva, sírva, kergetőzve,
Két lankadt szárnyú héjamadár.
Új rablói vannak a Nyárnak,
Csattognak az új héjaszárnyak,
Dúlnak a csókos ütközetek.
Szállunk a Nyárból, űzve
szállunk,
Valahol az Őszben megállunk,
Fölborzolt tollal, szerelmesen.
Ez az utolsó nászunk nékünk:
Egymás husába beletépünk
S lehullunk az őszi avaron.

Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hőse,
Röhögjenek a részeg evezősre.
Röpülj, hajóm,
Ne félj, hajóm: rajtad a Holnap hőse.
Szállani, szállani, szállani egyre,
Új, új Vizekre, nagy szűzi Vizekre,
Röpülj, hajóm,
Szállani, szállani, szállani egyre.
Új horizonok libegnek elébed,
Minden percben új, félelmes az Élet,
Röpülj, hajóm,
Új horizonok libegnek elébed.
Nem kellenek a megálmodott álmok,
Új kínok, titkok, vágyak vizén járok,
Röpülj, hajóm,
Nem kellenek a megálmodott álmok.
Én nem leszek a szürkék hegedőse,
Hajtson Szentlélek vagy a korcsma gőze:
Röpülj, hajóm,
Én nem leszek a szürkék hegedőse
Ady Endre

Megköszönöm, hogy vagy
Ime, megköszönöm neked, hogy vagy,
Hogy hallottál valaha rólam
S ha csak egy kicsit is mulattat
szeszélyem:
Jól van.
Ime, menekülni vágynék tőled,
Csak evezőm nincs készen a hajóban
És ha nem fogsz vesztemen mosolyogni:
Jól van.
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Egyszerűsített honosítás INGYENESEN Szilágy megyében

Az Eurotrans Alapítvány munkatársai a honosítási eljárás ügyintézésében nyújtanak
segítséget. Az ügyintézés költségmentes, amely magába foglalja az iratok díjmentes
fordítását, valamint a fényképek elkészítését. A segítségnyújtás a magyar állampolgársági
dosszié összeállításából áll, tehát az igénylő személyeknek csak az eredeti okiratokat kell
felmutatniuk, ezekről az Eurotrans Alapítvány munkatársai készítenek fénymásolatot és a dossziét
összeállítják a konzuli találkozóra.
Azok a személyek, akik már magyar állam
polgárok az Eurotrans Alapítványhoz fordulhatnak,
ha szeretnének:
• házasságot, újszülött gyermeket vagy halálesetet
anyakönyveztetni;
• anyasági támogatást és babakötvényt igényelni;
• kérelmet benyújtani hadigondozotti támo
gatásra;
• útlevelet kérelmezni.
Az egyszerűsített honosítási kérelmet be
nyújthatja, aki a következő feltételeknek megfelel:
• maga vagy felmenője magyar állampolgár
volt vagy valószínűsíti magyarországi származását
(1921.07.26 előtt, illetve 1940.08.30 és 1945.01.20
között),
• magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet
átvevő szerv ellenőrzi),
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntető
eljárás nincs ellene folyamatban (erről elegendő a
nyilatkozat),
• az a nem magyar állampolgár, aki magyar állam
polgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él,
vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük szü
letett (feltéve, hogy büntetlen előéletű és nyelvtudását
igazolja). Az öt vagy tíz év megléte a házasság, és
nem a magyar állampolgárság tekintetében elvárás,
elegendő, ha a kérelem benyújtásakor már magyar
állampolgár a házastárs.
Benyújtandó okiratok:
• a kérelmező személyazonosító igazolványa
• a kérelmező születési anyakönyvi kivonata
• a kérelmező szüleinek házassági levele (ha
az nincs meg, akkor kell a születési anyakönyvi
kivonatuk)
• a felmenő vagy a kérelmező magyar állam
polgárságát igazoló okiratok valamelyike: születési
anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat,
halotti anyakönyvi kivonat, egykori állampolgársági
bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási okirat.
• a kérelmező családi állapotát igazoló okira
ta: házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló doku
mentum, halotti anyakönyvi kivonat (természetesen
még hajadon/nőtlen kérelmezőknek erről nem kell
igazolást hozniuk)
• kiskorúak születési anyakönyvi kivonata;
amennyiben csak az egyik szülő kérelmezi a honosí

tását, akkor szükséges egy beleegyező nyilatkozat
is a másik szülőtől
• állampolgársági kérelem (kitöltik az Eurotrans
Alapítvány munkatársai)
• saját kézzel írt önéletrajz (adnak erre mintát az
Eurotrans Alapítvány munkatársai)
• igazolványkép (az Eurotrans Alapítvány munka
társai a konzuli napon ingyen elkészítik).
• magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelme
zőnek a lakcímkártya felmutatása is szükséges, DE aki
nem akar le mondani a magyarországi lakcíméről, az
csak a Kolozsvári Konzulátuson vagy Magyarországon
adhatja be a kérelmét.
A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a
családi kapcsolat, azaz a leszármazási lánc végig
követhető legyen.
Hadigondozásra jogosult az a magyar
állampolgár, aki a II. Világháborúban (1938.11.02 és
1945. 05.09 között):
• katonai szolgálat; kötelező katonai előképzés; légi
támadás és hadművelet; visszamaradt robbanóanyag
felrobbanása során vagy következtében testi épségé
nek vagy egészségének károsodása folytán hadiere
detű fogyatkozást szenvedett,
• továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként,
hadiárvaként, hadigondozott családtagként, volt
hadiárvaként, volt hadigyámoltként vagy volt hadi
gondozott családtagként kell gondozásba venni.
Az anyasági támogatás és babakötvény igény
léséhez a szülők személyazonosító igazolványa,
keresztlevele, házassági levele, honosítási okirata,
lakcímkártyája, a kisbaba keresztlevele és egy bank
számlaszám szükséges.
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Tájékoztatás a külhonban született magyar gyermekek után járó családtámogatásról

Anyasági támogatás és babakötvény
Mi az előfeltétele az anyasági
támogatásnak?
• A magyar állampolgárságú
gyermek külföldön történt
születésének hazai anya könyvezése.

Ki kérheti? Meddig?
• Magyarország területén
kívül született és ott élő magyar
állampolgárságú, Magyarországon
anyakönyvezett gyermek vér
szerinti anyja, örökbefogadó
szülője vagy gyámja.
• Ha csak az apuka magyar
állampolgár, akkor is kérhetik a
támogatást.
• Az anyasági támogatást a
születéstől számított 6 hónapon
belül kell kérni. (Ha ezt az időt
meghaladva adják be, az igazolási
kérelmet nem fogadják el).
• A babakötvényt (életkezdési
támogatás) - ellentétben az anyasági támogatással - 6 hónapos
kor után is lehet kérni, abban az
esetben, ha a gyerek 2017. június
30. napja után született.
• A támogatással kapcsolatban
a Magyar Államkincstár Központja
dönt, küld a döntésről értesítést a szülőknek. (Sem a konzulátus, sem az Eurotrans nem tehet arról, ha elutasítják
a kérelmet).
Mennyi összegű a támogatás? Mikor utalják a pénzt?
• Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64.125 forint,
ikergyermekek esetén 85.500 forint. A pénzt az anya bankszámlájára utalják. (Nem fogadják el a CEC Bank-os
bankszámlát).
• A pénzt a postán megkapott értesítés után kell várni, a pontos idejét nem tudjuk!
• A babakötvényre (életkezdési támogatás) jelenleg egyszeri 42.500 forint összegű támogatás jár, amelyet
a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett
összeget – egészen a gyermek nagykorúságáig – a Magyar Államkincstár évenként növeli az inﬂációval (éves
átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével) megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott
megtakarításról a 18. élet évét betöltött gyermek rendelkezhet.
Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege át tehető Start-számlára, így lehet pluszban
pénzt tenni a számlára. Start számlát csak Magyarországon, a Magyar Államkincstárnál lehet nyitni!!
Az anyasági támogatáshoz és babakötvény igényléséhez szükséges papírok: a szülők személyazonosító
igazolványa, a keresztleveleik (román és ha megvan a magyar is), házassági levél (román és ha megvan a magyar
is), honosítási okirata, lakcímkártyáik, a kisbaba keresztlevele és egy bankszámlaszám anyuka nevére eredetben
pecséttel és aláírással.
Az anyasági támogatás és babakötvény (életkezdési támogatás) egy formanyomtatványon van. Ahol a gyerek
több mint 6 hónapos, neki csak babakötvényt töltünk ki.
Érdeklődni hétfőtől csütörtökig 8tól 16 óráig, illetve pénteken 813 óra között lehet a 0260661685
telefonszámon, valamint személyesen Zilahon a Kossuth Lajos utca 33. szám alatt.
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Újévi SzIT Focikupa
2020 január 11-én megrendezésre került
az Újévi SzIT Focikupa, amelyre 19 csapat
jelentkezett.

Két helyszínen történt a torna, Szilágyperecsenben
és Sarmaságon, majd végül Szilágyperecsenben zajlott
le a döntő. Első helyezést nyerte el az AS IPP csapata,
második helyezést a SIT Sarmaság és a harmadikat
pedig Sülelmed. Külön díjakat kaptak, gólkirály, legjobb kapus és legjobb játékos címen, valamint egy legszebb gól címet is elnyerte az egyik játékos.
Minden szponzornak és önkéntesnek köszönjük
a segítséget és gratulálunk ezúton is minden csapatnak.

Fontos telefonszámok
Mentõ:
Tûzoltóság:
Rendõrség:
Polgármesteri Hivatal:
Polgárõrség:

112
0260 655995
0260 655016
0260 655500
0769 224280

SZÜLETTEK
Meseşan Maja Jázmin, aki Meseşan Gabriel
Cătălin és Meseşan Helga Eszter lánya
Kósa Erik Ábel, aki Kósa Géza és Kósa Andrea
Erzsébet ﬁa
Cortiş Yvette Kriszta, aki Cortiş Dan és Cortiş
Erika lánya
Varga JenniferCristina, aki Varga Norbert Vilmos
és Varga Mónika Krisztina lánya
Csőregi Robert Andrei, aki Csőregi Andrei Lucian
és Csőregi Raluca Mădălina ﬁa
Isztoika Ştefan Ion, aki Isztoika Ioan és Gábor
Margit ﬁa
Bancs Tibi, aki Bancs Tiberiu és Bancs Enikő
Silaghi Emanuel, aki Silaghi Hajnalka ﬁa
Balog Vivien, aki Balog Norbert Szabolcs és Balog
Júlia lánya
Puşcaş David Vasile, aki Puşcaş Viorel és Puşcaş
Anamaria ﬁa

Isten éltesse az újszülötteket!

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK
Uszkai Botond és Szász Szilvia Katalin

Sok boldogságot!

ELHALÁLOZTAK

Kiadja a PRO Sarmaság Kulturális Egyesület
Szilágy megye, Sarmaság
Hársfa u.72/A, tel.: 0260 655630
ISSN 15842479

Rózsa János Attila, élt 50 évet

Szerkesztő bizottság
Elnök: Lucza István Attila

Ghidra Maria, élt 67 évet

Titkár: Demjén Erzsébet
Felelős szerkesztő: Székely Anetta
Tördelés és nyomtatás:
TEHNOPRINT Zilah
A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzőik
felelnek, azok nem mindig tükrözik a
szerkesztőség véleményét is.

Demjen Estera, élt 82 évet
Kovács Erzsébet, élt 75 évet
Sánta Caterina, élt 92 évet
Jurje Ileana, 74 évet
Stanislav Tímea, élt 34 évet
Forgács Ida, élt 77 évet
Fekete Sándor, élt 47 évet

Béke poraikra!
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Fizesse elõ vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

