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Ami az előző számból kimaradt...

Sarmaság község polgármestere 
és helyi tanácsa letette az esküt

A 2016-os helyhatósági válasz-
tásokat követően községünk 
polgármestere és a helyi tanács 
letette esküjét megpecsételve a 
következő négy évet. Sarmaság 
község vezető tstülete a következő 
15 tanácsosból áll: 1. Berki Edith 
2. Bőti Sándor-Csaba 3. Dombi 
Szilárd-Attila 4. Erdei Árva-
Károly 5. Géczi Attila 6. Gombos 
Zsigmond 7. Keresztes József-Róbert 
8. Keresztes Sándor 9. Kovács Tibor 
10. Kovács Zoltán-Szabolcs 11. 
Lucza István-Attila 12. Moldovean 
Gavril 13. Nemeş Adrian-Pavel 14. 
Székely Csaba 15. Tóth Csaba.

Sikeres munkát és jó együttműködést 
kívánunk a következő négy évre a 
község, a közösség érdekében! 

Röviden az érettségi 
eredményekről

A tartalomból

2016. június 22-én Fărcaș Cecilia jogtanácsos jelenlétében letette az esküt Sarmaság község 
polgármestere és a helyi tanács.

Július 16-án közzétették a 
végleges érettségi eredményeket a 
tanügyminisztérium honlapján. 

3. oldal

Ha július, akkor 
néptánc tábor

Július 9-15 között XV. alkalommal 
került megrendezésre a „Zsibai 
Néptánc, Népzene, Kézműves és 
Színjátszó tábor”. 4. oldal

Tudnivalók a 
Pokemon GO-ról

Talán sok ember számára semmit sem 
mond az, hogy „Pokémon”, viszont az én 
generációm gyerekkorában meghatározó 
szerepet kapott. 6-7. oldal
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Üzenet Sarmaságról
Évtizedek óta élek súlyos izomsorvadásos állapotban. Egyetlen mozgási lehetőségem a kerekesszék. 

A hideg, a szél, az esős idő és a különböző vírusos 
betegségek igencsak megviselik a szervezetemet, ezért 
gyakran kényszerülök a négy fal közzé. Ha kimegyek 
valahova, számomra mindig az elsődleges szempont: 
hogy megközelíthető e kerekesszékkel az adott hely, 
vagy kint kell várakozzak, mint egy kiskutya, például 
egy üzlet előtt. Az elárusítók természetesen nagyon 
kedvesek, hisz ismernek és szolgálatkészen segítenek, 
de azért mégsem várható el, hogy az egész üzletet 
kihordják nekem. Mennyivel egyszerûbb volna, ha 
bemehetnék és magam választhatnám ki azt a leg meg-
felelőbb terméket, amire épp szükségem van, a saját 
anyagi kereteimhez mérten. 

Mindannak ellenére, hogy már évek óta életben 
van a törvény miszerint, építkezéshez csak úgy adnak 
engedélyt, ha hendikep feljáró is van a tervrajzon, 
mégis gombaszám nőnek ki a földből a kerekesszékkel 
nem megközelíthető középületek. Ha véletlenül akad is 
egy-egy rámpa, az vagy túl keskeny, túl meredek, vagy 
árkok, göröngyök zárják el.

Ilyen akadályokba ütköznek a sérült emberek 
a szavazások alkalmával is. A szavazás nem csak 
jog, hanem állampolgári kötelesség is. Egy vezetői 
beosztás egyáltalán nem hálás feladat. Milyen 
ala pon kritizálhatná hát a vezetőséget egy olyan 
valaki, aki még arra sem képes, hogy szavazatával 
állast foglaljon egy faluközösség jelöltje ellen vagy 
mellett? Ezért a sérült ember is eleget kell tegyen 
állam polgári kötelességének, a szavazóbizottságnak 
pedig biztosítania kell az utat az urnákhoz mindenki 
számára.

Így, a júniusban zajló választás alkalmával, szo-
kás szerint, engem is felkeresett a körzeti tanácsos 
jelölt, hogy elmagyarázza a szavazással kapcsolatos 
tudnivalókat, majd megkérdezte, hogy kérvényezem 
e a mozgóurnát. Én közöltem vele, hogy nem kérek 
mozgóurnát, mert elmegyek odáig, nincs messze és 

jót fog tenni egy kis séta, ám, hogy minden zökkenő-
mentesen menjen, a három lépcsőfokos bejárathoz 
szükségem lenne egy rámpára. Az egyébként nagyon 
helyes kis hölgy meglepődött, pár szó ereéig próbált 
meggyőzni a mozgóurna előnyeiről, aztán amikor 
elmagyaráztam neki, hogy társas lény vagyok és 
szeretek emberek közt lenni, mint bárki más, megér-
tette a lényeget és megígérte, hogy mindent megtesz a 
megoldás érdekében. Másnap telefonon értesítettek, 
hogy az alpolgármester személyesen gondoskodik 
a feljáróról. Õszintén bevallom, én ezt az ígéretet 
elengedtem a fülem mellett. Mi, sérültek sajnos 
ahhoz vagyunk szokva, hogy ne vegyük komolyan 
az ígéreteket.

Jött a nagy nap, a vasárnap délután. Kissé 
izga tottan készültem. Mi lesz, ha mégsem tudok 
bemenni a szavazó helyiségbe, mert nincs rámpa? 
Hogy fogok szavazni? Tétováztam, de indulni 
kellett, telt az idő. Odafele menet végig valamiféle 
alternatív megoldáson törtem a fejemet: mit fogok 
csinálni, ha nem lesz feljáró?... és láss csodát, ott volt 
a rámpa. Nem túl meredek, elég széles és könnyen 
megközelíthető ké nyelmes feljáró. Még a könny is 
kicsordult a szemem ből a meghatottságtól. Abban 
az időpontban többen jöttek szavazni. A távolabbiak 
nem igazán értették, hogy mi ez az öröm, de 
akkor voltak ott a szomszédjaim, a barátaink is, ők 
pontosan tudták, hogy mi zajlik bennem. Én még 
sohasem láttam belülről a szavazó helységet, az 
urnákat, a szavazó fülkét, nem láttam a szavazás 
menetét. Most, először voltam részese annak az igazi 
szavazói hangulatnak, ahol annyi ember összegyûl, 
hogy eldöntse a falu sorsát.

Arra lennék kíváncsi, hogy vajon használta e még 
valaki más is azt a feljárót, vagy a többi falumbeli 
kerekesszékkel közlekedő sorstársam inkább a mozgó-
urnát választotta, mert remélni sem merte, hogy ez 
másként is megoldható. Egy csöpp kis törődéssel, 
odafigyeléssel a sérült emberek is aktív tagjai 
lehetnének a társadalomnak és nem kényszerülnének 
rá, hogy élve eltemetkezzenek a saját otthonuk 
magányába.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazok-
nak, akik hozzájárultak a feljáró elkészítéséhez. Nem 
említek neveket, mert senkit sem akarok zavarba hozni, 
de úgy gondolom, hogy ilyen figyelmes, tettre kész 
emberekkel már el lehet kezdeni valami újat, valami 
jobbat, gyermekeinknek egy szebb jövőt. További sok 
sikert kívánok és a jó Isten áldását, mert anélkül semmi 
sem megy! 

Bándy Csilla

Kiadja a PRO Sarmaság Kulturális Egyesület 
Szilágy megye, Sarmaság
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Az összesített eredmények szerint, a legjobban teljesítő 
tíz megye a következő: 1. Kolozs - 83,32% 2. Bákó - 
79,91% 3. Brassó - 78,21% 4. Szeben - 77,69% 5. Galac 
- 77,65% 6. Iasi - 76,51% 7. Braila - 74,37% 8. Fehér -
72,73%  9. Botosani - 72,67%  10. Suceava - 71,19%. 

Kisebb meglepetést okozott Ilfov megye, ahol a 
legkevesebben vizsgáztak sikeresen, 34,15%- al. A 
leg rosszabb átlagot tekintve még ide sorolható Gorj 
megye 40,6%-kal és Teleorman 48,48%-kal.

A top tízben nem szereplő erdélyi megyékben a 
következőképpen alakult az átmenési arány a minisz-

térium által összesített adatok szerint: 1. Szatmár: 
68,67% 2. Máramaros: 66,98% 3. Beszterce-Naszód: 
69,39%  4. Szilágy: 61,02% 5. Maros: 61,78%  6. 
Hargita: 60,09%  7. Kovászna: 65,61% 8. Hunyad: 
66,32%  9. Krassó-Szörény: 62,62% 10. Temes: 
63,25%  11. Arad: 60,21%  12. Bihar: 58,07%

Ezúton is szeretnénk gratulálni minden sikeresen 
érettségiző Sarmaság községi diáknak, illetve minden 
nyolcadikosnak, akik sikeresen vették életük első nagy 
próbatételét. Sok sikert, szerencsét és eredményes éveket 
kívánunk!                  B. A.

Végre ízelítőt kaptam a felnőttek világából, melynek 
kezdetét az érettségi vizsga letétele jelentette. Nem volt 
könnyû próbatétel, de kiálltam, amire büszke vagyok. 
Felejthetetlen élményekkel gazdagodtam a líceumi éveim 
alatt, barátokat szereztem, kapcsolatokat alakítottam 
ki és természetesen felkészültem a további életemre. 
Nem kell mással törődnöm csak saját magammal és 
az előttem álló nagy betûs élettel. Fájó szívvel hagytam 
magam mögött ezt a négy évet, de azzal a tudattal 
jöttem el onnan, hogy valami új vár rám, amit fel kell 
fedezzek és egy új szintre kell hogy lépjek. 

Rettegés és félelem töltött el az az időszak, 
amelyben az érettségi vizsgámra készültem. Nem 
bíztam annyira magamban, hogy ez nekem igen is sike-
rülhet és képes vagyok rá, de a szüleim és a barátaim 
segítségével önbizalmat kaptam és neki álltam egy 
akadályokkal teli útnak, amin persze sérül az ember, de 
idővel begyógyulnak a sebek és új ember válik belőle.

 Azon az elven vagyok, hogy értékelnünk kell a 
fontos és meghatározó pillanatainkat, mert sosem 
tudjuk, mikor adódik még egy ilyen helyzet az 
életünkben. Nem tudom kifejezni azt, hogy milyen 
megkönnyebbülés és hála volt a szívemben, amikor 
megtudtam az eredményt, hogy sikerültek a vizsgáim, 
de még sem voltam igazán büszke magamra, hogy 
miért? Azt hittem többre vagyok hivatott, bizonyítani 
akartam magamnak és a családomnak, de nem úgy 
sikerült, ahogy én szerettem volna. Mikor sikerült 
főiskolára jelentkeznem,nem is tudom, valami 
megmagyarázhatatlan boldogság lett úrrá rajtam, 
amikor bebizonyosodott, mégis képes vagyok 

valamire, és eltudom érni a céljaimat, ha hiszek 
bennük. Úgy gondolom, hogy az élettöl kaptam egy 
új esélyt és megmutathatom a világnak, hogy igen 
is vinni fogom valamire és lesz bátorságom kiállni a 
megpróbáltatásokat segítség nélkül! 

Hálával tartozom mindenkinek, aki támogatott és 
mellettem állt ebben a nehéz időszakban, és újult erővel 
nézek előre, hátra hagyva az eddigi életemet és egy újat 
felfedezni, amely talán végig kísér a végső megállóig. 

Tanácsaim felétek irányul kedves diáktársak, az élet 
sosem igazságos, ezt meg kell, hogy szokjátok, nem 
minden úgy történik, ahogy ti szeretnétek. A világ 
sajnos azt várja el tőletek, hogy érjetek el valamit és ne 
önérzeteskedjetek. Maradjon meg bennetek az akarni 
és a tanulni vágyás, az „érezd jól magad” szlogen soha 
se lankadjon benneteket. Élvezzétek az életet, ameddig 
csak lehet utána pedig emelt fővel lépjetek a felnőttek 
világába és érjetek el olyan célokat, amiket kitûztök 
magatok elé, amivel talán egy szebb jövőt alakíthattok 
ki magatoknak és utódaitoknak. Azt kívánom nektek, 
hogy tartsatok ki, ameddig csak lehet, ne adjátok fel, 
mindig csak előre nézzetek és soha sem hátra, mert 
ami előttetek van az a fontos. 

Legyetek mindig önmagatok, mert a világ 
önmagatokért fog befogadni, ez legyen mindig 
előtettek. Valami olyat hozzatok létre magatok körül, 
amitől jól érzitek magatokat és így a környezet is 
elfogadhatóbb és alakíthatóbb lesz. 

Minden jót kívánok nektek a következő tanévekben, 
sikeres vizsgákat és boldog, problémamentes életet!

   Varga-Bai Tamara

Röviden az érettségi eredményekről
Július 16-án közzétették a végleges érettségi eredményeket a tanügyminisztérium honlapján.  

A „nagy betűs élet”!
Minden ember életében eljön egy meghatározó pillanat, amely teljesen felforgatja az 
addigi életét, nekem most jött el az a pillanat.
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Összesen 20-an indultunk el július 9-én 
Sarmaságról, nagy izgalmak közepette. Az elmúlt 
évekhez képest könnyû dolguk volt a felügyelőknek, 
mivel a megszokott ötven létszámos csapat, idén 
tizenhétre csökkent, mivel csak az „Illegetők” után-
pótlás csoportja vett részt a táborban. 

A tábor évről-évre új meglepetésekkel áll elő, mivel 
az állandó Tövisháti és Berettyó-Kraszna 
menti táncok mellett egy más tájegység táncát 
tanulhatják azok a gyerekek, akik a szilágyság 
táncait már megtanulták és tudják. Idén az új 
tánc a bonchidai volt, melyre igen sok volt 
a jelentkező. A táncoktatás napi hat órában 
folyt, melyből délelőtt és délután a kezdő és 
haladó szekciók másfél-másfél órát táncoltak. 
A gyerekek táncaikhoz szebbnél-szebb 
népdalokat is tanulhattak. Nagy megtiszteltetés 
ért, mivel ez alkalommal engem is felkértek, 
hogy álljak be az oktatók sorába. Öröm volt 
együtt dolgozni a Berettyó-Kraszna menti 
táncok oktatóival és zenészeivel, valamint 
még nagyobb öröm volt hozzájárulni ennyi gyerek 
népdalrepertoárjának bővüléséhez.

A sarmasági gyerekek a Tövisháti táncokban 
szerezhettek nagyobb jártasságot, elsajátítva új 
lépéseket, figurákat és egy új koreográfiát. Szilágyság 
minden falvában másképp táncolják a táncokat 
és minden falu kialakította a maga táncstílusát. 
Oktatóik Hercz Vilmos és Szőke Henrietta különböző 
szilágysági falvak tánclépéseit, figuráit tanították 
meg nekik, így gazdagabbak lettek Sarmaság, Lele és 
Sámson táncstílusával. 

A tábori napok minden este táncházzal zárultak, 
ahol nem csak táncolni, de tanulni is lehetett, 

valamint különböző versenyekre is sor került, mint 
a népdalverseny és a zsibai legényes verseny. A tábor 
egyik estéjén krasznai adatközlők mutatták be a 
Kraszna menti viseletet és táncot. 

A tánctanulás mellett, a gyerekek betekintést 
nyerhettek a népi mesterségekbe is, mint a korongozás, 
a csuhé baba és rongybabakészítés, a cérnabogozás, a 
szövés, a gyöngyfûzés, a kőfestés és a rovásírás.

A szerdai nap minden évben különleges a tábo-
rozók számára, mivel a délutáni oktatást a sport 
délután váltja fel, ahol a gyerekek csapatokat alakítva 
vesznek részt népi játékokon és foci bajnokságon.

Nem múlt még el tábor úgy, hogy a különböző 
versenyekről üres kézzel jöttünk volna haza, az idei 
táborozás alkalmával sem történt ez másként, így a 
népdalvetélkedőn Bai Ágota III. díjjal, a fiúk a foci 
bajnokságon II. díjjal és a lányok a népi játékokon I. 
díjjal térhettek haza. 

A XV. „Zsibai Nemzetközi Népzene, Néptánc, 
Kézmûves és Színjátszó Tábor” egy újabb jubileumi 
kort ért meg, ahol idén 317 táborozót számláltak. 
A táborba nem csak a megyéből, de az ország más 
pontjairól és a határon túlról is nagyon sokan érkeztek. 
Egy újabb sikeres, tartalmas és élménydús tárbort 
zártunk. Az egy hetes kemény munka gyümölcse az 
ünnepi gálán volt megtekinthető.

Ez úton szeretnénk megköszönni a táborvezető 
Szőke Annának és egész családjának, hogy minden 
évben lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek a tanulásra 
és a kikapcsolódásra. Jövőre is találkozunk!

Szász Edina Katalin

Ha július, akkor néptánc tábor
Július 9-15 között XV. alkalommal került megrendezésre a „Zsibai Néptánc, Népzene, 
Kézműves és Színjátszó tábor”. Idén egy kisebb létszámú csapattal indultunk neki a hétnek. 
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Mivel még csak 
g ő z m o z d o n y o k 
voltak, nagy szükség 
volt a vízre. A 
pa takbó l  akkor 
még költséges volt 
elvezetni a vizet, más 
megoldást kellett 
találni. Ezért az 
ártézi kútra esett a 
választás.

1916-ban az I. 
Világháború közepén 
fúr ta a Magyar 
Királyi Államvasútak 
az ártézit Sarmaságon 
a z  á l l o m á s n á l 
– ekkor Erdély még 
az Osztrák-Magyar 
M o n a r c h i á h o z 
tar tozott .  Mivel 
nincs írott dokumentum a birtokomban, így 
visszaemlékezésből, édesapám, mint vasútas és mások 
elbeszélése után tájékozódtam. 

Az ártézi vizét egy nagy medencébe gyûjtötték 
és onnan pompával a mozdonyba nyomatták. 
Később készítettek egy több ezer l i teres 
víztornyot és a patakból nyomatták bele a vizet. 
A II. Világháború vége fele a visszavonuló német 
hadsereg a víztornyot felrobbantotta. A jelenlegi 
víztoronyt, amely árván áll a vasútállomásnál, csak 
ezután építették oda. 

Engem személyesen két esemény fûz a sarmasági 
vasútállomáshoz: egy kellemetlen és egy kellemes. 
Kezdeném a kellemetlenebbel. Mivel a sarmasági 
állomás vasúti csomópont és több kitérő sínpárral 
rendelkezik, a háború alatt a hadi szerelvények 
félrehúztak, hogy a mozdony személyzete pihenjen. 
Édesapám, mint stabil gőzkazánfûtő, tartotta a tüzet 
a mozdonyban. Egy hosszú marhavagonokból álló 
szerelvény volt az állomásban, tele deportáltakkal, 
akiket vittek a haláltáborokba. Ahogy édesapám 
nyomatta a vizet a mozdonyba, a közeli vagonokból 
a gyermekek és az asszonyok ordítva, sírva kérték 
a vizet. Egy vedret megtöltött vízzel és vitte, hogy 

adjon nekik inni. Két vonatkísérő fegyveres katona 
meglátta, odasiettek és eldobták a vedret, „igen, 
szimpatizál velük? Na, menjen akkor velük.” Vitték, 
hogy őt is bedobják egy vagonba. Szembe ment 
velük az állomásfőnök Toperazel. „Mi van magával 
Sándor? Akartam adni vizet szegényeknek.” 
„Engedjék el ezt az embert, mert rá van bízva a 
mozdony, amíg a személyzet pihen! – Így szabadult 
meg az apám. 

Most szeretném elmesélni a jobbik, kellemesebb 
esetet is.  Telefon érkezett a forgalmi irodába, hogy 
kontrol érkezik a vonattal. Ahogy szokás, kiálltak 
kíváncsiskodni. Megállt a vonat, az első osztály 
kocsijából kiszállt egy úri ember, kezet fogott a főnök-
kel, a forgalmistával, megpillantotta édesapámat, oda 
lépett hozzá: „-Szervusz Sándor! -Szervusz Béla!” 
A főnök elhûlt a csodálkozástól. Az állomásfőnök 
félrehívta édesapámat és megkérdezte, „honnan ismeri 
maga ezt a kolozsvári központtól érkezett ellenőrt?” 
Az édesapám ezt válaszolta: „A háború előtt együtt 
dolgoztunk Bukarestben az Északi Pályaudvaron” 
(Gara de Nord). – Azonnal fusson haza és hozzon 
valamit inni és enni valót. 

Kupás Kálmán

Száz éves a sarmasági ártézi
Az 1870-1880-as években építették a Nagykároly-Zsibó, utána a Sarmaság-Székelyhíd 
vasútvonalat, Sarmaság egyből vasúti csomópont lett.
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Tudnivalók a Pokemon GO-ról
Talán sok ember számára semmit sem mond az, hogy „Pokémon”, viszont az én generációm 
gyerekkorában meghatározó szerepet kapott. A Pokémon még a ’90-es években egy animé, ha 
jobban tetszik, mese volt, amelyet minden hétvégén egy pohár kakaó mellett meg kellett nézni. 

Maga a „pokémon” szó egy 
fajt jelöl, azokat a kis lényeket, 
amelyeket a mese szereplőinek 
meg kellett szerezni. Ezek a 
lények különböző képességekkel 
rendelkeztek és emellett a 
természeti elemek egyikéhez 
tartoztak, különböző harcokat 
vívtak egymással, és akinek 
több és erősebb pokémonja volt, 
annál erősebb pokémon mester 
lett ő maga is. A mese mellett mi 
is „harcolhattunk” egymással, 
hiszen voltak pokémon kártyák, 
amelyeket megszerezve, mi is 
mesterek lehettünk. Az utcabeli gyerekekkel számos 
csatát vívtunk, és minél több ilyen hacot nyertünk, 
annál több kártyánk lett, hiszen a vesztesnek fel 
kellett áldoznia paklija néhány darabját vagy 
épp az egészet. Sosem fogom elfelejteni, amikor 
a legerősebb pokémont eladtam néhány pakli 
kártyáért... (azóta is bánom). 

Minden generá ció nak megvan a maga „poké-
monja”, sze rintem mindenki el mondhatja, hogy 
akkor, amikor ő volt gyerek, volt egy bizo nyos őrület, 
amit min denki játszott és mindenki akart. Néha jól 
esik felidézni ezeket az időket, amikor még az volt 

a legnagyobb gondunk hogy édesanyánk este tízkor 
kiállt a kapuba és kiabált, hogy ideje hazamenni. 
Sokminden megváltozott azóta, a gyerekek legnagyobb 
szórakozási lehetősége az, ha a számítógép, táblagép, 
telefon előtt ülnek és játszanak. 

Már közhely, de tény, hogy a technológia roha-
mosan fejlődik, ez ellen nem igazán lehet mit tenni. 
Már a legtöbb játékot nem a való világban játszodják 
a mai gyerekek, hanem a különböző kütyükön. Egyre 
több teret hódítanak meg a telefonos játékok is, és 
a legújabb őrület, ami tombol szerte a világon az a 
Pokémon GO.  

A nyár elején jelent meg 
ez a játék, a nevét, a „Poké-
mont” fentebb már kicsit meg-
magyaráztam, és a „go” an golul 
annyit tesz, hogy „menni”, tehát 
ezt a játékot mozgás közben lehet 
csak ját szani. Ennek a telefonos 
appli kációnak, játéknak az a 
lényege, hogy állandó mozgás 
mellett a jelzett pokémonokat 
meg kell szerezni, persze ez nem 
ilyen egyszerû, hiszen sokszor 
hegyen-völgyön is keresztül kell 
menni, hogy levadásszunk egy 
ilyen lényt. 

Folytatás a 7. oldalon
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SZÜLETTEK

Koszta Máté-Kevin, aki Koszta Alvaro-Vasile 
és Koszta Nelli-Valentina fia

Hőgye Krisztián-Csaba, aki Hőgye Csaba-
Rudolf  és Hőgye Anita-Mária fia

Grebenar Alehandro-Emanuel, aki Grebener 
Mihuþ-Gheorghe és Grebenar Florica-Aurica fia

Kovács Hanna, aki Kovács Lóránd-Sándor és 
Kovács Renáta-Mária lánya

Balogh Jázmin, aki Balogh Zoltán és Balogh 
Melinda lánya

ªerban Lidia-Isabela, aki ªerban Ciprian-
Gheorghe és Kallai Éva lánya

Balogh Iasmina-Hajnalka, aki Balogh Hajnalka 
lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

Farnas Géza és Balog Bernadet-Kinga
Bihari Csaba és Balog Matild-Lea

Demén Lóránd és Kupás Júlia
Hernyák Levente és Tóth Tünde-Tímea

Fila Frencz-Attila és Lukács Judith
Varga Imre és Mãlãdean Gianina-Marelena

Balogh Levente és Csortán Andrea
Varga-Kovács Andrei-Levente és Keresztes Ildikó

Sok boldogságot!

Ladányi Iosif, élt 73 évet
Gál Erzsébet, élt 73 évet
Kálmán Ana, élt 84 évet
Sólyom Iuliu, élt 85 évet
Mocan Silvia, élt 89 évet

Demjén Alexandru, élt 85 évet
Balogh Iasmina-Hajnalka, élt 1 hónapot

Májer Zoltán, élt 71 évet
Haller Agneta, élt 86 évet

Béke poraikra!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ELHALÁLOZTAK

Szívből jövő köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik velünk együtt kísérték utolsó útjára szeretett 

Édesanyámat, Horváth Erzsébetet 
2016 jún 4-én Marosdécsén. 

A sok részvétnyílvánítás és együttérzés megható 
és vígasztalás számunkra. 

Horváth József  és családja 

Ami természetesen még szükséges a teljes élve-

zethez az az állandó internethozzáférés a telefonon, 

mert az alkalmazás a GPS-en keresztül jelzi a 

közelünkben lévő pokémonokat. Önmagában véve 

nem tartom rossz ötletnek, mert az elképzelés egész 

jó, végre van egy olyan telefonos játék, amely arra 

kötelezi a felhasználót, hogy kimozduljon a négy 

fal közül. Nekem mégis van néhány problémám 

ezzel az egésszel. Attól függetlenül, hogy ki kell 

menni a házból vele, nem csoportmunka, önállóan 

kell jönni-menni vele, tehát a kapcsolatteremtés más 

emberekkel ugyancsak elmarad. A másik legnagyobb 

problémám pedig az, hogy számtalan veszélyt 

rejteget. Annyira bele lehet merülni, hogy fel sem 

emeljük a fejünket és nem figyelünk arra, hogy mi 

van körülöttünk. Számtalan cikket olvastam már 

azzal kapcsolatban, hogy mennyi balesetet okozott 

már, sokan figyelmetlenek voltak, vezetés közben 

is aktívan játszottak (holott van sebességkorlát, az 

alkalmazás érzékeli, ha gyorsabban megyünk a 

gyaloglás tempójánál és így nem mutatja a közeli 

pokémonokat), nem figyeltek és oszlopnak ütköztek 

vagy más jármûveknek. Sajnos egyre gyakrabban lehet 

arról is hallani, olvasni, hogy ez a játék már halálos 

áldozatokat is szedett.

Önmagában egy játék természetesen nem okozhat 

problémát, de a felelőtlenség igen. Úgy gondolom, 

hogy fontos odafigyelni ezekre a dolgokra, hiszen nem 

csak a saját testi épségünket veszélyeztetjük, hanem 

másokét is. Talán sokan azt hiszik, hogy az ilyen 

játékok csak a fiatalabbakat érintik, viszont ez nem így 

van, rengeteg olyan ember játszodja, aki elméletileg 

már kinőtt az ilyesmiből…

Nem vagyok ellene az ilyen játékoknak addig, amíg 

azoknak valamilyen tanító jellege is van, amikor már 

semmi köze a szellemi fejlődéshez, hanem sokkal 

inkább a szellemi leépülésben vesz részt, azt gondolom, 

hogy ekkor már azt a bizonyos határt átléptük. Nem 

szabad engednünk, hogy ezek a játékok és eszközök 

uraljanak minket, nem szabad engedni, hogy előrébb 

álljanak a személyes kapcsolatainknál. 

Tudnivalók a 
Pokemon GO-ról
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


