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3. oldal

Népzenei és könnyűzenei 
koncert Sarmaságon
A múlthétvége igen mozgalmasnak számított 
községünk életében, elballagtak nyolcadikos 
végzős diákjaink, eljött a Pünkösd ünnepe is, 
voltak akik most tartották meg megkonfirmált 
gyermekeik tiszteletére az ebédet és nem utolsó 
sorban péntek este előadás volt a sarmasági 
Művelődési Házban. 

Elballagtak végzőseink 
és lezártuk a 2019-as tanévet is

„Mindenki képes elérni célokat. Ne hagyjátok, hogy elbátortalanítsanak, amikor szeretnétek 
valóra váltani egy álmot. Végül, használjátok ki, hogy fiatalok vagytok! Akkor is ragaszkodjatok 

álmaitokhoz és céljaitokhoz, ha a megvalósításuk lehetetlennek látszik!”    Scott Jurek

Hagyományörző családi nap 
Sarmaságon

2. oldal

Május 31-én ünnepi 
kereteket között elbal-
lagtak végzős tizenket-
tedikes diákjaink, június 
7-én nyolcadikosaink, 
június 14-én az évzáró 
keretén belül tizenegye-
dikes szakiskolás diák-
jaink, illetve negyedikes 
tanulóink.

A javító és karban-
tartó technikus szakos 
tizenkettedikes osztály-
ban az első dícséretben részesült Demjén Tamás, má-
sodikban Kovács Zoltán és harmadikban pedig Sándor 
József Benedek. A ballagó tizenkettedikesek ünnepé-
lyes keretek között jelképesen átadták az iskola kul-
csát a tizenegyedikes diákoknak. A végzősök egy kis 
meglepetéssel készültek tanáraiknak, amellyel sze-
rették volna megköszönni az elmúlt években nyújtott 
fáradhatatlan munkájukat, minden tanárt egyenként 
díjaztak egy oklevél átadásával. 

A VIII. A osztályból első díjban részesült Szabó 
Dávid, másodikban Kocsis Tamás, harmadikban pe-
dig Székely Szabolcs. Első dicséretet kapott Kovács 
Annamária, másodikat Horváth Dóra Erzsébet, har-
madikat Bai Alexandra, negyediket Kupás Kristóf-
Norbert, ötödiket Kocsis Kristóf, hatodikat Varga 
Noémi. Különdíjban részesült Kovács Amália Andrea.

A VIII. B osztályból díjazottak: I. tanuló és egyben 

évfolyamelső is Szőlősi 
Bernadett Katalin, III. 
tanuló Bántó Bianka. 
I. dicséretben része-
sült Horváth Vanessza 
Andrea, II. dicséretben 
pedig István Attila. 

A szakiskolából két 
osztály ballagott szép 
eredményeket elérve az 
iskolai évek alatt. A A XI. 
C osztályból II. helyezést 
ért el Szász Ruben, III. he-

lyezést Cuc Laurenţiu-Ioan, illetve I. dícséretben része-
sült Kovács Krisztián. A XI. B osztályban hasonló szép 
eredmények voltak, III. díjban részesült Matioc Ştefan, 
dícséretet kapott Petric Alexandra Renata, Gorgan 
Cătălin Dumitru, Lazar Bianca Tamara, Magyar Felicia 
Cătălina és Magyar Anamaria Roxana.

A negyedik osztályos tanulók között kiemelkedő 
eredmények voltak. A IV. A osztályban több tanuló is 
I. díjban részesült, úgy mint: Bai Ágota, Tóth Csaba, 
Püsök Milán, Pákai Andrea, Székely Ábel, II. díj-
ban Kirei Zsanett részesült. Dicséretet kapott Boda 
Boglárka, Braşoveanu Jázmin, Csóka Jázmin, Gál 
Timoti, Sándor Johanna, Zudar Alexandra.

A IV. B osztályból I. helyezést ért el Kis Izabella-
Hajnal és Mitraşca Milán, II. díjban pedig Csiszár Márk, 
Dull Viktor-László, Kocsis Nóra és Opriş Viktória Beáta 
részesült.                 Folytatás a 2. oldalon
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Hagyományörző családi nap Sarmaságon
Hagyomány az, ami él a múltból, kapcsolódik a jelenhez és folyamatosan bővül a jelen múlttá 
válása által.             Szajbély Mihály

Községünkben első ízben szerveztük meg a 
Hagyományörző családi napot június utolsó vasár-
napján, amely egyben a hónap utolsó napja is. A fő 
kezdeményező a Pro Sarmaság Kulturális Egyesület 
és a Sarmasági Illegetők Néptánccsoport. 

A családi nap célja a közösségépítés, a hagyomány-
őrzés és egy új szokás megteremtése volt. A szervezők 
különböző programokkal készültek annak érdekében, 
hogy a család legfi atalabb és legöregebb tagja is talál-
hasson magának kedvére való szórakozást. 

Az eseményt a Debreceni Népi Együttes szóló 
táncosainak „le a Tiszán” című műsora nyitotta meg. 
Kalotaszegi, szilágysági és szatmári táncokat láthat-
tunk. Zsibai, verbung, csárdás, hajnali nóta, csak né-
hány dolog, amivel a debreceniek elkápráztatták a 
közönséget. 

A talpalávalót kiváló zenészek biztosították, úgy 
mint Major Arnold (hegedű), Szakács Kristóf (brácsa), 
Bai Attila (harmonika) és Dénes Károly (nagybőgő). 

Az előadást követően interaktív foglalkozáson ve-
hettek részt az érdeklődők, néptánc és népdalokta-
tással vártak mindenkit. A gyerekek külön fi gyelmet 

kaptak, kézműves foglalkozások várták őket, elsajátít-
hatták a dekupázs technika sajátosságait, festhettek, 
hajpántot fonhattak, fi lc felhasználásával fi gurákat 
készíthettek. 

Az RMDSZ Sarmasági Nőszervezete egy kis meg-
lepetéssel kedveskedett minden jelenlévőnek, frissen 
sült fi nom fánkot készítettek, amelyből bőven jutott 
mindenkinek. 

A családi nap nem jöhetett volna létre az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, az RMDSZ Sarmasági 
Szervezete és a Sarmasági Polgármesteri Hivatal se-

gítsége nélkül, illetve köszönjük a Debreceni Népi 
Együttesnek, Szász Katalinnak és Kocsis Mónikának 
a kézműves foglalkozásokat. Továbbá köszönjük az 
RMDSZ Sarmasági Nőszervezetének a fi nom fánkot, 
illetve minden kedves érdeklődőnek, hogy megtisz-
teltek jelenlétükkel. 

Bízunk benne, hogy a meglévő hagyományaink 
mellé sikerült egy újat teremtenünk és hamarosan újra 
megszervezhetjük a Családi Napot mégtöbb program-
mal és mégtöbb érdeklődővel. 

 Székely Anetta

Tucatnyi tantárgyverseny, továbbképzés van diákjaink 
háta mögött, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a tanul-
ni és tudni akarás még nem veszett ki a diákokból. A sok, 
szép eredmény természetesen nem lett volna elérhető, ha 
a diákok mögött nincs meg a megfelelő támogatás úgy a 
tanárok, mint a szülők részéről! 

A jövőre nézve a Sarmasági 1-es Számú Szakképző 
Líceum vezetősége beszámolt arról, hogy megkezdődtek 
a munkálatok a bölcsőde megépítésében, amellyel közsé-
günket hivatottak szolgálni, ezzel megkönnyítve a szülők 
dolgát.

Kívánunk minden végzős diáknak sok sikert az előttük 
álló megpróbáltatásoknál, érjék el kitűzött céljaikat! A töb-
bieknek pedig kívánunk kellemes vakációt! 

Elballagtak végzőseink és lezártuk a 2019-as tanévet is
• Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum, 
   VIII A, 14
• Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum, 
   VIII B, 14
• Sarmasági 2-es Számú Általános Iskola, VIII A,  4
• Szilágylompérti „Ady Endre” Általános Iskola,  
    VIII A,  5
• Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum,  
    Autószerelő,   XI. B, 12
• Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum, 
   Autószerelő XI. C, 14
• Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum, 
   Javító és karbantartó technikus,  XII.A-R, 11
• Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum, 
   Javító és karbantartó technikus,  XII.A-M, 13
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Népzenei és könnyűzenei koncert Sarmaságon
A múlthétvége igen mozgalmasnak számított községünk életében, elballagtak nyolcadikos 
végzős diákjaink, eljött a Pünkösd ünnepe is, voltak akik most tartották meg megkonfi rmált 
gyermekeik tiszteletére az ebédet és nem utolsó sorban péntek este előadás volt a sarmasági 
Művelődési Házban. 

N y á r i n d í t ó n a k 
is nevezhetjük ezt a 
Nép zenei és könnyű-
ze nei koncertet, tu da-
tában vagyunk annak, 
hogy a nyár köze-
led tével mindenki a 
kikapcsolódási lehe-
tő sé geken gondol-
kozik, épp ezért sze-
rettük volna ennek 
egy kulturálisabb vál-
tozatát is meg mu tatni. 
Bíztunk benne, hogy a 
hétvé gére összegyűlt 
pro gramok ellenére a 
község (és nemcsak) 
lakosai megtisztelnek 
jelenlétükkel az elő-
adás ideje alatt. 

A műsor ideje alatt fellépett a Sarmasági Illegetők 
Néptáncegyüttes nagycsoportja, illetve Utánpótlás 
csoportja is, őket kísérte Bai Attila és társai, kalota-
szegi, szilágysági néptáncot láthattunk és egy szatmári 
énekcsokrot hallhattunk, énekelt Bai Ágota és Csóka 
Laura.

Az előadás második felében a népzenét felváltotta 
a könnyűzene. A színpadon megjelent formáció 
immár második alkalommal zenélt a nagyközönség 
előtt, tagjai: Szerefi  Ilona (Ének), Szukits Éva (Brácsa), 

Major Arnold (Hegedű/Ének), Bai Attila (Harmonika/
Zongora), Boros Roli (Gitár), Boros Richárd (Dob), 
Veres Lóránd (Nagybőgő/Basszusgitár), Pelbát 
Boglárka (Ének). Repertoárjukban Cserháti, Koncz 
Zsuzsa, Ismerős Arcok, Csézy és a Kormorán dalok 
feldolgozásait hallhattuk. 

Kodály Zoltán szavaival élve „A zene lelki táplálék 
és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki 
vérszegénységben él és hal.” Bízunk benne, hogy 
mindenki megkapta a maga falatnyi lelki táplálékát. 

Székely Anetta
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Bár a divat világa manapság egyre elvontabb, 
az új trendek pedig túlságosan szélsőségesek és a 
hétköznapokban többnyire nem is hordhatók, az 
öltözködésre minden nő próbál odafi gyelni. Az ízléses 
öltözködés azonban szerencsére nem is a legújabb 
divat követésében rejlik, sokkal fontosabb az, hogy egy 
nő tudja, alakja szerint melyik alaktípusba tartozik, a 
szerint pedig milyen szabályokat kell betartania.  Az 
alaktípusokról és az ezek szerinti nyári öltözködésről 
az udvarhelyi születésű, évek óta Budapesten elő és 
dolgozó Balla Frida stílustanácsadóval (stylist) és 
asszisztensével, Gucsi Nikolettel beszélgettünk. 

A körte alkat 
Sok nőnek okoz fejtörést ruhatáruk összeállításánál 

az, hogy nem mindig tudják, mi áll igazán jól 
nekik. Gyakran előfordul, hogy megtetszik egy-egy 
ruhadarab, és méretben is találnak megfelelőt belőle, 
ám a felpróbálás után rájönnek, hogy az összkép 
mégsem olyan, mint ahogyan azt elképzelték, vagy 
amilyennek a kirakatban álló próbababán látták.

„Éppen ezért fontos, hogy ne az éppen aktuális 
divat szerint öltözködjenek, hanem megtanulják, mi 
előnyös számunkra, és mi kerülendő. Ehhez az első 

lépés az, hogy megállapítsuk: alma, körte, oszlop, 
serleg vagy homokóra alkatunk van, majd betartsuk 
az adott alaktípushoz tartozó öltözködési szabályokat, 
tippeket” – vallják a szakemberek.

A körte vagy más néven háromszög alkat jellemzője, 
hogy a csípő szélesebb, a derék azonban jól látható. A 
lábak is vastagabbak, így a körte alakú nők felsőteste 
észrevehetően keskenyebb, mint az alsó, ezért gyakran 
a felsőtestre egy számmal kisebb méretű ruhát kell 
választaniuk. A has többségében lapos, a túlsúly a 
fenékre, combokra kerül. A fi gyelmet ennél az alkatnál 
a felsőtestre és a derékra kell terelni, illetve el kell 
terelni azt az alsó testrészekről, hogy minél jobban 
egyensúlyba lehessen hozni az összképet. Ez elérhető 
a vállat hangsúlyozó, válltöméses zakókkal, ruhákkal, 
illetve az U alakú kivágott darabok viselésével. A világos 
színű felsők, buggyos, fodros ujjak szintén ajánlottak, 
az alsó testrészeken azonban kerülni kell a világos 
színeket. „Mivel a körte formájú nők rendkívül nőiesek, 
nagyon jól állnak rajtuk az A-vonalú és derékban 
húzott darabok, egyberuhák, amelyek lágyan esnek a 
csípőre. Előnytelenek azonban számukra a sellő- és 
ceruzaszoknyák, a csípőnadrágok, illetve a túlzottan 
feszülős ruhák” – húzták alá a stílustanácsadók. 

Göncök és alakformák: nyári 
öltözködési tippek a stylisttól
Egy nő alakjának típusa elárulja, hogy mi áll jól neki, mit ajánlott kihangsúlyoznia, és az 
esetleges szépséghibákról milyen öltözködési trükkök segítségével terelheti el a fi gyelmet. 
A nyári időszakban különösen aktuális ez a kérdés, amikor a kevesebb ruha többet fed fel az 
alakból is. Mit lehet hát felvenni? Stylist és asszisztense válaszol a felmerülő kérdésekre.
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A körte alakú nők alapszabálya tehát az, hogy a 
felsőtestet kell kihangsúlyozni, az alsóról pedig el kell 
terelni a figyelmet azzal, hogy kerülni kell az élénk 
színeket, mintákat, díszes zsebeket.

A serleg alkat 
A serleg alkat a körte ellentéte, éppen ezért nevezik 

fordított háromszögnek is, hiszen itt a felsőtest a 
hangsúlyosabb: nagy mell, széles hát, olykor pocak 
jellemzi ezt a típust, a lábak azonban vékonyak. Mivel 
az ebbe a típusba tartozó nők mellbősége jelentősen 
nagyobb a csípőszélességüknél, olyan ruhákat 
kell hordaniuk, amelyek a felsőtestüket optikailag 
csökkentik, és az alsó részüket, főként a lábaikat 
kell kihangsúlyozzák. Ezért a halásznadrág, illetve a 
szoknyák minden mennyiségben ajánlottak, magas 
sarkú cipőkkel kombinálva.

Előnyösek számukra a mély, V-kivágású bővebb 
felsők, ruhák, hiszen ezek hosszítják, keskenyítik a 
felsőtestet. Kerülendők továbbá az élénk színek és a 
minták, ezeket inkább az alsó testrészeken viseljék. 
Ugyancsak kerülendők a testhez simuló hosszabb 
ruhák, a trapéznadrág pedig ki van zárva a serleg 
alakú nők esetében. A csőnadrág szóba jöhet, de csak 
bővebb, hosszabb felsővel.

Az alma alkat 
Az alma alakú nők esetében is szélesebb a váll, 

mint a csípő, esetükben azonban a legnagyobb 
hangsúly a hasra kerül. A derék alig vagy egyáltalán 
nem látható, a mellek átlagosak vagy inkább nagyok, 
és esetükben nagyon ritka a lapos has, egy kis pocak 
mindig van. A lábak ezzel szemben ennél a típusnál 
sem vastagok, a túlsúly mindig a hasra rakódik le. A 
figyelmet ennél az alkatnál a lábakra vagy a mellekre 
kell terelni, és kerülni kell azokat a darabokat, amelyek 
felhívják a figyelmet a hasra. Egy laza, derékban nem 
feszülő, esetleg dekoltált felső mindig jó választás 
ennek a típusnak. Praktikusak ugyanakkor a hosszú, 
függőleges minták vagy sötét, egyszínű felsők. A 
fokozatosan bővülő blúzok remekül álcázzák a hasat. 
Fontos, hogy optikailag nyújtsák a felsőtestet, a szép, 
nagy mellek miatt a V-kivágású felsők ajánlottak, és 
a feszesebb ruháknál is igyekezzenek a dekoltázsra 
terelni a hangsúlyt. Szoknyáknál a combközépig 
érő darabokat válasszák, hiszen a lábak formásak. 
Előnytelen az alma típus számára a csípő farmer, és 
kerüljék a nagy mintákat, a csillogós darabokat és a 
szorosan a testhez simuló öltözetet.

Az oszlop alkat 
Ahogy a neve is mutatja, az oszlop alkatú nők 

többnyire „egyenesek”, azaz mellbőségük, csípőjük és 
derekuk között nincs nagy különbség, ezért gyakran 
hívják fiúsnak őket. Esetükben a cél az, hogy tagolják 
alakjukat, például a derék kihangsúlyozásával. 
Nagyon jól állnak ennek a típusnak a gyűrött ingek, 
a lágy esésű, fodros ruhák. A váll kilátszódhat, de 

kombinálják a ruhát egy övvel a derék kiemelése 
miatt. Hordhatnak bátran mintákat, de ezekből az 
aprók és a közepesek a legelőnyösebbek.

A derékban karcsúsított darabok, például egy 
zakó csodát tehet az alakjukkal. A fodros, deréktól 
lefele bővülő szoknyák is ajánlottak, hiszen azt az 
illúziót keltik, hogy szélesebb a csípő és keskenyebb 
a derék. Kerülendők a vízszintes csíkok, a keresztben 
vagy függőlegesen csíkos darabok azonban egyrészt 
segítenek a formateremtésben, másrészt nyújtják is az 
alakot. A nadrágok választásánál kerülni kell a merev 
anyagokat, és felejtősek az egyenes szabású ruhák is.

A homokóra alkat 
A sor végére hagytuk a legszerencsésebb alkatot, 

a homokórát: ennél a típusnál a váll közel ugyanolyan 
széles, mint a csípő, a derék pedig jóval karcsúbb, jól 
látható. Ezt tartják a legarányosabb és legideálisabb 
típusnak, ezért a fent említett négy típus az 
öltözködési tippek figyelembevételével pontosan azt 
kell elérje, hogy úgy tűnjön, mintha homokóra alkata 
lenne. Ennél a típusnál csupán hangsúlyozni kell az 
arányos alakot, esetleg kiemelni a csípőt. Az azonban 
kiemelendő, hogy a nagy keblek és a karcsúság nem 
feltétel, a homokóra alakúak is küszködhetnek plusz 
kilókkal, csak ez rajtuk egyenletesen oszlik el. Előnyös 
számukra bármilyen derékban szűkített, vagy a test 
vonalát követő ruha.

Egy övvel bátran fel lehet dobni a viseletet, ezzel 
is fokozhatják a darázsderékhatást. Szinte bármilyen 
fazonú szoknyát vagy nadrágot viselhetnek, de leg-
inkább a ceruzaszoknya vagy az egyenes és szűk szárú 
nadrág emeli ki az alkatukat. Mivel elrejtenék ideális 
alakjukat, kerüljék a bő ruhákat.

Tippek a nyári öltözködéshez 
A stílustanácsadók a típusok és az ezekhez 

kapcsolódó öltözködési tippek mellett a jelenlegi 
trendekre is kitértek: elárulták, az aktuális divatból 
melyek azok az elemek, amelyeket vidékünkön is 
bátran hordani lehet. Mint kiderült, népszerűek a 
pasztellszínek, illetve az átlátszó, csillogós anyagból 
készült felsők, de vigyázat: nem szabad túl sokat 
megmutatni. Ha egy merészebb felsőt választ valaki, 
azt ellensúlyozni kell egy letisztultabb, egyszerűbb 
nadrággal, hosszabb szoknyával. A korábbi évekhez 
hasonlóan idén is divat a szoknyát vagy a lazább 
ruhákat sportcipővel kombinálni. Felkapottak emellett 
a fodrok, a kendők és a virágmintás darabok.

A túl rövid szoknya azonban már nem számít stílu-
sosnak, inkább a hosszabb fazonokat kell előnyben 
részesíteni. Az idei nyár kiegészítő színe a fehér 
lesz, de fülbevalók terén inkább ezüst darabokat 
érdemes választani. Közkedveltek továbbá a rojtok 
és a szakadásos farmerek, a vállat látszatni engedő 
darabok, és a földig érő nyári szoknyák, ruhák.

(https://liget.ro/eletmod/goncok-es-alakformak-
nyari-oltozkodesi-tippek-a-stylisttol)
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Mit ér a fényes forradalom, 
ha a szabadságharc csak egy álom ?

Hiába a nemzeti dal, s törvények 
sokasága, ha a szabályt senki be nem tartja.

A nép a kormány ellen indul,
népfelkelést generálva mozdul.
Dúlnak a nagy, belső háborúk.

Nincsenek már földi őrangyalok.

Rossz  jövő vár a magyarokra, 
fekete, bús, szomorú sorsukra.

Drága hadisarc nyomja a vállukat,
kokárdáik díszítik a kabátjukat.

A szeretteiket gyászolják, 
ellenségeiket átkozzák.

Szövetség nélkül itt a végzet,
a megváltásokkal már elkéstek.

A halálukig hűségesek,
a vég előtt még rendületlenek.

A sok véres harc hiába,
hiába Petőfi  tékozló halála.

A világosi harcnak nagy ára,
ősmagyarországunkat csonkítja, 

Erdély magyarsága elveszett,
mint a határon túli területek.

Kiegyezés előtt poklokat
járták, haláluk óráját várták.

Kihaló félben volt a magyar nemzet, 
mint napjainkban is újra élve eztet.

Rémálmom beigazolódott,
forradalmunk újraalkotódott,
népünk lelkesen reménykedik, 
az új törvényekben bizakodik.

Szétszagdalt Magyarország

Alkotmányunk jobb, mint az átlag.
minek, ha csak néhány napig állnak?

’48-as válság ma is érződik,
a Nagymagyarország már nem létezik.

Nagy Adrienn



17. évfolyam | 6. 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.

Deák Márk Benyámin, aki Deák Miklós és Deák 
Erzsébet fi a

Bagoly Auróra-Bella, aki Bagoly Miklós-Norbert 
és Bagoly Erzséber-Brigitta lánya

Erdei Ervin-Árpád, aki Erdei Árpád és Erdei 
Dorottya-Anita fi a

Széri Nándor-Botond, aki Széri Andor és Széri 
Kinga-Erzsébet fi a

Orosz Antónia, aki Tönkő Attila és Orosz Anita 
lánya

Isten éltesse az újszülötteket!

SZÜLETTEK

ELHALÁLOZTAK

Kupás Lóránd és Maier Renáta-Bianka

Kocsis Attila-Norbert és Keresztes-Bandi Katalin

Gyalai Rudolf és Tolnai Rebeka

Sok boldogságot!

Szász Samuil, élt 80 évet

Moldovan Gavril, élt 84 évet

Czigler Irina, élt 80 évet

Magyar Sarolta, élt 70 évet

Remeş Valeriu-Eugen, 51 évet

Rapolti Ileana, élt 81 évet

Kovács Ernest, élt 62 évet

Szentkirályi Vasile, élt 88 évet

Balogh Ibolya, élt 57évet

Béke poraira!

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEK

Mentõ: 
Tûzoltóság: 
Rendõrség: 

Polgármesteri Hivatal: 
Polgárõrség: 

Fontos telefonszámok
112
0260 655995
0260 655016 
0260 655500 
0769 224280

RÉSZVÉTNYÍLVÁNÍTÁS

Fájó szívvel vettük tudomásul, hogy 

BALOGH IBOLYA 

hosszú, fájdalmas küzdelem 
után megtért szerető Urához. 

Őszinte részvétünk a gyászoló 
családnak, fájdalmukban osztozunk. 

Pihenése legyen áldott. 
 

Az RMDSZ 
Sarmasági Szervezete
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Fizesse elõ vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


