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A tartalomból

Stimați găneșteni,

„Numai acela știe, 
până unde am ajuns, cel care 
a văzut, de unde am plecat”

Jókai Mór
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Programul național de 
cadastru și carte funciară

Diakonia în Gănești

Nimeni să nu spună 
că nu se poate

Ce merită să fie văzut 
la Păucișoara?

Balul Coșărcilor

Gânduri de Crăciun 2017

Împreună și liberi în Hristos

CONSILIUL LOCAL ȘI PRIMĂRIA COMUNEI GĂNEȘTI 
VĂ UREAZĂ SĂRBĂTORI FERICITE ȘI LA MULȚI ANI!

Când, spre sfârșitul anului, facem bilanțul
realizărilor a ceea ce am făcut, cum a evoluat
anul, de multe ori ne gândim și la cei care ne-
au susținut în activitatea noastră. La cei că-
rora trebuie să le aducem mulțumiri pentru
că, dacă am avut realizări, ne-au sărit în aju-
tor la prima solicitare sau fără să fie chemați,
care și-au făcut treaba, dacă a fost nevoie.
Slavă lui Dumnezeu, că avem de adus
mulțumiri pentru multe și multora, chiar
dacă nici pentru comună, nici pentru Consi-
liul Local n-a fost un an ușor.

Privind în urmă asupra anului care se în-
cheie, se poate spune că a fost dinamic, chiar
dacă pentru unul din exterior lucrurile par
altfel.

În orice caz este foarte important că sunt
foarte mulți oameni în localitățile noastre pe
care ne putem baza și când sunt probleme și
când nu sunt.

„Chiar și o călătorie de o mie de mile în-
cepe cu un pas”, se afirmă de un înțelept ori-
ental. Cu acest pas singular am început anul

2017, care și de data aceasta a zburat rapid.
Oamenii ar putea crede că rolul primaru-

lui este doar de reprezentare: apare la un eve-
niment, taie panglica, rostește discursul la o
festivitate...Aceasta este într-adevăr impor-
tantă, dar partea esențială a activității sale
este alta, se desfășoară pe un plan presărat de
norme juridice, care hotărăsc funcționarea
localităților noastre.

Putem reafirma că încheiem un an plin de
succese din punctul de vedere al Consiliului
Local Gănești, putem fi mândri de realizările
noastre.

În final, vă urez ca visurile, planurile
Dumneavoastră mai îndrăznețe sau mai mici
să se realizeze, să aveți parte de liniște, iubire
și un viitor optimist.

Tuturor locuitorilor comunei Gănești le
urez Crăciun binecuvântat și un an nou feri-
cit în numele Consiliului Local și al Primăriei
Gănești. LA MULȚI ANI!

Cu stimă,
BALOG ELEMÉR, primar

Împărțirea pachetelor pentru copii. 
Sponsor: SURTEC Supermarket Tehnic
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ, 

Pentru realizarea acestui obiectiv, derulat
pe perioada 2015-2023, COMUNA
GĂNEȘTI a semnat contractul
nr.6735/03.07.2017, cu OCPI MUREȘ,
pentru finanțarea în cadrul Programului
național de cadastru și carte funciară, a
sumei de 150 000 lei, pe anii 2017-2019,
pe UAT GĂNEȘTI. De asemenea, s-a
semnat contractul de prestări de servicii
nr.400/03.08.2017, cu prestatorul Coroian
Edith, întreprindere individuală ca expert
topografic, pentru executarea lucrărilor to-
pografice pentru 21 de sectoare cadastrale,
reprezentând 2 200 de parcele, amplasate
în partea de hotar de la parcela ,,Către Se-
uca”, până la parcela ,,La Băgaciu”.

Prin grija specialistului Primăriei, împreună
cu personalul prestatorului de servicii s-au
făcut informări ale cetățenilor, s-au pus

afișe în locurile cunoscute, de asemenea, s-
a măsurat întreaga suprafață programată,
concomitent, personalul de la registrul
agricol a strâns documente de stare civilă
ale proprietarilor de teren, PROPRIETARII
DE TEREN FIIND CEI CARE AU DE-
PUS CERERI LA LEGILE FONDULUI
FUNCIAR, de cele mai multe ori, părinții
sau bunicii noștri, pentru care vă solicităm
date cu caracter personal.

Comisia Locală de Fond Funciar Gănești
vă solicită, în continuare, stimați proprietari
de teren, să dați curs oricăror invitații la
sediul Primăriei, pentru că numai împreună
vom rezolva repede și legal, această lucrare
de amploare, prin care fiecare parcelă de
teren, va fi înregistrată - GRATUIT – ÎN
CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ.
Informațiile cu privire la imobile și propri-
etari, obținute ca urmare a realizării acestor

lucrări, sunt aduse la cunoștința publică, în
condițiile legii, iar persoanele implicate în
program sunt obligate să respecte prevederile
Legii nr.677/2001, pentru protecția perso-
anelor cu privire la datele cu caracter personal
și libera circulație a acestor date.

Comisia locală Gănești vă stă la dispoziție
cu informații, cu verificări amănunțite,
pentru ca la finalul acțiunii, fiecare parcelă
să fie corect înregistrată și amplasată, cu
carte funciară nouă.        

Prin această lucrare, toată lumea știe că
TU EȘTI PROPRIETAR, lași copiilor o
proprietate SIGURĂ, poți vinde proprietatea
ta, poți obține subvenții, credite și ești
PROTEJAT de orice conflict legat de prop-
rietatea ta.

Întocmit: 
Ing. Bordean Ioan

INVESTIȚII
2017 
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Diakonia în Gănești
Apropiindu-ne de sfârșitul anului, fac o ret-
rospectivă a activităților pe care le-am
desfășurat în acest an. În cursul anului
2017, lunar am vizitat, în medie 30 de per-
soane, au fost persoane vizitate de două, trei
ori pe săptămână, dar au fost și persoane vi-
zitate zilnic. Și anul acesta au fost și situații
mai dificile, întotdeauna am încercat să ofer
ajutor în funcție de situația concretă. Dacă
a fost necesar, nu mi-am precupețit nici
timpul liber, mi-am îndeplinit sarcinile și în
weekenduri și de sărbători.

Și în acest an mi-am pierdut doi dintre
asistații mei. Între noi au existat relații fo-
arte strânse, deoarece le-am făcut vizite încă
de la începuturi.

Am constatat în ambele cazuri că starea
sănătății lor se degradează rapid, iar din
această cauză a existat o presiune sufletească
și mai puternică, întrucât am observat împ-
reună cu apropiații lor că nu putem decât

să le alinăm suferințele, dar mai mult nu
mai putem face.

În acest sens, de mare ajutor au fost stu-
diile de caz organizate în cadrul Fundației
Diakonia de către preotul Székely György,
sub îndrumarea psihiatrului dr. Grezsa Fe-
renc, invitat din Ungaria.

Aici am învățat că: ,,Murim prin moartea
noastră proprie, dar trebuie să conviețuim cu
moartea altora.” (Mascha Kaléko, liric evreu).

Pe 16 martie am primit mașina noastră
de serviciu din partea Fundației ceea ce-mi
este de mare ajutor de atunci.

Între 10-11 octombrie am participat la
consfătuirea preoților reformați de la So-
vata, unde, împreună cu alte colege de ser-
viciu, am măsurat tensiunea și nivelul
glicemiei participanților.

Mulțumiri tuturor acelora, care au avut
încredere în mine și mi-au solicitat spriji-
nul. Rămân deschisă și în continuare față

de cei care au nevoie de serviciile mele.
Mulțumesc Consiliului Local Gănești

pentru sprijin, fără de care n-ar putea exista
fundația în comuna noastră.

Le urez locuitorilor comunei Gănești un
Crăciun binecuvântat și un an nou fericit!

,,Dragostea degajă căldură în frigul naturii și
are lumină în beznele vieții; și dragostea are
buze, care zâmbesc împreună cu noi în fericire -
și ne ling lacrimile în durere.”(Gárdonyi Géza)

Szálteleki Márta, 
angajata Fundației Diakonia

Anul acesta aniversarea a 10 ani de
existentență a întrunirii localităţilor în de-
numirea cărora se află cuvântul ,,Vámos”,
a avut loc între 16- 18 iunie. De data ace-
asta, evenimentul a fost organizat de loca-
litatea care a şi iniţiat aceste întâlniri 10
ani ani în urmă: Vámosgyörk.
La această întâlnire au primit invitații
toate localitățile unite care au în denumire
cuvântul vámos. Pentru a ne conforma
invitației făcute, satul nostru a participat
cu trupa de dans folcloric Frisskarézó,
corul Magvető, Szabó Sára și Rozália, pre-
cum și câțiva dintre consilierii locali.
Vineri seara am avut parte de o primire
călduroasă din partea prietenilor noștri
din Vámosgyörk. Cina, acompaniată de o
muzica lentă a fost servită în căminul cul-

tural din localitate, după care am fost
transportați la Gyöngyös, unde am fost
cazaţi. Sâmbătă dimineața, întorcându-ne
în Vamosgyörk, am defilat acompaniaţi de
fanfara.

,,Penzügyőr” împreună cu reprezentanţii
celor 18 localităţi. Am asistat la discursul
de întâmpinare al domnului preşedinte al
,,vámeşilor”, care a subliniat legătura
strânsă dintre localitățile înrudite prin to-
ponimul vámos, sugerând chiar relațiile de
,,rudenie’’care se înfiripează între aceste
localități.

Suita de evenimente a continuat cu o
serie de spectacole captivante, fiecare loca-
litate a adus ceva inedit, dându-ne ocazia
să savurăm câte ceva din tradiția și obicei-
urile locale  şi străine.

La sfârşitul programului, localitatea no-
astră a fost reprezentată pe scenă de forma-
ţia de dansuri a copiilor, corul Magvető,
povestea amuzantă a unei eleve din satul
nostru şi recitarea unei poezii de un peda-
gog, spectacol răsplătit prin vii aplauze de
cei prezenți. Pentru toate acestea, mulţu-
miri domnilor coreografi și domnului diri-
jor care se străduiesc să ajungem la un nivel
artistic ridicat. 

Sunt convinsă că toți s-au simțit bine cu
ocazia acestei întruniri, acumulând imp-
resii de neuitat şi în cadrul excursiei orga-
nizate la Hollókő. Mulţumiri atât pentru
invitație, cât și organizatorilor. Timpul pet-
recut împreună a fost plăcut și util.

Végh Enikő, educatoare 

Întâlnirea ,,vameşilor’’ la Vámosgyörk
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Prin intermediul noilor trăiri, prin con-
solidarea legăturilor amicale am reușit să
aprofundăm relațiile dintre cele două
localități.

Am încercat să utilizăm cât mai eficient
timpul petrecut împreună prin organizarea
unor programe interesante și consistente.

Nu s-a renunțat nici la deja tradiționala
partidă de fotbal, la care rezultatul a fost
evident, amical.

În cursul zilei de sâmbătă am vizitat
orașul Târgu Mureș, unde, cu ajutorul
unui ghid am putut vedea obiectivele at-
ractive ale orașului: Teka Teleki, Biserica
Cetate, Palatul Culturii, iar cei mai curajoși
au putut admira din turnul Primăriei orașul
și împrejurimile sale. Această priveliște a
compensat caracterul neplăcut al plimbării
cu umbrela, cauzată de vremea ploioasă.

În încheierea zilei am servit o cină cu
acompaniament muzical, în cadrul căreia
buna dispoziție și discuțiile amicale au
avut rol principal.

Duminica am participat la o slujbă
festivă ținută în biserica reformată. În
cadrul slujbei ne-am onorat eroii, ne-am
adus aminte de eroii revoluției de la 1848
- 1849, după care, împreună cu preoții, cu
musafirii, cu enoriașii bisericilor, ne-am
exprimat recunoștința față de locotenentul
- erou din 1848- 1849 înmormântat în ci-
mitirul catolic, prin așezarea unei coroane
de flori.

După masa comună de prânz, ne-am
despărțit de prietenii noștri din Magyar-
csanád, în speranța unei reîntâlniri cât mai
rapide.

Aș dori să-mi exprim mulțumirile tuturor
care sacrificându-și timpul și energia au
luat parte la organizarea acestei întâlniri și
derularea programului festiv.

Aduc mulțumiri și sponsorilor noștri
pentru sprijinul material acordat.

În cadrul proiectului și delegația din
Seuca a vizitat Magyarcsanád, unde am
avut prilejul să ne reîntâlnim și să petrecem
împreună clipe minunate.

Gazdele ne-au pregătit programe inter-
esante: după întâlnirea de vineri, au urmat
cazarea, cina comună precum și discuțiile
amicale prelungite până seara târzie.

Sâmbăta am efectuat o excursie comună
la Szarvas, unde am vizitat arboretum-ul
situat la marginea orașului, precum și
parcul de machete „Mini Ungaria”.

A fost minunat să putem vedea edificiile
reprezentative ale Ungariei, Transilvaniei,
Slovaciei și Ucrainei.

A urmat croaziera pe Körös (Criș), în
cadrul căreia am putut admira monumentul
care marchează centrul Ungariei.

Duminica am vizitat Parcul Național
din Ópusztaszer și am putut vedea minunata
panoramă Feszty.

După servirea cinei amicale comune,
ne - am exprimat speranța ca această relație
va continua și vom încerca s-o extindem și
la nivelul clerical, școlar și economic.

Mulțumiri pentru întâlnirea de neuitat,
Magyarcsanád! Merită mulțumiri toți aceia
care au lucrat și lucrează cu scopul ca
această colaborare să fie rodnică și eficientă
pentru ambele comunități.

Szász János, viceprimar

Întâlnirea localităților înfrățite
În cursul acestui an a avut loc o nouă întâlnire între delegațiile din Magyarcsanád și
Seuca. Întâlnirea s-a încadrat într-un proiect câștigat vizând localitățile înfrățite
inițiat de Fundația Bethlen Gábor cu titlul „Localități înfrățite- Programe de
Colaborare”. În continuarea programului început în 2015, în martie 2017 i-am
primit pe prietenii noștri din Magyarcsanád.

Alegeri 
și zi de naștere

În Căminul Cultural din Eremitu, la
30 septemrie, a avut loc ședința consac-
rată alegerilor în cadrul Organizației de
Femei UDMR a județului Mureș. La
întâlnire am sărbătorit și faptul că
Organizația a fost întemeiată deja de 4
ani. După sosire am participat la o
plimbare mirifică în localitatea Călugă-
reni, în timpul căreia am putut vizita
obiectivele reprezentative ale localității.
Preotul catolic din Eremiu a ținut o
prelegere legată de modul în care, în
ipostază de femeie, mamă, putem
lucra, socializa și participa activ la viața
cotidiană.

Specialista în service- corporal, Kádár
Krisztina, a ținut un discurs legat de
modul sănătos de viață. În continuare
am putut asculta raportul privind acti-
vitatea Organizației de Femei UDMR a
județului Mureș.

Ne-am adus aminte câte obiective am
reușit să atingem în cei 4 ani. Am avut
multe acțiuni menite să consolideze so-
lidaritatea noastră, de exemplu „Crăci-
unul Zâmbitor”, „Forfota de Paști”, și
multe altele.

Sintetizând, a fost un eveniment in-
teractiv, deosebit, în cadrul căruia nu
numai că ne-am simțit bine, ci am putut
constata și forța edificatoare și unifica-
toare a Organizației de Femei.

Întrunirea, care a durat o zi întreagă,
s-a încheiat cu alegerea conducerii
Organizației.

Szabó Rozália Gizella, profesoară 



În acest an multe biserici au sărbătorit ju-
bileul de 500 de ani de la începutul Refor-
mei. Precizăm însă că nu Martin Luther
sau Jean Calvin au fost cei celebrați, ci
Domnul Istoriei, care prin providența lui
a orânduit ca Biserica Sa să fie consolidată
și prin munca reformatorilor.

Anul acesta am acordat importanța cu-
venită reformei de 500 de ani și în
congregația noastră. Am participat cu
enoriașii noștri la festivitățile comune or-
ganizate de către Eparhie și Protopopiat,
precum și alte evenimente din împrejurimi.

Biserica Reformată din Gănești a sărbă-
torit anul jubiliar cu trei programe speci-
ale:

În 29. octombrie, după slujba și
împărtășania din biserică, am plantat cinci
arbori care vor vesti pentru generațiile care
urmează cele cinci devize ale Reformei:

Sola Scriptura – Numai Scriptura. 
Sola fide – Numai prin credință. 
Sola gratia – Numai prin har. 
Solus Christus – Numai Hristos. 
Soli Deo Gloria – Numai a Dumnezului
e slava.
Tot în acea zi, după-masa, consilierii pa-

rohiali au vizitat familiile din sectoarele lor,
și le-au distribuit drept cadou hrană pentru
trup și pentru suflet. Cartea pe care au pri-
mit-o enoriașii pe lângă franzela proaspătă,

conține versete biblice destinate fiecărei zile
a anului.

Programul Copii Reformei s-a încheiat cu
o slujbă de mulțumire pentru copiii botezați

în acest an, urmată de o cină festivă.
Laudă și slavă Domnului nostru pentru

cadourile oferite!
Szabó István János, preot reformat
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Încă de la începutul existenței sale omenirea a
fost nevoită să-și producă hrana pentru toate
zilele. La început prin colectare, apoi prin vâ-
nătoare, iar cu trecerea timpului aceste preocupări
s-au modernizat. În aceste condiții agricultura
devine ramura productivă cea mai veche a
omenirii.

În copilărie, de la bunicii mei am dobândit
anumite cunoștințe în domeniul agrar, am ter-
minat școală agrară, dar cele mai multe cunoștințe
am dobândit de la sașii din Băgaciu, în perioada
petrecută în cadrul IAS-ului.

Se știe că după 1990 în comună foarte mulți
s-au ocupat de agricultură, au început să lucreze
serios, ceea ce s-a și văzut, pentru că în Gănești
lumea s-a înstărit, ceea ce a ținut până la intrarea
noastră în Uniune.

Mulți s-au speriat din cauza prea multor
interdicții și reglementări și au început să utilizeze
expresia: ,,Nu merită”. Mie-mi displace termenul
și am rămas consecvent principiilor mele.

Întotdeauna m-am gândit: dacă în statele
dezvoltate din punctul de vedere al tehnologiei
cei care se ocupă de agricultură sunt bogați,
noi, cu timpul, de ce nu am putea fi la fel ca ei?

Sunt probleme în această țară din cauza

incompetenței conducătorilor. Nu sunt susținute
gospodăriile familiale. Totul se discută în jurul
fermelor mari, în loc ca tinerii să fie încurajați
să lucreze acasă, li se permite să plece în
străinătate. Unii își vând pământurile, ceea ce
nu e bine. Dacă gospodăriile familiale ar fi sti-
mulate, atunci n-ar fi atâtea probleme, n-ar fi
atâția beneficiari de ajutor social în comună,
oamenii ar câștiga mai bine.

În legătură cu persoana mea n-aș vrea să
scriu prea mult. Toată lumea știe că sunt
agricultor, cresc tăurași. Aș dori mai degrabă să
arăt ce ar trebui să se realizeze la nivelul comu-
nei.

Suntem câțiva care facem schimburi de teren
între noi, iar despre avantajele acestuia nu e
nevoie să vorbim, având în vedere faptul că
lucrăm pe loturi cât mai mari, ar fi necesară
deci întemeierea unor loturi mai mari, organizarea
valorificării produselor, de exemplu: dacă anul
acesta ai secerat cu mine, ți-am vândut porum-
bul.

Ar trebui să înceapă procesul de pietruire a
drumurilor care duc spre loturile agricole, unul
câte unul.

Tot mai des se vorbește despre schimbările

climaterice. E suficient să ne gândim la seceta
din acest an, care a afectat producția de porumb
și sfecla de zahăr.

Ar trebui să realizăm, împreună cu Mica, un
sistem de irigații pe 100- 200 de hectare de
teren pe rât.

Mulți nu agreează termenul „asociere”
(„asociație”), dar dacă nu facem pași în această
direcție, vom avea mult de pierdut.

În opinia mea acestea și multe altele ar trebui
să aibă prioritate.

În acest sat sunt tineri care ar vrea să
muncească. Nu dau nume. Sunt prezenți în le-
gumicultură, în zootehnie, viticultură, în cultivarea
sfeclei de zahăr.

Ar avea nevoie doar de sprijin pentru a
beneficia de proiecte câștigătoare și de a-și
dezvolta cunoștințele și gospodăriile.

Un poet maghiar a lansat îndemnul: „Con-
vinge, creează, acumulează (pornește), iar patria
se luminează”(traducere absolut liberă în limba
română).

În numele meu și al familiei mele vă urez
Crăciun binecuvântat și „La mulți ani”! 

Szabó János, zootehnist și agricultor

Nimeni să nu spună că nu se poate

2017 – anul jubiliar
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În așteptarea Crăciunului

Contemplatorii peisajelor transilvănene, că-
utătorii de obiective arhaice- turiștii, observă
repede de pe drumul național ce leagă Târ-
năvenii de Târgu - Mureș, cele două biserici
de pe deal cu turnurile ce stau față în față,
care ilustrează iubirea, înțelegerea caracteristică
localității numite Păucișoara.

Pe baza documentelor de care dispunem,
localitatea a avut următoarele variante de
nume: Pochfolua (1361), Pochfalwa (1412),
Pochfalua(1492).

Pătrunderea Reformei a afectat profund
comunitatea, deoaree era compusă prepon-
derent din familii reformate. Din cauza nu-
mărului redus de enoriași, a devenit o filială a
Parohiei Gănești. Prima ei biserică de lemn a
fost construită în 1640, prin contribuția
congregațiior reformate de pe Valea Târnavei,
care, din motive necunoscute- inexplicabile,
a ars din temelii în anii 1800. Biserica actuală
a fost ridicată în perioada în care preot supleant
a fost Ősz János (1902-1930).

Lucrările de construcție au fost efectuate
de Dávid Lajos și Czimermann Márton
(1914). Tot în timpul preotului a fost construită
și școala confesională, în care au slujit învățători,
educând, instruind copiii. Școala confesională,
naționalizată în 1965 a funcționat drept cămin
cultural vreme îndelungată.

Statul român a restituit-o bisericii reformate
în 2005. Din cauza stării sale degradate, îns-
păimântătoare, comunitatea reformată a decis
demolarea ei și construirea unui edificiu nou,
destinat activității pastorale, realizat cu succes
în 2017.

Merită să fie evidențiată activitatea preotului
Ősz János (ctitoria bisericii, a școlii confesionale),
care, pe lângă sarcinile de serviciu, s-a ocupat
și de culegerea de folclor/ basme), demn de
amintit fiind două opere mari: „Traista mi-
nunilor”, „Apa vieții”. Lui i se datorează și
înființarea de podgorii cu viță-de-vie nobilă
pe Valea Târnavei.

Comunitatea reformată nu a știut vreme
îndelungată că biserica actuală posedă orga
cea mai veche din Transilvania, din secolul al
XVII-lea. Cum a ajuns oare o asemena bijuterie
la Păucișoara? Incendiul devastator a afectat
nu doar biserica de lemn, ci a însemnat și
distrugerea orgii. Sașii, din Zagăr, și-au mărit
biserica mică, iar orga și-au vândut-o parohiei

din Bălăușeri, care a păstrat-o până în 1885.
De aici a ajuns la Păucișoara în 1886. 

A fost restaurată între 2008- 2010 de
Binder Hermann, care a descoperit sub cele 5
straturi de vopsea în ulei culoarea inițială,
inscripția și data orgii: Lucrarea lui Johannes
Vest, 1693.

De atunci, biserica este vizitată de mulți,
admirând orga, și în perspectivă, casa pastorală,
unde se pot organiza dezbateri, forumuri,
conferințe, ședințe, în condiții intime, coro-
borate cu spiritul ospitalier.

Păucișoara construiește viitorul, iar cel care
o vizitează, pleacă de aici cu impresii profunde,
inedite.

Keszeg József, preot reformat Păucișoara

În cursul lunii octombrie, intrând într-un
centru comercial, am constatat, că pe rafturi
au apărut deja mărfurile specifice perioadei
premergătoare Crăciunului. Cu trecerea zi-
lelor, pe rafturi apar tot mai multe podoabe
de brad, dulciuri în înveliș de sărbătoare,
brad artificial, cadouri, jucării.

La începutul lui decembrie în fiecare
oraș apare iluminatul de sărbătoare, cu sis-
teme mai rafinate ori sub semnul kitsch-
ului, posturile de radio difuzează șlagărele
eterne de Crăciun și cu cât ne apropiem de
sărbătoare, cu atât crește numărul oamenilor
pe străzi, în magazie. Toată lumea încearcă
să se aprovizioneze din timp cu cele necesare
pentru sărbătoare, petrecem ore selectând
cadourile cele mai potrivite, așteptăm la
cozile interminabile din fața casei magazi-
nelor ori stăm în mașină în mijlocul am-
buteiajelor.

Aparent, lumea are grijă ca noi să ne
procurăm tot ce ne trebuie, să fim gata cu
pregătirile, să ne pregătim de sărbători.

Dar oare, când într-adevăr sosește ade-
vărata sărbătoare, mai putem să ne bucurăm
de podoabe, de aroma cozonacului, de
nașterea lui Iisus?

Oare mai putem cânta din tot sufletul
„O, brad frumos” ori „Îngerul din cer”?

Sau până atunci vom fi obosiți, arși,
plictisiți de strălucire?

Nu de mult, în familie, ne-am amintit
de sărbătoarea Crăciunului de odinioară,
când bomboanele agățate în brad au fost
desfăcute cu migală, îndreptate cu grijă
pentru ca anul următor hârtia strălucitoare
să fie refolosită pentru împodobirea bradului.
Am vorbit despre acele vremuri în care
copiii s-au bucurat primind un caiet și un
creion sau eventual o portocală sau o nucă
vopsită.

Ce bine ar fi, dacă am acorda atâta
atenție și sufletului nostru, cu câtă grijă ne
aranjăm ori îl împodobim căminul, sau
alegem cadourile. 

Ce bine ar fi, dacă în această alergare

am încetini puțin, dacă am acorda timp
pentru îmbrățișarea copilului nostru, pentru
mângâierea creștetului nepotului, pentru
a-l prinde de mână pe partenerul nostru.

Ce bine ar fi, dacă am avea timp pentru
sufletul nostru, pentru noi înșine, pentru
apropierea de Dumnezeu, pentru liniște,
ca să putem auzi glasul îngerilor.

Pentru fiecare dintre noi sărbătoarea e
sărbătoare adevărată din diferite motive, și
pentru fiecare Crăciunul înseamnă altceva,
fiecare se pregătește în felul său să-l întâm-
pine.

Dar să ne pregătim, să ne armonizăm,
să observăm minunile mărunte, să trăim
clipele fericite, să facem ordine în sufletele
noastre, să rămână loc și nou-născutului
prunc, indiferent dacă sărbătorim în cercul
strâns al familiei sau în liniștea singurătății.

Dumnezeu să vă dea sărbătoare plină de
dragoste și binecuvântare.

Szász Tünde, preot unitarian

Ce merită să fie văzut la Păucișoara?
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Anul acesta Balul Coșărcilor a avut loc pe 18
februarie și a fost organizat de Jakab Laszló
și Ilona, Datu Lóránd și Kinga, Szabó Gyula
și Sarolta. Pentru noi a fost o provocare însem-
nată, deoarece cu toții am știut că evenimentul
este foarte important pentru consătenii noștri,
prin urmare, ne-am străduit să dăm tot ce
avem mai bun în noi în acest sens. Nu doar
balul s-a desfășurat într-o atmosferă a destin-
derii, ci și întrunirile premergătoare au stat sub
semnul umorului și au avut o notă familială.
În ziua Balului Coșărcilor am avut ceva emoții

în speranța ca totul să se desfășoare fără prob-
leme.

Seara, după întâmpinarea oaspeților, eveni-
mentul a fost deschis de domnul profesor Vá-
sárhelyi János și domnul primar Balog Elemér,
care i-au felicitat și pe cei care și-au sărbătorit
nunta de argint, respectiv de aur.

Caracterul intim al atmosferei a fost sporit
și de recitarea de poezie, din partea lui Sarolta,
respectiv interpretarea cântecului dedicat
sărbătoriților.

Musafirii s-au delectat urmărind evoluția

dansatorilor precum și câteva momente co-
mice.

După premierea coșărcilor, toată lumea s-a
putut bucura de o cină gustoasă, de o
distracție ce a ținut până dimineața, presărată
de jocuri umoristice și de tombolă.

Privind retrospectiv, evenimentul a lăsat în
mine impresii foarte plăcute și aș dori ca ace-
astă tradiție să nu piară în negura uitării în co-
tidianul monoton al lumii moderne și al
stresului. 

Hidi Kinga

Balul Coșărcilor

La data de 10 ianuarie Uniuniea
Localităților Vámos din Ungaria- deja arhi-
cunoscută de găneșteni- cu sponsorizarea
substanțială a Agenției Fiscale și Vamale-
toți din Ungaria- a organizat, în mod repe-
tat deja, întrecerea, care a constat în probe
teoretice și de îndemânare, dedicată școlilor
din localitățile afiliate.

Locul desfășurării a fost centrul de
învățământ al AFV (NAV), situat într-un pe-
isaj pitoresc, liniștitor și într-un mediu am-
biant plăcut pe ”malul roman” al Budapestei.

Pentru concurs au fost delegate echipaje
din 12 localități. Găneștiul a fost reprezentat
de echipajul format din următorii elevi de
clasa a V-a: Szász Szeréna Antónia, Réthi
Erika Barbara și Pataki Szabolcs, care au
avut performanțe atât în privința completă-
rii testului de cunoștințe teoretice, cât și în
întrecerea organizată în aer liber, care a cons-
tat în 7 probe.

Anul acesta echipajul nostru n-a obținut
un loc fruntaș, dar a câștigat mult mai mult,
pentru că membrii echipajului au putut ob-
serva esența familiei „vameș”, care înseamnă
respect reciproc, dragoste, toleranță și des-
chidere amicală, din care oricine deschis și
binevoitor, se poate îmbogăți din punct de
vedere uman, ceea ce i s-a întâmplat și echi-
pajului nostru. 

Întrecerea a avut loc într-o atmosferă fo-
arte plăcută, într-o organizare excepțională
și condiții meteo deosebite.

După anunțarea rezultatelor concursului,
echipajele și-au surprins partenerii cu deja
tradiționalele pachete cadou, care a însemnat
un nou prilej de stabilire de noi cunoștințe,
relații - poate și prietenii ulterioare -, conso-
lidându-se și astfel esența Uniunii.

Au petrecut o zi foarte frumoasă împre-
ună copiii, profesorii, îndrumători, toți aceia
care au participat la această sărbătoare a
„vameșilor”, numită întrecere.

Ne bucurăm că am putut participa la

acest eveniment jubiliar al „Vameșilor”, fiind
o sărbătoare pentru noi. Găneștiul a avut
șansa să participe în fiecare an la această înt-
recere pentru copii, cu caracter
internațional, cu câte un echipaj pregătit de
mine. Ne-am întors de fiecare dată mai
bogați în impresii, obținând nu de puține
ori ca premiu și câte o tabără, unde am mers
cu drag și unde am consolidat relațiile
umane, amicale cu membrii „familiei
Vameș”.

Mulțumiri tuturor celor care au colaborat
și ne-au susținut.

Sell Ilona Réka, profesor

Concursul „Vameșilor”
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Gânduri 
de Crăciun 2017

Real poate fi doar ceea ce e viu. De
aceea, Crăciunul nu este doar o come-
morare, nu este doar o amintire pentru
noi, ci este un eveniment real, pentru
că e plin de viață. Fiul Domnului se
naște permanent. „ Eu rămân pururea
cu voi până la sfârșitul lumii” spune
Domnul. Viață a fost și în spusele și în
faptele lui Isus. De aceea a putut con-
sola, vindeca, încuraja, înălța.

De aceea a putut da viață nouă oa-
menilor disperați, pesimiști. Și noi ne
îndreptăm an de an spre ieslea din Bet-
leem pentru a dobândi viață de la Dum-
nezeul nostru viu. Pentru că El a spus:
„Am venit ca ei să aibă viață și ea să fie
îmbelșugată.” Iar de aceasta avem mare
nevoie, deoarece înaintea Crăciunului,
când ne pregătim să-l întâlnim pe Dum-
nezeul viu, atunci e necesar să privim
puțin și în urmă asupra anului care în
curând se încheie, să facem bilanțul a
ceea ce am făcut. Oare cum a trecut
anul? Oare a fost viață în spusele și în
faptele mele? Un cuvânt bun...? O strân-
gere de mână amicală, o faptă bună
care să stârnească viață nouă, plină de
speranță într-un alt om...?

Nu trebuie să ne lamentăm asupra
greșelilor noastre trecute, ci să ne îndemne
acele fapte, care au însemnat viață, prin
care mi-am făcut mai frumoase, mai
bune mediul, căminul, viața semenilor.

Consider că anul acesta și eu și mica
mea comunitate catolică, am reușit să
realizăm așa ceva. Aici aș include muncile
desfășurate întru slava lui Dumnezeu,
renovarea exteriorului bisericii noastre,
dar și multe alte lucrări mai mici, în
care am pus inimă și suflet.

Pentru acestea aducem mulțumiri în
fața ieslei din Betleem și le mulțumesc
tuturor oamenilor de bine, care ne-au
ajutat în acest an.

Totodată, le urez enoriașilor mei, con-
ducătorilor Primăriei comunale, cola-
boratorilor acestora, cetățenilor comunei
Gănești Crăciun plin de dragoste și bu-
curie, și un an nou binecuvântat, fericit
și prosper.

Din partea Bisericii Catolice Seuca
Cu dragoste,

Preot György István

Zilele localității Nagyhegyes

Între 19-20 august a avut loc la Nagyhegyes
întâlnirea localităților înfrățite, în organi-
zarea Primăriei locale. La acest eveniment
au primit invitația Corul „Magvető”, („Se-
mănătorul”) și formația de dansuri populare
Frisskarézó.

Onorând invitația, un grup însuflețit a
pornit la drum, însoțit de primarul Balog
Elemér, preotul Szabó István János și câțiva
consilieri.

După drumul lung am avut parte de o
primire călduroasă din partea reprezentaților
Consiliului Local și ai localităților Gelenau
(Germania) și Puchaczów (Polonia), care
au sosit deja înaintea noastră.

Chiar înainte de cină doamna primar
Bajusz Istvánné i-a întâmpinat pe musafiri
prin cuvinte calde, apoi cei trei primari și-
au prezentat pe scurt localitățile proprii.

Pe 19. am urmărit evenimentele dedicate
zilelor satului: am admirat defilarea Majo-
retelor, a Asociației Sportului Amator și
Sportului Ecvestru, apoi am participat la
slujba religioasă festivă, oficiată de preotul
nostru și dedicată Sfântului Ștefan, încheiată
cu sfințirea pâinii și împărtășanie.

După liturghie a avut loc comemorarea
întemeierii localității de acum 65 de ani,
festivitatea având loc în Parcul de Sport
amator din Kiserdő („Pădurea Mică”).

După doamna primar Bajusz Istvánné,
și parlamentarul Bodó Sándor a evidențiat
rolul evenimentului.

Cu ocazia evenimentului Consiliul Local
i-a acordat titlul de cetățean de onoare al
localității Nagyhegyes viceprimarului Molnár
Miklós și titlul „Pro Nagyhegyes” lui Ra-
polthy István, fostul proprietar al cătunului
Tuba. Comemorarea a fost încheiată cu
programul cultural consistent prezentat de
corul de cântece populare al localității și
formația de țitere.

După comemorarea festivă a fost dezvelită
statuia lui Kosztolányi László, care a dat
nume localității, totodată a fost și directorul
ei, statuie situată în Parcul Memorial recent
inaugurat.

După masa de prânz și-au prezentat

programul pe scena amenajată în aer liber
din Parcul de agrement Corul Magvető și
Formația de dansuri populare Frisskarézó.

Pe 20, înainte de masă, reprezentanții
localităților invitate, în organizarea și sub
îndrumarea reprezentaților Consiliului Local
Nagyhegyes au plecat la Eger, unde am
vizitat Cetatea Eger și Basilica.

După cină, am fost invitați în Cătunul
Tuba, unde programul a continuat. Aici
am asistat la o interesantă dezbatere cu
tema: „Schimb de opinie despre viitorul
Europei”, prefațată de prelegerile unor
invitați de prestigiu. După aceasta, primarii
și-au prezentat localitățile pe care le repre-
zintă.

A urmat prezentarea demnă a memoriei
familiei Tuba, a tradiției și valorilor păstrate
de mai multe generații din partea proprie-
tarului cătunului, Tuba István.

În timpul prezentării pe mesele noastre
au apărut, ca prin farmec, mâncărurile
tradiționale: lángos de pâine, pulpe de rață
preparate la cuptor și altele, fiind astfel
răsfățați de gazdele noastre. În cadrul prog-
ramului de 4-5 ore - care a inclus și cina,
am avut ocazia să cunoaștem portul popular
al câmpiei, obiceiurile, chiuiturile și dansurile
specifice zonei, și-au făcut apariția și butoiul
cu palincă, dar și biciul rotativ.

Distracția comună a devenit și mai ani-
mată datorită ansamblului de țitere, iar
membrii acestuia ne-au făcut și o prezentare
a instrumentelor muzicale tradiționale.

Pe 21., înainte de masă, cele 4 localități
s-au întâlnit la Primărie, unde ne-am luat
„la revedere” într-un mod festiv. Doamna
primar al localității - gazdă a ținut un
discurs festiv, iar primarii localităților invitate
și-au exprimat mulțumirile pentru invitație
și pentru ospitalitatea caldă a gazdelor. 

După despărțire am pornit acasă, cu noi
impresii și experiențe, cu speranța viitoarei
întâlniri.

Din punctul meu de vedere, a fost un
sfârșit de săptămână consistent, am avut
parte de impresii frumoase și bogate.

Keszeg Csilla, educatoare, coristă
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Anul acesta Biserica Reformată din Gănești,
Asociația de Femei Reformate și Organizația
de Femei a UDMR a avut activități de
mare diversitate, într-un număr impresio-
nant, astfel că mi-am permis să fac doar
rezumatul unora pe care le socotesc mai
importante. 

În perioada dintre 10-12. februarie 2017,
54 de membri ai congregației noastre au
petrecut un timp valoros în Centrul de
Conferințe „Urban Andor” din Praid, be-
neficiind de servicii complete. Scopul:
cunoaștere reciprocă, destindere, impresii
comune – ca de exemplu discuții, baie co-
mună în centrul wellness al piscinei acoperite,
plimbare în salină, jocuri de societate pentru
copii și adulți, participarea colectivă la slujba
religioasă, duminica, ținută în biserica re-
formată din Praid, săniuș comun pe Vârful
Bucin, schi, „putiniș”, vizionări de filme și
discutarea acestora.

În cadrul programului liber, toată lumea
și-a putut găsi partea agreată, și s-a putut
deconecta după preocupările cotidiene mo-
notone. A fost o senzație plăcută, că suratele
noastre, în sfârșit, au scăpat de grija gătitului
și a spălatului de vase, bucurându-se de
odihnă.

Pentru noi a fost o plăcere să ne vedem
copiii împreună, jucându-se degajați, orga-
nizându-și singur programul, servind mân-
carea la masă separată, într-un colectiv vesel,
ca adulții. Vom fi așteptați cu drag și anul
viitor, iar domnul părinte ne-a și rezervat
pensiunea pentru anul 2018.

Cel mai mult ne-au plăcut plimbarea co-
lectivă și participarea la liturghia de dumi-
nică.

Am defilat și prin prezența noastră am
îmbunătățit cota de frecvență la biserică,
am cântat, apoi ne-am odihnit.

A fost plăcut să simțim și să vedem că
avem valori, ne iubim și suntem atașați de
credința noastră, o susținem, ne face plăcere
să ne acordăm reciproc timp, să ne jucăm,
să învățăm unii de la alții, să ne distrăm, să
cântăm și să ne rugăm împreună. 

Parohia Reformată din Gănești, în cola-
borare cu Organizația locală de Femei
UDMR, în cea de a treia zi de Paște a orga-
nizat în Biserica Reformată scena Învierii și
a sărbătoririi ei. Nu doar enoriașii au avut
parte de o mare surpriză, ci și studentul de
la Teologie, delegat pentru a sluji de sărbători
la noi, pentru că, în opinia sa, asemenea
scenete mai pot fi văzute de crăciun, însă
ceva de genul acesta nu s-a mai pomenit de
Paști. Preotul nostru a scris scenariul dialogat,
a regizat spectacolul, și l-a pus „pe scenă”. A
fost frumos și a adus senzații noi cu mesajul
final: Iisus trăiește!

Nu a putut lipsi, în încheiere, vânătoarea
de ciocolată, ceea ce s-a organizat pentru a
patra oară de la înființarea Organizației de
Femei.

Copiii au căutat modelele de ouă ascunse
în curtea bisericii și le-au potrivit plin de
emoții cu cele aflate în posesia lor. Jocul s-a
finalizat cu distribuirea de ouă de ciocolată.

Slavă Domnului că ne-a ajutat și de
această dată, că ne trăiește congregația, e vie
Organizația de Femei UDMR și, conlucrând
în mod deosebit mențin unitatea copiilor
noștri.

Activitatea comună îi învață pe membrii
generației viitoare să fie atenți unii la alții,
să râdă, să lucreze împreună, să se ajute re-
ciproc. Unde se adună, măcar doi-trei, în
numele lui Isus, El este prezent, și-L rugăm
să ne binecuvânteze copiii, viața noastră și
viața congregațiilor noastre. Să îndrăznim
să ne apropiem de Dumnezeu, să îndrăznim
să ne apropiem de flacăra lui Isus, pentru a
ne încălzi. Fie binecuvântate de Dumnezeu
aceste întruniri!

Se apropie sărbătoarea Nașterii Mântui-
torului nostru Immanuel, ceea ce înseamnă:
Dumnezeu este cu noi.  El să ne învețe să
fim oameni mai buni, copiii mai buni ai
Săi.

Vă urăm tuturor Sărbători binecuvântate
de Dumnezeu!

Szabó Edit Edina, preoteasă

Psalm 133
„O cântare a treptelor. 

Un Psalm al lui David.
Iată, ce plăcut și dulce este 

să locuiască frații împreună!”

Împreună 
și liberi 
în Hristos

Retrospectivă, privire
înainte și în sus

Timpul este darul lui Dumnezeu. Anul care
în curând se încheie a fost și e un dar divin,
cu toate bucuriile și necazurile sale, pentru
că în spatele tuturor acestora a fost prezentă
mila lui Dumnezeu. Timpul nu este însă
doar un dar, ci înseamnă și sarcină. Dacă
ne punem întrebarea pentru ce a fost sufici-
ent anul trecut, atunci ne aducem aminte
poate de multe lipsuri, de neîndeplinirea
multor promisiuni și angajamente.

Pentru ce va fi suficient anul 2018? Va
cuprinde timp destul? Pentru că acesta este în-
totdeuna insuficient. Va exista în noi
înțelepciunea necesară și vom avea oare suficientă
forță pentru a realiza tot ceea ce ne-am
angajat, ce ne-a fost încredințat? „Ți-e suficientă
mila Mea”- ne transmite Dumnezeu. Tuturor
celor care sunt îngrijorați din cauza faptului
că nu știu pentru cât va fi suficient timpul în
anul viitor, câtă energie, forță, iubire le va
aduce anul, Domnul le transmite: este suficientă
mila Sa.

Se apropie un an nou și privim înainte. Ce
ne întâmpină și încotro ne îndreptăm? Oare
vom fi înconjurați de bucuria botezurilor, de
durerea înmormântărilor, forța binelui sau
puterea răului. 365 de zile, 365 de opțiuni
spre bine sau rău.

Poporul lui Dumnezeu nu privește doar în
urmă și înainte, ci mai presus de toate, privește
în sus. Noi știm că Dumnezeu a fost alături
de noi și ieri, iar Iisus al nostru a murit și
pentru trecutul încheiat.

Privim înainte în totala nesiguranță, dar
vedem în Dumnezeu garanția sigură că nici
moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile,
nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele
viitoare… nu vor fi în stare să ne despartă de
dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus
Hristos, Domnul nostru (Rom.8,38-39).

Se apropie sărbătoarea Crăciunului. Doresc
ca toată lumea să aibă parte de mila ocrotitoare
a lui Dumnezeu, la lumina stelei de Betleem.
Sub conducerea călăuzitoare a stelei Betleemului
să ne îndreptăm spre leagănul pruncului născut
sau spre Cuvântul răstignitului și înviatului
Hristos, spre Masa Domnului, unde- și întinde
mâna spre noi și ne dă forță pentru calea necu-
noscută de noi pe care trebuie s-o parcurgem.

Să ne agățăm de acest braț ocrotitor, pentru
ca în noul an să ne simțim permanent în
siguranță știind că, orice s-ar întâmpla, El
este alături de noi, ne ocrotește, ne întărește și
ne ridică. De acestea avem cea mai mare
nevoie. De aceea spunem împreună cu Psal-
mistul: „Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui
eu? În Tine îmi este nădejdea.” (Ps.39,7).

Pentru noi anul 2017 a însemnat un mo-
ment crucial. Dumnezeul nostru ne-a îngăduit
sărbătorirea Jubileului al 500-lea al Reformei.
Am putut participa la numeroase evenimente
înălțătoare, atât la parohia noastră cât și la
cele organizate de Protopopie și Episcopie.

Îmi exprim mulțumirile față de toți aceia
care ne-au susținut material, au contribuit
trup și suflet pentru ca evenimentele organizate
cu ocazia Jubileului de congregația noastră să
rămână vii în memoria noastră.

Dumnezeu să-i compenseze din infinita sa
bogăție!

Le urez tuturor demnitarilor, tuturor locu-
itorilor comunei un Crăciun binecuvântat,
un an nou plin de bogăție spirituală, materială
și de binecuvântare.

Nagy Ferenc, preot reformat, Seuca
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În opinia mea, activitatea sportivă a Școlii
Gimnaziale „Fogarasi Sámuel” merită să
fie evidențiată, întrucât elevii noștri me-
rită măcar atâta atenție, iar rezultatele nu
trebuie păstrate între zidurile școlii.

Elevii Școlii Gimnaziale „Fogarasi Sá-
muel” participă la numeroase întreceri
sportive, în mai multe ramuri sportive, atât
băieții cât și fetele. Ei nu doar participă, ci
obțin și rezultate prin care contribuie po-
zitiv la creșterea prestigiului școlii la nivelul
județului.

Participăm la concursuri atât cu elevii
din ciclul primar cât și cu cei din ciclul
gimnazial, și aș remarca aici echipa, de fapt
echipele de fotbal ale școlii (avem o echipă
formată din elevii clasele I-IV și una a ele-
vilor din clasele V-VIII). Cele două echipe,
de ani buni, se situează printre fruntașele
campionatelor de fotbal școlar, la care se
înscriu echipe ale școlilor rurale, iar în cam-
pionatul zonal echipele noastre se situează
în frunte.

În cursul anului școlar precedent am
obținut locul întâi cu elevii de la ciclul pri-

mar, iar anul acesta acest loc a fost cucerit
de cei de la gimnaziu.

Cu toate acestea esența acestor activități
constă în mișcare, mișcarea copiilor, dezvol-
tarea armonioasă a corpului, atât de impor-
tante pentru toți în această lume sedentară,
indiferent de natura acestora, mai ales
pentru copii, deoarece sportul e sănătate.

Dragi copii, tineri, adulți și vârstnici! Aș
dori să vă transmit următorul mesaj: Dum-
nezeu ne-a dăruit un trup și îl putem
forma, cu ajutorul creierului, prin voință,
prin sport. Să ne convingem deci corpul să
facă mișcare! 

Végh Tamás, profesor

În concepția sistemică, școala este un sistem
alcătuit din mai multe componente: ideologică,
umană, pedagogică, structurală, organizatorică
și materială.

Dezvoltarea școlii viitorului presupune dez-
voltarea tuturor acestor componente și suntem
deciși să realizăm acest lucru. Doresc să relatez
mai pe larg despre cea ideologică și cea mate-
rială.

Componenta ideologică reprezintă cultura
organizațională cuprinzând valorile, idealul,
principiile educaționale. Cultura organizațională
este înfăptuită de membrii școlii în corelație
cu valorile, normele, modelele comportamentale
ale culturii sociale locale. În unitatea noastră
de învățământ dezvoltăm o cultură menită să
crească eficacitatea, randamentul educației.
Dezvoltăm competențe ale elevilor noștri ce
reprezintă capacitatea de a îndeplini o funcție
dată. În noianul informativ actual este important
ce fel de informație folosești și în ce scop, uti-
litatea ei fiindu-i măsura valorii.

Învățăm elevii noștri cum să acționeze în
anumite situații. Ce știi este o chestiune per-
sonală de neîndoielnică importanță, relevant
este însă în orice împrejurare ce poți și cât de
bine poți face un lucru.  

Deoarece școala este în relație sistemică cu
mediul în care își desfășoară activitatea, doresc
să evidențiez componenta materială, având
în vedere că am demarat cu sprijinul Consiliului
Local și Primăriei Gănești un amplu program
de dezvoltare infrastructurală în comuna

noastră. Construirea noii grădinițe decurge
foarte bine, aceasta având menirea să contribuie
la creșterea calității procesului instructiv-
educativ, la siguranța întregii comunități.
Dorim să înființăm o grădiniță cu program
prelungit, contribuind astfel la întregirea
educației copiilor și venind în ajutorul părinților.
Rugăm pe această cale părinții să folosească
cu încredere această posibilitate, care credem
că va contribui la creșterea calității vieții coti-
diene. 

Am făcut demersuri în vederea realizării
unui alt proiect important și anume reabilitarea
și modernizarea  spațiilor interioare și dotarea
cu cele mai moderne echipamente didactice a
clădirii centrale a unității de învățământ.

Apropiindu-ne de sfârșitul de an, putem
să facem un bilanț al activității noastre și
putem spune că am încheiat cu succes anul
școlar 2016-2017, elevii noștri obținând re-
zultate pe măsura iscusinței și a muncii depuse,
mulți dintre ei participând cu succes la o
mare varietate de concursuri școlare și

extrașcolare. Elevii absolvenți ai clasei a VIII-
a au participat la admitere în clasa a IX- a,
continuându-și studiile în școlile și profilurile
pentru care au optat.

În luna octombrie al noului an școlar 2017-
2018 am trecut cu succes peste evaluarea
externă realizată de Agenția Română de Asi-
gurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
și putem spune că am obținut la majoritatea
indicatorilor calificative de foarte bine și bine.
Acest lucru reflectă munca depusă și relațiile
de parteneriat cu instituțiile comunității lo-
cale.

Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat
și sprijinit în munca noastră, care au avut înc-
redere în noi și celor cu care sperăm că vom
construi școala viitorului, școala comunității.

Le doresc tuturor locuitorilor comunei
Gănești Crăciun fericit și ca anul 2018 să vă
aducă bucurii și succese.

Profesor, Pataki Ladislau,
directorul Școlii Gimnaziale 
„Fogarasi Sámuel” Gănești

Sportul deschide sufletul prin intermediul trupului

Construim o școală a comunității
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În anul școlar 2016- 2017 Inspec-
toratul Școlar General Județean
Mureș a inițiat numeroase con-
cursuri și întreceri școlare pentru
elevii claselor a IV-a. Pe baza unei
pregătiri conștiincioase, ne-am însc-
ris aproape la fiecare.

Primul concurs la care am parti-
cipat a fost „Observatorul”, având
ca tematică ortografia și ortoepia.
Ne-am înscris cu șase elevi, dintre
care trei au ajuns în faza județeană.
Au urmat concursul de matematică
„Zrinyi Ilona”, întrecerea de limba
maternă numită „Kobak” (în tra-
ducere liberă: Căpățâna) iar la faza
județeană a acestui concurs din
urmă au participat 4 elevi de-ai
noștri.

La concursul „Micii cultivatori
ai limbii” au participat echipaje al-
cătuite din 3 membri. În cadrul
concursului sunt evaluate
cunoștințele elevilor în domeniul

gramaticii, al deprinderilor de lectură,
precum și talentul lor în domeniul
dramatizării. Școala noastră a fost
reprezentată de două echipaje: „Vâ-
nătorii de cuvinte”, cu Hidi Márk,
Ozsváth Edina și Mihály Márk,
precum și „Ortografii”, alcătuit din
Hidi Dániella, Varga Szabolcs și
Végh Ervin.

La faza județeană „Vânătorii de
cuvinte” au obținut locul I, astfel
că am putut reprezenta județul la
nivel național. Faza națională a con-
cursului a fost găzduită de Târgu -
Secuiesc, în cadrul suitei de eveni-
mente organizată sub egida „Zilelor
Limbii Maghiare”.

Pe parcursul celor patru zile de
concurs, am participat la spectacole,
excursii, activități meșteșugărești,
vizitarea de muzee.

La concurs au participat 13 echi-
paje din localitățile cu populație
maghiară, dar școala noastră a fost

Anul 2017 s-a dovedit a fi reușit din
punctul de vedere al formației de dansuri
populare „Frisskarézó”. Și anul acesta ne-
am continuat activitatea, uneori istovitoare,
dar aducătoare de multe bucurii: învățarea
de dansuri și prezentarea acestora, ceea ce
nu se putea realiza nici anul acesta fără
sprijinul dansatorilor, al părinților acestora
și al Consiliului Local Gănești.

Suita spectacolelor la care am participat a
fost deschisă pe 7 ianuarie la Sânmiclăuș
(jud. Alba), când ne-am asociat cu formația
de dansuri populare „Csillagszeműek” și,
rememorând și Crăciunul, am ținut un
spectacol dedicat Anului Nou în fața locui-
torilor comunei, apoi am oferit spectacol și
cu ocazia „Balului Coșărcilor” organizat în
Căminul Cultural Gănești, pe 8 februarie.

În prima zi de Paște, conform tradiției
noastre populare, noi, flăcăii, am vizitat
acasă toate fetele pentru a le stropi, cum s-
a procedat și mai demult, demonstrând
astfel că această mișcare nu se referă doar
la dans, ci vizează o întreagă comunitate. 

În luna mai am fost musafirii surpriză ai
nunții instructorilor noștri de dans, oferind
un spectacol cu ambele formații, inclusiv Kis
- Frisskarézó, pregătită de miri.

Între 16-18 iunie în cadrul întâlnirii
localităților „Vameș” am fost prezenți la Vá-
mosgyörk (Ungaria), unde am prezentat dansuri
populare de pe Târnave și Ciucul - de - Sus.

Pe parcursul celor trei zile am acordat

atenție și coagulării unei colectivități în-
chegate, chiar dacă suntem o formație
ambițioasă de dansuri populare.

După această reprezentație de la Vámos-
györk, a urmat o vizită la muzeul din Hol-
lókő (Piatra Corbului) apreciată cu entuzi-
asm de mici și mari.

Am dansat în fața publicului și cu ocazia
tradiționalului eveniment legat de întâlnirea
localităților înfrățite Gănești și Nagyhegyes,
între 18-21 august, care anul acesta a fost
găzduit de Nagyhegyes (Ungaria).

Am participat la diferite activități, dar
poate că cel mai emoționant moment a
fost focul de artificii din 20 august, care a
încheiat cu demnitate zilele impresionante
de acolo.

Între 24-27 august a fost organizată
prima tabără de instruire a formației de
dansuri populare, la Răstolița.

Scopul principal a fost învățarea unui
nou dans, acesta fiind cel din „Câmpie”.

În afara repetițiilor obositoare am reușit
să participăm și la activități colective dist-

ractive, cum ar fi seara karaoke, concursul
de frumusețe sau de dansuri, în cadrul
căruia am prezentat, alături de dansurile
însușite anterior, și dansul recent învățat,
fiind și premiați.

Vom încheia anul cu spectacolul dedicat
Crăciunului și Anului Nou, pe 23 de-
cembrie.

Și de data aceasta vom colabora cu
formația din Sânmiclăuș, iar scopul nostru
principal este ca toată lumea să se întoarcă
acasă într-un spirit intim și cald în pragul
Crăciunului.

În concluzie, credem că anul 2017 a fost
rodnic din mai multe puncte de vedere.

Pe lângă faptul că am însușit noi figuri
de dans, am reușit să dobândim și noi
experiențe și ne-am dezvoltat și în ipostază
de comunitate.

Dintre acestea, totuși, aspectul cel mai
important este acesta din urmă, deoarece,
fără spiritul de echipă nici măcar dansul
nu este perfect.

Székely Dalma - Evelin, Varga Attila

„Cine joacă și nu strigă”

Am străbătut calea războinicilor

singura care a reprezentat o lo-
calitate rurală. Elevii mei au
avut o prestație excelentă, iar în
final am obținut locul al IV-lea,
ceea ce este un rezultat remar-
cabil.

Sper că tot ceea ce au dobândit
pe parcursul pregătirii pentru
aceste concursuri a fost o hrană
inițiatică simbolică ce-i va însoți
în drumul lor în viitor.

Pataki Enikő, învățătoare



Consiliul Local Și Primăria Comunei Gănești
Vă Urează Sărbători Fericite și La Mulţi Ani!

În curtea restaurantului Butoiul Sasului
curioșii au fost întâmpinați de căsuțe de
basm, târg meșteșugăresc, lumini minunate,
brad împodobit, Moș Crăciun, precum și
de o serie de programe comune în perioada
premergătoare Crăciunului, Advent (în-
ceputul Postului). 

Tîrgul s-a născut din inițiativa familiei
Jikeli, bucurându-se de atâta succes, încât
a devenit, aproape necesar, o tradiție.

Pentru această suită de evenimente toată
lumea s-a pregătit intens, în funcție de sfera
sa de interese: au învățat cântece și poezii
de crăciun, prin activități meșteșugărești
„au fabricat” diverse produse.

A fost interesant de văzut cum s-au
adunat în curtea restaurantului, mici și
mari din sat și împrejurimi, patru wee-
kend-uri la rând. 

În curte suna muzică de crăciun. Peste
tot a plutit senzația păcii, a căldurii sufletești,
a dragostei. În căsuțele de lemn inspirate
din basme, producătorii, negustorii și-au
oferit propriile mărfuri. Toată lumea a avut
posibilitatea să-și găsească propriul cadou,
de crăciun, un suvenir. 

Cel care a trecut pe-acolo a putut să ad-
mire și produsele copiilor noștri de la cur-
surile de religie. 

Căsuța s-a dovedit neîncăpătoare pentru
produsele proprii variate și inspirate. Lucrurile
mânuțelor lor, începute cu săptămâni în
urmă sub îndrumarea doamnei preotese
Szabó Edit Edina și a altor femei reformate,
au putut fi cumpărate de noi. Cumpărătorii
au fost ademeniți de coroane de advent,
ornamente de masă, produse de sticlă pictată,
brazi confecționați din hârtie, turtă dulce.

La târg nu doar cadouri s-au putut pro-
cura, atmosfera intimă fiind „condimentată”
și de programele oferite de coruri, formații
muzicale și trupe de dans.

Aș evidenția câteva din aceștia, pentru că
ilustrează și activitatea culturală a satului nostru.

Sub conducerea cantorului nostru, Szabó
Gyula, au apărut pe scenă: corul de copii
al bisericii reformate, Asociația Femeilor,
Corul Magvető („Semănătorul”), Formația
Vifi. Am audiat cu inima deschisă cântecele
cu tematică religioasă și prin intermediul
lor, mesajul Crăciunului. 

Cu o reprezentație de nivel înalt ne-a
încântat grupa mare a Formației de dansuri
populare Frisskarézó, pregătită și regizată
de instructorii de dans Varga Attila și
Székely Evelin. În ciuda vremii mohorâte,
dansatorii, îmbrăcați în straie populare, au
demonstrat că tradiția e vie în satul nostru,
că rezerva din punctul de vedere al viitorului
este garantată.

Fiecare copil care a participat la spectacol

a avut parte de surprize plăcute, a primit
câte un pachet cadou din partea familiei
Jikeli. În același timp în prima zi toată
lumea a fost servită de băuturi calde din
partea organizatorilor. Iar pe data de 10
decembrie firma Reinert a împărțit cadouri
tuturor copiilor prezenți. Le mulțumim
din suflet!

Nu în ultimul rând, aș dori să evindențiez
membrii corului școlii gimnaziale „Fogarasi
Sámuel”, care a interpretat în patru limbi
cântece care au prevestit sosirea Crăciunului,
nașterea lui Iisus și au fost pregătiți de pro-
fesoara de muzică, Ugron Noémi. 

A fost bine să fim împreună, sărbătorind
împreună venirea Crăciunului.

Fekete Rozália Erika, învățătoare

Târg de Crăciun în Gănești

Mulțumiri partenerilor: Butoiul Sasului, Diakonia, sponsorilor principali: SUR-
TEC Supermarket Tehnic, Asociația Femeilor, REINERT, ROYAL GERMAN FISH & SEA

FOOD, INTERCARN DISTRIBUTION, TRANSYLVANIA ROYAL FOOD, 
Biserica Reformată din Gănești, Asociația Femeilor Reformate din Gănești! Dum-

nezeu să vă binecuvânteze! Vă dorim tuturor un Crăciun fericit 
și un An Nou plin de succes, pace și bucurii! 

Mulțumim firmei SURTEC Supermarket Tehnic pentru pachetele 
de Moș Nicolae pentru copiii din școală! 

Mulțumim Butoiul Sasului și REINERT pentru surprizele plăcute și cadouri!
La mulți ani! 

Redactare: 
Szentgyörgyi Anna și Szabó Edit Edina

Traducere și corectură:  
Szabó István și Ilona
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