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Din cuprins

Stimați concetățeni!

“Harul lui Dumnezeu acoperă eșecul dar 
nu compensează lipsa de responsabilitate, 
munca noastră noi trebuie să o înfăptuim.”

Henry Cloud

Investiții în infrastructură 
în anul 2016

„Sună poștașul, 
un prieten de nădejde...„

Un ajutor de cinci minute
valorează mai mult decât 
zece zile de compătimire

Avem din nou echipă 
de fotbal în găneşti

Viitorul unui comunități 
începe de la copii

Sărbătorind 
din nou împreună

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

În această perioadă, în apropierea Crăciu -
nului suntem mai atenți unul la celălalt, ne
cuprinde sentimentul păcii, iubirii și al
dăruirii dezinteresate. 

Și acolo unde se găsesc aceste valori,
acolo se poate construi o familie, o comu-
nitate bazată pe relații familiare, care
înțelege, simte că nu numai sărbătorile
noastre dar și zilele cotidiene ar trebui să
fie influențate de aceste simțuri, valori, în
loc de ură, mânie. 

Acum pe timpul socotelii, sunt dator cu
mulțumiri Bunului Dumnezeu pentru
realizările noastre din acest an, și pentru
Dvs. pentru încrederea acordată la alegerile
locale. 

Avem un an plin de împliniri în spatele
nostru. Înainte de alegeri am avut două
promisiuni ca scop primar. Realizarea
proiectelor care definesc calitatea vieții

comunității, am efectuat pe lângă aceasta
și mai multe proiecte mici, dar suntem
conștienți că nici unul dintre acestea nu
nu se puteau realiza fără ajutorul, răbdarea
şi înțelegerea Dvs. 

În viitor avem nevoie deasemenea de
aceste lucruri la efectuarea proiectelor plan-
ificate, pentru că la lucrările durabile pentru
rezultate avem nevoie de timp, de
perseverență, de contribuţia comunităţii și
de răbdare. 

În numele Consiliului Local și Primăriei
Gănești vă doresc un Crăciun Binecuvântat
și un An Nou Fericit plin de împliniri. 

Să dea Dumnezeu ca anul 2017 să fie
caracterizat de unitate, cooperare și dez-
voltarea comunei noastre! 

Balog Elemér, 
Primar 

Împărțirea pachetelor pentru copii
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INVESTIȚII ÎN ANUL 2016

Investiții în infrastructură la
nivelul Comunei Gănești în anul 2016

În anul 2016, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să realizăm multe proiecte propuse:

“Sunt profund marcat și totodată onorat
de încrederea dumneavoastră de atunci
când ați decis în numar atât de mare să
mă alegeți în fruntea  comunei și să-mi
acordați posibilitatea de a demonstra că
Găneștiul poate fi condus în mod respon-
sabil și profesionist  de un OM care dorește
acest lucru”, cu aceste cuvinte a început
domnul Balog Elemér mesajul adresat
locuitorilor  comunei la data de 7 iunie
2016, dată la care a fost reales primarul
comunei Gănești.

La 6 iunie 2016 cetățenii comunei au
decis alegând dintre cei patru competitori
la funcția de primar al comunei (Balog
Elemér, Belenyesi Csaba, Máthé Levente,
Bichiș Porfirie) pe cel mai bun, fapt demon-
strat  prin numărul mare de voturi acordate
domnului Balog Elemér. 

Cetățenii cu drept de vot din comună
au votat cu:

• Balog Elemér: 81% 
• Belenyesi Csaba: 6% 
• Máthé Levente: 3% 
• Bichiș Porfirie: 9%

Tot la 6 iunie 2016 cetățenii au ales și
echipa, Consiliul local (UDMR – 10 con-
silieri: Imre Nicolae, Keszeg Francisc Ioan,
Keszeg János Attila, Magó Francisc, Mátyás
Alexandru Ştefan, Soos Levente, Szász
János, Szentgyörgyi Anna, Vásárhelyi Fran-
cisc, Végh Tamás, PNL - 1 consilier: Be-
lenyesi Csaba, PPMT - 1 consilier: Keszeg
Ștefan, PMP - 1 consilier: Bichis Porfirie)
care, să fie alături de domnul primar
pentru a putea duce la finalizare proiectele
începute în mandatul anterior precum și
a celor propuse a fi realizate în acest
mandat. 

Fiind cetățean al  acestei comune sper
ca domnul primar împreună cu viceprinarul
comunei  și consilul local să facă din co-
muna Gănești  o comună frumoasă,
modernă cu o pesonalitate și  identitate
proprie.

Aurelia – Pompilia Bogdan
Preşedinte Circumscripţie 

Electorală Găneşti

• Modernizare cămine culturale Gănești și
Seuca – depus spre finanțare în cadrul
PNDR

• Reabilitare și modernizare Strada Gorga
în localitatea Seuca, Comuna Gănești,
județul Mureș - depus spre finanțare în
cadrul PNDL

• În această toamnă a fost semnat contractul
de finanțare pentru obiectivul Reabilitare
și modernizare Grădinița Gănești, prin
care s-a obținut o finanțare în valoare de
3.002.400 lei de la AFIR

• Lucrările de canalizare au fost continuate
și în acest an, efectuându-se plăți în sumă
de 1.628.548 lei către executantul SC
GEIGER TRANSILVANIA SRL.
Lucrările urmează a fi încheiate în viitorul
apropiat.

• Deasemenea, au fost continuate și
lucrările la obiectivul Reabilitare și mod-
ernizare Strada Gorga în localitatea Seuca,
Comuna Gănești, județul Mureș, efec-
tuându-se plăți în sumă de 300.000 lei
către executantul SC FLOREA GRUP
SRL.

• La începutul anului a fost încheiat con-
tractul de consultanță (în valoare de
60.000 lei) și cel pentru elaborarea DALI
(în valoare de 105.000 lei) pentru obiec-
tivul de investiții Modernizarea și reno-
varea Căminului cultural din Găneşti și

Modernizarea și renovarea Căminului cul-
tural din Seuca

• A fost încheiat contractul de consultanță
pentru Reabilitare și modernizare străzi
din localitățile Gănești, Seuca și Drumul
Comunal 79 din Comuna Gănești,
județul Mureș a cărui valoare este de
30.000 lei

• A fost întocmit PT și DDE (în valoare de
76.281,98 lei) pentru Reabilitare și mo -
dernizare Grădinița Gănești

• S-au continuat lucrările de construire a
trotuarelor în satul Gănești și au fost de-
marate lucrările de construire a trotuarelor
în satul Seuca, valoarea totală a lucrărilor
fiind de 95.397,15 lei

• Au fost achiziționate dale necesare pentru
lucrările de construire a trotuarelor în satul
Gănești, valoarea contractului de furnizare
fiind de 65.800 lei

• S-au contractat serviciile pentru Elaborare
proiect de amenajament pastoral la nivelul
comunei Gănești, valoarea contractului
12.164 lei

• În luna februarie 2017, la deschiderea noi
sesiuni de depunere a solicitărilor de
finanțare în cadrul POR, urmează să fie
depusă cererea de finanțare a obiectivului
Extindere, modernizare și reabilitare Școala
Gimnazială Fogarasi Sámuel în localitatea
Gănești, comuna Gănești, Județul Mureș.

ALEGERI LOCALE 
6 IUNIE 2016
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Sfârşitul de an ne permite un dublu bilanţ
al activităţii din cadrul unităţii noastre de
învăţământ: unul al anului şcolar trecut 2015-
2016 încheiat în august iar celălalt al  noului
an şcolar 2016-2017 început în septembrie.

În ceea ce priveşte primul bilanţ putem
spune că fiecare elev a obţinut rezultate pe
măsura muncii şi străduinţei depuse şi pe
măsură ce s-a lăsat ajutat în învăţare ştiind că
cel care este învăţat, cel căruia i se predă
învaţă mai repede decât cel căruia nu i se
predă, cel care nu este învăţat. Rezultatele
şcolare obţinute sunt încurajatoare, alături
de rezultatele extraşcolare obţinute de
preşcolarii  şi elevii noştri participanţi la o
varietate de concursuri şi competiţii literare,
ştiinţifice, artistice şi sportive. Dascălii s-au
străduit ca instruirea teoretică să fie
completată de cea practică prin modalităţi
de organizare şi metode didactice noi şi
atrăgătoare, metode interactive cu valenţe
edu cative.

Elevii absolvenţi ai claselor a VIII.a şi-au
continuat studiile la şcolile şi profilurile alese,
toţi elevii participanţi la admitere au fost
repartizaţi în funcţie de opţiunile exprimate.

Anul şcolar 2016-2017 a adus o serie de
noutăţi: Statutul elevului şi noul Regulament
de organizare şi funcţionare al unităţilor de
învăţământ preuniversitar.

Statutul elevului conţine drepturile şi
obligaţiile elevului precum şi modalităţi prin
care elevii pot participa activ la viaţa şcolii şi
la dezvoltarea propriei personalităţi.

Regulamentul şcolar conţine de asemenea
o serie de noutăţi privind managementul

educaţional şi organizarea activităţilor in-
structiv- educative.

Ce ne propunem în noul an şcolar? Dorim
o unitate de învăţământ în care fiecare
preşcolar şi elev să-şi găsească locul şi să-şi
primească aceea învăţătură, care să-l ajute
într-adevăr în viaţă. Dorim să învăţăm elevii
cum să acţioneze în anumite împrejurări spre
binele şi folosul lor. Atenţia dacălilor noştri
va fi îndreptată spre învăţarea elevilor şi spre
îmbunătăţirea rezultatelor fiecărui elev din
şcoală.

În ultimii ani am reuşit să îmbunătăţim,
să modernizăm infrastructura unităţii de
învăţământ, astfel ca şcoala să asigure fiecărui
elev condiţiile pentru o dezvoltare eficientă
şi utilă în parteneriat cu factorii sociali, pro-
movând toleranţa şi înţelegerea între copii
de origine socio- culturală şi naţionalităţi
diferite. 

Am avut un permanent sprijin din partea
Consiliului Local şi Primăriei Găneşti, am
colaborat foarte bine cu părinţii elevilor pre-

cum şi cu cultele, cu postul local de poliţie, cu
cabinetele medicale şi cu unităţi economice
din comună şi alte localităţi. 

Anul 2017 debutează cu începerea
construcţiei noii grădiniţe  proiect conceput
pentru a asigura condiţii conforme noilor
standarde educaţionale şi a stimula natalitatea
populaţiei locale şi încrederea în viitorul
comunităţii locale. Ne aşteaptă deci mari
transformări, noi provocări cărora trebuie să
le facem faţă. 

Doresc pe această cale să mulţumesc tu-
turor, care ne-au ajutat şi ne-au susţinut în
desfăşurarea activităţii noastre  şi să-i rog să
aibă încredere în continuare în instituţia
noastră de învăţământ.  

Doresc tuturor Crăciun Fericit şi un An
Nou plin de bucurii şi împliniri. 

La Mulţi Ani tuturor locuitorilor comunei
Găneşti! 

Directorul unităţii de învăţământ Şcoala
Gimnazială Fogarasi Sámuel Găneşti,

prof. Pataki László

Serviciul poștal este o parte importantă a
vieții de zi cu zi a fiecărei persoane. Chiar și
în era comunicațiilor electronice, Poșta
rămâne, pentru milioane de oameni, cel mai
accesibil mijloc de comunicare. Tocmai de
aceea pot afirma cu certitudine că întregul
colectiv poștal îndeplinește cu maximă re-
sponsabilitate sarcinile care îi revin. Iar ceea
ce ne dorim cel mai mult este ca fiecărui
client care ne trece pragul să îi oferim,
înainte de toate, un serviciu de calitate iar
noi să avem recunoștința oamenilor pe care
îi deservim.

Prin intermediul ziarului, salariații Ofici-
ului Poștal din Gănești dorim să mulțumim
instituţiilor locale, precum și tuturor locuito-
rilor pentru colaborare, sprijin și răbdarea de
care au dat dovadă chiar și în momentele în
care ziarele și scrisorile le-au ajuns cu mici
întârzieri.

Cu tot respectul cuvenit, dați-ne voie să
vă transmitem calde urări de sănătate, liniște
sufletească, viață lungă și liniștită alături de
cei dragi.

Crăciun Fericit și La Mulți Ani!  

Dörr Mihaela Valentina
Dirigintă Poşta Găneşti

Înfăptuim o şcoală centrată pe învăţare

„Sună poștașul, un prieten de nădejde...„



Un ajutor de cinci minute valorează mai mult decât zece zile de compătimire

Azi mă cuprinde o emoție când intru în
casele lor și văd că le strălucesc ochii când
mă văd. În satul Gănești numărul vizitelor
în anul 2016 s-a dublat față de anii
precedenți, dar în Seuca și Păucișoara nu
sunt prea mulți care se interesează față de
aceste servicii. Între serviciile solicitate cel
mai des se numără pansarea, măsurarea ten-
siunii arteriale și a glicemiei, transportarea
la medic, procurarea și dozarea medica-
mentelor, efectuarea cumpărăturilor, plata
facturilor și închirierea scaunelor cu roți,
cadrelor de mers și a paturilor speciale pen-
tru bolnavi gravi.   

În acest an de Paște și de Crăciun am
împărțit cadouri cu Primarul Balog Elemér,
care au fost asigurate de Fundația
Diaconică. În iunie a avut loc înregistrarea
oficială a filialei din Gănești. De această
ocazie Parohia Reformată din Gănești a
asigurat un birou pentru Diaconie, pe care
am dori să-l mulțumim pe această cale. În
5 octombrie am luat parte la conferința
preoților în Sovata, unde cu colegele mele
am măsurat tensiune și glicemie. În 4
noiembrie în centrul Reghinului am aprins
lumânare în amintirea persoanelor îngrijite
de către Fundația Diaconică, care au murit,
unde și noi am avut din păcate la cine să
ne amintim. Au plecat din rândul celor vii:
Kádas Sára, Varga Ferenc, Bara Juliánna,
Hidi Anna, Szakács Rozália și Vásárhelyi
Gyula. La acest eveniment a luat parte
Varga Anna, văduva lui Varga Ferenc. Pen-
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„Căci există un mod de îngrijire a corpului, 
care face să uităm că corpul a devenit 
invalid, pentru că toată ființa o să fie 
acoperită de gingășie.„ 

Marie de Hennezel

tru consolațiunea aparținătorilor a-și dori
să citez următoarea poezie, care a fost citit
pentru noi la cursul paliativ de către lec-
torul, preotul Ekkehard Höver: 

„Dacă mor, lasă-mă, să plec, 
Mă așteaptă ce trebuie să văd și să fac. 
Nu mă lănțui la tine cu lacrimile tale, 
Fii bucuros că am avut mulți ani împreună.
Te-am iubit. Cât de bine a fost cu tine,
Tu nu poți să știi încă, numai să bănuiești. 
Că m-ai iubit, îți mulțumesc,
Dar acum mă pun pe drum singur. 
Fii puțin întristat, dacă trebuie să fii trist, 
Dar prea mult timp să nu te închizi în sine! 
O să fiu numai scurt timp departe de tine, 
Și amintirea mea va lumina până atunci

în inima ta.
Niciodată nu o să fiu departe, viața merge
mai departe, 
Să mă vezi și să mă atingi nu poți, 
Să simți din inima ta iubirea mea. 
O să fie mereu cu tine, te cuprinde blând 
Până când și tu singur te apuci de drum, 
Te aștept cu brațele deschise și cu zâmbet
fericit
O să ajungi precis acasă la mine.„

Cursul paliativ a început în aprilie, este
împărțit în 6 blocuri și se termină în mai
2017. Ce înseamnă îngrijire paliativă? Scopul
acestei îngrijiri nu este vindecarea bolnavilor
terminali, ci diminuarea durerilor, suferințelor
lor, a corectării calității vieții și ajutorul
aparținătorilor în purtarea greutăților doliului. 

În 18 – 19 noiembrie am luat parte în
Reghin la Conferința Bethlen Kata, când am
și sărbătorit a 10-a aniversare a fondării Dia-
coniei. 

Profitând de ocazie, aș dori să mulțumesc
primarului Balog Elemér, viceprimarului
Szász János și Consiliului Local Gănești pen-
tru suportul material și moral, fără care n-ar
funcționa acest serviciu în comunitatea
noastră. 

De încheiere doresc locuitorilor comunei
Crăciun Binecuvântat și un An Nou Fericit! 

Szálteleki Márta, 
angajata Fundației
Creştine Diakonia     

Aproape de 2 ani lucrez ca anagajată la
Fundația Creștină Diaconică, ca îngrijitoare
la domiciliu. La început n-a fost ușor să
facem de înțeles cu oamenii că vrem să le
ajutăm, să le fie mai ușor sarcinile corporale
și sufletești.



Ansamblul Frisskarézó. Trecut, prezent și viitor

Ansamblul de dansuri populare  Frisskarézó
s-a format în 1994, cu scopul de a transmite
tradițiile locale către generațiile viitoare. În sat
oamenii dansau și în trecut, dar dl. profesor
Vásárhelyi János a fost cel care a format ansam-
blul. El a fost omul care s-a ocupat de trans-
miterea cunoștințelor către elevii lui și nu
numai. Cu această ocazie vrem să-i mulțumim
pentru toată activitatea sa, deoarece și noi am
început să dansăm sub îndrumarea lui.

Funcționarea ansamblului a încetat pentru
o perioadă scurtă, dar în anul 2013 la inițiativa
Organizației de Femei din cadrul UDMR
din Gănești, dl. Vásárhelyi a reînviat ansamblul.
Ajutându-l pe el în organizarea festivității de
Paște, am observat că tinerilor copii le place
să danseze, și ne-am dat seama că este nevoie
ca să continuăm predarea dansurilor popu-
lare.

Nu puteam să ne așteptăm ca dl. profesor
să se ocupe de toate, așa că ne-am hotărât să-
l ajutăm. Dar când el a observat că și noi
facem acest lucru cu plăcere, a început să
apară tot mai rar la repetiții. Atunci ne-am
dat seama că el iubea ce făcea, dar ar preda
ștafeta cu plăcere, dacă se ivește ocazia.

Ca și dansatori nu acordam atenție muncii
de instructor, dar acum, văzând ce înseamnă

acest lucru, ne dăm seama că nu e așa de ușor
precum pare. De aceea tot timpul cerem și
primim sfaturi de la dl. profesor.

În prezent funcționează 2 grupuri în cadrul
ansamblului, Grupa Mică (în jur de 30 de
copii cu vârstele între 3-9 ani) și grupa Mare
(în jur de 25 de copii, cu vârstele între 9-13
ani). La grupa mică am început instructajul
cu pași simpli, cântând cântece populare
încercam să stârnim interesul copiilor spre
folclor. Nu e important ca acei pași la început
să fie perfecți, asta vine cu timpul. Important
e ca cei mici să-și dea seama că ei sunt
păstrătorii tradițiilor, deoarece viitorul este al
lor. Trebuie să respectăm tradițiile primite de
la bunici, aplicându-le la cerințele timpurilor
moderne.

La grupa mare am început instructajul cu
dansuri populare maghiare de pe valea Târnavei
Mici, dar deja începem să dansăm și dansuri
din alte regiuni din Transilavia. Noi am
învățat de la dl. profesor doar dansurile locale,
și de aceea, ascultând sfatul lui, am cerut
ajutor pentru a putea preda și dansuri din
alte regiuni. Varga Attila și Szekely Evelin,
ambii dansatori în cadrul Ansamblului
Kökényes din Târnăveni s-au alăturat să ne
ajute.

Așadar astăzi suntem 4 instructori, care
predăm dansurile populare. Cu grupa mare
am participat la diverse festivaluri și în Ungaria,
unde am prezentat frumusețea dansurilor
populare locale și de pe valea Târnavei Mici.
Ansamblul funcționează cu ajutorul părinților,
dar dorim să mulțumim și Primăriei și Con-
siliului Local pentru ajutor.

Anual avem spectacole, de obicei de Paști
și de Advent, unde putem observa că părinții
și bunicii sunt mândri de copii și de nepoții
lor, vazându-i pe scenă, cum dansează. Iar
lucrul cel mai bucurător este că acești copii
dansează din plăcere. Anul acesta spectacolul
de Advent a avut loc în data de 18 Decembrie,
la căminul cultural din Gănești.

Ne bucurăm de faptul că anual tot mai
mulți copii ni se alătură, și pe această cale
vrem să mulțumim părinților și bunicilor
care îi trimit sau îi aduc pe copii la repetiții,
și ne sprijină pe noi în munca noastră. Vrem
să continuăm să muncim, așadar pe viitor îi
așteptăm pe cei interesați.

În încheiere doar atât, că ceea ce face omul
din plăcere și cu bucurie, nu poate fi obosi-
tor.

Réti Kinga și 
Keszeg János-Attilaconsilier local

Consiliul Local Gănești, UDMR Gănești și Organizația de
Femei a UDMR Gănești a organizat și în acest an evenimentul
"Crăciunul cu zâmbete" pentru locuitorii de peste 75 de ani
ai comunei noastre. 

Mulțumiri partenerilor noștri: BUTOIUL  SASULUI, 
DIAKONIA, sponsorilor: SURTEC Supermarket Tehnic, 
OR GA NIZA ȚIA FEMEILOR, REINERT, ROYAL GERMAN
FISH& SEA FOOD, INTERCARN DISTRIBUTION, 

TRANSILVANIA ROYAL FOOD!  

Vă urăm sărbători fericite și toate cele bune pentru 2017!

Mulțumiri firmei Butoiul Sasului și directorului general de
vânzări pentru pachetele împărțite

copiilor și pentru mâncarea gustoasă și caldă servită tuturor
participanților la deschiderea Târgului de Crăciun la Butoiul
Sasului!
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ANUNȚ:
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Acest grup s-a înființat în anul 2013 în cadrul
Organizației Femeilor-UDMR și își desfășoară
activitatea săptămânal pe lângă multe alte
preocupări. Formația are caracter extrașcolar,
elevii fiind atrași de sunetul duios al fluieru-
lui.

Spre bucuria mea, 10 învățăcei au un
nivel avansat. Spre sfârșitul anului trecut a
luat naștere și al doilea grup, cu vârste
cuprinse între 5-8 ani, dornici de a învăța
tainele fluierului.

Scopurile mele constau în „plantarea”
iubirii față de muzică  în sufletul copiilor,
formarea deprinderilor muzicale, lărgirea
culturii muzicale maghiare. De asemenea,
prin consolidarea cunoștințelor de fluier
pot duce bucurie în sufletul lor și al oame-
nilor. Cu ocazia diferitelor sărbători, ne
încântă cu un palmares larg de cântece, pe
lângă acesta și cu muzică tradițională
ungurească.

Odată pe săptămână elevii participă cu
mare interes și devotament la repetiții,
unde, de altfel, își îmbogățesc cunoștințele
de fluier. Entuziasmul își lasă amprenta și
în cadrul grupei mici, cărora este o realizare
enormă dacă reușesc să atingă notele dorite
de acest instrument.

Acești copii învață, în primul rând,
pentru ei înșiși, și în al doilea rând, să

aducă bucurie propriei familii. Nici  pe
scenă nu se lasă mai prejos, reprezentația
lor fiind pe gustul și încântarea publicului.

Ei cântă din suflet, oricine dorește se

poate alătura grupului. 

Ozsváth Ilona 
Profesor de religie

După 8 ani din nou se înfiinţează echipa
de fotbal în comuna Găneşti care activează în
Liga a 5-a în Campionatul Judeţean.

Cu un efort destul de mare atât din punct
de vedere financiar cât şi din punct de vedere
al formării echipei şi legitimarea jucătorilor,
în 2016 echipa A.S. VOINŢA GĂNEŞTI s-
a înscris în campionat.

După atâta timp de pauză echipa nu numai
participă în campionat, ci are şi rezultate
bune şi este o echipă competitivă, care a avut
un parcurs bun în turul campionatului şi
după părerea mea şi în retur o să avem
rezultate la fel de bune, poate şi mai bune, cu
mai multă muncă şi dăruire.

A.S. VOINŢA GĂNEŞTI în liga a 5-a ,
în seria sud - cu 11 echipe în serie, a terminat
pe locul 3, dar sunt convins, cu puţin mai
multă atenţie şi pregătire fizică mai bună,
puteam să ieşim campioni de toamnă. În
pauza de iarnă însă am convingerea că o să
ne pregătim și din punct de vedere fizic şi cu
aducerea încă vreo 3 jucători cred că o să ne
batem pentru câştigarea campionatului.

Aş vrea să mulţumesc domnului Primar,
domnului  Viceprimar, Consiliului Local

Gănești şi sponsorilor care ne-au sprijinit din
punct de vedere financiar.

Sper ca echipa să activeze cât mai mult şi
în viitor, cel puţin asta doresc eu personal, cât
şi preşedintele echipei Bartos Balint care ajută
foarte mult în funcţionarea echipei.

Actorii principali al echipei A.S. VOINŢA
GĂNEŞTI:                                                

Lunca Rareș, Szabó János, Keszeg János,
Sántha Tamás, Szász Ferencz, Dénes András,
Crișan Oliviu, Gabor Alexandru, Szilágyi István,
Szánthó Botond, Losontiu Artur, Dobai Gergely,
Dordea Vlad, Socol Marius, Bartos Bálint,
Kaniczki Paul, Csoma Balázs, Dénes József,
Végh Szilárd, Szabó Zsombor, Szilágyi János.

Végh Tamás, Antrenor

DIN NOU ECHIPĂ DE FOTBAL ÎN GĂNEŞTI

Grupul de fluier din Gănești
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După terminarea şcolii gimnaziale, mi-
am continuat studiile la Colegiul tehnic,
Târnăveni, iar după aceea la Institutul Su-
perior de Cantori şi Învăţători din Târgu-
Mureș. Încă din copilărie, aş fi preferat să
mă duc la o şcoală de muzică, care însă
atunci era imposibil de realizat, dar acum
îi mulţumesc Bunului Dumnezeu, deoarece
dorinţele mi s-au îndeplinit. La facultate
am învăţat multe lucruri utile ce se pot
folosi în satul meu natal pe parcursul
activităţii mele ca dirijor şi cantor. Consider
că acesta este un har dăruit de Dumnezeu
şi mă străduiesc să-l valorific cât mai efi-
cient.

Când mă ocup de corul mixt, mereu
îmi amintesc de foştii mei profesori care s-
au străduit să avem cât mai mari succese şi
să avem parte de cât mai multe performanțe.
Le sunt recunoscător şi le urez multă
sănătate.

De zeci de ani în satul nostru creştinii
reformaţi au avut cor, inițial acesta se
numea: Societatea corală și era dirijată de
învăţătorul Keszeg János, fiind urmat de
domnul profesor de muzică Dézsi Ferenc,
dar, din păcate, s-au stins amândoi din
viaţă, iar acum mie mi-a revenit sarcina de
a le continua activitatea prodigioasă.

La începutul lui august 2008, am înte-
meiat Corul Magvető (”Semănătorul”),
având 20-25 de membri. De atunci
săptămânal exersăm, facem repetiţii. Ne
îmbogăţim repertoriul cu cântece bisericeşti,
cu prelucrări de cântece populare şi cu
cântece care evocă frumuseţea naturii. Mă
bucur tare mult de faptul că toţi membrii
corului vin cu atâta entuziasm încât, chiar
dacă uneori se întâmplă ca unii membri să

ne părăsească din anumite motive, totuşi
vin alte personae în locul acestora. Desigur,
cântecele le aleg în funcţie de gradul lor de
dificultate, dar atitudinea mea totdeauna
este pozitivă şi niciodată nu mi se întâmplă
să renunț la vreun cântec pe care mi l-am
propus, din contră, facem repetiţii până
când am exersat suficient ca să ne ridicăm
la nivelul aşteptat.

De cele mai multe ori cântăm la biserică,
mai ales de sărbători, la Căminul Cultural
cu diferite ocazii festive, dar şi la Butoiul
Sasului, la anumite evenimente. De exemplu:
anul acesta am participat la Târgul de
Crăciun şi spectatorii au fost încântați de
prestația noastră. Ne-am străduit să selectăm
cântece care se cântă și în limba germană,
pentru ca organizatorii, saşi fiind, să se
bucure nu doar de armonia muzicii ci și de
textul acesteia.

Ne străduim să menținem legătura şi cu
alte coruri din alte localităţi. Datorită preo-

tului nostru reformat, Szabó István-János,
am stabilit o relaţie de prietenie cu un alt
cor mixt din localitatea Coltău, judeţul
Maramureş. Anul trecut am răspuns invitației
lor, i-am vizitat și am cântat la ei în biserică,
iar la anul îi aşteptăm la noi. Anual se
organizează în orașul Reghin, Întâlnirea
Corurilor cu ocazia Rusaliilor, la care
participăm consecvent. Pe valea Târnavei-
Mici are loc Întâlnirea Corurilor cu ocazia
Adventului, alternativ în câte o biserică, la
care, de asemenea, participăm.

Am cântat şi în unele localități din Un-
garia, cum ar fi: Nagyhegyes, Tiszalúc şi
Vámosgyörk.

Dacă cineva consideră că are talent în a
cânta din suflet şi cu plăcere, îl primim cu
mare drag în corul nostru, deoarece cu cât
suntem mai mulţi cu atât armonia devine
mai deplină.

Szabó Gyula, 
cantor-învăţător

Uniunea Creștină a Tineretului (IKE) este
o mișcare internațională a tineretului, al cărui
scop este „Să întrunească într-o comunitate
tinerii, care conform Bibliei cred că Isus
Hristos este Mântuitorul și Dumnezeul lor;
vor să fie discipolul Lui în credință și în viața
lor; și răspândesc țara Lui între tineri!” 

În satul meu natal, Gănești, există deaseme-
nea o comunitate activă de Uniune Creștină a
Tineretului (IKE). Duminica de obicei ne în-
tâlnim. La aceste întruniri cântăm, povestim,
câteodată mai și jucăm, întrunirile fiind
încheiate cu rugăciune. Fiecare are deja cântecul
lui preferat din „cartea de cântece verde„
(Cântă melodia!) și aproape fiecare cântec îl
cunoaștem deja. 

continuare în pag. 8

Corul Magvető ”Un om căruia muzica nu înseamnă o bucurie 
nu poate fi pe deplin fericit. Această bucurie 
trebuie să fie predată însă, pentru că altfel 
omenirea singură este incapabilă s-o obțină.”

Kodály Zoltán

Uniunea Creștină a Tineretului (IKE) din Gănești
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Atmosfera este intensificată de către acom-
paniamentul de instrumente, acesta este
asigurat de cantorul nostru și de mai mulți
membri al uniunii. Prelucrăm teme, care ne
preocupă mai degrabă pe noi, tineretul, ca
de exemplu rolul familiei, legăturile omenești,
importanța rugăciunii, etc. Câteodată ne
uităm și la filme, pe care după ce se termină
desbatem, prelucrăm; prin acestea ajungem
mai aproape de Dumnezeu. 

Când comunitatea primește legat, în-
totdeauna dorim ca să ne caute și la
întrunirea Uniunii. Și dacă în cazul în care
are timp să vină, atunci după ce ne
cunoaștem, prima întrebare a noastră este
de obicei, cum s-a decis să învețe tocmai
teologia, dintr-e toate științele; după aceea
îl întrebăm despre viața teologică și despre
anii de studenție. Sunt niște discuții foarte
interesante. În final, întotdeauna îl rugăm
pe legat să ne scrie un articol scurt în ziarul
nostru de tineret, VIFI, despre timpul pe-
trecut la noi. 

Din membrii Uniunii Creștine de Tineret
(IKE) s-a alcătuit și un ansamblu de tineret,
Ansamblul VIFI, care a avut mai multe
apariții pe scenă în biserica noastră, la
întruniri de Tineret și în săptămânile dedicate
rugăciunii. Cântă foarte frumos și efectuază
o activitate conștiincioasă. 

Mai departe, membrii trupei Uniunii
Creștine de Tineret (IKE) de obicei iau
parte la întrunirile de tineret organizate de
Eparhia Reformată Târnava, unde iau parte
la cursuri și unde pot să facă cunoștințe cu
foarte mulți oameni noi. Am fost deja și în
tabere de pregătire a colegilor, la festivalul
“Schimbă Direcția” a Uniunii Creștine de
Tineret (IKE) și la „Noaptea de rugăciune”,
de unde ne-am întors cu aminitiri de
neuitat. Mai urmează festivalul de muzică
„Aștept Domnul” și „Să ardă flacăra”, pe
care așteptăm foarte mult. Pentru mine
Uniunea Creștină de Tineret (IKE) înseamnă
adăpost sufletesc, sprijin, unde mă cuprind
oameni cumsecade și unde primesc răspuns
la toate întrebările mele. 

PATAKI TÍMEA, membru IKE

Tradiții, viitorul nostru și ”Freamăt Pascal”

Viitorul unui comunități începe de la copii

El vede tot ceea ce facem și tot ceea ce nu vrem
să facem ori nu ne place. Ne convine ori nu, el
se comportă ca noi. Dacă țipăm și el țipă, dacă
zâmbim, zâmbește și el. Copilul este oglinda
părintelui.

Am meditat oare asupra faptului că, dacă
noi nu vom mai fi, iar copilul nostru trebuie să
se descurce singur în viață, atunci ce va urma?
Ce lăsăm în urma noastră? Ce vor moșteni de la
noi? Există oare în noi răbdare, credință, dragoste,
pace sufletească și compasiune, iertare? Suntem
oare modele pozitive sau negative? Ori îi lăsăm
doar casa noastră sau mașina noastră, bunuri
materiale? Convingerea mea este că NU!

Noi, găneștenii, acționăm în direcția sporirii
moștenirii spirituale a copiilor noștri. Scopul
acesta este urmărit și de suita de evenimente
care tinde să devină tradiție purtând numele de
”Freamăt Pascal”, care are loc datorită eforturilor
Organizației de Femei a UDMR din Gănești,
anul acesta deja a treia oară. Acest eveniment
oferă spirit de colectivitate, în special pentru
copii, leagă membrii comunității locale și
prietenii, cu scopul ca toți să trăiască împreună
bucuria Învierii, printr-un program colectiv al
părinților și al copiilor sub deviza: ”Sărbătorim
împreună!”

Cuvântul de deschidere anul acesta a fost
rostit de profesorul pensionar Vásárhelyi János.

La propunerea preotului reformat Szabó
István János s-a trecut la alcătuirea unor grupe
mixte de concurenți, eterogene din punctul de
vedere al vârstei, urmând ca acestea să găsească
răspunsuri la diferite întrebări, să concureze și
chiar să prezinte pantomime. Concursul s-a
desfășurat în cele mai bune condiții. A fost
rodul muncii în grup: bucuria de a râde și a
zâmbi împreună, de a face cunoștințe, de a
învăța și a lucra împreună. Copiii au cântat
cântece tradiționale cu cantorul Szabó Gyula.

Membrii Asociației de Femei i-au ajutat pe
copii să vopsească ouă, dar n-au fost uitate nici
poeziile specifice ale flăcăilor, nici udatul fetelor,
conform tradiției srămoșești, cu bucurie.

Învățătoarea Fekete Rozália Erika, președinta
Asociației, împreună cu profesoara Balog
Melinda, ne-a pregătit o imensă planșă cu un

ou roșu, pe care toți participanții au completat-
o ca pe un puzzle cu câte o bucată adecvată în
chenarul respectiv. A fost un joc distractiv și
ne-a încântat inovația.

Din punctul de vedere al copiilor cel mai
emoționant moment a fost vânătoarea de ouă
de ciocolată, o distracție binecunoscută și reușită.
Abia au așteptat ca după servirea unui ceai
gustos să alerge pe terenul de joacă pentru a
găsi perechea oului roșu printat, pentru a-l
preschimba în ou de ciocolată. A plouat, unii
s-au și udat, însă au cercetat cu plăcere.

Cu această ocazie am constatat că și copilul
se raportează la lume așa cum părintele se
ocupă de copilul său. Acesta este valabil și în
sens larg: viitorul unei comunități va fi așa cum
aceasta își tratează copiii. Dacă părintele este
gingaș, și abordează lumea cu dragoste, atunci
și copilul o va privi și o va trata astfel, cu
răbdare, cu dragoste.

Toate sărbătorile noastre, slujbele bisericești
duminicale, reprezentațiile de dansuri populare,
concursurile cu temetică religioasă sau istorică,
lăsata secului,  sunt ocazii pentru copiii noștri
să-și însușească valorile noastre culturale și să-și
consolideze conștiința identității lor proprii.

Fiecare zi este un prilej pentru ei să-și dezvolte
personalitatea, să preia de la modelele lor norme
comportamentale, modul lor de gândire, răbdarea
și capacitatea de a face față problemelor. De la
noi învață să trăiască. De aceea să fim mai
atenți cu noi și la tineret.

Și ”Freamătul Pascal” a fost un bun prilej
pentru copil ca acesta să aibă posibilitatea să
învețe și să simtă că, din punctul nostru de
vedere, el este cel mai important și că ne aparține.

Să dea bunul Dumnezeu ca și noi să fim
modele de urmat pentru copiii noștri! 

Mulțumiri tuturor, domnului primar Balog
Elemér, d-nei vicepreședinte a Asociației Femeilor
a UDMR de pe Târnava Mică și Mare, dnei
președinte a Asociației Femeilor a UDMR din
Gănești, pentru efortul depus, pentru că întot-
deuna sprijină comunitatea, organizează eveni-
mente  spre folosul locuitorilor din Gănești. 

Szabó Edit Edina, 
Economist

Viața noastră are un sens și un scop. Viața
fiecăruia dintre noi poate fi model pentru un
copil. Părintele, vrând-nevrând, este model
pentru copilul său. Oare ne-am pus deja în-
trebarea ce fel de model suntem pentru copiii
noștri și pentru comunitatea noastră? Fiecare
foaie din cartea vieții noastre este o pagină
deschisă și lizibilă în fața copilului nostru.
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În 27 noiembrie am organizat ca de obicei
târgul de crăciun, care acum trei ani a fost
inițiat de soții Jikeli și care și în acest an s-a
dovedit a fi de mare succes. 

În ciuda faptului că timpul nu a fost fa-
vorabil, am avut aproape 500 de participanți.
Deschiderea sărbătorii a fost ținut de Doszlop
Lidia Naomi și Balog Beáta, care a fost urmat
de spectacole de nivel înalt. 

Fete și băieți în straie ungurească ne-a
adus la cunoștință, că obiceiurile noastre nu
se pierd și completarea în viitor este asigurat.
Educatorii lor Réti Kinga, Székely Evelin,
Keszeg Attila și Varga Attila îngrijorați că o
să se răcească, dar au urcat mândrii pe
parchetul de dans, pentru că am putut să ne
uităm la roadele muncii lor. În numele
copiilor am dori să mulțumim munca lor
plină de sacrificiu, perseverența, răbdarea lor,
pentru că a conduce și a educa aceste două
grupe nu este prea ușor. 

După trupa de dans a dovedit trupa de
fluier, și Ozsváth Edina a jucat frumoase
melodii pe vioară. Suntem recunoscători și
lui Ozsváth Ilona pentru munca ei

perseverentă. De trei ani educă trupa de
fluier la un nivel ridicat și poate să ne arate
întotdeauna ceva nou. 

După toate acestea a urmat corul de copii
a bisericii reformate, ansamblul VIFI, Uniunea
Femeilor și Ansamblul Magvető, cu con-
ducerea cantorului nostru Szabó Gyula, care
a arătat deasemenea, că suntem. Și ție, Gyuszi,
îți mulțumim pentru toate: perseverența,
răbdarea și bunul simț... de răbdare, de multă
răbdare este nevoie pentru toate acestea. 

În fiecare an pornim cu noi forțe în orga-
nizare și încercăm întotdeauna să aducem
ceva nou. De multe ori stăm pe gânduri,
oare merită să facem acest lucru...? Da,
merită!

Se pot cunoaște noi oameni, putem fi
împreună, care este de fapt cel mai important
lucru. 

Căsuța noastră din povești este împodobită
cu munca copiiilor de la ora de religie, pe
care o mulțumim preotului Szabó János
István, doamnei preotese Szabó Edit-Edina
și pedagogilor Végh Enikő și Ozsváth Ilona. 

Nu în ultimul rând mulțumim gazdelor
târgului de crăciun pentru perseverența și
sprijinul lor. 

O comunitate este întreagă numai atunci
dacă toţi gândim la fel și luptăm pentru un
scop comun. 

Szentgyörgyi Anna, 
consilier local       

Sărbătorind din nou împreună 

Organizarea excursiei pensionarilor a fost
deja o idee mai veche. În anii anteriori au
petrecut împreună zile plăcute călătorind,
cu vizitarea atracțiilor ării noastre. 
Anul acesta s-au adunat din nou și cu o
trupă mică au pornit la drum.  Primul drum
al lor a condus spre Aiud, de acolo la cetatea

medievală a Devei, după aceea la cetatea din
Hunedoara.  Au luat parte la această excursie
16 pensionari aventurieri, care în ciuda
caniculei, neobosit, au urmat scopul stabilit.
În scurt timp după primul drum, au vizitat
carnevalul de flori din Debrecen. La această
excursie au luat parte 9 persoane, care conform

spuselor au rămas cu amintiri de neuitat.
Foarte multe atracții sunt încă de vizitat, este
nevoie numai de voie bună și perseverență.
Dacă totul o să fie bine și Dumnezeu rămâne
cu noi atunci anul viitor continuăm excursiile. 

Imre Miklós,
consilier local       

Am pornit la drum
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O întâlnire emoționantă

Succese noi în familia vameşilor

În ultimul weekend al lunii iunie 2016 am
avut parte de o distracţie plăcută şi bogată în
experienţe în localitatea Vamosujfalu din Un-
garia, unde a avut loc cea de-a IX-a ediție a
Înâlnirii Internaționale a Localităţilor Vámos
(au în componența denumirii cuvântul care
indică ”vamă”). Această localitate se situează la
450 km de Găneşti şi se află într- o frumoasă
regiune viticolă, la poalele muntelui Tokaj, în
vecinătatea oraşului Sárospatak.

Domnul primar a primit o invitaţie şi
împreună cu consilierii săi au decis ca şi în acest
an, acceptând invitaţia, să participăm la această
întâlnire cu grupa mare de dansuri populare
”Friss karézók”, instruitorii acesteia şi cu unii
reprezentanţi ai adulţilor.

Oficialitățile satului ne-au primit cu amabil-
itate şi cu multă dragoste, iar după o cină
gustoasă ne-au condus la locul evenimentului,
unde au avut loc concerte, după care, din cauza
oboselii provocate de drumul lung, ne-am retras
la internatul Colegiului Erdélyi János din
Sárospatak, locul nostru de cazare, unde, de
asemenea, am avut parte de o primire
călduroasă.

Sâmbăta dimineaţa ne-am deplasat din nou
la Vámosújfalu, aici, la marginea satului, la Podul
cu șase găuri, conform tradiției ,,colectării de
taxe” (vămuire) a fost necesară plata unei taxe
simbolice pentru trecerea podului de către
reprezentanții fiecărei localități, după care a ur-
mat defilarea spre locul festivității pe muzica
Orchestrei Pénzügyőr.

După deschiderea oficială şi discursul de bun
venit în cursul după amiezii am participat la un

spectacol cu programe atractive şi variate, în
timpul căruia ne-am putut delecta cu
reprezentația dansatorilor noştri abili şi răbdători,
care în ciuda oboselii cauzate de o călătorie lungă
şi de căldura soarelui fierbinte, au prezentat cu
succes pe scena în aer liber dansuri de pe valea
Târnavei.

Publicul a apreciat aceasta performanţă, i-au
răsplătit pe dansatori cu aplauze, multe zâmbete
şi amabilitate, iar domnul primar le-a oferit
drept recompensă câte o îngheţată.

Duminica, după micul dejun, ne-am luat
rămas bun, apoi am vizitat Colegiul Reformat
din Sárospatak, biblioteca acestuia reprezentând
o privelişte minunată pentru noi, deoarece aici
am putut vedea aproximativ o jumătate de mi -
lion de volume.

Am putut admira şi cetatea medievală
Rákóczi, unde copiii au putut testa și terenul
de jocuri istorice.

După două zile bogate în evenimente, am
plecat acasă fericiţi, întâlnirea desfășurată într-o
atmosferă plăcută lăsând amintiri de durată în
memoria tuturor.

Sunt convinsă că toată lumea s-a simţit bine
în acest sfârşit de săptămână, deoarece a fost o
plăcere să fim împreună, să ne întâlnim cu nu-
meroasele cunoștințe din localităţile Vámos, pe
care de-a lungul anilor comunitatea noastră  a
avut ocazia să le apropie cu ocazia diferitelor
manifestări comune ( de ex. competiţii, întâl-
nirea corurilor, concursuri de poezie şi poveste),
întărind astfel relaţiile şi prietenia noastră de
aproape 10 ani. A fost plăcut să petrecem
împreună weecendul, beneficiind de amabili-

tatea şi ospitalitatea locuitorilor şi oficialităților
din Vámosújfalu.

Profitând de ocazie, aş dori să le mulţumesc
domnului primar Balog Elemér şi consilierilor
pentru aceasă șansă, instructorilor de dans: Réti
Kinga, Keszeg Attila, Székely Evelin şi Varga
Attila, pentru răbdarea de care dau dovadă ca
instructori de dans, vă mulţumim tuturor celor
care consideră importantă participarea la eveni-
mente culturale, manifestă interes în privința
consolidării comunității şi menținerea relaţiilor
prin care păstrăm, preţuim şi ducem mai departe
tradiţiile, astfel încât să ne putem arăta reciproc
valorile şi să devenim mai bogaţi sufleteşte.

Aş dori să-mi închei relatarea, reproducând
într-o traducere aproximativă cu cântecul Vá-
mos-induló (Marșul Vámos) în speranţa că
mereu vom rămâne în marea familie a
localităților Vámos și că vom participa și de
acum încolo la cât mai multe întâlniri, având
rol în consolidarea comunităţii:

,,Suntem aici cu toţii, 
Care am venit de la Vámos, şi am ajuns la Vámos
Pe aripile vântului ne-am adunat aici cu toţii,
Pe aripile vântului ne bucurăm acum împreună...”

Végh Enikő, Educatoare

Asociația localităţilor cu nume de vamă este
o asociație care funcționează deja de nouă ani,
care este menită să atragă mai aproape viața
culturală, sportivă, economică, de timp liber a
oamenilor care locuiesc în aceste comunități.
Asociația fiind alcătuită din comunitățile din
Ungaria, Slovacia, România, cu nume de
„vamă” organizează frecvent întâlniri, concursuri
pentru cei mici și pentru cei mari. 

Comunitatea noastră nu numai că este
membru al acestei asociaţii, dar este și un par-
ticipant activ în cadrul acestuia. Aproape la
fiecare concurs a fost reprezentat, demonstrând
importanța existenței „familiei mari”. 

Anul 2016 a fost un an cu succese în ceea
ce privește concursurile. 

La 28 mai, în organizarea VTSZ (Asociația
Comunităților Vámos) și cu sprijinul NAV a
avut loc în Budapesta competiția elevilor. Co-
muna Gănești a fost reprezentat de către Balog
Dániel, Pálfi Attila- Csaba și Fekete Tamás.
Echipele au avut o zi interesantă și plină de

succese. Concursul a avut loc în două etape.
Partea teoretică a conţinut un test despre
purtarea sarcinilor publice, urmat de un concurs
sportiv. 

Elevii noștri au dat dovadă de cunoștințe
aprofundate în teorie, dar și în practică, câștigând
CONCURSUL ȘCOLAR VTSZ (Asociația
Comunităților Vámos)  din 2016, cupa călătoare
și premiul principal: tabără sportivă de o
săptămână oferită de NAV. 

În 8 octombrie a avut loc un alt concurs,
concursul de Poezii și poveşti, fiind organizat
de localitatea Vámosgyörk. 

După deschiderea oficială concurenţii au
prezentat producțiile lor. Conform deciziilor
juriului cei din Gănești din nou au ajuns pe
podium. 

În categoria de poezii au obținut locul I.:
Szabó Sára, Fekete Tamás, Szabó Timea. 

În categoria de povești locul I. a fost obţinut
de Fekete Zoltán, iar locul II. de Hidi Kinga. 

Szabó Sára a primit premiul special NAV,

Fekete Tamás premiu special Dr. Virág Gábor
și familia lui, Szabó Timea premiul special al
Consiliului din Vámosgyörk. 

Felicitări pentru organizatori, pentru per-
sonalul de pregătire dar nu în ultimul rând
pentru participanți. 

Fekete Rozália Erika,
învățătoare 
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE DIN VÁMOSSZABADI

Retrospectiva anului care se încheie

Dacă răsfoiesc exemplarele lunilor trecute ale revistei Bisericii Reformate din
Gănești, Vágány, cu ajutorul căreia îmi apar în fața ochilor evenimentele petre-
cute în congregația noastră, simt o bucurie și recunoștință față de Dumnezeu.
Lui terbuie să-I mulțumim tot ce am primit atât pe plan personal, cât și vasti-
tatea activităților din biserica noastră.

Atât prim-curatorul nostru Hídi Imre, cât și consilierii bisericești, cantorul,
membrii asociației femeilor, ai corului de copii și adulți, tineri, copii, precum și
părinții lor, enoriașii, care se roagă pentru binecuvântare și ne ajută și pe plan
financiar, merită mulțumiri pentru atitudinea pozitivă față de biserică, și aju-
torul lor în toate acțiunile noastre.

Am organizat multe evenimente: săptămână de rugăciune, conferințe,
festivități – acestea dau dovadă de voința comunității noastre de a prospera și
sunt mărturia credinței vii.

Am efectuat lucrări de renovare la casa cantorială, casa de rugăciune și paro-
hie, respectiv de consolidare la biserică, am avut multă muncă voluntară – toate
acestea dau dovadă de o bună colaborare între prim curator, consilieri, enoriași
și preot.

La câțiva pași de sfârșitul anului mulțumim Domnului așa cum a procedat
și profetul Samuel, care a luat o piatră a amintirii și a zis: "Până aici Domnul
ne-a ajutat." (1Samuel 7,12) El să ne ajute și în anul 2017, pe toți locuitorii
comunei să prospere această comunitate, și doar veștile bune să se facă auzite
dacă se vorbește undeva de comuna Gănești!

Cu această ocazie vă urez să aveți parte de adevărata bucurie a Crăciunului
și "La mulți ani!"

Szabó István János, preot reformat

Unul din punctele de la  şedinta
ordinară a consiliului local al co-
munei Găneşti din data de
16.09.2016 a fost proiectul de
hotărâre privind aprobarea
delegaţiei comunei Găneşti,
compusă din 13 membrii, în lo-
calitatea Vámosszabadi din Un-
garia, în vederea semnării acor-
dului de înfrăţire între comuna
Găneşti, judeţul Mureş şi comuna
Vámosszabadi din Ungaria. De-
plasarea a avut loc spre sfârşitul
lunii Septembrie 2016. Localitatea
Vámosszabadi este un sat din dis-
trictul Győr, având o populaţie
de 1.562 locuitori. Din punct de
vedere etnic 97,24 % sunt
maghiari, cu o mică minoritate
de germani, după informaţiile
primite de la autorităţile locale. 

În prima zi a călătoriei, după ce
am ajuns la destinaţie, am fost
primiţi cu o deosebită ospitalitate
de către reprezentanţii localităţii
şi cazaţi în case de vacanţă
aparţinătoare Primăriei Vámossz-
abadi.
A doua zi programul a fost astfel

întocmit, încât să putem vizita o
parte mai importantă a localităţii
Győr. Győr este un oraş situat în
vestul Ungariei, cu o populaţie
de peste 130.000 locuitori şi cu
o istorie de peste 1.000 ani, cu o
industrie în plină dezvoltare, care
fiind foarte aproape de graniţa
de vest a lagărului sovietic, este
puternic  influenţat de ideile ce
în ciuda cortinei de fier, transpiră
din Austria vecină.
În Győr se află uzina constructoare
de maşini bine cotată în Europa
de vest, având secţii afiliate uzinei
Audi germane. Se spune că la
Győr se produce 90% din Audi
TT model A3. Tot la această
uzină lucrează o mare parte din
locuitorii din Vámosszabadi.  
În aceeaşi zi au avut loc festivităţile
prilejuite de sărbătorirea localităţii
Vámosszabadi, cu prilejul căreia
a avut loc ceremonia de înfrăţire
a localităţilor Găneşti din România
şi Vámosszabadi din Ungaria. În
cadrul acestei ceremonii au luat
cuvântul dl. Primar Balog Elemér
din partea comunei Găneşti şi d-
na Primar Vajdáné Lizák Livia

Între Advent și Crăciun

Umblând printre oameni, slujind, de multe ori mi-am pus întrebarea:
oare ce cred oamenii despre Advent și Crăciun? Ce înseamnă aceste
sărbători pentru oamenii din secolul XXI. Și anume aceste două
sărbători nu pot fi separate una de cealaltă. Adventul este sărbătoarea
notificării promisiunilor, și așteptarea zilei despre care citim
următoarele: „Iar de ziua aceea şi de ceasul acela nimeni nu ştie; nici
îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl”. (Matei 24, 36). Oare
cum așteptăm această zi? Suntem pregătiți sufletește de ziua respectivă?
Am citit tot ce ne oferă mântuirea? Am iertat tuturor? Am respectat
legile pe care Dumnezeu a dat lui Moise pe muntele Sinai? Pentru că
această zi e secretă, o să vină fără să o așteptăm. 
Unde este Advent este și Crăciun, sărbătoarea împlinirii. De multe ori
și oamenii pun accent pe pregătire: brad, straie de sărbătoare, cadou,
coacere și esența rămâne în urmă. Sunt cazuri în care într-o familie
găsim tot ce este necesar de Crăciun, familia e împreună și totuși nu
este Crăciun, că Isus nu este acolo. Numai accesoriile sunt acolo și nu
este acolo cine ar putea face Crăciun din această zi, Isus nu este acolo.
E fericit acela care are Isus alături de el, chiar dacă are un brad mai
micuț, dacă are mai puține cadouri și are mai multe probleme, chiar
dacă lipsește cineva din familie, dar dacă Isus este acolo, atunci acea
familie o să aibă Crăciun. 
Toată viața noastră pământească este o așteptare și în același timp și
Crăciun, a găsirii. Să nu uităm: nu noi am găsit pe Isus, El ne-a găsit
pe noi și nu noi l-am cinstit pe El, ci El ne-a cinstit pe noi, ca să avem
un Crăciun adevărat. 
Stimați cititori Vă doresc un astfel de Crăciun în fericire, iubire, iertare,
descoperire, în numele comunității din Păucișoara. 

Keszeg József, preot

Redactare: 
Balog Elemér, Fekete Rozália Erika, 
Szentgyörgyi Anna, Székely Attila

din partea comunei Vámosszabadi.
Fiind la cca. 1,5 km de podul peste Dunăre, care face legătura cu
Slovacia, am vizitat acest pod trecând pe jos în Slovacia, iar la în-
toarcere  am văzut un centru pentru refugiaţi arabi, situat pe
malul Dunării, în Ungaria.
Am fost profund impresionat ca participant la această călătorie
de frumuseţea  locurilor de respectul, simplitatea şi căldura oa-
menilor pe care i-am întâlnit.

Porfirie Bichiș, 
consilier local



Parohia Ortodoxă Paucișoara – familie unită întru Dumnezeu

C o m u n e i

G Ă N E Ş T I

An de an viața credincioșilor din Păucișoara se
desfășoară după reguli nescrise, primite din bătrâni.
Activitățile agricole se împletesc cu relațiile sociale
iar peste acestea trăirea religioasă dă sens mântuitor
oricărei realizări. Semănatul și culesul roadelor,
creșterea și valorificarea animalelor, naveta zilnică
la serviciu, botezul, nunta și înmormatarea,
precum și orice mișcare a sufletului creștinilor
noștri își regăsește ecoul în slujbele bisericii.

La Paști și la Rusalii, la Crăciun și la Bobotează,
dar și în fiecare duminică și zi de sărbătoare,
clopotul cheamă credincioșii noștri la rugăciune.
Precum moșii și strămoșii noștri au îngenuncheat

în această biserică, tot așa și noi aducem aici, în
glas de cântări duioase bucuriile și necazurile,
rugile și mulțumirile noastre înaintea Domnu-
lui.

Ca de obicei, toți membrii parohiei ortodoxe
din Păucișoara s-au implicat pentru ca viața
bisericească să decurgă în bune condiții. Au ajutat
la întreținerea și înfrumusețarea bisericii, au par-
ticipat la slujbe, au asigurat buna gospodărire
administrativ-bisericească. 

Și în acest an 2016, bunul Dumnezeu ne-a
ascultat rugăciunile noastre și a primit jertfele
noastre. Ne-a dăruit roade bogate, ajutor și putere

de muncă, sprijin la nevoie, și peste toate acestea
dragoste de Tată. Astfel parohia se menține în
continuare precum o familie unită. Reușitele și
împlinirile din acest an ne duc cu gândul către
țelul nostru dintru început, care este mântuirea. 

Se apropie noul an, 2017. Nădăjduim ca și în
acesta să ne binecuvinteze Dumnezeu și să ne
regăsim împreună la bucurii, dar și la nevoi, în
casa Domnului, în biserica ortodoxă din sat. 

Urăm pe acesastă cale tuturor credincioșilor
noștri un an nou plin de împliniri atât pe plan
material cât și duhovnicesc.

preot Mihai Pădureanu

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

„BATEȚI ȘI VI SE VA DESCHIDE" Mesajul de crăciun 
în anul 2016 
a comunității romano
catolice din Seuca

Crăciunul pentru mine este sărbătoarea speranței.
Când se naște un copil într-o familie, acesta
inseamnă o nouă stea, o sperență. Noi planuri,
noi responsabilități, noi sarcini, noi probleme
apar în viața familiei. Este pentru cine să trăiești,
pentru cine să lucrezi, să lupți, să faci sacrificii.
Pentru noi asta înseamnă și asta ne dă Crăciunul.
Cu speranța și iubirea, ne umple inimile acest
copil, care el însuși este Iubirea, Mila, Bunătatea,
Viața. Merită să trăiești pentru El. În El și cu El
putem să facem planuri pentru o viață mai
frumoasă și mai cu speranță. El a dat și dă
omului și tuturor timpurilor și nouă aceea
speranță cu care am început noul An și cu care
am îndrăznit să construim un nou viitor.
Cu acestă speranță ne-am apucat și noi in luna
aprilie acestui an de schimbarea acoperișului la
biserica noastră cu donațiile și munca voluntară
din partea credincioșilor. Dar cu această speranță
am sărbătorit cea mai importantă sărbătoare a
creștinătății Paștele. Prin învierea lui Hristos
ne-a arătat, că să avem încredere în această
speranță, pentru că El a învins lumea și moartea.
Cu această speranță am sărbătorit Rusaliile,
când Sfântul Duh ne-a vestit, că nu numai
copilul s-a născut pentru noi, ci din harul lui și
noi putem renaște. Cu această speranță ne
pregătim pentru Crăciun și așteptăm copilul
Isus, că să facă să dispară din noi frica și
dezamăgirea și să aprindă în noi flacăra speranței.
Această speranță dorim și noi cu ocazia sărbătorilor
de Crăciun tuturor locuitorilor comunei noastre,
indiferent de religie.
Seuca, 2016 

György István 
preot paroh

„Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva
glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi
cina cu el, si el cu Mine.” ”

(Apocalipsa 3, 20)

Domnul nostru în ceruri ne-a creat de a fi în
comunitate, noi împreună și cu el deasemenea.
Noi, oamenii trebuie să îngrijim această co-
munitate cu grijă. Zi de zi simțim iubirea,
bunătatea și grația Domnului. Toate acestea
am văzut în anul 2016, an care a trecut,
pentru că și acest an am început cu el și cu el
am dori să și terminăm, în comunitatea lui
sfântă. El nu ne-a înșelat cu nimic, „pentru
că el este un Dumnezeu fidel și nu înșală
niciodată.” Dar cu noi oamenii e necaz,
pentru că nu îngrijim comunitatea bazată de
el, nici cu el nici unul cu celălalt, așa cum
Dumnezeu ar dori să facem. Noi suntem
creațiile lui nerecunoscătoare și defapt nu
merităm nimic. 
Trăim în perioada de Advent, ne pregătim de
sărbătoarea nașterii domnului Isus Hristos.
Ne ocupăm de multe lucruri, viața noastră
este o fugă în continuu: facem cumpărături,
procurăm cadouri, ne ocupăm de curățenie,
ne preocupă total altceva. Oare ne-am gândit
ca să facem curățenie în sufletul nostru și să
procurăm cele ce ne fac sufletul prielnic. În
Advent, domnul Isus Hristos, vine, ne roagă
blând: lasă-mă să intru, aude vocea mea și
deschide-mi ușa, deschide inima, pentru că
eu bat pe ușa inimii tale, copilul meu. Și în
acest an de câte ori a bătut pe ușa noastră,
ne-a chemat cu voce blândă, cu sunetul
clopoțeilor: „Veniți la Mine, toti cei trudiți și
împovărați, și Eu vă voi da odihnă!„ Mulți
n-au auzit glasul lui Isus Hristos cine vorbea
și bătea la ușă. El n-a rămas mai sărac, dar
acela care a închis urechile, inima a rămas
mai sărac. Ne cade bine, nouă oameni, dacă

suntem respectați. Și Domnul așteaptă acest
lucru de la noi. El nu ne forțează să umblăm
la biserică, să ascultăm cuvântul lui, El ne
cheamă tăcut, blând, bate pe ușa inimii
noastre și ne roagă să deschidem ușa.
Conducătorilor le place dacă cei care le sunt
încredințați îi iubesc sau îi respectă. Și nouă
preoților ne cade bine dacă câți mai mulți oa-
meni iau parte la slujbe, dar ar fi fost o și
mai mare onoare dacă reprezentanții Primăriei,
conducătorii acestuia, conform posibilităților
lor, câteodată fără să ia în vedere religia de
care aparțin ar fi venit în bisericile noastre,
catolică, unitariană, reformată și ortodoxă,
ca astfel să poată să ocrotească mai bine co-
munitatea cu oamenii între care trăiesc viața
lor, pentru că este un lucru frumos și bun,
când concetățenii sunt împreună. 
În Crăciunul care se apropie, la sărbătoarea
nașterii Domnului, ca să avem un Crăciun
binecuvântat, plină de pace, El trebuie să fie
în centru; în inima, în casa, în familia, în
serbarea noastră, în ultimele zile ale anului și
în fiecare zi a vieții noastre. Tot ce am putut
realiza în comunitatea noastră religioasă, a
satului, în comunitatea comunei numai cu el
am putut efectua, el ne-a dat putere de a face
totul: Dacă trebuie să-i mulțumim cuiva
atunci trebuie să facem acest lucru Domnului,
că a fost cu noi și că până acum ne-a ocrotit.
Dacă anul trecut n-am avut posibilitatea să
venim la el, să recunoaștem, să-i mulțumim
ce ne-a făcut, atunci să facem acum și în
viitor. Pentru acest lucru cerem ajutorul lui
Dumnezeu! 
Vă dorim un Crăciun Binecuvântat și un An
Nou fericit în putere, sănătate pentru fiecare
locuitor al comunității! 
Decembrie  2016 

Nagy Ferenc,
Preot reformat din Seuca  


