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Tisztelt honfitársaim, kedves barátaim!

“Isten kegyelme elfedi a kudarcot 
de a tétlenségért nem kárpótol, a saját 
részünket nekünk kell megtennünk.”

Henry Cloud

Infrastrukturális 
befektetések a 2016-os évben

„Csenget a postás, 
egy igazi sorstárs...”

Öt percnyi segítség többet 
ér tíz napi szánakozásnál

Újra focicsapat 
Vámosgálfalván

Egy közösség jövője a 
gyermekekkel kezdődik

Újra együtt ünnepelve

Vámosok találkozója 
Vámosújfalun

A vámosgálfalva község helyi tanácsa és önkormányzata
áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván!

Ilyenkor karácsony táján jólesően ölel át
az egymásra figyelés, a béke, a szeretet, az
önzetlen ajándékozás érzése. Ott pedig,
ahol ezek az értékek fellelhetők, meghitt,
bensőséges kapcsolatokra épülő családot,
közösséget lehet építeni, egy olyan kö zös -
séget, amely megérti, átérzi azt, hogy nem
csak ünnepeinket, de hétköznapjainkat is
ezek az érzések, értékek kell áthassák, a
gyűlölködés, harag, rosszindulat helyett. 

Most, számadás idején, hálaadással tar-
tozom a Gondviselőnek ez évi megvaló -
sításainkért, Önöknek pedig köszönettel a
helyhatósági választások során előlegezett
bizalomért. Megvalósításokban gazdag évet
tudhatunk magunk mögött. Választás előtt
tett ígéreteim betartása elsőrendű célként
szerepelt. A község lakóinak életminőségét
meghatározó nagy projektek megvalósítása
mellett, számos kisebbet bonyolítottunk le,

de számunkra újra bizonyossá vált, hogy
egy se valósult volna meg az Önök hoz-
zájárulása, türelme, megértése nélkül. Jövő -
beni munkálataink során is erre lesz szük-
ségünk, hiszen az időtálló munkálatokhoz,
eredményekhez időre, kitartásra, közös hoz-
zájárulásra van szükség, még türelem terén
is. 

Vámosgálfalva Tanácsa, Önkormányzata
és jómagam nevében is községünk minden
la kójának áldott karácsonyt, békés, boldog,
eredményekben gazdag új évet kívánok.
Adja Isten, hogy az előttünk álló 2017-es
esz tendő mindennapjait az összefogás, az
együttműködés, a közösségünkért való
tenni  akarás jellemezze! 

Áldott Ünnepet és Boldog Új Évet!

Balog Elemér polgármester

Ünnepi csomagosztás
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Befektetések a 2016-os évben

Infrastrukturális befektetések
Vámosgálfalva község szintjén a 2016-os évben

2016-ban, Isten segedelmével, sikerült megvalósítanunk több folyamatban lévő tervet:

Mélyen meghatódva és ugyanakkor
megtisztelve érzem magam, az Önök,
belém, és abba a meggyőződésbe vetett
bizalomért, hogy községünk vezetését egy
olyan ember irányítsa, aki szakértelemmel
és felelősségteljes munkával tesz eleget eme
tisztségnek, és aki igazán törekszik arra,
hogy közösségünk sorsa jobb legyen, ezekkel
a szavakkal kezdte Balog Elemér úr üzenetét,
amelyet a vámosgálfalvi lakosokhoz intézett
2016 június 7-én, akkor amikor újra válasz-
tották Vámosgálfalva Polgármesterévé.  

2016 június 6-án, a község lakosai
határoztak, választván a négy jelölt közül,
akik a polgármesteri székre pályáztak (Balog
Elemér, Belényesi Csaba, Máthé Levente,
Bichiș Porfirie) a legjobbat, mely tényt a
szavazatok nagy száma is mutatja. 

A szavazati joggal rendelkező állam-
polgárok voksai alapján: 

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

Ugyancsak június 6-án, 2016-ban
megválasztották a csapatot is, a Helyi
Tanács (RMDSZ – Romániai Magyar
Demokrata Szövetség 10 tanácsos: Imre
Nicolae, Keszeg Francisc Ioan, Keszeg
János Attila, Magó Francisc, Mátyás Alexan-
dru Ştefan, Soos Levente, Szász János,
Szentgyörgyi Anna, Vásárhelyi Francisc,
Végh Tamás, PNL - Nemzeti Liberális
Párt – 1 tanácsos: Belenyesi Csaba, PPMT
- Erdélyi Magyar Néppárt – 1 tanácsos:
Keszeg Ștefan, PMP - Népi Mozgalom
Pártja – 1 tanácsos: Bichis Porfirie), akik
a polgármester mellett állnak annak
érdekében, hogy kivitelezzék az elkezdett
projekteket, valamint új terveket valosít-
sanak meg. 

Ezen község lakosaként remélem, hogy
a polgármester, alpolgármester, valamint
a tanácsosok, Vámosgálfalvából községből
egy szép és modern községet teremtenek,
személyiséggel és sajátos arculattal. 

Aurelia – Pompilia Bogdan
Vámosgálfalvi Választókerületi 

Választási Iroda elnöke       

• A vámosgálfalvi és szőkefalvi kultúrott -
honok modernizálása – a PNDR (Vidék -
fejlesztési Nemzeti Program) keretén
belül beadott támogatásra 

• A szőkefalvi Gorga utca felújitása és mo -
dernizálása – a PNDL (Helyi Fejlesztési
Nemzeti Program) keretén belül beadott
támogatásra 

• Ezen az őszön aláírtuk a támogatási
szerződést a vámosgálfalvi óvoda fel újí -
tására és modernizálására, amelyre egy
3.002.400 lejes támogatást kaptunk az
AFIR-tól (Vidéki Befektetések Támo-
gatásának Intézménye). 

• A szennyvízcsatornázási munkálatokat
folytattuk ebben az évben is, 1.628.548
lejes kiadással a SC GEIGER TRANSIL-
VANIA SRL kivitelező irányába. A mun -
kálatokat a közeljövőben zárjuk le. 

• Ugyanakkor, folytattuk a felújítási és
modernizálási munkálatokat ami a Gorga
utcát illeti Szőkefalván, 300.000 lejes ki-
adással a SC FLOREA GRUP SRL által. 

• Az év elején megkötöttük a tanácsadói
(60.000 lej értékben) és a DALI (Beav-
takozási Munkálatok Jóváhagyásának
Dokumentációja) kivitelezésére szóló
szerződést (105.000 lej értékben), ami
a vámos gálfalvi valamint a szőkefalvi
kul túrotthon modernizálását és

javítását illeti.
• Megkötöttük a tanácsadói szerződést a vá-

mosgálfalvi, szőkefalvi utcák, valamint a
küküllőpócsfalvi községi út javításának és
modernizálásának érdekében, 30.000 lej
értékben. 

• Kiállítottuk a PT-t (Műszaki Tervet) és a
DDE-t (a Kivitelezési Részleteket)
(76.281, 98 lej értékben) a vámosgálfalvi
óvoda javításának és modernizálásának
érdekében. 

• Folytattuk Vámosgálfalván és Szőke fal ván
a járdák építését, a munkálatok összértéke
95.397, 15 lej. 

• Beszereztük a szükséges járólapokat, ame-
lyek a járdák feljavítására szolgáltak Vá-
mosgálfalván, a kivitelezési szerződés
értéke 65.800 lej volt. 

• Szerződtettük a vámosgálfalvi legelők
létesítményének berendezését elősegítő
szol gáltatásokat, a szerződés értéke
12.164 lej.

• 2017 februárjában, az új ülésszak meg -
nyitásakor, amikor támogatási kér vé -
nyeket lehet benyújtani a  POR (Vidéki
Hatékonysági Program) keretén belül,
beadjuk a Vámosgálfalvi Fogarasi Sámuel
Általános Iskola bővítésére, moder -
nizálására és felújítására szolgáló támo-
gatási kérést.

2016-os 
helyhatósági
választások
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Év végéhez közeledve értékelhetjük az ok-
tatási-nevelési tevékenységünk augusztusban
véget ért 2015-2016 tanévét, és számot ad-
hatunk az új 2016-2017-es tanévről, amely
szeptemberben kezdődött.  

Az előző tanévet sikeresen zárta tanin-
tézményünk. Tanulóink munkájuknak és
odaadásuknak megfelelő eredményeket értek
el. Jól tudjuk, hogy akit tanítanak, az gyor -
sabban tanul, mint az, akit nem tanítanak,
és ha a diák fogékony a tanításra, akkor job-
ban teljesít. Diákjaink helytálltak az óvodai,
iskolai és az azon kívüli tevékenységekben is.
Jó eredményekkel tértek haza a sokféle iro-
dalmi, tudományos, művészeti vetélkedőről
és sportversenyről, amin részt vettek.

Pedagógusaink arra törekedtek, hogy az
elméleti oktatást gyakorlati tudással egészítsék
ki, úgy, hogy jól működő, hatékony,
nevelőhatasú interaktív didaktikai mód -
szereket alkalmaztak a gyermekekkel való
munkában. 

A VIII. osztályt végzett tanulóink sikeresen
felvételiztek a IX. osztályba és az általuk
választott iskolákban és szakokon tanulnak
tovább.

A 2016-2017 tanév újdonságokat is ho-
zott: a Tanulók Státuszát és az új Egyetem
előtti tanintézmények szervezési és működési
keretszabályzata. A Tanulók Státusza a tan-
ulók jogait és kötelességeit tartalmazza és
azokat a rendelkezéseket, melyek által részt
vehetnek az iskola életében és tevékenyen
közreműködhetnek személyiségük fej -
lesztésében. A keretszabályzat az iskola ma -
nagementben és az iskolai tevékenységek szer -

vezésében hoz újdonságokat.
Mit tűzünk ki célul az új tanévben? Azt,

hogy olyan tanintézményt működtessünk,
amiben minden óvodás és tanuló megtalálja
a helyét, és olyan oktatásban részesül, ami
valóban hasznára válik az életben. Arra is meg
szeretnénk tanítani diákjainkat, hogy a
jövőbeni helyzetekben a javukra és hasznukra
cselekedjenek. Pedagógusaink személyre -
szabottan kell hogy tanítsanak és figyelniük
kell arra , hogy a tanulók iskolai eredményei
egyre jobbak legyenek.

Az utóbbi években tanintézményünk in-
frastruktúrája nagyon sokat fejlődött, így a
tanulók korszerű környezetben formálhatják
személyiségüket - társadalmi partnereinkkel
együtt a tolerancia és a megértés jegyében,
különböző társadalmi-kulturális közegből
származó és más-más nemzetiségű gyermekek
között. 

Vámosgálfalva Helyi Tanácsa és Polgármes-

teri Hivatala állandóan segített és támogatott
munkánkban, jól együtt mű köd tünk a helyi
egyházakkal, a rendőrséggel és az orvosi
rendelőkkel, helyi és más helyiségbeli gaz-
dasági egységekkel.

2017 év elején elkezdjük építeni az új,
kor  szerű óvodát, és reméljük, hogy ezzel ser -
kentjük a helyi lakosság születési arányát, és
pozitív jövőképet alakítunk ki. 

Nagy átalakulás előtt állunk, új próbák előtt,
melyeknek sikeresen eleget kell tennünk.

Megköszönöm mindazoknak, akik támo-
gatatták és segítették tanintézményünket, akik
bίztak bennünk és remélem, hogy a jö vőben
is bίznak majd. 

Áldott Karácsonyt, örömökben és sikerek-
ben gazdag Új Évet kίvánok Vámosgálfalva
község minden lakosának. 

Fogarasi Sámuel 
Általános Iskola Igazgatója,

Pataki László tanár

A postaszolgálat minden ember életében
jelentős szerepet tölt be. Még az elektronikai
közlés korszakában is, a Posta, sok millió
ember számára a legelérhetőbb közlési eszköz
marad. Éppen ezért bátran kijelenthetem,
hogy a Posta alkalmazottai maximális fele -
lőséggel elvégzik a rájuk háruló te vé keny -
ségeket. És amire a legjobban vágyunk, hogy
minden embernek, aki átlépi küszöbünket
mindenek előtt egy minőségi szolgáltatást
nyúj tsunk és elnyerjük a hálájukat szolgál-
tatásainkért. 

Az újság keretén belül, mi, a Vámosgál-
falvi Postahivatal alkalmazottjai meg 
szeretnénk köszönni a helybeli in  téz -
 ményeknek, vala mint minden lakosnak az
együtt működést, a támogatást és a türelmet,
amelyet bizonyítottak, azokban a pillanatok-
ban is, amikor az újságaik és leveleik kissé
megkésve ér keztek meg. 

Minden megérdemelt tisztelettel, kérjük
en gedjék meg, hogy sok egészséget, lelki bé -
két, hosszú életet és nyugalmat kívánjunk a
szeretteik körében. 

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet!  

Dörr Mihaela Valentina
Postafőnök 

A célunk: tanulásközpontú iskola

„Csenget a postás, egy igazi sorstárs...”



Öt percnyi segítség többet ér tíz napi szánakozásnál
Lassan már 2 éve, hogy a Diakónia 
Keresztyén Alapítvány alkalmazottjaként
dolgozom, mint otthoni beteggondozó. Az
elején nem volt könnyű megértetni az em-
berekkel, hogy segíteni akarunk rajtuk, 
könnyíteni a testi és lelki terheiken. 

Ma már jó érzés látni azt, ahogy felcsillan
a szemük amikor belépek otthonaikba. Vá-
mosgálfalván a 2016-os évben a látogatások
száma kétszeresére nőtt az elmúlt évhez vi -
szo nyítva, azonban Szőkefalván és Küküllő -
pócsfalván még nem sokan érdeklődnek e
szolgáltatás iránt. A leggyakrabban igényelt
szolgáltatások közé sorolható a kötözés,
vérnyomás- és vércukoszint mérés, orvoshoz
szállítás, gyógyszerek beszerzése és adagolása,
bevásárlás, számlafizetés valamint tolószéket,
járókereteket és speciális ágyak kölcsönözése
a súlyos betegeknek.

Ebben az évben Húsvét és Karácsony al-
kalmával ajándékcsomagokat osztottunk 
Balog Elemér polgármesterrel, amelyeket a
Diakónia Alapítvány biztosított. Júniusban
került sor a vámosgálfalvi munkapont hi-
vatalos beiktatására. Ez alkalommal a  Vá-
mosgálfalvi Református Egyház egy irodát
biztosított a Diakónia részére, amit ez úton
meg szeretnék köszönni. Október 5-én részt
vettem Szovátán a Lelkészértekezleten, ahol
munkatársnőimmel vérnyomást és
vércukor -szintet mértünk. 

November 4-én Szászrégen főterén gyer-
tyát gyújtottunk a Diakónia Alapítvány el-
hunyt gondozottjainak emlékére, ahol sajnos
mi is volt kire emlékezzünk. Távoztak az
élők sorából: Kádas Sára, Varga Ferenc, Bara
Juliánna, Hídi Anna, Szakács Rozália és
Vásárhelyi Gyula. Ezen az eseményen Varga
Anna, Varga Ferenc özvegye vett részt. A
hozzátartozók vígasztalására a következő ver-
set szeretném idézni, amelyet Ekkehard
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„Hisz van a test gondozásának egy olyan 
módja, mely feledteti, hogy a test 
megrokkant, mert az egész emberi lényt 
burkolja be a gyöngédség.” 

Marie de Hennezel

Höver előadó, lelkész a palliatív tanfolyamon
olvasott fel nekünk.

„Ha meghalok, engedj, hadd menjek el,
Vár reám mit látnom s tennem kell.
Könnyeiddel magadhoz ne köss.
Örülj, hogy sok évünk volt közös.
Szerettelek. Hogy mily jó volt veled,
Te még nem tudhatod, csak sejtheted.
Hogy szerettél, köszönöm neked,
De útra most már egyedül kelek.
Bánkodj kicsit, ha bánkodnod muszáj,
De túl sokáig magadba ne szállj!
Csak rövid időre leszek tőled távol,
S emlékem szívedben addig is világol.

Sosem leszek messze, megy tovább az élet,
Látni s érinteni nem tudsz engemet,
Szívedből érezd szerelmemet.
Veled lesz mindenkor, lágyan átölel
Míg végül te is egyedül indulsz az úton el,
Tárt karokkal várlak s boldog mosollyal
Hazaérsz hozzám minden bizonnyal.” 

A palliatív tanfolyam áprilisben kez -
dődött, 6 tömbre van felosztva és 2017
májusában ér véget. Hogy mi is a palliatív
ellátás? E kezelés célja elsődlegesen már nem
a terminális állapotú betegek gyógyítása, ha -
nem fájdalmaiknak, szenvedéseiknek
csökkentése, az életminőség javítása, vala -
mint a hozzátartozók segítése a betegség és
gyász terheinek viselésében.

November 18-19-én részt vettem Szászré-
genben a Bethlen Kata Konferencián,
amikor a helyi Diakónia megalapításának
10. évfordulóját is megünnepeltük.

Kihasználva az alkalmat, meg szeretném
köszönni Balog Elemér polgármester és Szász
János polgármester helyettes uraknak, vala -
mint a Vámosgálfalvi Helyi Tanácsnak a
pénzügyi és erkölcsi támogatását, ami nélkül
nem működhetne e szolgáltatás közs é -
günkben.

Befejezésül, kívánok a község lakóinak ál-
dott Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Szálteleki Márta, 
a Diakónia Alapítvány 

alkalmazottja



Frisskarézó Néptánccsoport. Múlt, jelen és jövő

A csoport 1994-ben alakult, azzal a céllal,
hogy a helyi hagyományokat mentsük át az
utókornak. A faluban régebb is táncoltak, de
a Frisskarézó Néptánccsoport alakításában
fontos szerepe volt Vásárhelyi János tanár
úrnak, aki szívvel-lélekkel adta át tudását
diákjainak és nemcsak. Ez alkalommal meg
szeretnénk neki köszönni a hozzáállását,
türelmét és kitartását, mivel mi is az ő irányítása
alatt kezdtünk el táncolni.

A tánccsoport működése kis időre megszűnt,
de 2013-ban a helyi RMDSZ Nőszervezet
indítványozására, Vásárhelyi tanárúr
újraélesztette a tánccsoportot. Neki segítve
előkészíteni a Húsvéti Zsongást vettük észre,
hogy a gyerekek szeretnek tán colni és rájöttünk,
hogy igény van a néptáncra és annak további
oktatására.

Nem várhattuk el a tanár úrtól, hogy
egyedül foglalkozzon annyi gyerekkel és úgy
döntöttünk, hogy segítünk neki. Ámde, mikor
a tanár úr látta, hogy mi is igyekszünk
ugyanolyan lelkesen továbbadni a tanultakat
mint ő, egyre ritkábban jelent meg a próbákon
és ekkor jöttünk rá, hogy ő szerette mit
csinált, de szívesen átadná a stafétát is.

Táncosokként egyszerűnek tűnt a tanítás,
de később átvéve az oktatói szerepet, rájöttünk,

hogy nem egyszerű feladat. Ezért tanácsokat
és ötleteket mindig kértünk és fogadtunk a
tanár úrtól. 

Jelenleg két csoport működik, a tánccso-
porton belül: a Kicsik (kb. 30 gyerek 3-9 év
között) és a Nagyok (kb. 25 gyerek 9-13 év
között). A kicsiknél gyermekjátékokkal és
egyszerű lépésekkel kezdtük az oktatást, nép-
dalokat énekelve próbáltuk felkelteni
érdeklődésüket a néptánc iránt. Nem is
annyira fontos, hogy pontosak legyenek azok
a lépések vagy csapások. Ez majd idővel jön.
A lényeg, hogy a gyerekek rájöjjenek, hogy
ők a hagyományok továbbvivői, hisz az övéké
a jövő. Élnünk kell a hagyományainkkal, al-
kalmazva őket a mai korhoz.  

A nagyoknál küküllőmenti táncokkal
kezdtük, de már más tájegységek táncait is
igyekszünk elsajátítani. Mi nem tanultunk
más táncokat, csak a küküllőmentit, ezért a
tanár úr tanácsára kértük Varga Attila segítségét,
mivel ő a Kökényes Néptánccsoport tagja.
Vállalta a feladatot, de a néptánc az páros
tánc, ezért lányra is szükség volt. Attilára
bíztuk, hogy párt keressen magának, és így
csatlakozott Székely Evelin hozzánk, aki
ugyanúgy a Kökényes Néptánccsoport tagja.

Ma már négyen oktatjuk a néptáncot. A

nagyokkal Magyarországon is táncoltunk
különböző eseményeken, bemutatva a
küküllőmenti táncokat és azoknak a szépségét.
Többnyire önerőből működtetjük a tánccso-
portot, a szülők támogatásával, de szeretnénk
megköszönni a Polgármesteri Hivatal és a
Helyi Tanács támogatását is.

Évente műsorokat szervezünk Húsvétkor
és Adventkor, ahol örömmel tapasztaljuk,
hogy a szülők és nagyszülők büszkék a gye -
rekere, unokákra látván lelkes hozzáállásukat
a néptánchoz. A legjobb pedig az, hogy a
gye rekek szeretnek táncolni és nem kényszerből
teszik. Az idén december 18-án került sor az
Adventi fellépésre, a gálfalvi kultúrotthon-
ban.

Nagyon örülünk, hogy évről évre gyara-
podunk, és ezúttal szeretnénk köszönetet
mondani a szülőknek, nagyszülőknek, akik
lelkesen hozzák, küldik a gyerekeket a próbákra
és támogatnak minket a munkánkban. Foly-
tatni szeretnénk ezt a munkát, ezért jövőre
nézve szívesen várunk minden érdeklődőt.

Végezetül még csak annyit, hogy amit az
ember szívesen és örömmel tesz, az nem
fáradtság.

Réti Kinga és 
Keszeg János-Attila tanácsos

Vámosgálfalva Helyi Tanácsa és a helyi RMDSZ és Nőszervezete
az idén is megszervezte a Mosolygós Karácsonyt a 75 éven
felüli idős lakosoknak.

Köszönet partnereinknek: a Szász Hordója, a DIAKÓNIA,
és főtámogatóinknak: SURTEK Műszaki Barkácsáruház,
NŐSZERVEZET és a REINERT cég, KOLPINGHÁZ, ROYAL
GERMAN FISH& SEA FOOD, INTERCARN DISTRI -
BUTION, TRANSILVANIA ROYAL FOOD! Áldott ünnepeket

és minden elképzelhető jót kívánunk 2017-re!
Köszönjük a SURTEK Műszaki Barkácsáruháznak az ünnepi gy-

ermek-csomagok támogatását! Istenől áldott karácsonyt, sikeres,
boldog új évet kívánunk a vezetőségnek és alkalmazottainak egy aránt!

Köszönet a Szász Hordója cégnek és értékesítési vezetőjének
ünnepségünk megnyitójának alkalmából kiosztott gyermek-
 csomagokért és a finom ételért, amit a résztvevőknek főztek! 
Isten fizesse, és áldott ünnepeket kívánunk!
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Hirdetés:
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2013 szeptemberében indult be a vámosgálfalvi
RMDSZ Nőszervezet keretén belül a fu-
rulyakör, amely heti egy alkalommal kap
helyet a többi tevékenység mellett. Ez a kör
egy iskolán kívüli tevékenység, amely a
megszólaltató furulyával csábítja a gyerekeket.
Nagy örömömre, 10 gyerek ma már haladó
szinten tanul, a tavalyi év vége fele egy kezdő
csoport is beindult 5- 8 éves korosztállyal,
akik szintén nagyon ügyesen haladnak. 

Célom a zene megszerettetése, a zenei
hallás fejlesztése, a magyar zenei kultúra megis-
mertetése és megőrzésének alapozása. Megis-
merkednek a furulyázás alapjaival, örömet
szereznek és színt visznek saját életükbe. Az
év különböző ünnepeire szép énekeket, dalocs -
kákat sajátítanak el, míg a  nagyok sok
népdallal egyaránt gazdagodnak, kiegészítik
meglevő zeneanyagukat, zenei tudásukat,   szí-
nesítik mindennapjaikat.

Az érdeklődő gyerekek heti rendszerességgel,
örömmel és nagy odaadással vesznek részt az
órákon és törekednek, hogy minél pontosabban
sajátítsák el a zenei hangjegyek lefogását a fu-
rulyán. 

Nagy a lelkesedés a kiscsoport körében is,
kis ujjacskáikkal próbálják lefogni a hangokat
és nagy az élmény, ha ez pontosan sikerül. 

Ezek a gyerekek elsősorban magukért ta -
nulnak, megörvendeztetni a családot, de

szívesen színpadra is lépnek és a közösségért
is eleget tudnak tenni.

Szívből furulyázunk, bárki aki kedvet kap
könnyen csatlakozhat, szeretettel  látjuk, várjuk!

Ozsváth Ilona 
vallástanár

Vámosgálfalván 8 év után újra megalakult  a
felnőtt focicsapat, amely az 5-ik megyei ligában
szerepel.

Nem kis erőfeszítéssel, úgy anyagi téren,
mint a csapat összeállítása és a já té kosok iga-
zolása szempontjából, 2016 –ban sikerült
beiratkozni az A.S. VOINȚA GĂNEȘTI név
alatt a bajnokságba. 

Annyi kimaradt idő után nemcsak létrejött
ez a csapat, hanem versenyképes, kompetitiv.

Jó eredményeket ért el az 5-ik liga bajnokság
első felében és meggyöződésem, hogy a baj -
nokság második felében is ugyanilyen, sőt
jobb eredményeket is érhetünk el több munká-
val, odaadással.

Az A.S. VOINȚA GĂNEȘTI a lenti cso-
portban 11 csapat közül a 3.-ik helyen végzett
de a játékok zajlása szerint kétség nélkül
merem állítani, hogy az első helyen is végezhet-
tünk volna egy kis odafigyeléssel és jobb
fizikai felkészültséggel. Viszont ezen javítani
fogunk a téli szünetben és így még több
pontra számítok a bajnokság második felében. 

Szeretném megköszönni  a polgármester,
al polgármester és a Helyi Tanács támogatását,
valamint a szponszorok támogatását, akik

mellettünk álltak.
Remélem minél több ideig fenmarad ez a

csapat, legalábbis mi úgy szeretnénk, jó magam
és Bartos Bálint elnök, aki nagyon sokat segít
a csapat műkődésében. 

És most felsorolnám a főszereplőket, akikkel
elértük ezeket a jó eredményeket:                                                 

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 edző

Újra focicsapat Vámosgálfalván

Vámosgálfalvi furulyacsoport
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Az általános iskola után a dicsőszentmártoni
Kémiai Líceumban végeztem, majd ezt
követően a marosvásárhelyi Kántor-
Tanítóképző Főiskolán folytattam tanul-
mányaimat. Már gyermekkorom óta kívánkoz-
tam egy zeneiskolába, amely annak idején
számomra lehetetlen volt, de most hálás
vagyok Istennek, hogy vágyaim teljesültek.
Sok hasznos dolgot tanultam a főiskolán,
amelyet fel tudok használni szülőfalumban,
Vámosgálfalván, munkám során, ének -
vezérként, és karvezetőként is. Úgy érzem,
hogy ez a tehetség Istentől van, amelyet hi-
vatásként fogok fel, és arra törekszem, hogy a
nekem adott tálentumokat kamatoztassam.
Amikor kórussal foglalkozom, mindig eszembe
jutnak volt tanáraim, akik lelkesen arra
törekedtek, hogy minél jobb és sikeresebb
eredményeket érjünk el. Hálás köszönetemet
fejezem ki minden egyes tanáromnak, Isten
áldását kívánom életükre.

Évtizedek óta községünkben énekelt a
Dalárda, majd a Nőszövetség, melyet egykor
Keszeg János tanító alapított, majd ezt követően
Dézsi Ferenc ének-zene tanár vezetett, de
sajnos néhány évvel ezelőtt ő is elhunyt, s így
rám hárult a feladat, hogy kiváló munkájukat
folytassam.

2008 augusztusában létesítettünk egy ve -
gyeskart, amelynek a Magvető kórus nevet
adtuk,  20-25 tagot számlál. Hetente egy al-
kalommal tartunk próbát. Egyházi énekekkel,
népdalfeldolgozásokkal és a természet szépségeit
megéneklő művekkel gazdagítjuk reper-
toárunkat. Nagyon örvendek, mert a
kórustagok annyira lelkesen jönnek minden
egyes próbára, hogy ha előfordul, hogy egy-
két kórustag visszalép, feladja, vagy elköltözés
miatt kiszáll a kórusból, utánpótlás mindig

kerül. Természetes, hogy a repertoárt annak
függvényében is választom, hogy mennyire
felel meg könnyebbségi vagy nehézségi szem-
pontból, de mindig pozitív a hozzáállásom,
és sosem történik meg az, hogy feladom,
még ha valamelyik kórusműnek egy-egy része
nehezebb is, addig próbálunk, amíg sik-
erélményben van részünk.

Legtöbbször református templomunkban
szoktunk szolgálni, minden egyes ünnepnapon.
A kultúrotthonban is fellépünk egy-egy
fontosabb eseményen, de a Szász Hordója
vendéglőnél is eleget teszünk a meghívásnak.
Már több alkalommal voltunk az Adventi
vásáron, és olyan művekkel örvendeztettük
meg a közönséget, amelyek németül is
énekelhetőek, így a szervezők is örömmel
hallgatták, mivel nemcsak a harmóniának
örvendhettek, hanem annak is, hogy értik,
amit énekelünk.

Arra is törekszünk, hogy más településsel
is létesítsünk és ápoljunk kapcsolatot.

Szabó István-János lelkipásztornak
köszönhetően létrehoztunk egy testvér-
gyülekezeti kapcsolatot, mivel az ottani
lelkipásztorral együtt végezte annak idején
teológiai tanulmányait. Ez a falu, amit em-
lítettem, Máramaros megyében található,
Koltó. Tavaly egy meghívásnak tettünk eleget,
amikor ellátogattunk gyülekezetükbe, majd
szolgáltunk is. Ha Isten megsegít, szeretettel
várjuk őket hozzánk már jövő év januárban.
Évente Szászrégenben megszervezik a Pünkösdi
Kórustalálkozót, és a Kis-Küküllő mentén
egy-egy templomban az Adventi Kórus talál -
kozót, és ezeken szintén részt veszünk. Magyar -
országon is énekeltünk már Nagyhegyesen,
Tiszalúcon, Vámosgyörkön.

Bárki, aki szívből énekel, csatlakozhat
kórusunkhoz, hogy együtt dicsérjük az Urat,
hiszen minél több hang szólal meg egy kórus-
ban, annál csodálatosabban hangzik.

Szabó Gyula, 
kántor-tanító

Az IKE (Iúsági Keresztyén Egyesület) egy
nemzetközi iúsági mozgalom, melynek célja
,,Egy közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat,
akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Is-
tenüknek tartják a Szentírás szerint; az Ő
tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben;
és az Ő országát terjesztik a fiatalok között!”

Szülőfalumban, Vámosgálfalván is aktív
IKE - közösség van. Vasárnaponként szoktunk
találkozni. Ezeken az alkalmakon énekelünk,
beszélgetünk, sőt, olykor játszunk, és minden
egyes alkalmat imával zárunk. Mindenkinek
megvan már a kedvenc éneke a ,,zöld
énekeskönyvből” (Zengjed a dalt!) és szinte
az összes éneket tudjuk már. 

Folytatás a következő oldalon

Magvető Kórus „Nem lehet egészen boldog ember, akinek 
nem öröm a zene.Erre az örömre azonban 
tanítani kell az emberiséget, mert 
magától nem jut el odáig.” 

Kodály Zoltán

IKE Vámosgálfalván
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IKE Vámosgálfalván - folytatás

A hangulatot a hangszerkíséret dobja fel,
melyről kántorunk és jópár tag gondoskodik.
Olyan témákat dolgozunk fel, amelyek főleg
minket, fiatalokat foglalkoztatnak, mint pl.
a család szerepe, az emberi kapcsolatok, az
ima fontossága, stb. Időközönként filmet is
szoktunk nézni, amelyet utána mindig
megvitatunk, feldolgozunk; ezek által is
közelebb kerülünk Istenhez.

Amikor legátust fogad a gyülekezet, ra-
gaszkodunk ahhoz, hogy IKÉ-re is látogasson
el. Ha pedig ideje megengedi és eljön, akkor
ismerkedés után általában az szokott lenni
az első kérdésünk, hogy mi késztette arra,
hogy a teológiát válassza a tudományágak
színes palettájából; majd továbbfaggatjuk a
teológusok életéről és az egyetemi évekről.
Egész jó beszélgetések szoktak ilyenkor
kialakulni. Végül, mindig megkérjük a
legátust arra, hogy egy rövid cikket írjon
iúsági lapunkba, a WIFIbe, a nálunk
eltöltött időről.

Az IKE- közösség tagjaiból kialakult egy
iúsági zenekarunk is, a VIFI Együttes,
mely már többször fellépett templomunkban,
Iúsági találkozókon, valamint Imaheti al-
kalmakon is. Csodálatosan énekelnek, zenél-
nek, igazán lelkiismeretes munkát végeznek.

Továbbá, az IKE- csapat tagjai részt
szoktak venni a Küküllői Református Egy-
házmegyén belül hónaponta megszervezett
Iúsági találkozókon, ahol előadásokat  hall-
gathatnak meg és ahol nagyon sok új
emberrel ismer ked hetnek meg.
Munkatársképző táborokban, a Válts Irányt
IKE- fesztiválon és Imaéjjelen is voltunk
már, melyekről mind felejthetetlen
élményekkel tértünk haza. Soron következik
a Várom az Urat és az Égjen a láng zene-
fesztivál is, amit már nagyon várunk.

Számomra az IKE a lelki menedéket, tá-
maszt jelenti, ahol kedves emberek vesznek
körül és ahol minden kérdésemre választ
kapok. 

PATAKI TÍMEA, IKE-tag

Hagyományok, jövőnk és Húsvéti Zsongás

Egy közösség jövője a gyermekekkel kezdődik

Ő mindent lát, amit teszünk, és amit nem
akarunk tenni, vagy nem szeretünk. Ha tet-
szik, ha nem, ő úgy viselkedik, mint mi. Ha
kiabálunk, ő is kiabál. Ha mosolygunk, ő is
mosolyog. A gyermek a szülő tükörképe.

Elgondolkodtunk-e már azon, mi lesz, ha
mi nem leszünk, és a gyermekünknek
nélkülünk kell boldogulnia. Mit hagyunk
magunk után? Mit hagyunk rá? Van-e türelem,
hit, szeretet, békesség és egyetértés, megbocsátás
bennünk? Pozitív vagy negatív példaképek
vagyunk? Vagy csak a házunk, autónk marad
rá, az anyagiak? Meggyőződésem, hogy NEM!
Mi, vámosgálfalviak, teszünk is azért, hogy
gyermekeink szellemi öröksége erősödjék. Ezt
a célt szolgálja a már hagyománnyá vált
Húsvéti Zsongás, amit március végén Vá-
mosgálfalva RMDSZ Nőszervezete  harmad-
szorra szervezett meg. Ez az esemény
közösségélményt nyújt, főleg a gyermeknek,
összekapcsolja a helybéli tagokat, barátokat
azzal a céllal, hogy együtt éljék meg a Feltámadás
ünnepét szülők és gyermekek közös program-
jaként, jelszó: „együtt ünnepelni”.

Az idei év megnyitó beszédét nyugdíjas
tanár tartotta meg. 

Szabó István János református lelkipásztor
javaslatára vegyes korú csapatok kialakítására
került sor, akik a bibliából különböző kérdésekre
keresték a választ, versenyeztek, és pantomimet
is bemutattak. A verseny a legjobb körülmények
között zajlott. A lelkes csapatmunka gyümölcse
volt: a közös nevetés és mosolyok, az ismerkedés
öröme, lehetőség együtt tanulásra, együtt
mun kálkodásra.

A Nőszervezet tagjai segítettek a gyer-
mekeknek tojást festeni. Nem maradt el a
legények locsolóverse és a lányöntözés sem,
ősi szokás szerint. Vidáman. A közös éneklést
Szabó Gyula kántor vezette és jókedvre derítette
a gyermekeket.

Fekete Rozália Erika, a helyi RMDSZ
Nő szer vezeti elnöknő, Balog Melinda
tanárnővel óriás hímestojás-plakátot készített
számunkra, amelyet minden résztvevő saját
puzzle- darabjának az eredeti kerethez való

illesztésével kellett összerakni. Jó móka volt,
és élveztük az újdonságot.

A gyermekek számára az ünnep utolsó
pontja volt a legizgalmasabb: a csokitojás-
vadászat, jól ismert és bevált szórakozás. Alig
várták, hogy a finom tea után kirohanjanak a
játszótérre megtalálni a nyomtatott hímes
tojás párját, és beváltsák csokitojásra. Esett az
eső, páran megáztak, mégis örömmel kutatták. 

Ez alkalommal azt is tapasztaltuk, hogy
amiképpen a szülő foglalkozik a gyermekével,
a gyermek is úgy viszonyul a világhoz. Tágabb
értelemben is érvényes ugyanez: ahogyan egy
közösség kezeli a gyermekeit, az iúságát,
olyan lesz a jövője. Ha a szülő gyengéd és sze -
retettel viszonyul a világhoz, akkor a gyermek
is úgy fogja látni és kezelni azt, türelemmel,
szeretettel. 

Minden ünnepünk, vasárnapi isten-
tiszteletek, néptánc-fellépések, egyházi és
történelmi témájú versenyek, farsang, március
15-e, alkalom arra, hogy gyermekeink el-
sajátítsák kultúránkat és a magyar identitás-
tudatuk erősödjön. Minden nap alkalom szá-
mukra, hogy személyiségüket fejlesszék, ellessék
a példaképüktől a viselkedésformákat, gon-
dolkodásmódokat, türelmet, problémakezelést.
Tőlünk tanulnak élni. Ezért figyeljünk jobban
magunkra és az iúságra.

A Húsvéti Zsongás is jó alkalom volt a
gyer meknek tanulásra, és éreznie, hogy ő a
legfontosabb számunkra, és közénk tartozik.

Adja Isten, hogy mi is jó példaképek
legyünk gyermekeink számára!

Köszönet mindenkinek, kedves Balog 
Elemér polgármesternek, Szentgyörgyi Anna
Kis- és Nagyküküllőmenti Nőszervezeti
alelnöknőnek, Fekete Rozália Erika helyi
elnöknőnek az áldozatos munkájukért, hogy
mindig megszervezik az eseményeket és  kiáll-
nak a közösség érdekeiért, önfeláldozó
munkájukban támogatják a vámosgálfalviakat,
nem sajnálva sem az időt, sem az energiát
erre a célra.

Szabó Edit Edina,
Közgazdász

Életünknek értelme és célja van. Mind -
annyiunk élete példakép lehet egy gyer-
meknek. A szülő, akarva- akaratlanul,
példakép a gyermeke számára. Elgon -
dolkodtunk-e már azon, hogy milyen pél-
dakép vagyunk gyermekeink, közösségünk
számára? Életünk könyvében minden egyes
lap nyitott és olvasható a gyermekünk előtt. 



- 9 -

November 27-én  megszerveztük a már
hagyománnyá vált karácsonyi vásárt, amelyet
három évvel ezelőtt a Jikeli házaspár
kezdeményezett és amely az idén is sike -
resnek bizonyult.        
Annak ellenére, hogy az idő nem kedvezett,
közel 500 résztvevővel büszkélkedhettünk. 

Az ünnepélyes megnyitó beszédet 
Doszlop Lídia Naomi és Balog Beáta tartotta,
amit színvonalas fellépések követtek.

Magyar ruhába öltözött lányok és
legények tudomásunkra adták, hogy hagyo -
mányaink nem vesznek el, az utánpótlás
biztosítva van. Oktatóik Réti Kinga, Székely
Evelin, Keszeg Attila és Varga Attila aggódva
a megfázástól, de büszkén álltak a tánc-
parkettre, hisz a munkájuk gyümölcsét
nézhettük. A gyerekek nevében meg -
szeretnénk köszönni az áldozatos munkát,
kitartást, türelmet, mert e két csoportot
nem kis munka vezetni és oktatni.  

A tánc után a furulyacsoport bizonyított,
majd Ozsváth Edina  szép karácsonyi
dalokat szólaltatott meg hegedűn.  Ozsváth
Ilonának is köszönettel tartozunk, hisz ki-

tartó munkájával a három éve működő
furulyacsoportot színvonalasan tanítja és
mindig meg tud lepni valami újjal.

Mindezek után a református  egyház
gyerekkórusa,  VIFI Együttese, Nőszövetsége
valamint  Magvető Kórusa lépett fel, kán-
torunk, Szabó Gyula  vezetésével, ami szin -
tén azt mutatta, hogy vagyunk.  Neked is,
Gyuszi, megköszönünk mindent:  hoz-
záállást, kitartást, türelmet és jóindulatot...
türelem, türelem, ez kell mindenhez.

Minden évben új lendülettel indulunk
a szervezésben és mindig próbálunk valami
újjal előjönni. Sokszor elgondolkodunk,
hogy megéri ezt csinálni...? Igen, megéri! 

Jóérzést lehet tapasztalni, új embereket

megismerni, együtt lenni, ami talán a leg-
fontosabb.

Mesebeli kuckónkat vallásórás gyer-
mekeink munkája díszítette, amit Szabó
János István lelkipásztornak, Szabó Edit-
Edina tiszteletes asszonynak, Végh Enikő és
Ozsváth Ilona pedagógusoknak köszönünk. 

Nem utolsó sorban köszönet illeti a kará -
csonyi vásár házigazdáit kitartásukért és tá-
mogatásukért.

Egy közösség csak akkor egész, ha min-
denki EGY és egy célért harcol... a meg-
maradásért, a fejlődésért, az egymás iránti
tiszteletért, az összetartásért.

Szentgyörgyi Anna, 
helyi tanácsos

Március 15-e azon híres ünnepek egyike,
mely kétségen kívül minden magyar szívét
megdobogtatja. Ez nincs másképp Küküllő-
mente szívében sem, egy Vámosgálfalva nevű
községben, mely az idők során hűséges maradt
szokásaihoz és kulturájához. Itt mind az
idősek, mind a fiatalok örömmel és szeretettel
telt szívvel gondolnak vissza az 1848-as év
ese ményeire, melyek lényegesen hozzájárultak
nemzetünk sorsához. Szükséges kiemelnem
a készülődéseket, amelyeket a falu népe tesz
annak érdekében, hogy ez a gyönyörű ünnep

fennmaradjon. Hatalmas intenzívítással járul
hozzá az RMDSZ szervezet, az egyház és a
falu apraja, nagyja. Sőt, legkisebbjeink is
különféle rajzokkal, versekkel és kis előadásokkal
ajándékoznak meg e fontos napon, melyek
mindannyiunknak eszébe juttatják, hogy mi
az, ami igazán fontos, az összetartás. 

Mondandóm pedig Reményik Sándor
egyik leghíresebb idézetével zárnám: „Ne
hagyjátok a templomot, A templomot s az
iskolát!”

SZABÓ TÍMEA, tanuló

Újra együtt ünnepelve

Hogyan készülődik 
Vámosgálfalva március 15-re?

Útra keltünk

A nyugdíjasok kirándulásának meg -
szervezése, már régi ötlet volt. Az elmúlt
években kellemes napokat töltöttek el
együtt utazással, hazánk nevezetességeinek
meglátogatásával. Idén újra gyülekezőt
fújtak és az összegyűlt kis csapattal útra
keltek. Első útjuk Nagyenyedre vezetett,
onnan Déva, majd  Vajdahunyad
várához. 16 kalandvágyó nyugdíjas vett
részt a kiránduláson, akik a kánikula el-
lenére sem lankadó odaadással követték
a kitűzött célt.Nem sokkal az első út
után, meglátogatták  a debreceni
virágkarnevált. Ezen a kiránduláson 9
személy vett részt, akik elmondásuk sze -
rint felejthetetlen élményekkel gazdagod-
tak. Látnivalók még akadnak bőven,
csak jó kedv és kitartás kell. Ha minden
rendben lesz és Isten is úgy akarja, jövőre
folytatják a kalandozást.

Imre Miklós,
Helyi Tanácsos 
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Vámosok találkozója Vámosújfalun

Sorozatos sikeraratás a „vámosiak” családjában

2016. június utolsó hétvégéjén kellemes és
élményekben gazdag időtöltésben volt
részünk a magyarországi Vámosújfalu
településen, ahol sor került a Vámos
Települések IX. Nemzetközi találkozójára. 
Ez a település Vámosgálfalvától közel 450
km- re található, amely egy gyönyörű
borvidék a Tokaj- hegyaljában, Sárospatak
szomszédságában.

A meghívást megtisztelően fogadta pol-
gármester urunk, aki az idén is úgy döntött
tanácsosaival, hogy a meghívásnak eleget
téve részt veszünk a vámosok találkozóján, a
Friss karézók nagycsoportja, ennek oktatói
és néhány felnőtt képviseletében.

Kedvesen és nagy szeretettel fogadtak a
falu elöljárói, majd az ízletes vacsora után
elvezettek a rendezvény színhelyére, ahol
koncert zajlott, majd a hosszú út fáradtsága
miatt nemsokára szálláshelyünkre utaztunk,
a Sárospatak-i Erdélyi János kollégium bent-
lakásába, ahol ugyancsak kellemes fogad-
tatásban volt részünk.

Szombat reggel újra Vámosújfaluba
utazva, a falu szélén található Hatlyukú híd-
nál történt meg a hagyományos vámolás,
ahol vámot kellett fizessen minden település
ahhoz, hogy a hídon átmehessen, majd a
Pénzügyőr Zenekar zenés indulójára vonul-
tunk fel a rendezvény színhelyére. 

A hivatalos megnyitó és a köszöntő
beszédek után tartalmas és változatos
előadásoknak voltunk részesei a délután
folyamán, és mindvégig érezhettük, élvezhet-

tük a helyiek vendégszeretetét, kedvességét. 
A hosszú utazás fáradalmait alig kipihenő

és a forró napsütést bíró ügyes és türelmes
táncosaink sikeres fellépésének örvendezhet-
tünk, akik küküllőmenti táncokat mutattak
be a szabadtéri színpadon szombat délután.
A közönség értékelte ezt a szép előadást,
tapssal meg sok mosollyal, kedvességgel ju-
talmazták őket, a polgármester urunk pedig
fagyit ajándékozott nekik.

Vasárnap reggeli után elbúcsúztunk, majd
meglátogattuk a Sárospataki Református
Kollégiumot, ennek nagykönyvtárát, amely
csodálatos látvány volt számunkra, ugyanis
itt félmillió kötet könyvanyagát pillanthattuk
meg. A középkori Rákóczi várat is meg -
csodálhattuk, ahol a gyerekek kipróbálhatták
a történelmi játszóteret.

Élményekben gazdag két nap után boldo-
gan indultunk haza, a jó hangulatú találkozó
maradandó emlékeket hagyott mind-
nyájunkban.

Meggyőződésem, hogy mindenkinek
kellemesen telt ez a hétvége, mert öröm volt
együtt lenni, és találkozni azzal a számos
ismerőssel sok Vámos településről, akiket az
évek során különböző rendezvények
(pl.vetélkedők, kórustalálkozók, mese-
mondó- és szavaló versenyek) során megis-
mert a mi közösségünk, erősítvén kapcso-
latunkat, barátságunkat, szinte már 10 éve.
Jó volt együtt tölteni ezt a szép hétvégét,
mikor megérezhettük a vámosújfalui lakosok
és elöljárók kedvességét és vendégszeretetét.

Megragadva az alkalmat, meg szeretném
köszönni Balog Elemér polgármester úrnak
és a tanácsosoknak ezt a lehetőséget, Réti
Kinga, Keszeg Attila, Székely Evelin és Varga
Attila táncoktatóknak a türelmes tánc-
tanítást, köszönjük, hogy mindannyian
értékesnek tartják a kulturális ren-
dezvényeken való részvételt, és azt, hogy
fontosnak tartják a közösségépítést, a kap -
csolattartást, amely által őrizzük,  ápoljuk és
továbbadjuk hagyományainkat, azért, hogy
meg tudjuk mutatni egymásnak értékeinket
és ezáltal mi is gazdagodjunk.

A Vámosinduló ismétlő dallamával szeret -
ném zárni beszámolómat, azzal a reménnyel,
hogy mindig a Vámosok nagy családjához
fo gunk tartozni, és minél több találkozón
fogunk részt venni, amelyeknek közös -
ségépítő jellege van.   

„Itt vagyunk minden, 
Aki Vámosról jött, és Vámosra érkezett.
Szél szárnyán testvérek most össze gyűl tünk
mind.
Szél szárnyán testvérek most együtt örülünk
mind...’’ 

Végh Enikő óvónő  

A Vámos Települések Szövetsége ( VTSZ)
immár kilenc éve működő szövetség, amely
arra hivatott, hogy a településeken élő emberek
kulturális, sport, gazdasági, szabadidős életét
közelebb hozza egymáshoz. A „vámos” szót
viselő magyarországi, szlovákiai, romániai
településekből álló szövetség rendszeresen
szervez találkozókat, vetélkedőket kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. 

Településünk nemcsak tagja e szövetségnek,
hanem aktív résztvevője is. Szinte minden
találkozón, megmérettetésen képviselve volt,
bizonyítva a „nagy család” meglétének
fontosságát.

A 2016-os év sikeres évnek bizonyult a
vetélkedők terén.

Május 28-án a VTSZ szervezésében a NAV
támogatásával került sor a diák vetélkedőre
Budapesten.   Vámosgálfalvát Balog Dániel,
Pálfi Attila-Csaba és Fekete Ta más képviselte.

A csapatoknak izgalmas és szórakoztató
napban volt részük. A verseny két részből

állott. Az elméleti része a közteherviselésről
szólt, ezt követte a sportvetélkedő.

Tanulóink nemcsak az elméleti, hanem az
ügyességi kérdésekben is igen nagy fel -
készültségről tettek tanúbizonyságot, meg-
nyervén a VTSZ 2016. év ISKOLAI
VETÉLKEDŐJÉT, a  vándorkupát, valamint
a NAV egyhetes küzdő-, sporttábori fődíját.

Október 8-án egy újabb  megmérettetésre,
Vers- és mesemondó versenyre ke rült sor. A
színvonalas rendezvénynek Vámosgyörk adott
otthont.

Az ünnepélyes megnyitó után a kórusok,
vers- és mesemondók mutatták be produkció -
jukat. A zsűri döntéshozatala szerint a vá-
mosgálfalviak szintén dobogói helyezést értek
el.

Vers kategóriában első helyezést: Szabó
Sára, Fekete Tamás Szabó Tímea ért el.

A mesemondó kategóriában: Fekete Zoltán
első, Hidi Kinga második helyezéssel tért
haza.

Szabó Sára a NAV különdíját, Fekete
Tamás Dr. Virág Gábor és családja különdíját,
Szabó Timea Vámosgyörk Önkormányzatának
különdíját is elnyerte.

Gratulálunk a szervezőknek, a felké szítőknek
és nem utolsó sorban a ver seny zőknek.

Fekete Rozália Erika, tanítónő
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Utazási élmények Vámosszabadiból

Visszapillantás az elmúló esztendőre

Egyházközségünk havonta megjelenő gyülekezeti újságának, az immár 3 évet
töltő Vágánynak lapszámai felidézik a 2016-os év eseményeit – beleolvasva hála
és öröm van a szívemben.

Úgy érzem, gondolom, hogy ismét Isten áldását és segítségét kell megköszön-
nünk mind magánéletünk áldásai, mind a gyülekezeti életben kibontakozó
tevékenységek gazdagsága miatt.

Hídi Imre gondnok, valamint lelkes presbiterek, kántorunk, nőszövetségi
tagok, asszonytestvérek, kórustagok, fiatalok, pedagógusaink, gyermekek és
szüleik, imádkozó és adakozó gyülekezeti tagok egyaránt köszönetet érdemelnek,
hogy komolyan vették, fontosnak tartották mindazt, amit az egyházközségben
szerveztünk és számíthattunk segítségükre, jelenlétükre, ahogy és amikor a szükség
megkívánta.

Az egyetemes imahét, a tálentumvásárok, az iúsági találkozó, a Magvető
kórus ünnepi szolgálatai, az esperesi vizitáció, előadások, ünnepélyek, vakációs
bibliahét, legációs alkalmak, testvérgyülekezet fogadása, nőszövetségi régiós kon-
ferencia, lelkészértekezlet alkalmai azt mutatják, hogy van élet a
gyülekezetünkben, van egyetértés, és akarat a hitünk megélésére. Aktívan
működik a Nőszövetség, a Magvető kórus, gyerekkórus. A vallásórákat és a kon-
firmációi előkészítőt két-két csoportban tartjuk.

Az imaterem-javítás, a központi fűtés szerelése, a kántori lakás felújítása, a
parókia szigetelése, a templom alapjának megerősítése, a melléképületünk
tetőszerkezetének javítása és a gyakori közmunkák pedig a gondnok, pres-
bitérium, gyülekezet és lelkipásztor jó együttműködéséről és egyháza iránti
szeretetéről tesznek bizonyságot.

Sámuel próféta hálaadó cselekedete és szavai vannak a mi szívünkben is az
év végéhez közeledve: „Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén
között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített min-
ket az Úr!” (1Sám. 7,12) Legyen Istené a dicsőség, Ő ajándékozzon a jövőben
is lelkesedést a közösségünk ügyéért, erőt és kitartást az előttünk álló nagy felada-
tokhoz. Ha az Úr akarja és élünk 2017-ben a ravatalozóházba légkondicionáló
berendezést szereltetnénk, gyülekezeti házunk felújítását befejeznénk, folytatnánk
a javításokat épületeinken és ezek udvarát is rendeznénk, szépítenénk.

Isten áldása legyen a község lakóin és igyekezetükön, munkájukon, hogy továb-
bra is Vámosgálfalva községről jó és örvendetes híreket hallhasson a nagyvilág!

Igazi karácsonyi örömöt adjon mindannyiunk szívébe Isten és áldja meg a
2017-es évet számunkra!

Szabó István János, református lelkipásztor

Egyik pontja a 2016 szeptember 16-i Vá-
mosgálfalvi helyi tanács soros ülésének azon
projekt megbeszélése volt, ami a 13 tagból
álló Vámosgálfalvi delegáció kisszállását illeti
a magyarországi Vámos szabadi helységbe,
annak érdekében, hogy aláírják a
testvértelepülési egyezményt  a két település
között. A kisszállás 2016 szeptember vége
fele történt meg. Vámos szabadi egy falu
Győr kerületéből, amelynek lakossága 1562
lélek. Etnikai szempontból 97,24% magyar,
egy német kissebbségi résszel, amint a helyi
hatóságoktól informálódtunk. 
Az utazás első napján, miután elértük a
célunkat, különleges vendéglátásban volt
részünk a helység elöljárói által és a Vá-
mosszabadi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó
nyaralóházakban szállásoltak el. Második
nap a programunkat úgy állították össze,
hogy Győr egy jelentősebb részét megláto-

gathassuk. Győr, Magyarország nyugati
részén fekvő város, több mint 130.000 lelket
számláló közöséggel és több mint 1000 éves
történelemmel, valamint egy teljességében
virágzó iparral. 
Győrben található egy jól felszerelt autógyár,
amely Európában nagy jelentőséggel bír, a
német Audi gyár társrészlege. Azt mondják,
hogy az Audi TT modell, és a A3 90%-át
Győrben gyártják le. Ugyanebben a gyárban
dolgozik Vámosszabadi lakosságának nagy
része. Ugyanazon a napon megtartották a
Vámosszabadi Napokat, aminek keretén
belül megtörtént a romániai Vámosgálfalva
és a magyarországi Vámosszabadi települések
között létrejött testvértelepülési egyezmény
aláírása. Ezen ünnepség keretén belül beszédet
tartottak Balog Elemér polgármester úr, Vá-
mosgálfalva részéről és Vajdáné Lizák Lívia
polgármester asszony Vámosszabadi részéről. 

Mivel körülbelül 1,5 KM-re fekszik a Duna
hídtól, amely összeköti Szlovákiával, meglá-
togattuk ezt a hídat, gyalog átkelvén Szlová -
kiába. Visszatérésünkkor láttunk egy arab
menekült tábort is, amely a Duna parton
fek szik, Magyarországon. 
Kellemes benyomást keltett bennünk, mint
résztvevőkben ezen a kiránduláson a hely
szépsége, valamint azon emberek tisztelete,
egyszerűsége és melegsége, akikkel találkoz-
tunk. 

Porfirie Bichiș, 
Vámosgálfalva 

helyi tanácsosa

Advent és Karácsony között

Emberek között járva, szolgálatot végezve gyakran szeget ütött a fejembe
az a kérdés: vajon mit gondolnak az emberek Adventről és Karácsonyról.
Mit jelent a XXI-ik század emberének ez a két ünnep. Ugyanis a két
ünnepet nem lehet elválasztani egymástól. Advent az ígéretek bejelen-
tésének az ünnepe, valamint annak a napnak a várása amelyről azt
olvassuk: “Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai
sem, hanem csak az én Atyám egyedül” (Máté. 24, 36). Vajon hogyan
várjuk azt a napot? Lelkileg fel vagyunk készülve arra a napra? Elolvas-
tunk-e mindent ami üdvösségünket szolgálja? Megbocsájtottunk-e min-
denkinek? Betartottuk-e azokat a törvényeket, amelyeket Isten adott
Mózesnek a Sinai hegyen? Mert az a nap titok, váratlanul fog
megérkezni.
Ahol van Advent ott van Karácsony is a beteljesedés ünnepe. Sokszor
az emberek a készülődésre teszik a hangsúlyt: karácsonyfa, ünneplőruha,
ajándék, sütögetés és a lényeg elmarad. Lehet, hogy egy családban min-
den megvan, ami a Karácsonyhoz szükséges, együtt is van a család és
mégsem Karácsony, mert nincs ott Jézus. Mert csak a kellékek vannak
ott és nincs ott az aki Karácsonyt tud csinálni abból a napból, nincs ott
Jézus. Boldog akinél ott van, még hogyha kisebb is a fa, még ha kevesebb
is az ajándék, még ha több is a gond, még ha hiányzik is valaki a
családból, ha ott van Jézus annak a családnak Karácsonya lesz.
Egész földi életünk egy várakozás és ugyanakkor Karácsony is, meg-
találás. Ne felejtsük el: nem mi találtuk meg Jézust, Ő talált meg minket
és nem mi ajándékoztuk meg Őt, hanem Ő ajándékozott meg minket,
hogy igazi Karácsonyunk legyen.
Kedves olvasók, egy ilyen Karácsonyt kívánok nektek örömben, 
szeretetben, megbocsájtásban, megtalálásban a küküllőpócsfalvi
gyülekezet nevében.

Keszeg József, lelkész

Az újságot összeállította:
Balog Elemér, Fekete Rozália Erika, 
Szentgyörgyi Anna, Székely Attila



AJTÓNYITOGATÁS-BEBOCSÁTÁS A SZŐKEFALVI KATOLIKUS
EGYHÁZ KARÁCSONYI
ÜZENETE 2016- BAN

Karácsony számomra a reménység ünnepe. Hiszen
amikor egy családban gyermek születik, akkor
ez a család számára egy új remény csillagát
jelenti. Új tervek, célok, lehetőségek, feladatok
tárulnak a család elé. Van amiért, van akiért
élni, dolgozni, küzdeni, áldozatot hozni. Szá-
munkra a Karácsony is ezt jelenti, ezt adja
nekünk. Reménységgel tölti el szívünket, lelkünket
a kis gyermek, aki maga a Szeretet, Irgalom,
Jóság, és az Élet. Érte érdemes élni. Benne és Vele
tervezhetünk egy szebb és reményteljesebb világot.
Ő adta és adja minden kor emberének és nekünk
is azt a reménységet, amellyel elkezdtük az új
Esztendőt, és amellyel bártan mertük építeni a
jövőnket.
Ezzel a reménységgel kezdtünk neki ez év április
elején a templomunk újra födésének, amelyben a
hívek lelkes adományukkal és közmunkájukkal
vettek részt De ezzel a reménységgel ünnepeltük
meg a kereszténység legnagyobb ünnepét, a Húsvé-
tot, Krisztus föltámadását, amelyben Krisztus
tudtul adta nekünk, hogy reménységünk nem
alaptalan, mert Ő legyőzte a világot és legyőzte a
halált is. Továbbá ezzel a reménységgel ünnepeltük
meg a Pünkösd ünnepét is, amelyben a Szentlélek
tudtul adta nekünk, hogy nemcsak a Gyermek
született meg nekünk, hanem az Ő kegyelméből
mi is újjá tudunk születni, új emberek lehetünk.
Ezzel a reménységgel készülünk a Karácsonyra és
várjuk az Isteni gyermeket, hogy eloszlassa
bennünk a félelem és csüggedés sötétségét és meg-
gyújtsa bennünk a remény sugarát.
És ezt a reményt kívánjuk a közelgő karácsonyi
ünnepek alkalmával községünk minden lakójának
felekezeti hovatartozás nélkül.
Szőkefalva, 2016 

György István 
KATOLIKUS lelkipásztor

A Küküllőpócsfalvi Ortodox Parókia – Istenben egyesített család

Vámosgálfalva

Község

Évről évre a küküllőpócsfalvi hívek élete íratlan
szabályok szerint működik, amelyeket az öregektől
vettek át. A mezőgazdasági tevékenységek össze-
fonódnak a társadalmi kapcsolatokkal és ezek
felett a hitélet minden megvalósításnak értelmet
ad. A termés vetése és aratása, az állatok nevelése
és értékesítése, a naponkénti munkába való ingázás,
valamint keresztényeink lelkének bármilyen mozgása
megtalálja visszhangját a templomi szertartásokban. 

Húsvétkor és Pünkösdkor, Karácsonykor és
Vízkeresztkor, de minden vasárnap és ünnepnapon
is, a harang hívja a híveket imádkozni. Mint az
őseink ahogy ebben a templomban térdeltek, mi

is éppen úgy hozzuk, énekeinkben, örömünket és
balszerencsénket egyaránt, imáinkat és köszönetein-
ket az Úr elé. 

Mint általában, a Küküllőpócsfalvi ortodox
paró kia tagjai beszerveződtek annak érdekében,
hogy a templomi élet jó körülmények között zaj -
lódjon le. Segítettek, hogy fentartsák és szépítsék a
templomot, részt vettek a szertartásokon, és biz-
tosították a közigazgatási – templomi gazdálkodás
jó működését. 

Ebben az évben is, 2016-ban a Jóisten meghall-
gatta az imádságainkat és elfogadta áldozatunkat.
Gazdag termést ajándékozott nekünk, segítséget

és a munkához erőt, szükség esetén támogatást és
mindezek felett az Atya szeretetét. Így a parókia
úgy működik a továbbiakban is, mint egy egyesült
család. Az ez évi sikereink és teljesüléseink a
célunk felé visznek, ami nem más mint a megváltás. 

Közeledik az új év, 2017. Reménykedünk,
hogy ebben is megáld minket az Úr Isten és meg-
találjuk egymást az örömökben, de a balszerencsében
is, az Úr házában, a falubeli ortodox templomban. 

Ezen az úton szeretnénk minden hívő embernek
egy sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánni,
úgy anyagi mint lelki téren. 

Mihai Pădureanu, Lelkész

„Ime az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki
meghallja az énszómat és megnyitja az ajtót, be-
megyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.”

Jel.3,20.

Isten, a mi Mennyei Édes Atyánk közösségre
teremtett minket, egymással és önmagával.
Nekünk, embereknek hűségesen kell ápolnunk
ezt a közösséget. Napról-napra érezzük Istenünk
szeretetét, jóságát és kegyelmét. Mindezeket
megtapasztaltuk az elmúló 2016. esztendőben,
mert ezt az esztendőt is vele kezdtük el és vele
szeretnénk befejezni, az Ő áldott közösségében.
Ő nem csalt meg bennünket semmivel, „mert
Ő hűséges Isten és nem csalárd”. Azonban
velünk emberekkel van baj, mert nem ápoljuk
az általa megalapozott közösséget,sem vele sem
egymással, úgy ahogy az Úr elvárja ezt tőlünk.
Mi hálátlan teremtményei vagyunk és semmit
sem érdemlünk igazán.
Adventi időben élünk, készülünk Megváltó
Urunk, Jézus Krisztus születésének emlék- ün-
nepére. Sok mindennel foglalatoskodunk, lótás-
futás az életünk: bevásárlás, ajándékok be -
szerzése, takarítás és más egyebek foglalnak le
minket. Vajon gondolunk-e arra, hog y
lelkünkben végezzük el először a nagy takarítást,
és szerezzük be a lelkünk üdvösségére valókat.
Adventben, az Úr Jézus, aki eljövend, szelíden
kér bennünket: fogadj be engemet, halld meg
a hangomat és nyiss ajtót nekem, tárd ki
szívedet, mert én kopogok szíved ajtóján gyer-
mekem. Ebben az évben is hányszor kopogtatott,
hívott szelíd szavával, harangok zúgásával:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan,akik megfárad-
tatok és megterheltettetek én nyugalmat adok
néktek!” Sokan bizony nem hallották meg a
hívó, kopogtató Jézus szavát. Ő nem maradt
szegényebb, de az, aki bezárta fülét, szívét,
bizony szegényebb maradt. Jól esik nekünk
embereknek, ha megbecsülnek, megtisztelnek

bennünket. Az Úr is ezt várja el tőlünk. Ő
nem kényszerít senkit templombajárásra, ige-
hallgatásra, Ő csendesen szelíden hív, kopogtat
szívünk ajtaján és arra kér, hogy nyissunk
ajtót neki. Jól esik a vezetőknek, ha a rájuk
bízottak szeretik, tisztelik, megbecsülik őket.
Nekünk is, lelkipásztoroknak jól esik, ha minél
többen vesznek részt az istentiszteleti alkal -
makon, de nagy megtiszteltetés lett volna, ha
a Polgármesteri Hivatal elöljárói, vezetői,
lehetőségük szerint, néha-néha vallási és
felekezeti különbség nélkül eljöttek volna tem-
plomainkba, a katolikus, unitárius, református,
és ortodox templomba, hogy így még jobban
tudják ápolni a közösséget azokkal, akik között
élik az életüket, mert bizonyára szép és kedves
dolog, amikor együtt vannak az atyafiak.
Az közelgő Karácsonyon, Megváltó Urunk
testet öltésének ünnepén,ahhoz hogy igazi
áldott, békés ünnepünk legyen, Ő legyen a
középpontban; szívünkben, lakásunkban, csalá-
dunkban,ünneplésünkben,az esztendő utolsó
napjaiban és életünk minden napján. Mindent,
amit megtehettünk egyházi, falui, községi
közösségünkben csak Vele, általa valósíthattuk
meg, Ő adott mindenre erőt. Ha valakinek
köszönettel tartozunk, akkor Urunknak meg
kell köszönnünk, hogy velünk volt, mindez
ideig megsegített. Ha az elmúló évben nem
volt alkalmunk, hozzá jönni, hálát adni,
köszönetünket kifejezni, akkor tegyük meg
most, és a jövendőben is. Erre kérjük Megtartó
Urunk, Istenünk segítségét!
Áldott, békés Karácsonyi ünnepet, erőben,
egészségben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánok
községünk minden lakójának!

2016. december havában,

Nagy Ferenc,
Szőkefalvi református

lelkipásztor


