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A tartalomból

Vámosgalfalva község tisztelt lakói

„Csak az tudja, 
hogy meddig mentünk, aki azt 
látta, hogy honnan indultunk el.”

Jókai Mór

Infrastrukturális 
befektetések a 2017-os évben

A kataszteri, Telekkönyvészeti 
Országos Program

Diakónia 
Vámosgálfalván

Látnivalók 
Küküllőpócsfalván

Nagyhegyesi falunapok

A sport a test révén 
nyitja meg a lelket

Karácsonyi vásár 
Vámosgálfalván

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

Amikor év vége felé számba vesszük, mit is
tettünk, hogyan alakult az adott esztendő,
sokszor arra is gondolunk, kik voltak azok,
akik segítették munkánkat. Kinek mondha-
tunk köszönetet azért, ha voltak sikereink, kik
voltak azok, akik első hívó szóra vagy anélkül
is, ha kellett, tették a dolgukat. Hála Istennek,
sokaknak és sok mindenért kell köszönetet
mondanunk, annak ellenére, hogy sem a falu,
sem az Önkormányzat számára nem volt egy-
szerű év. Visszatekintve a mögöttünk álló évre,
el lehet mondani, hogy mozgalmas volt, bár
egy kívülálló számára nem biztos, hogy így
látszik. Mindenesetre, az nagyon jó dolog,
hogy sok ember van a településeinken, akikre
mindig lehet számítani, akkor is, ha baj van,
és akkor is, ha nincs.

„Az ezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel
kezdődik” tartja egy keleti bölcsesség. Ezzel az
egy lépéssel kezdtük meg a 2017- es évet, amely
ezúttal is hamar elszállt.

Az emberek talán azt gondolják, hogy a

polgármester feladata csak a reprezentáció:
megjelenik egy- egy rendezvényen, szalagot
vág át, beszédet mond egy ünnepségen... Ez
persze mind fontos, de a munka java része
egy másik, jogszabályokkal átszőtt területen
zajlik, és alapvetően ez határozza meg tele-
püléseink működését.

Ismét elmondhatjuk, hogy sikeres évet zár
a Vámosgálfalvi Tanács és Önkormányzat,
büszkék lehetünk eredményeinkre.

Végül, azt kívánom Önöknek, hogy válja-
nak valóra kisebb, nagyobb álmaik, terveik,
legyen békés, nyugalommal és szeretettel teljes
az ünnepi időszak, valamint reményteli a
jövő.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és boldog Új
Esztendőt kívánok Vámosgálfalva Község min-
den lakójának, a Helyi Tanács és az Önkor-
mányzat nevében.

Tisztelettel,
BALOG ELEMÉR, polgármester

A Surtec Műszaki Barkácsáruház 
támogatásával  ünnepi csomagosztás
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A kataszteri, Telekkönyvészeti Országos Program

A jelen célkitűzés megvalósítása érdekében,
amely a 2015-2023-as időszakot célozza
meg, Vámosgálfalva község a Maros megyei
OPCI révén, a 6735/03.07.2017- es számú
szerződést kötötte, 150 000 lej értékben, a
Kataszteri, Telekkönyvi Országos Program
finanszírozására, amely Vámosgálfalva Ön-
kormányzata (UAT) esetén a 2017- 2019-
es évekre vonatkozik.

Ugyanakkor, a 400/03.08.2017-es szer-
ződés alapján Coroian Edit, magánszemély,
topográfus szakértőt bízta meg 21 kataszteri
kerület topográfiai munkálatainak elvégzésére,
amely 2200 parcellából áll, s amelyek a
"Szőkefalva felé” parcellától a "Bogács felé"
parcellákat foglalja magába.

A Polgármesteri Hivatal gondoskodása
révén, valamint a szolgáltató személyzet
révén, a lakosságot felvilágosították ezzel
kapcsolatban, látható helyen hirdetéseket

tűztek ki, felmérettetett a tervezett földterület,
s ezzel párhuzamosan a mezőgazdasági te-
lekkönyvi hivatal alkalmazottai összegyűj-
tötték a terület - tulajdonosok családi adatait.
Földterület - tulajdonosok azok, akik kérvényt
nyújtottak be a Földalap Törvényei értel-
mében, legtöbb esetben szüleink vagy nagy-
szüleink, azok, akikkel kapcsolatban kérjük
a személyi adatokat.

Vámosgálfalva község Földalap (Földte-
rület) Bizottsága továbbá is kéri, tisztelt
földtulajdonosok, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal bármely hívására jelentkezzenek szék-
helyén, hiszen csak együtt oldhatjuk meg
gyorsan és törvényesen ezt a terjedelmes
munkálatot, amely révén minden földterü-
letet - ingyen- iktathatunk a telekkönyvbe. 

Az ingatlanokra és tulajdonosokra vo-
natkozó adatok, amelyeket a munkálatok
során megszerzünk, köztudomásra hozatnak,

a törvény keretein belül, azok a személyek
pedig, akik a program kivitelezésén dolgoz-
nak, kötelesek a 677/2001-es Törvényben
foglalt előírások betartására, a személyes
adatok védelmére és ezek szabad felhaszná-
lására vontakozóan.

Vámosgálfalva helyi bizottsága rendelke-
zésükre áll adatokkal, füzetes vizsgálatokkal,
azzal a céllal, hogy a tevékenység végén
minden földterületet pontosan rögzíthessünk
új telekkönyvvel.

Ezen munkálat befejezése után mindenki
tudja majd, hogy TE VAGY A TULAJ-
DONOS, hogy gyermekeidnek BIZTOS
tulajdont hagysz, eladhatod saját tulajdo-
nodat, állami támogatást vagy hiteleket kap-
hatsz, és hogy mindenfajta tulajdonoddal
kapcsolatos vitában VÉDETT vagy.

Összeállította:
Bordean Ioan, mérnök

2017-es 
beruházások
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Diakónia Vámosgálfalván
Év végéhez közeledvén visszatekintek az
elmúlt évi tevékenységeimre. A 2017-es év
során átlagban 30 személyhez látogattam
el havonta: volt kihez hetente kétszer- há-
romszor, és volt kihez akár minden nap.
Idén is voltak súlyosabb esetek is, mindig
megpróbáltam a helyzetnek megfelelően
segíteni. Ha szükség volt rá, szabadidőmet
nem sajnálva, hétvégén és ünnepekkor is
elvégeztem feladataimat. 

Idén is két személyt vesztettem el a gon-
dozottjaim közül. Szoros kapcsolat fűzött
mindkettőhöz, mivel már kezdettől fogva
jártam hozzájuk. Láttam mindkét esetben,
ahogy rohamosan romlott az állapotuk, így
annál nagyobb lelki terhet jelentett az, hogy
hozzátartozóikkal együtt csak enyhíteni
tudtunk a fájdalmaikon, de ennél többet
már nem tehettünk. Ebben segítettek az
esetmegbeszélések, amelyeket a Diakónia
Alapítvány keretén belül Székely György

lelkész szervezett, és dr. Grezsa Ferenc pszi-
chiáter, magyarországi meghívott irányított.
Itt megtanultam, hogy “a saját halálunkban
meghalunk, de mások halálával élni kell”
(Mascha Kaléko, zsidó lírikus). 

Március 16-án kaptam meg az alapít-
ványtól a szolgálati autót, ami az óta is nagy
segítség számomra. Október 10-11-én újra
részt vettem Szovátán a Lelkészértekezleten,
ahol munkatársnőimmel vérnyomást és
vércukorszintet mértünk. 

Köszönöm a bizalmukat azoknak, akik
segítségemet kérték! Továbbra is nyitott va-
gyok azokhoz, akiknek szükségük van rám.
Köszönöm a Vámosgálfalvi Helyi Tanács
támogatását, ami nélkül nem létezhetne ez
az Alapítvány községünkben.

Kívánok a község lakóinak áldott Kará-
csonyt és boldog Új Évet!

„A szeretetnek melege van a természet
hidegében – és világossága van az élet sö-

tétségeiben; és a szeretetnek ajkai vannak,
amik mosolyognak velünk az örömben – és
lecsókolják a könnyeinket a fájdalomban.”
(Gárdonyi Géza)

Szálteleki Márta, 
A Diakónia Alapítvány alkalmazottja

Idén a vámos települések 10 éves jubile-
umi találkozóját június 16-18 között szer-
vezték meg a Heves megyei Vámosgyörk
településen (ahonnan a kezdeményezés ez-
előtt 10 éve indult). Erre a találkozóra is az
összes ,,vámos” nevet viselő települést meg-
hívták. Így mi is, a meghívásnak eleget téve,
képviseltük falunkat a Frisskarézó nagy
tánccsoportja, a Magvető kórus, Szabó Sára
és Rozália, és néhány tanácsos személyében.

Péntek este kedvesen és ,,rokoni” szere-
tettel fogadtak a vámosgyörki barátaink. A
helyi községháza termében jó, hangulatos,
zenés vacsoraest részesei lehettünk, majd a
közeli Gyöngyösre utaztunk, ahol min-
denki elfoglalta szálláshelyét. Szombat reg-
gel, visszatérve Vámosgyörkre,  a többi

résztvevő vámos település képviselőivel
együtt (18 település volt jelen), a Pénz-
ügyőr Zenekar irányításával felvonultunk a
helyi közösségi térre, ahol a VTSZ elnök-
sége és vezetősége elismeréseket adott át, és
kiemelte a Vámosok összefogását, összetar-
tozását (sőt, az elnök úr köszöntő beszéde
a ,,vámos rokonok’’ szimpatikus megszólí-
tással kezdődött).

A rendezvény sorozata különböző fellé-
pésekkel folytatódott: színvonalas műsoro-
kat láthattunk, szinte minden település
hozott valamit, és így betekintést nyertünk
egymás hagyományaiba. A rendezvényso-
rozatot zárva léptek fel a mi falunk ügyes
táncosai, kórusa és egyéni mesével bátor
kisdiákunk meg szép szavalattal  pedagógu-

sunk...   a néptánccsoport előadása, a kórus
népdalcsokra, a mesemondás és a szavalat
nagyon sikeres volt, a nézők örömmel fi-
gyeltek, és nagy tapssal jutalmaztak, így
büszkélkedhetünk fellépésünkkel, amit a
türelmes táncoktatók és karmesterünk fá-
radságos munkájának  köszönhetünk.

Meggyőződésem, hogy mindenki jól
érezte magát ezen a hétvégén, és felejthe-
tetlen élményekben volt része a vasárnapi
hollókői kirándulás alkalmával is. 

Köszönjük a meghívást, és köszönet min-
den szervezőnek.  Kellemes és hasznos volt
együtt tölteni ezt a hétvégét a ,,vámosok-
kal”.

Végh Enikő, pedagógus

Vámosok vámosgyörki találkozóján
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A 2015- ös évi találkozásunk folytatása-
ként ez év márciusában vendégül láttuk
magyarcsanádi barátainkat. Újabb élmé-
nyekkel, és baráti szálak erősítésével sikerült
a két település közötti kapcsolatunkat el-
mélyíteni.

Az együtt töltött időt próbáltuk minél
hasznosabban kihasználni érdekes és tar-
talmas programok megszervezésével. Nem
maradhatott ki a már hagyományosnak
számító focimeccs sem, amelyen, termé-
szetesen,  ,,baráti“ végeredmény született .

A szombati nap folyamán ellátogattunk
Marosvásárhelyre, és idegenvezető közre-
működésével sikerült megtekinteni Ma-
rosvásárhely nevezettességeit: a Teleki Tékát,
Vártemplomot, Kultúrpalotát, akinek pedig
bátorsága volt, a régi Városháza tornyából
megcsodálhatta Marosvásárhelyt és kör-
nyékét. Ezen látvány kárpótolta az esős
időjárás okozta esernyős séta kellemetlen-
ségét. 

A nap befejezéseként közös zenés vacsorán
vettünk részt, ahol a jó hangulat, az őszinte
baráti beszélgetések voltak a főszereplők.

Vasárnap ünnepi istentiszteleten vettünk
részt a református templomban. Az isten-
tisztelet keretében tisztelegtünk, és meg-
emlékeztünk a 1848 –1849-es szabadságharc
hőseiről; majd közösen a lelkipásztorokkal,
vendégekkel, gyülekezetek tagjaival meg-
koszorúztuk a római- katolikus sírkertben
levő szőkefalvi, 1848 – as hős hadnagy sír-
ját.

Közös ebéd után, magyarcsanádi bará-
tainktól, a mihamarabbi találkozás remé-
nyével váltunk el.

Hálás köszönetem szeretném kifejezni
mindazoknak, akik energiájukat és idejüket
feláldozva részt vettek ezen találkozás szer-
vezésében, az ünnepi műsor lebonyolításá-
ban. Támogatóinknak köszönöm anyagi
segítségüket. 

A nyertes pályázat keretében Szőkefalva
küldöttsége is ellátogatott Magyarcsanádra,
ahol újra találkozhattunk és kellemes per-
ceket tölthettünk együtt. Vendéglátóink
érdekes programokkal vártak: a pénteki
találkozást követte az elszállásolás, majd a
közös vacsora, valamint a késő estébe nyúló
baráti beszélgetések.

Szombaton közös kiránduláson vettünk
részt Szarvason, ahol meglátogattuk a város
szélén elterülő arborétumot, és a Mini Ma-
gyarország makett parkot. Csodálatos dolog
volt látni Magyarország, Erdély, Felvidék,
Kárpátalja jellegzetes épületeit. Ezt követte
a sétahajózás a Körösön, ahol megcsodál-
hattuk a  Magyarország közepét jelző em-
lékművet. 

Vasárnap meglátogattuk az Ópusztaszeri
Nemzeti Parkot, valamint láthattuk a cso-
dálatos Feszty körképet.

A közös baráti vacsora elfogyasztása után
reményünket fejeztük ki, hogy folytatása
lesz ezen kapcsolatnak, és megpróbáljuk
kiterjeszteni egyházi, iskolai és gazdasági
együttműködésre is.

Köszönjük a felejthetetlen együttlétet,
Magyarcsanád! Köszönet illessen mindenkit,
aki azon dolgozott és dolgozik, hogy ezen
együttműködés gyümölcsöző és hasznos
legyen mindkét közösség számára.    

Szász János  alpolgármester

Testvértelepülések találkozója
Ez év folyamán újabb találkozásra került sor Magyarcsanád és Szőkefalva küldöttségei
között. A találkozás magyarországi testvértelepülésünk nyertes pályázata, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett ,, Testvér Települések, Programok és Együtt-
működés ’’ pályázat részeként jött létre. 

TISZTÚJÍTÁS 
ÉS SZÜLETÉSNAP

Nyárádremetén szeptember 30- án a
kultúrotthonban tartotta tisztújító ülé-
sét a Maros megyei RMDSZ Nőszer-
vezete, ahol 60-an vettünk részt. A
találkozón egyúttal megünnepeltük a
megyei szervezet fennállásának 4. év-
fordulóját is. Érkezéskor egy csodás
történelmi sétán vettünk részt Mikhá-
zán, amely során megnéztük a település
nevezetességeit. A remetei plébános
arról tartott előadást, hogy miként
lehet összehozni nőként, anyaként azt,
hogy dolgozzunk, szocializálódjunk, és
aktívan részt vegyünk a mindennapi
életben.

Kádár Krisztina testszerviz szakember
az egészséges életmódról tartott előadást.
A későbbiekben a Maros megyei
RMDSZ Nőszervezet eddigi tevékeny-
ségeiről hallhattunk beszámolót. Felele-
venedett bennünk, hogy ezalatt a 4 év
alatt mennyi mindent sikerült megvaló-
sítanunk. Sok közösségépítő tevékeny-
ségünk volt, pl. Mosolygó Karácsony,
Húsvéti Zsongás és sok más egyéb. Ösz-
szesítve, interaktív, hasznos rendezvény
volt, amely során nem csak jól éreztük
magunkat, hanem érezhettük a Nőszer-
vezet összefogó, építő erejét. Az egész
napos rendezvény tisztújítással zárult. 

Szabó Rozália Gizella, tanárnő



Idén 500 éves a reformáció. Sok egyház ün-
nepelte meg ezt a jeles évfordulót 2017-ben:
nem Luthert vagy Kálvint ünnepeltük, hanem
a Történelem Urát, a mi Gondviselő Iste-
nünket, aki a reformátorok által megtartotta,
megerősítette Anyaszentegyházát.

Gyülekezetünk életében is kiemelt helyet
kapott idén az 500 éves jubileum. Bekapcso-
lódtunk a Küküllői Református Egyházmegye
Reformációi Missziós Hetének rendezvényeibe
és más ünnepi eseményeken is szép számban
képviseltük a gyülekezetünket.

Egyházközségünk három reformációi prog-
ramot szervezett.

Október 29-én, az úrvacsorás istentisztelet
után 5 reformációi emlékfa ültetésére került
sor: a templomunk, a ravatalozóház illetve a
gyülekezeti ház udvarán. A reformáció öt jel-
mondatát is hirdetik a felnövő nemzedéknek
ezek a fák: 

Sola Scriptura – Egyedül az Írás. 
Sola fide – Egyedül hit által. 
Sola gratia – Egyedül kegyelemből. 
Solus Christus – Egyedül Krisztus. 
Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség.

Szintén október 29-én, délután 16 órakor
a presbitérium körzetekbe szerveződve 500
családhoz elvitte a testi és lelki kenyeret.
Minden református család egy Mindennapi
kenyerünk című áhítatos könyvet és egy friss

kenyeret kapott ajándékba. 
A Reformáció Gyermekei programunkat

az idén megkeresztelt gyermekekért hálaadó
ünnepséggel: istentisztelettel és díszvacsorával

teljesítjük ki. 
Istennek legyen hála velünk közölt ajándé-

kaiért!
Szabó István János lelkipásztor
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Az embernek létezése óta valamilyen for-
mában elő kellett teremtenie családja
részére az eledelt. Kezdetben gyűjtögetés,
vadászat formájában, s ahogy telt az idő,
mind jobban korszerűsítette ezt a foglal-
kozást. Tehát a mezőgazdaság a legrégibb
mesterség és a legfontosabb az emberiség
számára.

Gyermekkoromban nagyszüleimtől már
tanultam a gazdálkodás fortélyait, azután
mezőgazdasági iskolát végeztem. A legtöbb
tudást azért mégis a bogácsi szászoktól sa-
játítottam el az állami gazdaságban eltöltött
időben.

Mint tudjuk, ’90 után a faluban nagyon
sokan mezőgazdasággal foglalkoztak, ke-
ményen kellett dolgozni, de meg is volt az
eredménye, hisz Gálfalván mindenki csak
gyarapodott. Ment is ez mindaddig, amíg
„Unióba” léptünk. A sok korlátozástól és
szabálytól megijedtek az emberek, és sokan
már a „Nem érdemes” szót mondták ki.
Én ezt a szót nem szeretem, kitartottam el-
veim mellett. Mindig arra gondoltam: ha

a világ technikailag fejlett országaiban a
mezőgazdasággal foglalkozók gazdagok, ak-
kor idővel miért nem lehetünk mi is?

Ebben az országban az a baj, hogy a ve-
zetőség nem jó. A családi gazdaságokat
nem támogatják. Minden csak a nagy gaz-
daságokról szól. Ahelyett, hogy a gálfalvi
fiatalok itthon dolgoznának, inkább hagyják
őket külföldre menni. Egyesek a földeket
eladják, ami nem jó dolog. Ha Romániában
a családi gazdaság lenne ösztönözve, sokkal
kevesebb lenne a gond. Nem lenne annyi
szociális munkás a falvakban, az emberek
többet szereznének. 

Magamról nem sokat szeretnék írni, hisz
mindenki tudja, hogy földet művelek, és
bikákat tartok. Inkább azt említeném meg,
mit kellene megvalósítani a falu szintjén.
Egy páran cserélgetjük a földeket, hogy
minél nagyobb parcellán dolgozzunk. Gon-
dolom, nem kell ennek az előnyéről beszélni,
tehát fontos lenne a földek csoportosítása,
tagosítása. Aztán meg kellene szervezni az
eladást valamilyen formában. (Pl. Aki az

idén velem aratott, eladtam a kukoricáját.)
Végre már neki kellene fogni és egyenként

a határ utakat lekövezni.
Egyre többet lehet hallani a klímaválto-

zásról. Elég csak az idei aszályra gondolni.
Sok tonna cukorrépát és kukoricát elvitt.
Közösen Mikefalvával egy olyan öntöző
csatornát kellene megvalósítani, hogy a
réten 100-200 hektárt lehessen öntözni.
Sokan nem szeretik a „szövetkezés” szót,
de ezen a területen, ha nem lépünk, sok
mindenről le fogunk maradni.

Szerintem ezek és még sok más lenne a
prioritás. Ebben a faluban vannak fiatalok,
akik dolgozni akarnak. Nem említek neveket.
Megkezdve: kertészet, állattenyésztés, sző-
lészet, cukorrépa termesztés! Ott vannak a
fiataljaink, csak támogatni kellene őket,
hogy pályázatokat nyerjenek, és gyarapítsák
tudásukat és gazdaságukat.

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza 
fényre derül!” (Kölcsey Ferenc) 

Szabó János
mezőgazdász és állattenyésztő

Senki ne mondja, hogy nem érdemes!

2017 – a jubileum éve: 500 év
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Karácsonyi várakozás

Erdélyi tájakat megcsodáló, régiségeket
kereső emberek-turisták hamar észreveszik
a Marosvásárhelyt Dicsőszentmártonnal
összekötő országútról azt a két templomot
egy domboldalon, amelyek tornya szem-
benéz egymással, illusztrálva azt a szeretetet,
megértést, amely azt a faluközösséget jel-
lemzi, amelynek neve Küküllőpócsfalva.
A rendelkezésünkre álló adatokból kide-
rülnek a település nevének változatai:
1361-ben Pochfolua, 1412-ben Pochfalwa,
1492-ben Pochfalua. A reformáció elter-
jedése a faluközösséget mélyen érintette,
hiszen többnyire református családokból
tevődött össze. 
A kis létszám miatt Vámosgálfalva filiája

lett. A falu első fatemploma 1640-ben
épült a Küküllőmenti református gyüleke-
zetek támogatásával, amely máig ismeret-
len-megmagyarázhatatlan okokból az 1800-
as években leégett. A gyülekezet mai temp-
loma 1907-ben épült Ősz János lévita lel-
kipásztor szolgálata idején (1902-1932).
Az építkezési munkálatokat Dávid Lajos
(1907) és Czimermann Márton (1914) vé-
gezte. Szintén Ősz János lelkipásztor idején
épült a felekezeti iskola is, amelyben tanítók
teljesítettek szolgálatot oktatva, tanítva a
gyerekeket. A felekezeti iskola, amelyet
1965-ben államosítottak, sokáig művelődési
otthonként működött. A román állam
2005-ben szolgáltatta vissza a református
egyháznak. Rossz, ijesztő állapota miatt a
református közösség 2015-ben lebontotta
és új gyülekezeti ház építése mellett döntött,

amelyet 2017-ben sikeresen kivitelezett.
Méltatandó Ősz János lelkipásztor munkája
(templomépítés, felekezeti iskola), aki szol-
gálatai mellett mesegyűjtéssel is foglalkozott,
megemlítendő két nagy munkája: 1941
Csodatáska, 1970 Életvize. Neki köszönhető
ugyanakkor a nemes szőlő telepítése a Kü-
küllő mentén. A református közösség sokáig
nem tudta, hogy a mai templom őrzi Erdély
legrégebbi orgonáját, a XVII századból. De
hogyan került egy ilyen ékszer Küküllő-
pócsfalvára? A régi fatemplom leégése a
régi orgona pusztulását is jelentette. 1803-
ban a zágori szászok bővítették kicsi temp-
lomukat, és az orgonát eladták a balavásári
református egyháznak, amely 1885-ig őrizte.

Innen került Küküllőpócsfalvára 1886-ban.
Binder Hermann 2008-2010 között resta-
urálta, megtalálva az öt réteg olajfesték
alatt az orgona eredeti színét, feliratát és
évszámát: Johannes Vest munkája 1693.
Azóta sokan látogatják a gyülekezetet, meg-
csodálva az orgonát és, a jövőre tekintve, a
gyülekezeti házat, ahol meghitt körülmények
között lehet beszélgetéseket, fórumokat,
konferenciákat, értekezleteket tartani, ven-
déglátással egybekapcsolva.
Küküllőpócsfalva a jövőt építi, a múltra

hivatkozva, ezért, aki meglátogatja, mara-
dandó, egyedülálló emlékekkel távozik.

Keszeg József református lelkipásztor

Október folyamán, az egyik bevásárlóköz-
pontba betérve, arra lettem figyelmes, hogy
a polcokon már megjelentek a karácsony
közeledtét jelző árucikkek. S ahogy múlnak
a napok, egyre több karácsonyfadísz, ünnepi
csomagolású édesség, műfenyő, különböző
ajándék, játék díszeleg a polcokon.

December elején pedig minden városban
felgyúlnak a helyenként ízléses, máshol
giccsesre sikerült ünnepi fények, a rádiók
sugározzák az örökzöld karácsonyi slágereket,
és minél közelebb az ünnep, annál nagyobb
a tömeg az utcákon, üzletekben. Mindenki
időben próbálja beszerezni az ünnepre szük-
ségeseket, órákat töltünk el a legmegfelelőbb
ajándékok kiválasztásával, és várakozunk a
pénztár előtti hosszú sorokban, vagy ülünk
az autóban a forgalmi dugó kellős közepén.
A világ látszólag gondoskodik arról, hogy
időben beszerezhessünk mindent, elkészül-
jünk, felkészüljünk az ünnepre. De vajon

mire eljön az igazi ünnep, tudunk még
örülni a pompának, a kalácsillatnak, Jézus
születésének? Vajon tudjuk szívből, gyermeki
őszinteséggel énekelni a Csendes éjt, vagy
a Mennyből az angyalt? Vagy addigra már
elfáradunk, kisülünk, belefásulunk a csil-
logásba?

Nemrégiben a családban a régi karácso-
nyokról beszélgettünk, amikor a karácsonyfán
lógó szaloncukrot féltve és óvatosan bonto-
gatták, hogy a díszes csomagolást át tudják
menteni a következő évre, hogy abba cso-
magolhassák a cukrot, hadd díszelegjen
teljes pompájában a karácsonyfa. Azokról
az időkről beszéltünk, amikor a gyerek örült
egy füzetnek és egy ceruzának, vagy épp
egy narancsnak, szürkére festett diónak.

Milyen jó lenne, ha ünnepre készülődve
lelkünkre is ugyanolyan gondosan odafi-
gyelnénk, mint amilyen gonddal rendez-
getjük, díszítgetjük otthonunkat, vagy vá-

lasztjuk ki az ajándékokat. Milyen jó lenne,
ha a hatalmas sietségben lelassulnánk egy
kicsit, ha szánnánk időt gyerekünk meg-
ölelésére, unokánk fejének megsímogatására,
társunk kezének megfogására. Milyen jó
lenne, ha jutna idő lelkünkre, önmagunkra,
az istenközelségre, a csendre, hogy meg-
hallhassuk az angyali szózatot.

Mindenkinek mástól igazi az ünnep, és
mindenkinek mást jelent karácsony, min-
denki másként készül rá. De készüljünk,
hangolódjunk, lássuk meg az apró csodákat,
éljük meg az értékes perceket, rakjunk
rendet lelkünkben, hogy akár nagy családi
körben, akár csendes magányban ünnepe-
lünk is, legyen hely a megszülető kisded-
nek.

Adjon Isten mindenkinek szeretetteljes
és áldott ünnepet!

Szász Tünde, unitárius lelkész

Látnivalók Küküllőpócsfalván
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Az idei Kosaras bált február 18-án tartot-
tuk, amelyet Jakab László és Ilona, Datu
Loránd és Kinga, valamint Szabó Gyula és
Sarolta szerveztek. Számunkra elég nagy
kihívás volt, mert mindannyian tudtuk,
hogy a falu lakosságának mennyire fontos
esemény, így igyekeztünk odatenni ma-
gunkat. 

Nemcsak a bál, hanem az előtte tartott
ülések is nagyon hangulatosak, viccesek és

családiasak voltak. A bál napján mindenki
egy kicsit izgult, hogy minden probléma-
mentesen zajlódjon. Este, a vendégek foga-
dása után, Vásárhelyi János tanàr úr és
Balog Elemér polgármester úr nyitotta meg
az eseményt, és köszöntötte az ezüst-, il-
letve aranylakodalmas ünnepelteket. A
hangulatot meghittebbé varázsolta Sarolta
szavalata és a nekik szóló dal. Ezt követően
a tánccsoport szórakoztatta a vendégeket,

majd egy pár perces bohózat. A kosarak dí-
jazása után mindenkit várt a finom vacsora,
a reggelig tartó mulatozás, humoros játé-
kokkal és tombolával egybefonva. Vissza-
gondolva, egy nagyon kellemes élmény
maradt meg bennem, és kívánom, hogy ezt
a hagyományt ne hagyjuk elmerülni a
stressz és a modern világ szürke hétköznap-
jaiba. 

Hidi Kinga

Kosaras bál

Június 10-én a magyarországi - most már a
vámosgálfalviak körében is jól ismert -
Vámos Települések Szövetsége a szintén
magyarországi Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hathatós támogatásával rendezhette meg
immár sokadik alkalommal a tagtelepülé-
sek iskolái közötti vetélkedőt, amely elmé-
leti és ügyességi számokból állt. A helyszín
a csodaszép, csendes és nagyon kellemes
környezetet biztosító NAV oktatási köz-
pont volt a budapesti római parton.

A vetélkedőre 12 tagtelepülés küldött
csapatot. Vámosgálfalvát idén a következő
5-ik osztályos tanulókból álló csapat képviselte:
Szász Szeréna Antónia, Réthi Erika Barbara
és Pataki Szabolcs, akik szépen teljesítettek
mind az elméleti teszt lap kitöltésénél, mind
a 7 ügyességi számból álló szabadtéri verse-
nyen. Dobogós helyet ugyan idén nem nyert
csapatunk, de annál sokkal többet, hiszen
ők is megtapasztalhatták a “vámosi család”
lényegét, amely az egymás iránti tisztelet,
szeretet, elfogadás és baráti nyitottság, amely-
ből bárki, aki nyitott és jószándékú, gazda-
godhat emberileg. Így történt ez a mi kis
csapatunkkal is idén. 

A vetélkedő nagyon jó hangulatban zajlott,
kitűnő szervezéssel és kiváló időjárással.

Az eredményhirdetés után a csapatok a
már hagyományos ajándékcsomagokkal

lepték meg egymást, amely egy újabb alkalom
volt, hogy új ismeretségek, kapcsolatok, akár
későbbi barátságok alakuljanak ki – ezzel is
megerősítve a VTSZ tevékenységének lé-
nyegét.

Nagyon szép napot töltöttek együtt a
gyerekek, a felkészítő tanárok, a kísérők és
mindenki, aki résztvevője volt ennek a ve-
télkedőnek nevezett vámosi ünnepnek.

Örülünk, hogy a jubileumát ünneplő
VTSZ-nek ezen rendezvényén ott lehettünk,
hiszen ez ünnepnap volt számunkra, mivel

Vámosgálfalva minden évben jelen volt egy
általam felkészített csapattal ezen a nemzetközi
diákvetélkedőn, ahol mindig méltóképpen
és büszkén képviseltük közösségünket, és
minden alkalommal nagyszerű élményekkel
gazdagodva tértünk haza, illetve nem egyszer
jutalmul egy-egy tábort nyertünk, ahová szí-
vesen elmentünk, és ahol tovább mélyítettük
emberi, baráti kapcsolatainkat a „vámos
család” tagjaival. Köszönjük mindenkinek,
aki közreműködött és támogatott.

Sell Ilona Réka, tanár

„Vámos” vetélkedő
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Karácsonyi 
gondolatok 
2017-ben

Csak az lehet igazi, amiben élet van. A
Karácsony azért nem egy megemléke-
zés, nem egy emlék számunkra, hanem
egy valóságos esemény, mert benne élet
van, az Isten Fia újra meg újra megszü-
letik. „Én veletek vagyok mindennap a
világ végéig”mondja az Úr. Jézus szava-
iban és tetteiben is élet volt. Ezért tu-
dott vigasztalni, gyógyítani, bátorítani,
fölemelni. Ezért tudott új életet adni a
reménytelen, csüggedt embereknek. Mi
is azért megyünk minden évben a bet-
lehemi jászolhoz, hogy az élő Istentől
életet nyerjünk. Mert Ő mondotta:
„azért jöttem, hogy életük legyen és
bőségben legyen”. 

És erre nagy szükségünk van, mert
amikor karácsony közeledtével arra ké-
szülünk, hogy újra találkozzunk az élő
Istennel, akkor egy picit vissza is kell te-
kintenünk erre a nagyjából elmúlt esz-
tendőre, hogy mit is tettünk. Hogyan is
telt el az esztendő? Volt-e élet az én sza-
vaimban, tetteimben? Egy jó szó… Egy
barátságos kézfogás, egy jócselekedet,
amely a másik emberben egy új, re-
ményteljes életet tud szülni. 

Nem az elkövetett hibáinkon kell ke-
seregni, hanem lendítsenek előbbre azok
a tettek, amelyekben volt élet, amelyek
által szebbé, jobbá tettem környezetemet,
otthonomat, embertársaim életét! 

Úgy gondolom, hogy nekem is és
katolikus kis közösségemnek is sikerült
ilyet tennie ebben az esztendőben is.
Ide sorolnám az Isten dicsőségére végzett
munkánkat, a templom külső felújítását,
de még sok kisebb munkát is, amelyben
szív és lélek volt. Ezt köszönjük meg el-
sősorban az Istennek a betlehemi já-
szolnál, és köszönöm meg minden jó-
akaratú embernek a segítségét, amelyet
ebben az évben nyújtott. 

S egyben kívánok az én híveimnek, a
Polgármesteri hivatal elöljáróinak és
munkatársaiknak, valamint a Vámos-
gálfalvához tartozó községek lakóinak,
szeretetben és örömben eltöltött kará-
csonyi ünnepeket és áldott, boldog, si-
keres új Esztendőt.

Szőkefalvi Katolikus Egyház részéről
Szeretettel,

György István lelkipásztor

Nagyhegyesi falunapok

Augusztus 19. és 20. között Nagyhegyesen
Testvértelepülési találkozóra került sor az
önkormányzat szervezésében. Erre az ese-
ményre meghívást kapott a vámosgálfalvi
Magvető Kórus és a Frisskarézó néptánc-
csoport.

A meghívásnak eleget téve, 18-án egy
lelkes csapat indult útra Balog Elemér pol-
gármester, Szabó István János lelkipásztor
és egy pár tanácsos kíséretében. A hosszú
út után meleg fogadtatásban volt részünk
a Nagyhegyesi önkormányzat képviselői
részéről, valamint a már megérkezett Gelenau
(Németország) és Puchaczów (Lengyelország)
képviselői részéről. Már a vacsora előtt
Bajusz Istvánné polgármester asszony kö-
szöntötte a vendégeket, majd mindhárom
település polgármestere bemutatta röviden
a saját települését. 

19-én délelőtt a Falunap rendezvényeit
látogattuk meg: megcsodáltuk a Mazsorettek,
valamint a Nagyhegyesi Szabadidős és Lo-
vassport Egyesület felvonulását, majd is-
tentiszteleten vettünk részt, amelyen a mi
lelkipásztorunk prédikált, és amely Szent
István ünnepére kenyérszenteléssel, Úrva-
csoraosztással zárult.

Az istentisztelet után a Kiserdei Szabad-
időpark színpadán ünnepi megemlékezésre
került sor a település fennállásának 65. év-
fordulója alkalmából. Bajusz Istvánné pol-
gármester köszöntője után Bodó Sándor
országgyűlési képviselő is méltatta az ün-
nepet. Az évforduló alkalmából a község
Képviselő Testülete „Nagyhegyes Község
Díszpolgára” kitüntető címet adományozott
Molnár Miklós alpolgármesternek, és „Nagy-
hegyesért” kitüntető címet Rapolthy Ist-
vánnak, a Tuba Tanya korábbi tulajdono-
sának. A megemlékezés az Arany Páva díjas
Nagyhegyesi Népdalkör és Citerazenekar
színvonalas műsorával zárult.

Az ünnepi megemlékezés után Koszto-
lányi László, a község névadójának és egykori
igazgatójának szoboravatására került sor az
újonnan kialakított Emlékparkban. 

A testvér-települési delegációk a Polgár-
mesteri Hivatalba is ellátogattak, ahol Nagy-

hegyes polgármestere és a lengyelországi Pu-
chaczów alpolgármestere ünnepélyes keretek
között aláírták a testvértelepülési szerződést. 

Ebéd után került sor a „Magvető Kórus”
és a „Frisskarézó Néptánccsoport” fellépésére
a Szabadidőpark színpadán. 

20.-án délelőtt a Nagyhegyesi Önkor-
mányzat képviselőinek szervezésében és ve-
zetésével, mindhárom település csapata
Egerbe utazott, ahol meglátogattuk az Egri
Várat, valamint a Bazilikát. Vacsorára a
Tuba Tanyára kaptunk meghívást, ahol a
program folytatódott. Itt „Eszmecsere Európa
jövőjéről” címmel érdekes előadásokat hal-
lottunk a meghívott előadóktól. Ezt követően
a települések vezetői mutatták be települé-
seiket. 

Az ünnepélyes bemutató után a Tuba
család emlékeinek, a generációkat felölelő
hagyományoknak és értékeknek méltó be-
mutatására került sor, a tanya tulajdonosa,
Tuba Pista részéről. A bemutatás alatt asz-
talainkra varázsolták a hagyományos magyar
ízeket: kenyérlángossal, kemencében sült
kacsacombbal, és más hagyományos étellel
kényeztették a vendégeket. A vacsorával
egybekötött 4-5 órás programon megis-
mertük az alföldi népviseletet, szokásokat,
rigmusokat és táncokat is. Előkerült a pá-
linkás hordó és a karikás ostor is. A közös
mulatozást a citerazenekar tette még han-
gulatosabbá, amelynek tagjai bemutatták a
hagyományos hangszereket is.

21.-én délelőtt a polgármesteri hivatalban
találkozott utoljára a négy település, ahol
ünnepélyes hangulatban vettünk búcsút
egymástól. A helyi polgármester asszony
ünnepi búcsúbeszédet tartott, a vendégte-
lepülések polgármesterei pedig hálás kö-
szönetüket fejezték ki a szeretetteljes és
meleg vendégfogadásért. 

A búcsú után élményekkel gazdagodva
indultunk útnak hazafelé, a következő ta-
lálkozás reményében. 

Számomra, személyesen, tartalmas hétvége
volt, amelyen rengeteg, gazdag és szép él-
ményben volt részem. 

Keszeg Csilla óvónő, kórustag
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2017. február 10-12 között 54 vámosgál-
falvi református gyülekezeti tagunk együtt
töltött minőségi időt a parajdi Urbán
Andor konferenciaközpontban teljes ellá-
tással. A cél: ismerkedés, kikapcsolódás,
közös élmények - mint pl. beszélgetések,
együtt fürdőzés a parajdi fedett uszoda
wellness-központban, séta a sóbányában,
társasjátékok gyermekeknek és felnőttek-
nek: Yachtzee, Scrabble, sakk, rummy,
kártyapartik, közös istentiszteleten való
részvétel vasárnap a parajdi református
templomban, a Bucsin-tetőn együtt szán-
kózás, síelés, esti dézsázások, közös filmek,
komédiák megtekintése és kiértékelése.

A változatos szabadprogramban mindenki
megtalálhatta a maga kedvére valót és fel-
frissülhetett a szürke hétköznapi teendők
alól. Jó érzés volt, hogy az asszonytestvé-
reknek nem kellett végre főzni és mosogatni,
élvezhették a pihenést.

Számunkra külön élményt jelentett, hogy
a gyermekek együtt, felszabadultan játszottak,
szerveztek maguknak programot és külön
asztalnál étkeztek vidám társaságban, mint
a nagyok. Finom és bőséges volt az étel,
kényelmes és tágas volt a konferenciaköz-
pont. Jövőre is szívesen látnak bennünket
és már le is foglalta a tiszteletes úr jövőre a
panziót.

Ami a legjobban tetszett, a vasárnapi
közös séta és istentiszteleten való részvétel
volt. Felvonultunk – jelenlétünkkel tele
lett a templom, énekeltünk és megpihen-
tünk. Jó volt érezni és látni, hogy értékeink
vannak, szeretjük egymást és ragaszkodunk
az egyházunkhoz, támogatjuk, időt fordítunk
egymásra, társasjátékot játszunk, egymástól
tanulunk, együtt szórakozunk, énekelünk
és imádkozunk. 

A sokféle esemény és rendezvény közül
még egyre szeretnék kitérni, amit Húsvétkor
szerveztünk meg.

A Vámosgálfalvi Református Egyház-

község közös szervezésben a helyi RMDSZ
Nőszervezettel Húsvét harmadnapján a re-
formátus templomban tartotta meg isten-
tisztelet után a feltámadás ünnepét. Nagy
meglepetésben volt része nemcsak a gyüle-
kezeti tagoknak, de a legátusnak is, mert
karácsonyi jelenetet lát még az ember, de
hogy húsvéti jelenetet adjanak elő a gyer-
mekek, ki hallott még ilyet? A tiszteletes
urunk dramatizálta és a gyermekek bemu-
tatták az üres sírnál történteket. A feltámadás
hajnalán című darabban örömhír zengett.
Magdalai Mária szólt: Jézus él! Találkoztam
vele, láttam őt!

A csokitojás vadászatról nem mondtunk
le. Szél fújdogált a templomkertben és úgy
nézett ki, hogy eső lesz. Amire sor került a
nyomtatott hímestojás-kártyák keresgélésére,
sütött a nap. A gyermekek örömmel kap-
csolódtak be a számukra szervezett játékba
keresték a templomkertben elrejtett tojás-
mintákat és jelentkeztek a nyereményü-
kért.

Hálát adunk Istennek, hogy ez alka-
lommal is megsegített, él a gyülekezetünk,
és él a helyi RMDSZ Nőszervezete, külön-
leges együttműködésben gyümölcsöző mun-
kát folytatnak, és gyermekeinket is össze-
tartják. Az együttlét tanítja meg a jövő
nemzedéket egymásra figyelni és együtt
nevetni, dolgozni, segíteni. Ahol egybe-
gyűlnek akár ketten-hárman is Jézus nevé-
ben, ott Ő jelen van – és kérjük, áldja meg
gyermekeinket, életünket, a közösségeink
életét. Merjünk közelebb kerülni Istenhez,
merjünk közelebb ülni, megmelegedni a
Jézus tüzénél. Isten áldása legyen a közös
együttléteinken, Ő tanítson jobb embernek
lenni, főleg jobb gyermekeinek. 

Közeleg a Megváltó születésének az ün-
nepe- Immánuel, ami azt jelenti, Velünk
az Isten. Áldott ünnepeket kívánunk! 

Szabó Edit Edina, tiszteletes asszony

Zsoltárok 133
Grádicsok éneke 

Dávidtól: Ímé, mily 
jó és gyönyörűséges, 

amikor együtt 
lakoznak az atyafiak!

Együtt 
és szabadon 
Krisztusban

Visszapillantás, előre 
és felfelé tekintés

Az idő Isten ajándéka. A már lassan elmúló
esztendő is ajándéka volt, minden örömével
és minden bánatával együtt, mert mindezek
mögött Isten kegyelme volt jelen. De az idő
nemcsak ajándék, hanem feladat is. Ha arra
gondolunk, hogy mire volt elegendő az el-
múlt év, akkor eszünkbe jut talán a sok mu-
lasztás, be nem teljesített ígéret és fogadalom.

Mire lesz elegendő a 2018-as év? Lesz-e
benne elég idő? Mert abból mindig kevés van.
Lesz-e kellő bölcsesség és lesz-e elég erőnk arra,
hogy amit felvállalunk, ami ránk bízatott,
azt el tudjuk végezni?“ Elég néked az én ke-
gyelmem“ -üzeni az Úr! Mindazok, akik ag-
gódnak, hogy mire futja a következő évben
időből, erőből, energiából, szeretetből, azt üzeni
az Úr: elég az Ő kegyelme. Új év közeledik, és
előre nézünk. Mi jön felénk és mi felé megyünk?
Keresztelők öröme, temetések bánata, a jóság
ereje vagy gonoszság hatalma vesz majd körül?
365 nap, 365 lehetőség jóra vagy rosszra. 

Isten népe nemcsak hátra és előre tekint,
hanem mindenekfelett felfelé néz. Mi tudjuk,
hogy a tegnapban is velünk volt Isten, s a le-
zárult múltért is meghalt a mi Krisztusunk.
Előre nézünk a teljes bizonytalanságba, de
jövőnk felett látjuk Istennél a boldog bizo-
nyosságot, hogy sem halál, sem élet, sem an-
gyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok,
sem jelenvalók, sem elkövetkezendők, semmi
sem szakíthat el minket az Istennek szerelmétől,
amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban.
(Róm.8,38-39)

Közeleg karácsony ünnepe. Kívánom, hogy
mindenki tapasztalja meg a betlehemi csillag
fényénél, Isten megsegítő kegyelmét. A betlehemi
csillag vezérletével járuljunk a megszületett
gyermek bölcsőjéhez, vagy a megfeszített és
feltámadott Krisztus Igéjéhez, az Úr asztalához,
ahol kezét nyújtja nekünk, és erőt ad a szá-
munkra ismeretlen úton. Fogjuk meg ezt a
segítő kezet, hogy az új évben végig biztonságban
érezhessük magunkat, tudva azt, hogy bármi
is történjen, Ő velünk van, támogat, megerősít
és felemel. Erre van a legnagyobb szükségünk.
Ezért mondjuk a Zsoltárossal: „ Most azért
mit reméljek, oh Uram? Te benned van bizo-
dalmam” (Zsolt. 39,7).

Az 2017-es esztendő számunkra mérföldkő
volt. Istenünk megengedte nekünk megérnünk
a Reformáció 500 éves jubileumi évfordulóját.
Számos lélekemelő rendezvényen vehettünk
részt, úgy egyházközségünkben, mint az egy-
házmegyénk és egyházkerületünk által szervezett
kiemelkedő alkalmakon. Megköszönöm mind-
azoknak, akik az egyházközségünkben szervezett
alkalmak anyagi támogatásában segítettek, és
testileg-lelkileg hozzájárultak ahhoz, hogy a
Reformáció 500. évében megrendezett események
emlékezetesek maradjanak.  Isten mindenkinek
pótolja vissza az Ő gazdag tárházából.

Kívánok a község előljáróinak és minden
lakójának áldott karácsonyt, lelkiekben, testi-
ekben és áldásokban gazdag BÉKÉS ÚJ ESZ-
TENDŐT!

Nagy Ferenc, szőkefalvi református lelkész
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A Fogarasi Sámuel Általános Iskola sport
tevékenységeit véleményem szerint meg
kell említeni, hisz a tanulók megérdemel-
nek ennyi figyelmet, és mindezeknek nem
kell az iskola kapui mögött maradniuk.

Nagyon sok sporttevékenységen vesznek
részt egy tanévben a Fogarasi Sámuel Álta-
lános Iskola tanulói többféle sportágban,
fiúk és lányok egyaránt!

Nemcsak részt vesznek, hanem jó ered-
ményekkel szolgálnak az iskolának, és a
Fogarasi Sámuel hírnevét pozitívan továb-
bítják a megyében. 

Az elemis tanulókkal és a felső tagozattal
is részt veszünk a különböző versenyeken,
amelyek közül meg szeretném említeni az
iskola focicsapatát, vagyis csapatait, hiszen
két csapat van: az elemis focicsapat (I-IV
osztályok tanulói) és az V-VIII osztályos
tanulók! Ez a két focicsapat már évek óta
minden tanévben a csúcson van a körzeti,
iskolák közötti focibajnokságokon. Ezeken
a bajnokságokon a falvak iskolái versengenek
egymás között, ahol a Fogarasi Sámuel
Iskola csapatai mindig a pódiumon állnak!

A tavalyi tanévben az elemisekkel sikerült
első helyet nyerni, az idéni tanévben viszont
az V-VIII osztállyal kerültünk az első hely-
re!

De mindezeknek a tevékenységeknek a
lényege a mozgás, a tanulók mozgása, a
testnevelés, amely rendkívül fontos mindenki
számára, hisz tudjuk, hogy milyen moz-
gásszegény világban élünk, és főleg a gyerekek
számára mennyire fontos a sportolás, bár-

milyen féle is legyen az, mert a sportolás
egészség!

Kedves gyerekek, fiatalok, középkorúak
és  idősek, egy fontos üzenetet szeretnék
megosztani veletek, amely így szól: Az Isten
megajándékozott minket egy testtel, amit
formálhatunk, az agyunk, az akaraterőnk
segítségével! Győzzük meg tehát a testünket,
és mozogjunk!

Végh Tamás, tanár

A rendszerelméleti megközelítés szerint az
iskola egy rendszer, melynek eszmei, személyi,
pedagógiai, szerkezeti, szervezeti és anyagi
alkotóeleme is van. 

A jövő iskoláját csak úgy teremthetjük
meg, ha a rendszer minden alkotóelemét fej-
lesztjük, és mi minden erőnkkel arra törek-
szünk, hogy ezt megtegyük. Az említett össze-
tevők közül most kettőre szeretnék kitérni,
az eszmeire és az anyagira.

Az eszmei alkotórész a nevelés értékrendjét,
az eszményeket és az elveket jelenti. A szervezeti
kultúrát az iskola tagjai teremtik meg az adott
hely társadalmi műveltségének értékeiből,
normáiból, viselkedésmintáiból. Tanintézmé-
nyünkben az oktatás és a nevelés eredmé-
nyességét, hatékonyságát szeretnénk javítani,
ezért tanulóink kompetenciáját próbáljuk fej-
leszteni, vagyis egy meghatározott funkció
teljesítésére való alkalmasságukat. Korunk in-
formációözönében az a fontos, hogy mit,
hogyan és mire használunk fel. Ebben a rend-
szerben a tudás az alkalmazható információt
jelenti. A tudás kétségen kívül fontos magánügy,
de az még fontosabb, hogy tanulóink mire
képesek felhasználni a tudásukat, hogyan
tudják általa elvégezni a munkájukat és fel-
adataikat.

Mivel az iskola rendszerkapcsolatban van
környezetével, amelyben működik, az anyagi

alkotórészét is fejleszteni kell. A helyi önkor-
mányzat segítségével most korszerű infrast-
ruktúrafejlesztés megy végbe községünkben.
Nagyon jól halad az új óvoda építése, mellyel
nagymértékben emeljük a minőségi oktatás
és nevelés színvonalát, a szülők és a közösség
biztonságérzetét is megerősítjük. Mi szorgal-
mazzuk, hogy napközis óvoda működjön,
mely hatékonyan kiegészíti a gyermekek ne-
velését és csökkenti a szülők elfoglaltságát.
Ezért arra kérjük a szülőket, hogy bizalommal
éljenek ezzel a lehetőséggel, mert hisszük,
hogy az életük minőségét is javítani fogja.

Egy másik nagyon fontos tervünk, hogy
teljesen felújítsuk a központi iskola belső
tereit és felszerelését, ezen már dolgozunk. 

Év végéhez közeledve, az iskolai tevé-
kenységünkről elmondhatjuk, hogy a 2016-
2017 tanévet sikeresen zártuk, tanulóink igye-
kezetüknek és munkájuknak megfelelő ered-
ményeket értek el, nagy részük helytállt a

változatos iskolai és iskolán kívüli versenyeken
is. Végzős diákjaink sikeres felvételijük után
az általuk választott iskolákban és szakokon
tanulnak tovább.  Az új, 2017-2018 tanév
októberében sikeresen kiálltuk a Román Egye-
tem Előtti Oktatás Minőségbiztosítási Ügynök-
ség által végzett ellenőrzést is, és elmondhatjuk,
hogy többségében jó és nagyon jó minősítéseket
kaptunk. Ez tanintézményünk munkáját és
a helyi közösség intézményeivel való partneri
kapcsolat eredményeit is tükrözi.

Köszönjük mindazoknak, akik segítették
és támogatták a munkánkat, akik bíztak ben-
nünk és akikkel remélhetően megteremtjük
a jövő, a közösség iskoláját.

Áldott karácsonyt, örömteli, sikeres 2018-
as évet kívánok Vámosgálfalva község minden
lakójának. 

Pataki László tanár, 
a Fogarasi Sámuel Általános 

Iskola igazgatója

A sport a test révén nyitja meg a lelket

Megteremtjük a közösség iskoláját
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A 2016-2017-es tanévben, a Maros
megyei Tanfelügyelőség számos
versenyt és vetélkedőt hirdetett
meg a negyedikes tanulók számára.
Szorgalmas felkészülést követően
be is neveztünk, majdnem min-
denikre. Az első verseny, amin részt
vettünk, a „Fürkész” helyesírási és
nyelvhelyességi verseny volt. Hat
tanuló nevezett be, és ebből há-
romnak sikerült eljutnia a megyei
fordulóra. Ezt követte a „Zrínyi
Ilona” matematika verseny, a „Kis
nyelvművelők” anyanyelvi vetélkedő,
majd a „Kobak” matematikaverseny.
Ez utóbbi megyei fordulóján négy
tanuló versenyzett.

A „Kis nyelvművelők” vetélke-
dőjén három fős csapatok vettek
részt. A versenyen a diákok nyelvtani
ismereteit, olvasási készségét, vala-
mint dramatizálási tehetségét mérik
fel. Iskolánkat két csapat képviselte:
a „Szóvadászok”, Hidi Márk, Ozs-

váth Edina és Mihály Márk, valamint
a „Helyesírók”, Hidi Dániella, Varga
Szabolcs és Végh Ervin tanulókkal.

A környékbeli iskolák megmé-
rettetésén a „Szóvadászok” csapata
nyerte az első, a „Helyesírók” csapata
pedig a második díjat, és így rész ve-
hettek a verseny megyei fordulóján.

A megyei fordulón a „Szóvadá-
szok” csapata (Ozsváth Edina, Hidi
Márk és Mihály Márk) nyerte az
első helyet, és így képviselhettük
Maros megyét az országos verse-
nyen.

A verseny országos döntőjének
Kézdivásárhely adott otthont, a Ma-
gyar Nyelv Napjai rendezvénysorozat
keretén belül. A négynapos rendez-
vény során előadásokon, kirándulá-
son, kézműves tevékenységen és mú-
zeumlátogatáson vehettünk részt. A
versenyen tizenhárom csapat vett
részt az ország magyarlakta térségeiből,
de a mi csapatunk volt az egyetlen,

A 2017-es év meglehetősen eredményesnek
bizonyult a Frisskarézó néptánccsoport szá-
mára. Ebben az évben is sikeresen folytattuk
az előző évek olykor fáradsággal járó, de
ennek ellenére annál több örömöt okozó
munkáját: a tánctanulást, és ennek bemu-
tatását, amely idén sem jöhetett volna létre
a táncosok, azok szülei és a vámosgálfalvi
önkormányzat segítsége nélkül.

Idei fellépéseink sorát január 7-én kezdtük
Bethlenszentmiklóson, amikor összefogtunk
a bethlenszentmiklósi Csillagszeműek nép-
tánccsoporttal, és a karácsonyt is visszaidézve,
újévi köszöntő előadást tartottunk a település
lakosainak, ezt követően pedig február 18-
án a vámosgálfalvi kultúrotthonban meg-
rendezett kosaras bál fellépői voltunk.

Húsvét első napján, népszokásaink ha-
gyományát fenntartva, mi, fiúk, közösen
jártunk házról házra a csoportunkhoz tartozó
lányokat meglocsolni, úgy, ahogy azt régebb
is tették, ezáltal bebizonyítva azt, hogy
nem csak a néptáncról szól ez a mozgalom,
hanem a hagyományokról, a közösségről
is. Májusban meglepetés-vendégek voltunk
tánckarvezetőink esküvőjén, ahol mindkét
csoportunk fellépett, beleértve a Kis-Friss-
karézó csoportot is, amelyet ők oktatnak. 

Június 16-18 között Vámosgyörkön a
Vámos települések találkozóján vettünk
részt, ahol küküllőmenti és felcsíki táncokkal
léptünk fel. Ezalatt a három nap alatt arra

is nagy hangsúlyt fektettünk, hogy, bár egy
törekvő néptánccsoport vagyunk, összetartó
közösséggé is váljunk. A vámosgyörki fel-
lépést követően, a hollókői múzeum láto-
gatására is sor került, amelyet csoportunk
apraja-nagyja nagy lelkesedéssel fogadott.

Vámosgálfalva és Nagyhegyes hagyomá-
nyosan megszervezett testvértelepülési ren-
dezvényén is felléphettünk augusztus 18 és
21 között, amelynek idén Nagyhegyes adott
helyet. Különböző tevékenységeken vettünk
részt, de talán a legizgalmasabb rész az au-
gusztus 20-i esti tűzijáték volt, amely mél-
tóképpen lezárta az ott töltött, élménydús
napokat.

Augusztus 24 és 27 között megszerveztük
a Frisskarézó néptánccsoport első edzőtáborát
Ratosnyán. A tábor fő célja egy új tánc el-
sajátítása volt, és ez alkalommal a mezőségi
táncra esett a választás. A fárasztó próbák
mellett sikerült különböző közösségi tevé-
kenységekben is részt venni, mint például
karaoke-est, szépségverseny, vagy éppenséggel

táncverseny, amelyen a már régebb elsajátított
táncok mellett a táborban megtanult me-
zőségit is bemutathattuk, és díjakban ré-
szesülhettünk. 

Az évet a hagyományos karácsonyt és
újévet köszöntő előadásunkkal fogjuk zárni
december 23-án. Ezúttal is a bethlenszent-
miklósi Csillagszeműek néptánccsoporttal
fogunk együttműködni, és fő célunk az,
hogy az új és régi táncok bemutatása mellett
mindenki meghitt és családias hangulatban
térjen haza a karácsony küszöbén. 

Mindezek után, a 2017-es év, úgy gon-
doljuk, többféle szempontból is gyümöl-
csözőnek bizonyult. Az ebben az évben el-
sajátított új táncmozdulatok mellett sikerült
új tapasztalatokat is szereznünk, és tudtunk
közösségként is fejlődni. Talán a legfontosabb
mindezek közül a legutóbbi, hiszen mégis
csak csapat vagyunk, és csapatszellem nélkül
még a tánc sem tökéletes. 

Székely Dalma-Evelin, Varga Attila

„Járd ki lábam, járd ki most!"

Megjártuk a hadak útját

aki vidéki iskolát képviselt.
Tanulóim jelesen teljesítettek,

és sikerült elérni a negyedik he-
lyezést, ami kitűnő eredmény.

Szívből remélem, hogy mind-

az, amit a versenyekre való fel-
készülés révén elsajátítottak, ha-
muban sült pogácsaként kíséri
majd őket további útjukon. 

Pataki Enikő, tanító



Vámosgálfalva

Község

Mesés házikók, kézműves vásár, gyö-
nyörű fények, feldíszített fenyőfa, Télapó,
valamint számos közösségi program várta
az érdeklődőket a „Szász Hordója” vendéglő
udvarán az adventi időszakban. 

Ezelőtt négy évvel a Jikeli házaspár kez-
deményezte a vásárt, ami annyira sikeresnek
bizonyult, hogy talán szükségszerűen ha-
gyománnyá vált. Erre a rendezvénysorozatra
mindenki nagyon készült, érdeklődési kö-
rének megfelelően: karácsonyi dalokat, ver-
seket tanultak, kézműves tevékenységeken
„gyártották” a termékeket.

Jó érzés volt látni, ahogy a falu és a kör-
nyék apraja-nagyja gyülekezett a vendéglő
udvarán mind a négy hétvégén. Az udvaron
karácsonyi zene szólt. Mindenütt a békesség,
a melegség, a szeretet érzése lebegett. A
mesés faházikókban saját termékeiket kí-
nálgatták a termelők, kereskedők, „kézmű-
vesek”. Mindenki megtalálhatta a neki
tetsző ajándékot, angyalfiát, emléktárgyat.

Falunk református vallásórás gyerekeinek
munkáját is megcsodálhatta az arra járó.
Szinte kicsinek bizonyult a házikó a válto-
zatos, ötletes, saját készítésű termékeiknek.
Kezecskéik munkáját vásárolhattuk meg,
amelyet már hetekkel azelőtt el kezdtek
készíteni Szabó Edit Edina tiszteletes asszony
irányításával és több lelkes egyháztag segít-
ségével. A polcokra helyezett adventi ko-
szorúk, asztaldíszek, festett üvegtermékek,
papírból készített fenyőfák, mézes pogácsák
csalogatták a vásárlókat. 

A vásáron nemcsak angyalfiát lehetett
beszerezni, hanem kórusok, zenekarok,
tánccsoportok fellépései is fűszerezték a
meghitt hangulatot. Néhányat közülük ki-
emelnék, hiszen a falunkban zajló tevé-
kenységeket tükrözik.

Kántorunk, Szabó Gyula vezetésével fel-
lépett a református egyház gyerekkórusa,
Nőszövetsége, a Magvető Kórus, a VIFI
Együttes. Nyitott szívvel és lélekkel hallgattuk

a vallásos témájú dalokat, s a dalok által a
karácsony üzenetét. 

Színvonalas produkcióval örvendeztetett
meg a Frisskarézó Néptánccsoport nagy
csoportja, melyet Varga Attila és Székely
Evelin táncoktatók állítottak össze. A zord
idő ellenére, a táncosok népviseletbe öltözve
bizonyították, hogy a hagyomány él a fa-
lunkban, az utánpótlás biztosított.  

Minden szereplő gyermek meglepetésben,
ajándékcsomagban is részesült. December
10-én a Reinert cég cipősdoboz ajándékokkal
kedveskedett minden jelenlévő gyermeknek.
Köszönjük szépen!

Nem utolsó sorban meg szeretném em-
líteni a Fogarasi Sámuel Általános Iskola
kórusát amelynek tagjait Ugron Noémi

pedagógus készítette fel, és négy nyelven
énekelve hirdették a karácsony eljövetelét,
Jézus megszületését.

Jó volt együtt lenni, együtt ünnepelve
várakozni a karácsonyi ünnepekre.

Fekete Rozália Erika, tanítónő

Karácsonyi vásár Vámosgálfalván

Köszönet partnereinknek: a Szász Hordója, a Diakónia, a főtámogatóinknak:
SURTEC Műszaki Barkácsáruház, RMDSZ Nőszervezet, Reinert cég, 

ROYAL GERMAN FISH & SEA FOOD, INTERCARN DISTRIBUTION, TRANSYLVANIA
ROYAL FOOD, a Vámosgálfalvi Református Egyház, a Vámosgálfalvi 

Református Nőszövetség! Istentől megáldott 2018-as évet kívánunk! 

Köszönjük a SURTEC Műszaki Barkácsáruháznak az ünnepi 
gyermek-csomagok támogatását! Köszönet a Szász Hordója és a Reinert 

cégnek a csomagokért és fáradozásukért!

Az újságot összeállította:
Szentgyörgyi Anna és Szabó Edit Edina

Korrektúra és fordítás: 
Szabó István és Ilona

Vámosgálfalva

Község


