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Az asszony,
aki bölcsen adott hitelt
Volt egy nagyon gazdag ember, aki
rendkívül kegyetlen és zsugori volt. A
felesége jószívű és szeretetteljes volt,
és mindenki iránt együtt érző. Az
asszonyt mindenki szerette, a férjét
azonban senki sem.
„Isten ezt a rossz
férjet adta nekem –
gondolta mégis a feleség –, mit tehetnék
hát? Senki sem szereti
őt, úgyhogy legalább
nekem
szeretnem
kell.” Így kedves volt
hozzá, és éjjel-nappal
szolgálta.
Éhínség tört ki a
vidéken, és sok falubeli fordult hozzájuk segítségért.
A feleség mindenkinek adott pénzt,
és elárasztotta őket szeretetével és
együttérzésével. A férj, zsugorisága
ellenére, nem bánta a felesége nagylelkűségét. „Amíg nekem magam-

nak nem kell adnom, addig elégedett
vagyok” – gondolta.
Amikor a feleség pénzt adott, az emberek azt mondták: – Csak kölcsönvesszük a pénzt, vissza fogjuk fizetni!
– Nem, nem kell
visszafizetnetek.
Ajándékba adom.
Fogadjátok csak el!
– felelt az asszony.
– Nem – utasították vissza az
emberek. – Visszafizetjük majd, ha
vége az éhínségnek.
– Ha tényleg
vissza
akarjátok
fizetni – felelt az
asszony –, akkor aznap adjátok oda a
pénzt, amikor a férjem meghal!
Sri Chinmoy
(folytatás a 7. oldalon)

A györgyfalvi
egyházak beszámolói
A református gyülekezetben a
lélekszám 736-ról 741-re nőtt.
Nagyon ritka, jelentős esemény,
amilyenre ember nem emlékszik s
nem is valószínű, h az élőknek még
egyszer ilyenben legyen részük:
püspöki vizitáció szept. 25-én.
Ennek ürügyén: csűr lebontása,
drótkerítések cseréje, vaskerítések
festése, új világháborús emlékmű,
templomablakok kicserélése történt.

Az ortodox gyülekezet három gyermek keresztelésével gyarapodott és
egy személy temetésével apadt. Esküvő nem volt. A templom udvarán
volt egy garázs fából, melyet átalakítottak és berendeztek gyülekezeti
teremnek, melyet minden lakos, kicsi
és nagy, idős és fiatal rendelkezésére
szeretnének bocsátani.
A termet Szent András Teremnek
nevezték el.

A katolikus gyülekezetben az elmúlt évben négy keresztelő volt,
két fiú és két lány. Két férfit és egy
asszonyt temettek. Egy pár kötött
házasságot, és egy elsőáldozó volt.

A baptista gyülekezetben nem voltak jelentősebb események.

Csendes
pohárköszöntő
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!
Kányádi Sándor

Farsangi
batyus bál
Györgyfalván
Űzzük el a telet, együtt egy jó
mulatsággal, közös vacsorával!
Szeretettel meghívunk minden korosztályt február 22-én este 20-órától a
györgyfalvi kultúrotthonban tartandó
farsangi batyus bálba. A svédasztalos
hideg tálas vacsora, ital (víz, kávé,
üdítő, sör) biztosítva a szervezők
részéről.
A jó hangulatért Butyka Józsi felel.
Részvételi díj: 70 RON / fő
Részvételüket jelezzék febr.10-ig a
szervezőknél: Tóth Ildikó, Sajgó Melinda és Gergely Aliz, vagy telefonon
a következő számokon: 0741 055397,
0745 371535.
Jelmez viselete ajánlott!
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Kalendárium

Január az év első, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Nevét Ianusról kapta,
aki a kapuk és átjárók istene volt az ókori római mitológiában. A népi kalendárium szerint január neve Boldogasszony hava.
Január 11, Jedlik Ányos születése ruhákban járt. Napjait munkában,
Egyik legnagyobb fizikus feltalálónk, éjszakáit imádságban töltötte. 1270
(Szimő, 1800. jan. 11. – Győr, 1895. január 18-án halt meg, egy héttel 28.
dec. 15.) Benedek rendi szerzetes volt, születésnapja előtt.
tanulmányait a rend iskoláiban végezte
és pályáját tanárként szintén ezekben az
intézményekben kezdte. 1839-ben lett a
pesti tudományegyetem fizika-mechanika tanszékének professzora. Jedlik
Ányos a fizika számos szakterületével
foglalkozott, elsődlegesen azonban
az elektrotechnika érdekelte. Évekkel megelőzve kortársait megalkotta
„villám delejes forgonyai”-t, amelyekben az álló- és forgórész egyaránt
elektromágnes volt. Ezek a készülékek
az elektromotorok ősei voltak. Legismertebb felfedezése az öngerjesztés
elve, illetve az azt demonstráló „egysarkú villanyindító”, azaz a dinamó.
Ennek műszaki leírásában fogalmazta
meg Jedlik 1861-ben – tehát legalább
hat évvel Siemens és Wheatstone előtt
Margit saját halálát is előre megérez– az öngerjesztés (dinamó) elvét.
te. Az egyik testvér siratásánál megmondta a rend főnökasszonyának, hogy
ő lesz a kolostor következő halottja. Így
is lett, hiszen nem sokkal később megbetegedett és távozott az élők sorából.
Feljegyezték, hogy a halott királylány
arcbőre szépségesen felragyogott,
rózsás pír jelent meg rajta. Szeme körül
arany félkőrívek csillogtak, teste pedig
édes illatot árasztott. Holtteste halála
után három hétig nem indult oszlásnak.
Boldoggá avatása már 1276-ban
megtörtént, szentté avatására azonban
évszázadokat kellett várni. Tiszteletét
1789-ben hivatalosan is engedélyezték,
végül XII. Piusz pápa 1943-ban avatta
január 18.
szentté.
Árpád-házi Szent Margit ünnepe
A tatároktól elszenvedett muhi csata
után IV. Béla feleségével, Laszkarisz
Mária bizánci hercegnővel együtt
Dalmáciába menekült. Ott,– a vereség
miatti kétségbeesésükben – felajánlották a lányukat Magyarország megmentéséért. Margit ennek megfelelően
hároméves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, később
a Nyulak szigetén (a mai Margit
szigeten) lévő zárdába került át, amelyet apja építtetett.
A keresztények az önfegyelmezés és
keresztény szeretet példaképének tekintik. A legalacsonyabb rendű munkát
is szívesen végezte, és a legrosszabb
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Január 27, a holokauszt
emléknapja
A holokauszt jelentése a náci
Németország által kontrollált területeken a második világháború alatt végrehajtott, a nemzetiszocialista német
kormány által eltervezett és irányított
népirtás, amelynek körülbelül hatmillió európai, zsidó származású ember esett áldozatul. A rendszer más
csoportokat is üldözött vagy próbált
megsemmisíteni: a romákat, az oroszokat (különösen a hadifoglyokat), a
lengyeleket, a fogyatékosokat, a homoszexuálisokat és a politikai vagy vallási
ellenállókat, például a szocialistákat,
kommunistákat vagy Jehova Tanúit.
Üldöztetést szenvedtek rajtuk kívül
a rendszerrel szemben álló katolikus
papok és protestáns lelkészek is, akik
közül sokakat deportáltak, fogságban
tartottak vagy ezekkel fenyegettek.
Mircea cel Bătrân, (1358 – 1418.
január 31.) havasalföldi fejedelem.
A történelmi források Havasalföld
(Valachia) legjelentősebb uralkodójaként említik. Uralkodása alatt Havasalföld elérte mindenkori történelme
alatti legszélesebb határvonalakat,
északon az Olt folyó, délen a Duna,
nyugaton a Vaskapu, míg keleten a Fekete-tenger határolta.
Uralkodása alatt megerősítette a
gazdasági és adminisztratív életet,
ezüstérmeket
veretett
(melyek
külföldön is forgalomba kerültek). Gazdasági előnyöket biztosított a litván és
lengyel kereskedőknek. Megerősítette
a régi erődítményeket, illetve újakat
épített a Duna mentén, fejlesztette a
hadsereget. 1388-ban megalapította a
Cozia kolostort, később ide is temették
el.
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A Györgyfalvi Általános Iskola és Óvoda
2019-es évi eseményeinek összefoglalója

2019 június 14 én tartalmas és sikeres
tanévet zártunk. Kezdeném a legkisebbekkel, a 2018-2019 es tanévben 43 kisgyerek járt óvodába, akik közül húszan
vették igénybe a hosszúprogramot. Gyerekek és szülők kedvükre válogathattak a
plusz tevékenységek közül, mint például
a néptánc, moderntánc, angol nyelvű
foglalkozás, valamint úszás. Ez utóbbiak
számára rendelkezésre állt az iskolabusz,
az utaztatási költséget pedig a Feleki Polgármesteri Hivatal finanszírozta.
Tavasszal az óvodások átköltöztek a Katolikus egyház vendégházába felszabadítva a helyet az új óvoda
épületének az elkezdéséhez. A költözés
nagyon szervezetten és gördülékenyen
ment, köszönhetően az óvonéniknek és
a segítőkész szülőknek. A tanév végén
tizenegy ovis ballagott el az óvodából,
akik közül nyolcan kezdték nálunk az
előkészítő osztályt, ősszel pedig hozzájuk
csatlakozott még egy kisdiák.
Iskolánk elemi és gimnáziumi osztályaiban összesen 42 diák járt. Közülük 4-en
elballagtak és idén már az Apáczai Csere
János Líceumban, a Református Kollégium szakosztályaiban, valamint a Transzport Szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat. Kívánunk nekik sok sikert az
elkövetkezőkben.
Kis és nagy diákjaink különféle
versenyeken vettek részt:” Kenguru”
matematika verseny,” Zrínyi Ilona”
matematika verseny,” Könyvfaló-olvasó
játék verseny. Külön említésre méltó, hogy
ismét megszervezésre került a “Gyurgyóka” természetismereti vetélkedő,
aminek iskolánk a házigazdája is egyben.
Köszönet érte Fejér Ákos tanárúnak, hogy
ezzel is népszerűsíthetjük iskolánkat.
Különféle kulturális és szociális programot is szerveztünk az elmúlt tanévben:
-részt vettünk a “Let`s do it Romania”
szemétgyűjtő akción,
-vendégül láttuk a Dél-Pesti Tankerületi
központ diákjait a “Határok nélkül” program keretén belül,
-volt karácsonyi ünneplésünk,
-Farsangi bál,
-március 15-ei megemlékezés,
-Kirándultunk Zsibóra,
-Részt vettünk az erdészet által
szervezett faültetési kampányban,
Iskolánk az elmúlt tanévben is biztosított After school-os délutáni foglalkozást,
itt is volt moderntánc, sportnap és úszás.
Ami az elmúlt nyarat illeti, az elemi
osztályosok napos kiránduláson vettek
részt a tanitónénik kíséretében Sonkolyoson, a Szelektív Group önkéntesei pedig
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augusztus 28-31 között körútra mentek,
útba ejtették Gyergyócsomafalvát, a Gyilkos Tót, Borszék és a Békási víztároló
környékét. Kisérőjük Fejér Ákos tanárúr
és felesége voltak.
A 2019 év fontos mérföldkő volt intézményünk történetében, ugyanis szeptember 25 –én átadásra került az új
óvoda épülete. A terv megálmodója és
gondnoka főtisztelendő Fábián László
katolikus plébános úr volt. Neki ezúttal is
megköszönjük önzetlen és fáradhatatlan
munkáját, és kérjük Isten áldását további
életére. A beruházással járó teljes költséget
Magyarország Kormánya biztosította,

annak, hogy angyalok igen is vannak ugyanis A Györgyfalvi Iskolában, óvodában
egymásnak adták a kilincset: előszőr az
Adventi vásár szervezői ajándékoztak
meg minket magyar és román nyelvű
kortárs irodalmi könyvekkel, amire már
nagy szükségünk volt. Azután a Falunapos
Szervezők ajándékoztak meg kedves és
finom csomaggal, volt nálunk cipősdobozos ajándék is Fábián László plébános úr
gondoskodásának köszönhetően és ezévben sem maradt el a Polgármesteri Hivatal
ajándéka sem. Mindenkinek köszönjük a
kedvességet és a törődést.
De amint mondani szokták „Jobb adni,

amiért hála és köszönet.
Ez az esemény azért is felejthetetlen és emlékezetes mert olyan neves
személyeket láthattunk vendégül, mint
Excellenciás Soltész Miklóst államtitkár
urat, Főtiszteletű Kató Bélát, az Erdélyi
Református Egyházkerület Püspökét,
Mile Lajos főkonzul urat, Főtisztelendő
Kémenes Loránd vagyonkezelő urat,
Vákár Istvánt, a megyei tanács alelnökét,
Török Zoltán főtanfelügyelő helyettes
urat, Gabriel Costea polgármester urat,
Csoma Botond parlamenti képviselő
urat, meg még sokan másokat. Megtisztelő és felemelő érzés volt, hogy szívesen
fogadták meghívásunkat, megtiszteltek
minket jelenlétükkel és osztoztak ünneplésünkben. Megköszönjük mindenkinek,
aki bármilyen cselekedettel, tanáccsal
és jószándékkal támogatta Óvodánk
megújulását, az Egyházi és világi intézményeknek, Erdőfelek Polgármesteri
Hivatalának, Kolozs megye Inspektorátusának, mérnököknek, szakmunkásoknak
és nem utolsó sorban az óvónéniknek és a
segítőkész szülőknek.
Lassan vége az idei tanév felének és
történésekben ezúttal sem volt hiány. A
nagy ünnepi készülődésben tanúi lehettünk

mint kapni”, mi is angyalkodtunk egy
kicsit. Gyűjtést indítottunk, az AKSZA
gyerekmentő misszió megsegítésére. A
begyűlt összeg 2000 lej lett, amit még
megtoldott a gyerekek ajándék adománya is. Ez minden elvárásunkat felülmúlta. Köszönjük azoknak, akik komolyan
vették kezdeményezésünket és velünk
együtt támogatták az akciót.
Iskolánk mindig arra törekedett, hogy
minél többet hozzon ki a diákjaiból, minél
több legyen az érték és az előremenetel
tudásban, ismeretben, magaviseletben és
emberségben egyaránt. Alapelvünk: az
iskola nem versenypálya! Nem a többi iskolával akarunk versengeni, hanem minden erőnkkel tanitani és nevelni szeretnénk.
Ezúton szeretném megköszönni intézményünk pedagógusainak az egész évi
fáradozását és önzetlen munkáját. Köszönjük a bátoritást, a tudást és szeretetet, amivel diákjaink ismereteit gyarapították és az
óvást, amivel testi épségükre vigyáztak.
Isten áldása legyen minden diák, pedagógus és szülő életén!
Csíki Ibolya
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Egészség
Januárban sokan bűntudattal kezdik
az évet a decemberi torkosság miatt. Ahhoz, hogy könnyítsünk a szervezetünkön
és felfrissüljünk év elején, mikre kell
odafigyelnünk? A decemberi torkosság
következtében szervezetünk sokkal
megterhelőbb mind általában. Gyomorpanaszokat észlelhetünk, puffadást,
teltségérzetet. Én a méregtelenítést aján-

lanám a szervezetünk felfrissítésére.
Améregtelenítés előnyei: szervezetünk
megtisztul a méreganyagoktól, fogyást,
testsúlycsökkenést eredményez, feloldja a fölösleges testzsírt, növeli az erőt
és vitalitást, jobb lesz az anyagcsere,
betegségekkel szembeni fokozódik az
ellenállóképesség.
Év eleji tisztító, méregtelenítő kúránk
összetevői: gyömbér, menta, citrom, és
uborka. Mind a négy alkotó tisztít, segíti az emésztést, méregteleníti a májat.
Hogy miért kéne ilyenkor a nagy hidegben méregtelenítő italt inni? Az okokat
sorolom:
1. Azért, mert ilyenkor nagyon sok
alkoholt iszunk, mert sok süteményt
eszünk és mert sok zsíros étel is kerül
az asztalra.
2. Azért, mert újra csinosak akarunk
lenni.
3. Azért, mert mindjárt kezdődik a
farsangi szezon, s jó lenne egészségesen
neki futni.
4. Azért, mert egyszerűen kitisztítja a
beleket.
5. Azért, mert a bőrt is tisztítja.
6. Azért, mert nagyon egészséges.
7. S azért, mert finom is.
A méregtelenítés ilyenkor, hideg
téli napokon inkább árt vagy valóban
használ?
Én úgy gondolom, hogy a
méregtelenítés minden időszakban
hasznos, hisz a szervezetünket lúgosítjük, salaktalanítjuk ezzel. Igen, a téli
hónapokban is ajánlott a méregtelenítés,

nem csak a decemberi torkosság miatt,
hanem mert az év ebben a szakaszában
már a nyár, illetve az ősz folyamán felhalmozódott A vitamin a szervezetünkből kezd kifogyni. Ilyenkor jelenik meg
a fáradékonyság, ingerültség, krónikus
fáradság. Szintén a szervezetünk jelez
számunkra, hogy szüksége van egy kis
„újraélesztésre”.
A téi méregtelenítő
kúra során fektessünk
különös hangsúlyt a
reggelire, hiszen ez lát
el minket energiával,
amire
napközben
szükségünk van. A téli
méregtelenítő kúra egyik
alapvető szabálya, hogy
reggelire fogyasszunk
sovány tejterméket, mert
ezek probiotikum-tartalma
segít egyensúlyban tartani az immunrendszert és
egészségesen tartja a bélflórát. Iktassunk
be étrendünkbe legalább kétnaponta egy
kis zabkását, ami energiával lát el, javítja a szervezet sav-bázis egyensúlyát, valamint méregteleníti a májat. Arról nem
is beszélve, hogy a zab, az valami szuperélelmiszer, rostjai támogatják a bél
perisztaltikus mozgását, ezzel elősegítve
a
méreganyagok
távozását. Hatására a
széklet rendszeressé
és könnyűvé válik,
csökken az aranyér
és a végbélrepedés
kialakulásának
a
kockázata. Ízesíthetjük egy kis mézzel,
ami azonkívül, hogy
finomabbá teszi reggelinket, fontos vegyi
savakkal gazdagítja ételünket, megnyugtatja a hideg miatt nagyobb stressznek
kitett szerveinket. A méregtelenítés télen
különösen sikeres lehet a cékla, a káposzta és a savanyú káposzta
segítségével. A savanyú káposzta igazi
multivitamin, valamint kiváló probiotikum.
Milyen vitaminok, tápanyagok bevitelére figyeljünk jobban oda a fagyos
időszakban?
Ha finom paradicsom és ízletes paprika nincs is a zöldséges pulton télen, azért
számos finomság közül válogathatunk
ilyenkor is. A déli gyümölcsök és a citrusfélék mindenképpen előnyt éveznek,

hiszen a bennük levő magas vitamintartalom télen is megállja a helyét. Részesítsük előnyben a citromot, narancsot,
almát, de kipróbálhatjuk az egzotikus
gyümölcsöket is! Zöldségek terén sem
elkeserítő a helyzet, hiszen a káposzta, a cékla, a retek, a sárgarépa mind
mind tele van vitaminokkal, emellett
remek salátát készíthetünk az előre zacskózott keverékekből is. Ne felejtsük el
a hagymaféléket sem, ezek remek immunerősítők, hiszen megfázás ellen is
kedvelt gyógymódnak számítanak.
Tápanyagok, vitaminok a fagyasztóból
Sokan nem tudják, hogy ha időben
lefagyasztjuk őket, a zöldségek mélyhűtött állapotban vitamintartalmuk nagyrészét megőrzik. Ezért mindenképp
érdemes olyankor lefagyasztani őket,
amikor szezonjuk van, de jó megoldás,
ha körbe nézünk a szupermarketek
mélyhűtőládájában is.
Spenót, amiből nem csak főzeléket
készíthetsz. A fagyasztott leveles spenót
fokhagymával egy kevés olajon megfuttatva szuper köret, de leveles tésztába
töltve vendégváró falatkának is kiváló.
Brokkoli, ami az 5 perces krémlevesek királya, de rakott brokkolinak is
fantasztikus.
Kelbimbó, amit gyorsan megpárolva
húsok mellé köretnek ajánlunk. Amíg
párolódik, készíts hozzá citromos, ba-

zsalikomos, joghurtos öntetet.
Zöldborsó, így télen is tavaszi
napsütést varázsolhatsz az asztalra egy
tányér zöldborsólevessel. Ha pedig
egyszerű, mégis különleges köretre
vágysz, készíts baconos, petrezselymes zöldborsót. Immunrendszerünk
70 százaléka a bélflórában található,
ezért a megfelelő emésztés előfeltétele
a kórokozókkal szembeni hatékony
védelemnek. A joghurt, a kefir és a sajtok nagyszerű probiotikum-források, de
léteznek kiváló készítmények is hasznos
baktériumaink számának gyarapítására.
dr. Vajas Tímea

G Y E R M E K O L D A L

Szinezd ki, vágd ki, majd ragszd össze a sarkait!
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Újrahasznosítás Györgyfalván 2019-ban
A 2016 őszén alakult Selective
Group 2019-ban is tovább folytatta
Györgyfalván az újrahasznosítható
hulladékok
begyűjtését,
különválogatását és ezeknek az elszállítását
a begyűjtő központokba. A begyűjtött
hulladékok mennyisége ebben az évben sem esett a tavalyi alá. Így az évi
leadott és újrahasznosított hulladékok
mennyisége elérte a 12,5 tonnát.

végén, a begyült pénzekből Bokhavasra kirándultunk. A kirándulás a
menedékházhoz való felkapaszkodással kezdődött. A három nap hamar
eltelt és kiemelkedő élmény maradt a
szánkózás.
A kis csapat létszáma a tavasz során
ötre ugrott. Ekkor a munkánknak már
konkrét célja is volt, összegyűjteni a
megfelelő összeget egy négy napos

Hulladék típusa
PET (műanyag palackok)
HDPE, PP (kemény műanyag)
Fólia (átlátszó)
Alumínium
Üveg
Papír/karton
Vas
DEEE (elektronikai hulladék)
Összesen

Mennyiség (kg)
2 752
165
224
257
2 860
3 870
1 090
1 223
12 445 kg

2019-ben Györgyfalván összegyűjtött és leadott újrahasznosítható
hulladékok mennyisége
A hulladékok átvételében partnereink voltak a következő cégek: SC.
Eco Elron SRL., SC. Greentech S.A.
(Sigurec), SC. Diren Exim SRL. és a
SC Remat Cluj S.A. 2019-ben Györgyfalván összegyűjtött és leadott újrahasznosítható hulladékok mennyisége
A Selective Group tevékenységét
a 2019-es évben három györgyfalvi diákkal kezdtük, akikkel január

kirándulásra. Erre augusztus végén
került sor, amikor a csapat Székelyföldre látogatott. A kirándulás
Szovátán indult, az Adrenalin Parkban, majd a Parajdi sószorost jártuk
be és estére értünk szálláshelyünkre, a
gyergyócsomafalvi Borsika Panzióba.
Másnap a Gyilkos-tavat jártuk körbe,
majd Karácsonkő (Piatra Neamț) telegondolójából tekintettünk le a város-

ra, melyet egy kis hajókázás követett
a Békási-víztározón. Harmadnap
Borszék forrásaival és a Tündérkerttel
ismerkedtünk, utolsó nap pedig Marosfőn strandoltunk, majd az Andreneasa vulkanikus barlanghoz kapaszkodtunk fel. A kirándulás költségvetését
teljes mértékben a begyűjtött és leadott hulladékokért kapott pénzből fedeztük.
A nyári kirándulás után újabb diákok
csatlakoztak a csapathoz, így, jelenlegi felállásban 7 diákkal és két felnőttel, a munka is könnyebb, gyorsabb
lett. Lassan készülődünk a téli kirándulásra, de igazából a nagy munkával
a nyári kirándulásra összpontosítunk,
ugyanis a Duna-deltába szeretnénk eljutni.
A Selective Group munkáját falubeli önkéntesek is szokták segíteni, felnőttek, egyetemisták, gyerekek, akik ha idejükből futja, beállnak
csütörtökönként a csapatba szétválogatni a falu újrahasznosítandó hulladékát. Ezúton is köszönöm munkájukat, és segítségüket és továbbra is
szívesen látunk bárkit, aki segíteni
szeretne munkánkban.
A Selecutive Group fő célkitűzése,
hogy mentse meg a szeméttelepet a
hulladéknak azon részétől, mely még
hasznosítható, ilyenek a táblázatban
felsorolt hulladékok.
(folytatás a 7. oldalon)
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Újrahasznosítás Györgyfalván 2019-ban
környezetéért, az odafigyelhet arra,
hogy minél kevesebb szemetet termeljen, beleértve az újrahasznosítható
hulladékot is. Hiszen környezetünknek az a legjobb, ha minden fajta
szemeteskukánkba alig gyűl a hulladék, szemét. Ezért fontos, hogy

(folytatás a 6. oldalról)
A PET palackokat, átlátszó fóliát,
bádogokat, üvegeket továbbra is a faluban elhelyezett négy tárolóba lehet
elhelyezni.
A papírt és a kartont az iskolánál
lévő fa építménybe gyűjtjük, míg a
vas és elektronikai hulladékot meghirdetett napokon szedjük össze, de lehet
minket értesíteni telefonon is, a
0721-293451 telefonszámon, ha
nagyobb méretű, vagy nagyobb
mennyiség gyűlt fel. Sajnos egyéb
szemetet nem tudunk leadni, ezért,
kérem, ezeket ne rakják a tárolóba,
mint például a polisztirént, jaurtos, és
egyéb ételes műanyag dobozokat, poharakat, játékokat, csöveket, mocskos
zsákokat, zacskókat stb.
Ezúton köszönjük a falu együttműködését. Lehet látni a mennyiségek
növekedésén, hogy Györgyfalva
egyre jobban újrahasznosít. Aki pedig
úgy érzi még többet szeretne tenni a
Bevétel forrása
2018-ból megmaradt

Összeg
1 310

Hulladék leadásából
Összesen

4 730
6 040

odafigyeljünk, hogy olyan termékeket
vásároljunk, amellyel nem termelünk
fölösleges szemetet.
Fejér Ákos,
a Selective Group koordinátora

Kiadás
Hulladék szállítási költsége

Összeg
905

Téli kirándulás Bokhavasra
Kirándulás a váradi Aquaparkba
Nyári biciklitúra Kolozsvárra
Nyári kirándulás Borszék - Gyilkos-tó környékére
Karácsony ajándékok a csapattagoknak
Összesen

192
80
34
3 505
279
4 995

A Selective Group 2019-as bevételei és kiadásai

Az asszony, aki bölcsen adott hitelt
(folytatás az 1. oldalról)
Némelyik embert megbotránkoztatta, hogy az asszony így beszél. Mások
úgy gondolták, hogy amikor meghal a
férje, nagy költségei lesznek a temetéssel, és azért kéri ezt.
Egyik fiuk épp ott volt, amikor az
anyja ezt a furcsa kijelentést tette. A
fiú mindkét szülőjét nagyon szerette,
de amikor meghallotta, mit mondott az
anyja, nagyon megharagudott. Elment
az apjához, és elmondta neki a történteket.
– Anyám azt kéri az emberektől,
hogy a halálod után fizessék vissza a
pénzt, amit ad nekik.
Az apa nem hitt a fülének.

– Hogy mondhat ilyet? – kérdezte.
– Mindig kötelezettség nélkül szokott
pénzt adni. Most miért kéri hát, hogy
adják meg a pénzt, és miért kell ennek
a halálom után történnie?
A férj odament a feleségéhez, és
megkérdezte: – Mondd meg nekem,
miért kéred az embereket, hogy a halálom után adják meg a pénzt?
– Nem érted – válaszolt az asszony.
– Az emberek nem szeretnek téged.
Tulajdonképpen gyűlölnek. Mindenki
azt szeretné, hogy már ma meghalj,
de sok pénzt fogadtak el tőlem, és az
emberek természetüknél fogva nem
akarják visszafizetni a pénzt. Mostantól
fogva ahelyett, hogy a halálod járna

az eszükben, azért fognak imádkozni
Istenhez, hogy tartson téged életben,
hogy ne kelljen visszafizetniük a pénzt.
Szeretném, ha még hosszú, hosszú
évekig élnél! Ki tudja, egy nap talán te
is szerető, jószívű és együtt érző leszel.
Megtréfáltam őket. Szeretném, ha azért
imádkoznának Istenhez, hogy élj. Ez
boldoggá tesz engem. Kit érdekel a
pénz? Azt akarom, hogy nagyon sokáig
élj!
A férjet nagyon meghatotta felesége
bölcsessége és iránta érzett szeretete.
Megfogadta, hogy könyörületesebb
lesz másokhoz.
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Felek község 2020-as költségvetési terve
2020.01.17.-én kifüggesztettük nyilvános megvitatás céljából a Felek
község 2020-as költségvetési tervét, az
52/2003-as törvény 7. paragrafusának
megfelelően, mely a közigazgatási
transzparenciára vonatkozik. A tervet
én kezdeményeztem, megtekinthető a
polgármesteri hivatal honlapján is, valamint kifüggesztettük a polgármesteri
hivatalban is.
Akinek ehhez a tervezethez van
hozzászólása, vagy javaslata, az elküldheti írásban a következő címre: Feleki
Polgármesteri Hivatal, Felek község
131 szám, Kolozs megye, vagy e-mailben a következő címre:
primaria_feleacu@yahoo.com,
egészen 2020.02.02.-ig.
Ez a határidő után a tervezet a Helyi
Tanács elé kerül megvitatás és jóváhagyás céljából.
Felek község teljes költségvetése
a 2020-as évre 24 090 684 lej, ami
négyszer több, mint a 2016os évé volt,
amikor kezdtem a mandátumomat.
A működtetési költségvetése
4 561 250 lej, a költségvetés legnagyobb része viszont a Fejlesztési rész,

ahol 19 529 434 lej áll rendelkezésre,
és ahol a következő befektetéseket javaslom 2020-ban:
1. Szennyvíz gyűjtése és tisztítása
Felek faluban,
2. A gázhálózat bővítése Bányabükk
faluban,
3. A szennyvízelvezetés megvalósíthatósági terve befejezése Györgyfalván,
4. A szennyvízelvezetés terve Györgyfalván,
5. 7 km út leaszfaltozása Feleken,
uniós pénzből,
6. Utak aszfaltozása Györgyfalván,
első rész,
7. Utak aszfaltozása Bányabükkön,
első rész,
8. Utak aszfaltozása Feleken, első
rész,
9. Játszóterek létrehozása Feleken,
Bányabükkön és Györgyfalván, uniós
pénzből,
10. Hősök emlékművének befejezése
Feleken,
11. A györgyfalvi orvosi rendelő
bővítésének a megvalósíthatósági tanulmánya,

12. Helyi érdekeltségi utak aszfaltozásának műszaki terve, Felek faluban, első rész,
13. Helyi érdekeltségi utak aszfaltozásának műszaki terve, Bányabükkön és Seregélyesben, második rész,
14. Helyi érdekeltségi utak aszfaltozásának műszaki terve, Györgyfalván, harmadik rész,
Meg szeretném jegyezni, hogy a
„Györgyfalva – Seregélyes – Bányabükk falvak vízellátása” egy nagyobb,
európai projekt része, a község hozzájárulását az első költségvetési kiigazításba fogjuk befoglalni, mivel
a hozzájárulás csupán a munkálatok
megkezdésekor szükséges.
A bemutatott költségvetés minden
projektjének a haladásáról külön cikkben fogom önöket értesíteni, úgy ahogy
azt az utóbbi években is tettem.
Gabriel Costea,
polgármester

Megemlékezés
Fájdalommal emlékszünk
a tíz éve
elhunyt drága halottunkra,
id

Józsa Istvánra
(dózsa)

Álmodtunk egy öreg kort,
Nyugodtat és szépet.
De a kegyetlen halál
Mindent össze tépett.
„Méltó vagy, Urunk és Istenünk,
hogy tiéd legyen a dicsőség.”
A keresztet te adod,
Adj hozzá alázatot,
Hordozzuk oly csendesen
Mint ahogy te Mesterem.
A gyászoló család.

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó
édesanyára, nagymamára, dédmamára

id. Székely Ilonára
(vasjános)

aki 2018 jan. 24.-én, két éve eltávozott szerettei köréből,
és mély fájdalommal,
de Isten akaratában megnyugodva
emlékszem szeretett édesapámra

Székely Istvánra
(bogár)

aki 46 éve, 1974 márc 18.-án
hirtelen eltávozott az élők sorából.
Emlékük legyen áldott.
Nyugalmuk csendes.
A gyászoló család.

Szomorú és megtört szívvel emlékezünk január 24.-én két éve
elhunyt jó gyermekünkre

Bándi Zoltánra

(barna)
Örökre elmentél, itt hagytál
bennünket és búcsút sem vettél.
Elhagytad a házadat
amit úgy szerettél.
Minket és mindent, amiért küzdöttél.
Pihenj csendesen,
hol nincs már fájdalom,
Szívünkben itt leszel,
míg élünk a világon.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
A jó Isten örködjön pihenésed felett.
Bánatos szülei, fia, testvére és családja
soha nem feledünk, mindig velünk
maradsz amíg élünk.
A gyászoló család.
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