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„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem 
az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen azért van az ünnep, mert nem lehet a 
csoda nélkül élni.” (Márai Sándor)

Újra ráléptünk az adventi várakozás útjára. Már megszoktuk, hogy ez az év legzsúfoltabb 
időszaka, az ünnepre való készülődés teendői mellett a karácsonyra való hangolódás jegyében 
egymást érik a programok. A nagy hajrában valahogy mindig megérkeztünk, kifulladva ugyan, 
de  belezuhantunk az ünnepbe. A körülmények úgy hozták, hogy most másként kell ünnepelnünk. 
Elsírathatnánk a régit, kapaszkodhatnánk a megszokottba vagy dönthetünk úgy is, hogy ajándékként 
gondolunk erre az új élethelyzetre. Mert igaz, hogy úgy egyénileg mint közösségileg sok mindent 
elvesztettünk de kaptunk is olyan értékeket, amelyek eddig mellőzve várták, hogy újra felfedezzük. 
Megtanultunk megállni, várakozni és türelmesnek lenni, megtanultunk felelőséget vállalni és 
vigyázni egymásra, megtanultunk alkalmazkodni és az adott helyzetből kihozni a legjobbat,  és 
nem utolsó sorban remélni és hinni abban, hogy ennek a nehéz időszaknak hamarosan vége lesz. 
Lehetőséget kaptunk arra, hogy átgondoljuk életünket, rendbe tegyük értékrendszerünket, az 
ünnepre való készülésben ezúttal máshova tegyük a hangsúlyt. 

Legyen ez az időszak csenddel, meghallgatással, figyelemmel és örömmel teli, kívánok 
áldott ünnepet, sok egészséget 

Mărginean János, polgármester
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Tisztelt várfalva községi lakosok!

A szeptemberi választások eredménye-
ként kissé megváltozott községi tanáccsal és 
vezetőséggel kezdjük el a következő négy évet. 

Úgy terveztük, hogy közvetlenül választá-
sok után falugyűléseket szervezünk, mely alkal-
makkor közösen beszéljük meg minden egyes 
falu gondjait, problémáit és ugyancsak közösen 
találjunk megoldásokat. Mivel a világjárvány és 
a jelenlegi  gyülekezésre vonatkozó törvények 
ezt nem teszik lehetővé, ezért megkérjük önö-
ket, hogy problémáikkal, ötleteikkel forduljanak 
falvaik tanácsosaihoz. Ezzel segítik munkánkat  
és könnyebben tudjuk összeállítani a jövő év 
munkatervét valamint költségvetését. Köszön-
jük megértésüket.

Istentől megálldott, családi csendesség-
ben töltött karácsonyt és békés, boldog új esz-
tendőt kívánunk,

Várfalva község tanácsa és 
polgármesteri hivatala nevében

Mărginean János, polgármester és
Kolozsi Ernő, alpolgármester
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Környezetbe illő építeszet, 
avagy hogy óvjuk meg épített 
örökségünket

Napjaink falusi építészetére a sokszínűség 
a legjellemzőbb, bár ebben az esetben ez inkább 
negatívum. Nagyon sok építészeti és néprajz té-
máju könyv foglalkozik a sok száz éves múltra 
visszatekintő épített örökségünk kialakulásával, 
fejlödésével, viszont kevés az az írott anyag, ami 
abban segít, hogyan építsünk falusi környezetbe 
illő 21. századi családi házat, ar irányelvek sok-
szor csak a tervezőkhöz jutnak el, holott fontos, 
hogy a jövendőbeli házépítők, tulajdonosok és 
tervezők együtt munkálkodjanak az esztétikum, 
az érték megtartásában falvainkban. A követke-
ző ábra jól szemlélteti a mostani helyzetet.

A község falvainak településszerkezeté-
ben megfigyelhető az a tendencia, hogy a tel-
keket keskeny és hosszú csíkokra osztják me-
rőlegesen az út tengelyére, ez által az épületek 
rendezetten összehangolhatóak az utcákkal. A 
szétszort hegyi falvak szerkezetében az épitke-
zési egységek szabálytalan alakzatban helyez-
kednek el, egymástól távolabb, nem képeznek 
egy központi magot.  (Furu Arpad., 2007.92). A 

házak általában utcafrontba vannak építve.
A romániai épitészeti kamara (Ordinul 

arhitectilor din romania) tájegységekre lebon-
tott hiánypótló útmutatót szerkesztett annak 
érdekében, hogy megőrizhessük falvaink érté-
kei, egységességét. A következőkben Horațiu 
Răcășan műépítész által koordonált útmutató-
ból szemelgettünk, amelyben megtalálható Vár-
falva Község is. (A teljes útmutató- Ghidurile de 
arhitectură pentru încadrarea în specificul local 
din mediul rural – Transilvania centrala – Zona 
Dealurilor Clujului- megtalálható a https://
www.oar.archi/ weboldalon).

• Udvarelrendezés: hagyományosnak szá-
mító kompozició az „I”, az „L” és a párhuzamos 
elhelyezés. Az alábbi ábrán látható pár példa:

• Utcafront: régebben a falvakat egységes 
utcafront jellemezte és ezt nem szabad 
megtörni. Az alábbiakban néhány példa arra, 
hogyan ne helyezzük el az épületet egységes 
épített kontextusban:
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• Volumetria:  az új építésű házak tömegé-
nek követnie kell a környező épületek méreteit. 
Pár példa:

• Szintek: a község területén a megengedett 
szintek száma maximum 3, amiből a harmadik 
szint a manzárt.

Az utolsó példán egy komunista érában épített 
„típusház” átalakítása látható:

Székely Ágnes, urbanista

Amikor külföldön vállal
munkát a szülő 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy egyre 
többen mennek külföldre dolgozni, szeretnénk 
ismertetni önökkel a 272/2004 gyermekjog-
védelmi törvénybe foglalt előírásokat, ame-
lyek szabályozzák azon gyerekek jogi helyze-
tét, akiknek szülei külföldön vállalnak munkát.

Az a szülő vagy gyám, aki egyedül gyako-
rolja a szülői felügyeletet vagy egyedül nevel 
gyereket, vagy abban az esetben ha mindkét 
szülő/gyám külföldön készül munkát vállalni, 
távozásuk előtt 40 nappal kötelességük érte-
síteni a helyi szociális segélyszolgálatot. Az ér-
tesítésben kötelező módon meg kell jelölni azt 
a személyt aki a szülő hiányában felügyeli és 
eltartja a gyereket. A törvényes előírásoknak 
megfelelően a gyámhatóság tudomásul veszi  a 
gyermek felügyeletével megbizott személy kije-

Következzen pár példa az epületek helyes 
bőviteseről, manzárdolásáról:

Az alábbiakban egy konkrét példa található ar-
ról, hogyan lehet egy már meglévő hagyomá-
nyos falusi házat ízlésesen modernizálni, man-
zárddal ellátni:

lőlését.
A gyermeket csak olyan valaki gondjaira 

lehet bízni, aki tagja a kiterjedt családnak, nagy-
korú (18 éven felüli), valamint egy gyermek fel-
ügyeletéhez és gondozásához szükséges anya-
gi és morális feltételeknek megfelel. Miután a 
gyerek felügyeletének szándékát a bíróság előtt 
igazolta, a bíróság elrendeli a szülői felügyelet 
ideiglenes átruházását a gyermekre vonatkozó-
an, a szülők távollétének időszakára, amely nem 
haladhatja meg az egy évet. 

A kérés mellé olyan okiratok kerülnek 
csatolásra, amelyek igazolják a jogszabályban 
foglalt feltételek meglétét. A polgári perrend-
tartás szerint, a kérelmet nem polgári peres el-
járásban oldják meg. 

A szülői jogok és kötelezettségek átruhá-
zására vonatkozó kérelem elbírálása, a benyúj-
tástól számított 3 napon belül megtörténik. A 
határozatnak tartalmaznia kell pontosan azokat 
a jogokat és kötelezettségeket, amelyeket átru-
háztak, valamint a felhatalmazás időtartamát.

Miután a bíróság meghozta a felügyeleti 
jogok átruházását illető döntését, a gyerekek 
gondozásával és nevelésével megbízott sze-
mély kötelező módon részt kell vegyen egy ta-
nácsadási programban, amely a konfliktusok 
kezelésében, az alkalmazkodási nehézségek le-
küzdésében nyújt támaszt. 

A bírósági határozat másolatát kézhez 
kapják azok a polgármesteri hivatalok is, ame-
lyekhez az illetékesek lakcím szerint tartoznak. 

A szükséges formanyomtatványokat 
megtalálják a polgármesteri hivatal honlapján: a 
www.primariamoldovenesti.ro (primarie- asis-
tenta sociala), valamint átvehetik személyesen 
a szociális közszolgálati irodában.

Palfi Cristina Gabriela,
szociális közszolgálati iroda

Reménykedve

 Az elmúlt három hétben tapasztalhattuk 
gyermekeinkkel együtt, az online oktatás nyúj-
totta nehézségeket. 

Belátom, belátjuk, hogy ezek a nehézsé-
gek egyre jobban leszívják az energiánkat, mi-
vel az óra menete más, mint rendszeresen. Azt 
a kapcsolatot, ami a diák és a tanár között ki-
alakul, az online oktatás nem pótolja. Hiányoz-
nak, szerintem mindannyiunknak, a gyerekek, 
a csínytevések, a szemtől-szemben történő 
oktatás minden csínja-bínja. Remélem ez csak 
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egy átmeneti állapot, ami hamarosan véget ér, 
és visszatérhetünk a megszokott tanítási móds-
zerekhez, kedves iskolánkba. Csak arra kérek 
mindenkit, hogy őrizze meg nyugalmát, ahogy 
mondani szokták “a jegenyefák sem nőnek az 
égig”. Hiszem azt és bízom abban, hogy minden 
jóra fordul. Addig is védekezzünk, és bízzunk a 
jóistenben. Következik nemsokára a téli vakáció 
és vele együtt az ünnepek. Szálljunk magunk-
ba, gondolkozzunk el azon, ami az utóbbi 9 hó-
napban történt. Legyünk hálásak, azért, amink 
van, legyünk hálásak, hogy egészségesek va-
gyunk. “Szeressük egymást gyerekek!”

A közeledő ünnepek alkalmával kívánok 
mindenkinek Áldott ünnepet! Hozzon az újesz-
tendő egészséget, békességet és reményt, hogy 
az alagút végén meglássuk a fényt!

Pálfi Melinda Erika,
Várfalvi iskola igazgatója

Hazafelé fordított szívvel

Az elmúlt napokban előkerült az adventi 
koszorú is az új otthonunkban. Sokunk ottho-
nában advent közeledtével előkerülnek a saját 
készítésű vagy a vásárolt koszorúk. A koszorú 
kerek formája jelképezi a nagy kerek világot, 
ami a tökéletességre törekszik, a zöld szín a re-
ményt fejezi ki, és a négy gyertya segítségével 
bejárhatjuk az adventi utat és felkészülhetünk 
lelkiekben is Jézus születésére. 

 Karácsony közeledtével az áruházak ze-
nedobozaiból különböző karácsonyi zenék fo-
gadnak, amikor átlépjük azoknak küszöbét. 
Zeneszövegük a fehér karácsony képét tárják 
elénk, és így mi is arról álmodunk, hogy bárcsak 
részesei lehetnénk, de ha mégsem adatik meg 
akkor siránkozunk, és különbözőképpen fejez-
zük ki nemtetszésünket. Az idei év különös, a 
megszokottól eltérő a vírus okozta kellemetlen-
ség és zavar miatt, és ha ebben az évben talán 
a meteorológusok, nem is jósolnak havat, mi 
fehérré tehetjük karácsonyunkat az idei év fur-
csaságainak köszönhetően is. Akasszuk szegre a 
tevékenykedést, a sok sürgést-forgást, hogy ha 

külsőleg nem is, de lelkünkben megteremthes-
sük a fehér karácsonyt, ami mindennél fonto-
sabb. De ha sietünk is, akkor mindennél jobban 
siessünk a szeretettel. Siessünk megmutatni 
szeretetünket, hálánkat és köszönetünket csa-
ládunknak és szeretteinknek, a sok szép kará-
csonyért, amit nekünk a szülői szív egy életen át 
boldog önfeláldozással adott.

Teológiai tanulmányaim megkezdése óta 
nem töltöttem otthon, Aranyosrákoson a kará-
csonyt és más ünnepet sem, hiszen a légációk 
alkalmával gyülekezetben és lelkészi család-
ban virradtak rám az ünnepek. Talán nem is 
kell mondanom, legnehezebbek a karácsonyok 
voltak, távol a családtól, de ennek ellenére min-
den évnek megvolt a maga szépsége. Nekem 
is megadatott a szárnybontogatás és a családi 
fészekből való kirepülés lehetősége, így az idei 
karácsonyt, ismét új helyen töltöm, ami most 
már az otthonunk.

Nagyon sok tekintetben otthon sokkal 
egyszerűbb volt az ünnepre készülni. Feleleve-
nednek bennem azok a képek, amikor együtt, 
közösségileg készítettük otthonainkba és temp-
lomunkba az adventi koszorúkat, amikor vasár-
napról- vasárnapra az adventi harangok temp-
lomba hívták az oda vágyókat, amikor a vasár-
napi iskolás gyermekek meggyújtották a koszo-
rú gyertyáit hétről hétre és egy-egy karácsonyi 
dallal örvendeztették meg a jelenlevőket. Bejár-
va az adventi utat, megérkezve karácsony áldott 
ünnepéhez megérezhettük azt, hogy Isten újra 
kitárja szívét az őt kereső emberek előtt, mint 
az édesanya aki, meleg csókjával átöleli hazaté-
rő gyermekét, és mint az édesapa, aki egyszerre 
sírt és nevetett az örömtől.

Tudom, hogy otthon mindig van fehér 
karácsony, és ezeket megtapasztalva én is arra 
törekszem, - hogy bár fizikailag távol a szülő-
falumtól, de lelkiekben igen közel, megteremt-
hessem azt az ünnepet, amiben részem volt a 
közösség, a templom és családom által. Köszö-
net és hála mindezért.

Mindannyiunknak legyen tiszta, fehér ka-
rácsonyunk és kívánom, hogy a fa alatti ajándé-
kok mögött meghallhassuk Isten szeretetének 
szívdobbanását, és az járja be otthonunk szeg-
leteit. Mindaddig, amíg találkozunk, hordozzon 
minden aranyosszéki és jóravaló embert tenye-
rén az Isten! Isten áldja!

Üdvözletemet küldöm szeretettel, 
Nagy Zsuzsanna gyakorló segédlelkész 


