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Egy másik mese Karácsony Országából
Karácsony Országa egy 
napra a Maros megyei Jedd 
községbe költözött, ahol a 
település önkormányzata, a 
jeddi Benedek Elek Általános 
Iskola, a Szociális Innováció 
Egyesülete, a RHEMA Keresz-
tény Alapítvány és az Unic 
Sports Kft . közösen ünne-
pelte a karácsonyt a helyi 
lakossággal.

2 019. december 19-én Maros 
megyében, a jeddi Integrált 
Közösségi Központban (Fő 

utca 76. szám) megrendezésre 
került az Egy másik mese Kará-
csony Országából elnevezésű 
rendezvény, ahol lenyűgöző kör-
nyezetben, autentikus zenével és 
díszítéssel, valamint helyi hagyo-
mányokkal köszöntötték az ott 
megjelent több száz résztvevőt a 
legkisebbektől a legnagyobbakig. 

Az Egy másik mese Karácsony 
Országa rendezvény boldogsá-
got, szeretetet, szép megvalósítá-
sokat, mosolygós arcokat, zenét, 
táncot, érzékiséget, megértést, 
nagylelkűséget, tiszta és jó gon-
dolatokat, valamint törődést tol-
mácsol környezetünk felé. Emel-
lett hálát is sugároz azért, hogy mi 
éppen ITT lehetünk és valamivel 
hozzájárulhatunk élőhelyünk, a 
FÖLD szebbé tételéhez.

Szép és kedves események tör-
ténnek nemcsak karácsonykor a 
Maros megyei Jedd településen 
lakók életében. Megsüvegelendő 
például az, ahogyan a román, a 
magyar és a roma közösség béké-
ben és harmóniában él egymás-
sal a helységben. Mindemellett a 
község lakóinak támogatásra van 
szüksége. A segítségnyújtásban 
pedig elvitathatatlan szerepe van 
a helyi polgármesternek, aki más 
jóakaratú helyi lakosokkal kar-
öltve minden nap megpróbálja 
megoldani a közösség problémá-
it és javítani az életszínvonalon. 
Ennek köszönhetően – és mivel 
most van a csodák és a hit idősza-
ka – mosolyt csaltak a közösség 
minden tagjának arcára. 

„Ahhoz, hogy jót tegyünk saj-
nos nem elegendő csupán a jó 

szándék, minden esetben szük-
ség van anyagi javakra is az el-
képzelések megvalósításához” 
– állítja Bányai István polgár-
mester. A Maros megyei község 
karácsonyának szebbé tételében 
idén óriási támogatást nyújtott a 
Silhousette klinika, a bukaresti 
dr. Marek Vâlcu, a bukaresti At-
heneum ékszerüzlet és a maros-

vásárhelyi Junior Party Club is. 
Hálából pedig elismerésünkön 
túl mosolygós gyermekek arcát 
mutatjuk meg mind támogatóink-
nak, mind az olvasóknak.

Az Egy másik mese Karácsony 
Országából esemény keretében 
az arcfestés és a lufi szappanozás 
volt az egyik legnépszerűbb prog-
rampont, de a szervezők keresték 

a legjobb szakácsot, biztosították 
az érdeklődők számára a Mikulás 
szánkójának használatát, vala-
mint a Télapó is eljött manóival 
egyetemben és ajándékokat osz-
togatott a gyermekek számára. 
Az est folyamán ugyanakkor fel-
lépett a marosvásárhelyi Kiscsil-
lagok néptánccsoport is, amely 
fergeteges produkciót adott elő.

Jedd községe leírhatatlanul
szép helyen fekszik, amely meg-
igézi az embert. Ebben a közös-
ségben nagylelkű és segítőkész 
emberek élnek, akik dolgoznak 
azért, hogy élhetővé tegyék kör-
nyezetüket. Sajnos vannak azon-
ban olyan családok is, ahol öt 
gyermek alszik közös ágyban 
egyetlen vékony takaróval, pár-
na nélkül, de olyat is ismerünk, 
aki szüleivel és nagyszüleivel él 
egy fűtetlen, egyszobás lakás-
ban. Nagyon sok olyan lakóház 
is van a községben, amelyikben 
nincs bútor, a hűtőszekrény, a 
gáztűzhely és a televízió pedig 
szintén hiánycikk. Sok idős szá-
mára az öregkor teherré vált a 
nélkülözés miatt. Ugyan a szülők 
folyamatosan és rendíthetetlenül 
küldik a gyermekeiket iskolába, 
sokszor sajnos éhesen kell végig-
üljék a tanórákat, mivel gondot 
okoz a mindennapi betevő falat 
előteremtése is. Számtalan olyan 
kislány van a községben, akik 

játékbabát csak a kirakatban lát-
hattak, de a fi úk is csak álmodoz-
hatnak egy focilabdáról vagy egy 
használható bicikliről. 

Ugyan nem lehet mindenkinek 
hiánytalanul megoldani a prob-
lémáját, de az idei karácsony 
alkalmával a község elöljárói 
megpróbáltak mindenki számá-
ra egy felejthetetlen délutánt 
varázsolni az ünnep közeledté-
vel. „Hogyha csillogást csaltunk 
egyetlen gyermek szemébe, ha 
egy elégedett mosolyt kaptunk 
az idősektől vagy megcsillant a 
remény a szülők tekintetében azt 
jelenti, hogy MEGCSINÁLTUK! 
Bebizonyítottuk, hogy lehetsé-
ges. Lépésről lépésre. Mert biztos 
vagyok abban, hogy mindannyi-
unkban megtalálható egy kevés 
jóság és tettrekészség” – állítja a 
polgármester.

„Partnereinkkel közösen el-
döntöttünk, hogy a 2020-as év 
derekáig felzárkóztatjuk azon 
családokat, akik a létminimum 
alatt élnek. Ugyanakkor működő 
szociális szolgáltatásokat és orvo-
si-szociális ellátást vezetünk be, 
nem utolsósorban pedig fejlesz-
teni akarjuk a helyi gazdaságot új 
vállalkozások létrehozásával és 
támogatásával, valamint a mun-
kaerő szakképesítésével” – zárta 
gondolatait Jedd polgármestere, 
Bányai István. (X)




