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    Községünk hagyományai szerint, ez évben is farsang utolsó vasár-
napján ünnepeltük a házassági évfordulókat, mely egyben a Házas-
ság Hetének megkoronázása is volt. Ez az ünnepség nagyon nagy 

jelentőséggel bír egyházközségünkben. Úgy gondolom és vallom, 
hogy ez az esemény Isten-közeli élményeket hordoz magában, főleg 
azok számára, akik ünnepeltek ezen a napon.  
     Ilyen eseményben volt nekünk is részünk, akik ezüstlakodalomra, 
azaz a 25 éves jubilálásra kaptunk meghívót a Szent Lénárd temp-
lomba, ahol negyed évszázaddal ezelőtt az Úr Jézus Krisztus szent 
színe előtt örök fogadalmat tettünk egymásnak.  
     A szentmise kezdése előtt a templomban a rózsafüzér imádságba 

kapcsolódhattunk bele.  A szentmisén a plébános úr köszöntötte az 
ünneplőket. Magunkba szívtuk a prédikációban elhangzott felemelő 
szavakat, többek között azt is, hogy az idősebb korosztály örökségül 
adja át a jó példát a fiatalabb generációnak. Felemelő érzés volt 
hálát adni a Teremtőnek az együtt töltött közös életünk, eltelt éveink 
minden percéért. A szentmise keretében közösen megújíthattuk há-
zassági fogadalmunkat. A „Holtomiglan holtodiglan semmiféle vi-

szontagságban el nem hagyom” eskü kötelez arra, hogy kitartsak az 
mellett, akit páromul mellém rendelt az Úr.  
     Hiszem, hogy ez a fogadalom olyan útravalóul szolgál, amelyből 
töltekezhetünk, erőt meríthetünk az előttünk álló és a ránk váró, re-
mélhetőleg könnyebb, esetleg nehezebb időszakokra. Próbáljunk 
úgy élni az elkövetkezendő években, hogy majd emelt fővel, követen-
dő példaként állhassunk gyermekeink előtt. Legyen közös célunk és 

azt merjük megvalósítani együtt, mint ahogy a következő kis  törté-
netben olvashatjuk.  
    Egyszer egy nyúl betévedt egy faluba. Két kutya meglátta és neki-

iramodott. Ahogy a két kutya szaladt a nyúl után, más kutyák is csat-
lakoztak az üldözéshez. Mivel nem látták a célt, egy idő után lema-
radtak úgyhogy a falu végén csak az a két kutya folytatta az üldözést, 
akik elsőnek meglátták a nyulat és nem vesztették szem elől.   
     A házasság is ilyen. Két ember lát egy közös célt és azt követi. A 
célhoz vezető út néha lehet hosszú, rövid, gyors, fáradalmas vagy 
könnyű, de amíg ketten látjuk és következetesen követjük addig nem 
lehet gond. Néha mások is csatlakoznak, követnek, elbátortalaníta-

nak, esetleg nem értik meg, hogy miért így élünk, de amíg mindket-
ten követjük a kitűzött közös célt, addig biztos, hogy jó úton hala-
dunk. A kitűzött közös célt tartsuk mindig szem előtt, merjük vállalni 
és igyekezzünk arra, hogy soha senki ne térítsen el a céljaink megva-
lósításáról, mert az Isten útja igaz és tökéletes!       
    A szentmise végén a plébános úr a jókívánságai után emléklappal 
is magajándékozott bennünket. Majd családjaink, rokonaink és sze-

retteink köszöntöttek minket, és mindez hálatelt szívünkből könnyeket 
csaltak a szemünkbe. Ezek az öröm- és hála könnyei voltak.   
    Az eltelt és együtt töltött 25 év jubilálás egy állomás. Így a böjti 
időben bátran nevezhetjük keresztúti stációnak, ahol megállunk és 
elmélkedünk. Kérjük a Jó Isten segítségét, közbenjárását, imáink 
meghallgatását, hogy a mostani „ ezüst”   „arannyá” válhasson. 
 

« PUSKÁS TIBORNÉ TÜNDE,  Budapest 

« A hagyomány szerint a házassági évfordulók megünneplésekor kitüntetett figyelemben részesülnek az 50 és a 25 éves jubilálók.  

MEGTALÁLTAM AZT, AKIT AZ ÉN LELKEM SZERET (ÉN 3,4.)  
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MÁRCIUSI ESEMÉNYEK 
 

HELYESÍRÁSI VETÉLKEDŐ 
2018. március 3-án, szombaton, a Frá-
ter György Általános Iskola ad helyet  

a Simonyi Zsigmond helyesírási  
vetélkedő - megyei szakaszának. 

 

ZENÉS MŰSOR 
2018. március 4-én, vasárnap, 19 órától, 

szárhegy, ditrói és orotvai szereplők 
közreműködésével a helyi Balás Gábor 
Művelődési Házban bemutatásra kerül 
Török Rezső: Juhászlegény című falusi  

Életkép, három felvonásban.  
Közreműködik Gál Imre és zenekara. 

Belépő tetszés szerint! 
 

KABARÉ 
2018. március 7-én, szerdán, 19 órától,  
a Balás Gábor Művelődési Házban, a 

marosvásárhelyi Hahota Kabarétársu-
lat bemutatja a Nincs mese című nagy-

sikerű szilveszteri kabaréját. 
Helyjegyek elővételben a művelődési 
ház igazgatójánál. Jegyek ára: 30 lej. 

 

EMLÉKEZÉS AZ 1848-AS  
SZABADSÁGHARCRA 

A március 15-i ünnepnap programter-
vezete: 8.00. Lovastoborzó 

11.00. Szentmise, 12.00. Koszorúzás és 
utána kultúrműsor. 

 

FUVOLAKONCERT 
2018. március 18-án, vasárnap, 18 órá-

tól fuvolakoncertre kerül sor. 
Helyszín a Balás Gábor Művelődési 

Ház. Jegyek ára 5 lej illetve 10 lej. 
Érvényes a 2017-2018-as  

Zenei Évad bérlete. 
 

 

BÉRLETES MESEJÁTÉK 
2018. március 26-án, hétfőn, 12 órától a 
Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínház bemutatja a Fogadó a kí-
váncsi hörcsöghöz című mesejátékot. 
Helyszín a Balás Gábor Művelődési 
Ház. Jegyek ára bérleteseknek 6 lej 

 illetve másoknak 7 lej. 
 

 

 

CSERES TIBOR NAP 
2018. március 23-án, pénteken,  

a Fráter György Általános megszervezi  
a Cseres Tibor Napot. 

Helyszín a Fráter György Általános  

Iskola és környéke. 

Falurészek kupája 
 

     2018. február 16-18 között a tartották a Falurészek Teremlabdarúgó Kupá-
ját, ahol 10 csapat küzdött a minél jobb helyezésért. Az első meccseken szinte 
már-már bosszantó volt látni, hogy a csapatok mintha nem vennék komolyan 
egymást, és olyan grundfoci szaga volt az egésznek. Aztán, ahogy fokozódott 
a tét, egyre feszítettebb tempóban játszottak. Az utolsó csoportmérkőzések 
már helyenként pattanásig feszült helyzeteket hoztak létre és néhány játékos el 
is veszítette a fejét, de még a java hátra volt. 
     Az A csoportban Alszeg azzal a Fenekaljával remizett, amely végül a cso-

port végén zárta a csoportmérkőzéseit. A továbbiakban azonban Alszeg csapa-
ta rendre legyőzve Bakó, Csutakfalva és Tulamaros csapatait a csoport élén 
végzett.  Ebben a csoportban Csutakfalva csapata végzett a második helyen és 
ő érdemelte ki az elődöntőbe jutást. 
    A másik csoportban Rétalja végzett az első helyen. Ők is egy döntetlennel 
kezdték a csatározást Központ csapata ellen, ám a többi ellenfelüket (Bernád, 
Szent István utca és Tejporgyár) legyőzték. Igazságtalanok lennénk, ha nem 

említenénk meg a Rétalja-Bernád csoportmérkőzést, mert azon a mérkőzésen 
minden volt. Igaz, végezetül a Bernád csapata zárt csoportmásodikként. 
     Az elődöntőkben Bernád csapata 3-2 arányban legyőzve Alszeg csapatát, 
elsőnek vívta ki magának az egyik döntős csapat címet, míg a vesztesek a 
bronzmeccsre készülhettek. A másik elődöntőn Rétalja csapata 5-1 arányban 
múlta felül Csutakfalva csapatát. A győztesekre a nagydöntő várt, míg a vesz-
tesek a kisdöntőbe jutással kellett megelégedjenek. 

Aztán a bronzmérkőzés rendes játékidőben 1-1-es döntetlennel zárult, a bünte-
tőrúgásokból pedig az Alszegiek jöttek ki jobban, így övék lett a harmadik 
hely, míg Csutakfalva csapata a negyedik hellyel kellett megelégedjen. 
A döntőben megismétlődött a Rétalja – Bernád csoportmérkőzés, ám ezúttal 
sem sikerült visszavágni, így ismét a Rétalja csapata győzött 3-1 arányban és 
ez már a bajnoki címet jelentette a győztesek számára. A vesztes Bernád a 
képzeletbeli dobogó második fokára állhatott fel.  
     A negyedik helyezéstől hátrafele szándékosan nem írom ki a végső sorren-

det, ugyanis egy ilyen rendezvényen a barátság és a foci a lényeg. Az hogy ki, 
hányadik helyen végzett az nem szabadna „vérre menjen.”  Tudom, mindenki 
úgy van ezzel, hogy ha már ott van győzni szeretne, de azért ne minden áron! 
Kiemelendőek azonban a torna legjei: legjobb kapus címet László Rolandnak 
ítélték oda, míg a legjobb játékos Petréd Szabolcs lett. A torna gólkirálya pe-
dig Varga Arnold. 
     Köszönet a szervezőknek. Szép volt, fiúk!  

     Viszontlátásra a Korosztályok Kupáján!  
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

«  Fordulatos mérkőzéseredmények, győztesek - a vetélkedés ellenére a lényeg a barátságos játék és –hangulat.   
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   170 éve, 1848. március 15-én kezdő-
dött a magyar szabadságharc és forrada-
lom. Március 15-én, csütörtökön kora 

délután a pesti Nemzeti Múzeum előtt 
sok ezer ember gyűlt össze. Ismertetésre 
került a „Mit kíván a magyar nemzet”  
kiáltvány a forradalom programjával, 
Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt (Talpra 
magyar…). A délelőtti csípős szél és 
havas esős időjárás ellenőre, az időpont 
jól volt rögzítve, mivel ez volt a pesti 

heti nagyvásár napja Rákosmezőn (ma 
itt van a Ferencváros stadionja és a nép-
ligeti autóbusz állomás). Ilyenkor Ceg-

léd, Vác, Hatvan, Esztergom körzetéből 
bejöttek a falusiak és hazatérve gyorsab-
ban elterjedt a március 15-i esemény 
híre.  
      Áttérve a gyergyói fejleményekre 
1848. június elején érkezett Gyergyóba 
Batthyány Lajos kormányfő felhívása, 

mely szerint Csíkszék (Csík, Gyergyó, 
Kászon) 12000 főnyi nemzetőr sereget 
kell felállítson. Ezt követően vidéken-
ként azonnal megalakultak a nemzetőr-
ség szervező bizottságok. A hattagú 
gyergyói bizottságban voltak a remetei 
Veress István csendőr és Bernád Antal.  

     Az 1848 okt. 16-18-án Agyagfalván 
tartott nemzetgyűlés 60000 székely rész-
vételével (15000 Csíkszékből) többek 
között kimondta  Székelyföld védelmé-
nek megszervezését. Az ellenforradalmi 
erők válaszlépése nem váratott sokat 
magára. Az első támadás Gyergyót érte 

Marosszék felől. A néhány ezer főnyi 
osztrák- román és szász sereg a Maros 
völgye - Hévíz irányából közeledett. A 
gyergyói falvak vezetői megszervezték 
az ellenállást. Úgy döntöttek, hogy a 
támadókat Várhegy- Ditró- Remete hatá-
rában várják be. A kis haderő élére az 

erejéről és bátorságáról híres medveva-
dászt, a remetei Bernád Imre tartalékos 
századost jelölték. A két sereg között 

kialakult kisebb összecsapásnak az est 
vetett véget. Taktikai fogásból, hogy 
serege létszáma nagyobbnak tűnjön 
Bernád elrendelte számtalan őrtűz gyúj-
tását és kiadta a parancsot zajkeltésre. 
Hajnal felé erősítést kaptak, ugyancsak a 
remetei Balás János (Eleké) vezetésével. 
A taktikai tervnek meglett a hatása. Reg-

gel nemhogy ellenséges katonát nem 
láttak, még Várhegy lakossága is elme-
nekült. Az osztrák-román –szász csapa-
tokat tovább üldözték a Maros völgyén. 
A döntő és győztes ütközetre Szászrégen 
mellett került sor. Ekkor már az Agyag-
falvi táborból is jelentős erősítés érkezett 

a segítségükre. A gyergyóiak Bernád 
Antal vezetésével a középhad első sorá-
ban harcoltak. A leírásokban Balás Já-
nosnak a közelharcban való vakmerősé-
géről olvashatunk.  
    Sajnos, polgári lakosság elleni atroci-
tás is történt. Remetei és ditrói katonák 

kirabolták és feldúlták a szász kereske-
dők üzleteit. A várost felgyújtották. Ki-
égett az evangélikus templom is. Később 
újraépítésekor a tornya alig észrevehető-
en ferdére sikerült. Ezért mondják ma is 
Gyergyóban, ha valaki nem lát jól füg-
gőlegesen, hogy „menj szemmértéket 
venni Szászrégenbe”. Igaz, hogy egyet-

len forradalom sem zajlik le illemsza-
bályok szerint, de elhamarkodott lenne 
barbár tettről beszélni. Spontán bosszúál-

lás volt, amiért hosszú évtizedeken át a 
régeni szász kereskedők a gyergyói tuta-
josokat becsapták, a megalkudott árat 

nem adták meg, tutajaikat feltartóztatták 
a Maroson és csak úgy engedték tovább, 
ha deszkát, zsindelyt, borvizet adnak.  

     A szászrégeni győzelmüket nem tud-
ták kihasználni, mivel november 4-én 
Marosvásárhely mellett az osztrákok 
Gedeon ezredes vezetésével a székely 

főerőt szétverték és elfoglalták az egész 
Marosszéket. 
                                        

«  Az 1848-as Székely Nemzetgyűlés emlékműve Agyagfalván   

Szabadság harcunk 170 éves évfordulója 
1848. március 15. 

Az Egészségház tájékoztatója 
 

    Gyergyóremetén az Egészségházban 2018. február 23-án, pénteken, újrain-
dult az állandó háziorvosi ügyelet, közel féléves szünet után.  

     Február elejétől egy sorszám-adagológép is működik a bejáratnál, ami meg-
könnyíti az orvosok és betegek haladását. Ennek alkalmazási módja még kiala-
kulóban van, hiszen jelenleg az előre programáltakat és a sorszámot váltókat 
váltva fogadják a családorvosi rendelőkben.   
     Továbbá a házban a megszokott program szerint működnek családorvosi és 
fogászati rendelések hétfőtől- péntekig. A gyógyszertár hétfőtől- péntekig 8-20 
óráig, szombaton 9-12 –ig. Gépkocsivezetőknek, munkahelyi alkalmazás, fegy-

vertartás minden héten kedden, 15 órától. 
    Laboratóriumi vizsgálatok hétfőtől csütörtökig 8-9 óra között. 
    Február hónapban volt endokrinológia, kardiológia, ortopédia, tüdőgyó-
gyász, allergológus-bőrgyógyász, optika, masszőr, csontkovács, gyógytornász 
szakorvosi ellátás is.  

« GYÖRGY- MÓZES IBOLYA adminisztrátor 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

«  A szászrégeni evangélikus templom a ferde tornyával 
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« GYÖRGY LÁSZLÓ  kertész 

     GAZDAGYŰLÉS  

  
    Az idei évben február 28-án, szerdán, került sor 
azokkal a gazdákkal való megbeszélésre, akik érde-
keltek a legeltetéssel kapcsolatos ügyekben. A talál-
kozóra meghívót kapott minden esztenásgazda, vi-
szont bárki részt vehetett, akit érdekelt az érintett 

témakör.  
    Az alpolgármester által megnyitott ülésen elsőként 
Dr. Gál József, helyi állatorvos ismertette a jelenlé-
vőkkel az állatok nyilvántartásával kapcsolatos sza-
bályokat, tudnivalókat. Felhívta az állattartó gazdák 
figyelmét arra, hogy ha valaki állatot ad el, ne adja ki 
a kezéből annak az iratait (pasaportot), amíg nem 

tette meg a szükséges lépéseket, hogy az ehhez szük-
séges F2-es nyomtatvány kitöltése megtörténjen, ami 
alapján majd ki tudja jelenteni az állatot a gazdaságá-
ból. Fontos, és egyre fontosabb, hogy minden gazdá-
nak az Állatorvosi Nyilvántartóban szereplő állatál-
lománya megegyezzen a valóságban meglévő állatok 
számával. Figyeljenek a fülszámokra, ha véletlenül 

elveszíti az állat, akkor idejében kérjenek újat a gaz-
dák, mert bármilyen ellenőrzés során csak fülszám 
alapján tudják azonosítani az állataikat. Továbbá 
felhívja az esztenásgazdák figyelmét a kutyák rend-
szeres, kötelező oltásainak fontosságára. 
     A beszélgetés legfőbb témája a legeltetési sza-
bályzat tartalmának megvitatása volt. Ez a szabályzat 
magába foglalja a pásztorok, állattartó gazdák vala-

mint földtulajdonosok jogait és kötelezettségeit. Leg-
fontosabb pontjai a szabályzatnak: 
- az esztenásgazdák minden esetben tartsák tisztelet-
ben a magántulajdont, és tartsák be a legeltetésre 
vonatkozó határidőket 
- a föld tulajdonosok helyszínen adják számba a 
pásztoroknak a területeiket, és megegyezésüket írás-

ban rögzítsék, ugyanerre biztatjuk az állattartó gaz-
dákat is, amikor őrzésre átadják állataikat, a félreérté-
sek és a problémák elkerülése végett 
- aki állatot ad át őrzésre, bizonyosodjon meg arról, 
hogy a szóban forgó esztenának van-e érvényes en-
gedélye, mert vadkár esetén, ennek alapján kérhet 
kártérítést 

- vadkár esetén a gazda kötelessége, hogy 24 órán 
belül jelentse be a kárt az állatorvosnál és a Polgár-
mesteri Hivatalnál, és az így elkészült jegyzőköny-
vek alapján 10 napon belül jelentenie kell a kárt az 
APIA-nál 
- tavasszal és ősszel, amikor még a lakott területhez 
közel tartózkodnak az állatokkal, kötelesek kutyáikat 
megkötve tartani 

- úgy a pásztoroknak, mint a területtulajdonosoknak 
kötelességük betartani a tűzvédelmi szabályokat 
    Zárszóként az alpolgármester elmondta, hogy a 
remeteiek problémáit a legjobban csak mimagunk, 
remeteiek tudjuk közösen, türelemmel és egymás 
iránti megértéssel megoldani. Kívánunk mindenki-
nek sikeres és eredményes mun-

kát! 

Hogyan ültessük el a facsemetét? 
 
    Örömmel vettem tudomásul, hogy milyen sok jelentkező van a gyü-
mölcsfákra vagy akár levelesfákra, hiszen ezek a fák gyümölcsükkel 

vagy díszítő értékükkel örvendeztetnek meg bennünket.  
    De ne szaladjunk így előre, hisz fontosnak tartom, hogy ültetés előtt 
egy kis útmutatót adjak az ültetéshez. 
    Az első lépés az ültető gödör helyének előkészítése: 
     A szabadgyökerű fák ültetésekor az egyik legfontosabb tényező a 
megfelelő ültetőgödör kialakítása. Még egy kis gyökérzetű fácskának 
is nagy ültetőgödröt kell ásni, kb. 60x60x60 cm-et. Az ültetőgödör 
nagy mérete a növény növekedésének serkentésére szolgál, mivel így 

a gyökerek kevesebb energiát igényelnek az új környezetükbe való 
beilleszkedéshez, ami azt is jelenti, hogy hamarabb fordul termőre. Az 
ültető gödörbe rakunk 2-3 lapát érett istálló trágyát, majd ezt földdel 
kissé összekeverve visszatöltjük a gödröt körül a feléig.  
Mivel nagynövésű fafajtákról van szó, a csemetéket ne helyezzük az 

épületek és a villanyhálózat közelébe!  
Az ültetni kívánt facsemetének aján-

lott kissé a gyökerét egy metszőollóval 

visszametszeni, ugyanis ennek a lénye-

ge az, hogy a beszáradt sérült gyökere-

ket eltávolítjuk, ezáltal friss gyökér-

képződésre serkentjük a növényt. 

A második lépés a facsemete előkészí-
tése: 

     Az oltás helye egy másik fontos szempont a gyümölcsfák ültetésé-
nél, az a föld felett legyen körül 5 cm-el. Ezután óvatosan kezdjük 
feltölteni a gödröt földdel, nehogy megsérüljön a növény. A fellazított 
talaj tömörítése érdekében öntözzük meg a növény földjét. Miután a 
víz nagy része beszívódott a talajba a maradék földet ráhúzhatjuk a 
növényre. 
    A fellazított és visszatömörített földet a lábunkkal óvatosan tapos-
suk meg (ne túl erősen!), nehogy kárt tegyünk a fánk gyenge gyökér-

zetében. 
    Az elültetett fa mellé szúrhatunk egy karót, ha úgy látjuk, hogy a 
törzse nem elég erős és a szél kidönthetné. Ültetés után fontos, hogy 1
-2 hétig rendszeresen öntözzük a fát, hogy nehogy kiszáradjon! 
     Elérkeztünk az ültetés végéhez, de ezzel nem áll meg a folyamat, 
sőt még csak most kezdődik, mivel fáinknak is szükségük van a gon-
doskodásra, ezért figyeljünk oda rájuk!  

     Röviden ezek a tényezők azok, amelyek elengedhetetlenül fontosak 
ehhez a munkához. 
      Mindenkinek kívánok sikeres faültetést! 

    A Helyi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal csemete ültetési 

programot hirdet a község belterületén, remetei családok számára.  
      Célunk az, hogy a családok - nagyszülők-szülők-gyerekek – ültes-

senek húsvét hetében portájukon fákat.  
      A program ingyenes, bárki részt vehet benne, a következők szerint:  
- a csemetéket (alma, akác, juhar, hárs) igényelni kell a Községházán 
munkaidőben, munkanapokon március 8-ig. A csemetéket ingyenesen 
biztosítja (max.10 db.) a község, amelyeket március 27-30-án lehet 
majd átvenni és akkor el is kell ültetni. Az ültetést egy fényképpel meg 
kell örökíteni és a képet fel kell tölteni a község facebook oldalára.  
Bátorítunk minden családot, hogy vegyen részt a programban. Gon-

doljon a közös munkára és az ebből sarjadó jövőbeni életre, melyet 

ezek a fák fognak jelenteni…  
« SZABÓ CSABA alpolgármester 
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Tájékoztató a mezőgazdasági támogatásokról 

« PÁL MÁRIA  mezőgazdasági referens 

     Több témát is alaposan kielemeztek 
azon a mezőgazdálkodók számára meghir-
detett gyűlésen, amelyre 2018. február 26-

án került sor a Művelődési Házban. A kö-
zségvezetők mellett több intézmény mun-
katársa is tájékoztatott az idei évben aktuá-
lis témákban. Jelen voltak Csavar Zsolt és 
Csata Emil-Csaba, a gyergyószentmiklósi 
APIA munkatársai, Eigel Tibor a pénzügy 
(ANAF) részéről, Romfeld Pauniţa, a 
Növényegészségügyi Hivatal képviseleté-

ben, valamint a Megyei Tanács alelnöke, 
Barti Tihamér.  

     Elsőként a 2018-as évi mezőgazdasági 
területalapú és állattámogatások feltételei-
ről tájékoztatott Csavar Zsolt. Mint el-
mondta a 2017-es évre 2,1 millió euró 
érkezett az APIA-s támogatások révén  

Remetére. A kérések leadásának határideje 
2018. május 15. Az idén is az elmúlt évek-
hez hasonlóan egységes támogatási kérés 
lesz, azaz a gazdák egy kérésbe foglalva 
kérhetik a területalapú, a különböző szar-
vasmarha, juh és kecske, valamint a tejtá-
mogatást. A földterületek azonosításának 

pontosságára figyeljenek, mivel 75 cm-nél 
nagyobb eltérés nem lehet. Az előadó ki-
hangsúlyozta, hogy a szántó területek azo-
nosításánál  pontosan tudják megmondani, 
hogy mivel vetik be, mivel az ellenőrzések 
során általában nem azt találják a helyszí-
nen, amit a gazda nyilatkozott. Ellenőrzé-
sek nem csak terepen történnek, hanem 

adminisztrációs szinten is, éppen ezért 
fontos, hogy a nyilatkozott adatok valósak 

legyenek és találjanak a különböző nyil-
vántartásokkal (pl: állatorvosi, mezőgazda-
sági nyilvántartó).  Tudni kell azt is, hogy 

a támogatható felületek (fizikai blokk) 
határai változtak, mivel a 2017-es évben új 
légi felvételek készültek. 
Az előadó kihangsúlyozta, hogy a támoga-
tási kérelmet csak személyesen lehet leten-
ni. Amennyiben valaki nem tud személye-
sen megjelenni, közjegyző által bárkit 
meghatalmazhat, a kérésének letételére.  

     A fiatal gazdáknak javasolják, hogy az 
idősebbektől vegyék át a támogatást, mi-

vel számukra 25-50%-al több a támogatási 
érték. Az állattenyésztést érintő támogatá-
sok esetében azok az új gazdák kérhetnek 
darabszámos támogatást, akiknek 2017-
.03.01-2018.02.28 között létesült a gazda-

ságuk, és  min. 3 db 16 hónapot betöltött 
szarvasmarhával rendelkeznek. Továbbá 
támogatásra jogosultak azok a gazdák is 
akik min. 50 juhval illetve 25 db. kecské-
vel rendelkeznek. A juhok esetében prémi-
um támogatás igényelhető, ha  min. 60 db. 
március 31-én egy évet betöltött anyaállo-

mány, és ahhoz szükséges törzskönyves 
berbécs található a gazdaságban (1 berbécs
-35 juh), vagy ha az egész állomány (a 60 
juh) törzskönyves, akkor mind támogatha-
tó. A törzskönyvezett  kecskék esetében 
min. 50 db, húsmarha esetében min. 10 db
-bal kell rendelkezzen a támogatást igény-
lő gazda.  Az állatok legalább 100 napot 

kell maradjanak a gazdaságban a kérés 
elvételének utolsó napjától számítva, azaz 

május 16-tól. 
     Ott, ahol több, mint 7 juh vagy bármi-
lyen szarvasmarha található a gazdaság-

ban, kötelező trágyatárolót létesíteni. Egy 
szarvasmarha után 6 tonna trágyával szá-
molnak évente, ami azt jelenti, hogy a le-
geltetési periódust leszámítva ez kb 3 ton-
na trágyát jelent. Egy tonna trágya után 0,5 
m2  kibetonozott felület és trágyalé tartály 
kell legyen.  A földterületek trágyázása 
november 1. és március 15-e között tilos. 

Ennek kettős oka van: egyrészt mert ebben 
az időszakban elillan a trágya hatóanyaga, 
másrészt meg a nitrogén szennyezi a talaj-
vizet.  
      A pénzügy részéről meghívott előadó 
Eigel Tibor elmondta hogy, azok a gazdák, 
akik több mint 2 tehén, 50 juh, 25 kecske, 

6 sertés, 75 család méh, 100 db szárnyas 
állatállománnyal rendelkeznek, kötelesek 
minden évben május 25-ig letenni a 221-es 
számú nyilatkozatot a gyergyószentmikló-
si pénzügyhöz. Felhívja azon gazdák fi-
gyelmét, akik a 2017-es évre még nem 
tették le ezt a nyilatkozatot, azok mihama-

rabb jelentkezzenek! 
    Romfeld Pauniţa, a Növény-
egészségügyi Hivatal munkatársa felhívta 
a gazdák figyelmét, hogy növényvédő 
szereket csak engedélyezett eladóktól vá-
sároljanak, mivel a megüresedett vegysze-
res dobozokat vissza kell vinni és az eladó 
egy elismervényt kell adjon. Nagyon fon-

tos, hogy betartsák a használati utasításo-
kat, az ajánlott adagot, és a vegyszert csak 
a javasolt kultúrákra használják. Tájékoz-
tatott, hogy a gazdák kötelesek nyilvántar-
tást vezetni, amiben feltüntetik a vegysze-
rezett szántóterület nagyságát, a vegyszer 
nevét valamint a vegyszerezés időpontját. 

Ezt a nyilvántartót a számlával valamint a 
fent említett elismervénnyel együtt lega-
lább 3 évig meg kell őrizni.  
    Barti Tihamér alelnök elmondta, hogy a 
Magyar Állam 15.000 euróig terjedő tá-
mogatást nyújtana Hargita megyében is, 
ami a mezőgazdaság ágazatára is kiterjed-

ne. Egyelőre szeretnék felmérni a 
gyergyószéki mezőgazdaság helyzetét, azt, 
hogy milyen igényeik lennének az itteni 
gazdáknak, valamint milyen feltételeket 
képesek teljesíteni, ahhoz, hogy pályázhas-
sanak. Ennek érdekében egy kérdőívet 
állítanak össze, amit kiküldenek a gazdák-
nak. Megkéri az érdekelteket, hogy a kér-

dőív kitöltésével járuljanak hozzá ehhez a 
felméréshez.   

«Mostantól kezdődően május 15-ig adhatják le a gazdák kéréseiket a mezőgazdasági területalapú és állattámogatásokra.   
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      2018. február 20-án, a gyergyóremetei iskolák tanulói teljes lét-
számmal bekapcsolódtak a felolvasómaratonba. Ebben az évben 
Petőfi Sándor műveiből kellett felolvasni és ez egészen fellelkesítet-

te a gyerekeket, hiszen ki ne hallott volna Petőfiről?! 
     A Fráter György Általános Iskola könyvtárában már hétfőtől 
kezdve, kedden 8 órától -14 óráig és még szerdán is, folyamatosan 
cserélték egymást az osztályok a magyar szakos tanárnők vagy a 
tanítónők vezetésével. Volt olyan osztály, aki már otthon készült a 
felolvasásra, így sokan hozták a kedvenc Petőfi alkotásokat. Egyik 
osztályban az volt a kérés, hogy ismeretlen verset hozzanak, a költő 
munkáságának még mélyebb megismerése céljából. Néhány osz-

tály tanulói a könyvtárba található köteteket használva, ott helyben 
döntötték el, hogy mit szeretnének olvasni. Egyetlen feltétel az volt, 
hogy ne legyen ismétlés a felolvasásra kerülő versek között. 
     Kiemelném az I. osztályosokat, akik igaz, hogy minden betűt 
nem tanultak, de mégis hősiesen elolvasták az előkészített verssoro-

kat. Az egyik I. osztály többször is elolvasta az „Anyám tyúkja” 
című költeményt, már szinte meg is tanulták és folytatásként a kö-
vetkező órán az osztályukban lerajzolták a hallottakat.  
     A Balás Jenő Általános Iskolában erre a napra a tornaterem átala-
kult felolvasó szobává - Petőfi Sándor arcképével, köteteivel díszít-
ve - várta a felolvasni vágyókat. A kisiskolásaink egyszerre voltak 

jelen. Ez még nagyobb izgalom és öröm is egyben, hiszen több 
személy előtt kellett olvasni. 
Itt is minden osztály kiállta a próbát, mindenkinek köszönet és di-

cséret jár, aki bevállalta a versek megszólaltatását.  
E napra  találó volt a könyvjelzőn olvasható idézet: „Ami igaz, az 
természetes, ami természetes, az jó és szerintem szép is.” 
   Hogy minden osztály érezze a könyvtár adta lehetőségeket a Ba-
lás Gábor Községi Könyvtárban is, február 20-án váltogatták egy-
mást az osztályok, hasonló élményekkel gazdagodva.  
     Kedden este, a Csutakfalváért Egyesület szervezésében, a 
guzsalyasban a felolvasók a legidősebb generáció is  Petőfi Sándor 

verseit olvasta fel illetve a megzenésítetteket el is énekelte. Nagy-
szerű dolgot alkotott, aki megzenésítette ezeket a verseket, így talán 
még jobban megmaradnak az emlékezetünkben: Távolból, Fa le-
szek, ha … , Befordultam a konyhára...      
    Jó érzés volt végig gondolni, hogy milyen nagyszerű dolog a 

korosztályokon átívelő olvasás, mindenkinek kikapcsolódást, szóra-
kozást és egyben tanulást is jelentett.  
    Jó dolgokat indított el ez a felolvasómaraton: összetartozás, egy-
másra figyelés és kiemelten a hangos olvasás élménye. Bízom ben-
ne, hogy nem kell egy évet várni egy hasonló élményért, hiszen 
olvasni mindig lehet, sőt kell! « PORTIK-BAKAI ANNA 

Petőfi Sándor felolvasómaraton  

« A Nemzetközi Felolvasómaraton napján a különböző osztályok váltva látogattak el az iskolai illetve községi könyvtárba, hogy Petőfi műveiből olvassanak egymásnak.  
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« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

     Dr. Lilivel és az ő barátaival - Vatta Pál, 

Gipsz Jakab, Pillangókisasszony, Fecsi, 

Szörcsi, Kázmér, Lapócés Hosszúfül - ismer-

kedhettek meg azok, akik részt vettek Csikós 

Farkas Kata Lázálom Lilivel című meseköny-

vének remetei bemutatóján február 7-én.  

 

   Erre az alkalomra főként óvodás és kisiskolás 
gyerekeket és szüleiket hívtuk, vártuk, hisz a 
bemutatott könyv egy olyan élethelyzetben 
lehet alkalmas eszköz, melyet legtöbb gyereket 

nevelő szülő átél. E mesék arra hivatottak hogy,  
a saját készítésű, a valóságban is megfogható  
Dr. Lilivel az élen, a gyerekek játékosan megis-
merkedjenek a kórházi környezettel, az orvosi 
kivizsgálások alkalmával használt eszközökkel.  
     A szerző a bemutatón elmondta, hogy a 
könyv megírásával kommunikációs hidat pró-

bált építeni a szülő-gyerek-orvos/kórház hármas 
közé. Legyen egy eszköz, amely segítségével 
megfelelő módon megnyugtatható egy kivizs-

gálás előtt, alatt álló gyerek. Az interaktív be-

mutatón a gyerekek nemcsak mesét, hanem 
saját szívdobogásukat is meghallgathatták, sőt 
Pillangókisasszonnyal injekciót is adtak Dr. 
Lilinek. Érdeklődéssel, bátorsággal álltak a 
helyzet elé.  
    Énekeltünk, verseltünk, és egy-egy C-vitamin 
elszopogatásával zártuk, abban reménykedve, 
hogy a jövőben minél kevesebb kórházi kaland-

ban lesz részünk.  

     Alig kezdtünk bele a 2018-as évbe, 
máris eljött a farsang időszaka, így 
sorra zajlottak a farsangbúcsúztató 

rendezvények. Az iskolások és óvodá-
sok is rendre bemutatták farsangi mű-
soraikat illetve maszkos jeleneteiket. 
     A legidősebb generáció két bálon is 
kapott szórakozási lehetőséget, ugya-

nis a Csutakfalváért Egyesület is far-
sangi bált szervezett a község legnyu-
gatibb részén lakói számára illetve 
Gyergyóremete adott otthont a Gyer-
gyó-medence idősei számára szerve-

zett farsangi bálnak is. 

     Aztán 2018. február 10-én, egy 
közel 50 fős csapat részt vett a 
Csíkszentsimonban megrendezett Me-

gyei Farsangbúcsúztatón, amelyen 
örömünkre az idén, a szokásostól elté-
rően, több felnőtt vett részt, ami a cso-
port kezelhetőségét is elősegítette. 
     A következő nap, február 11-én, 

farsangvasárnap a helyi farsangbú-
csúztató zárta a művelődési ház által 
szervezett programsorozatot. Ez alka-
lommal a szomszédközséggel, 
Gyergyóditróval farsangoltunk együtt. 

    A közel 80 fős csapat a központról 
indulva vonult fel a csutakfalvi parko-
lóig. Közben több helyen megkínáltak, 
amit ezúttal is nagyon szépen köszö-
nünk. Miután Konc királyunkat eléget-
tük autóbuszra szálltunk és Ditróban 
folytattuk a maskarázást. Este lett mire 

véget ért a program és mindenki sietett 
is haza, mert azért elfáradtunk.  
     Hétfőtől mindenki vissza kellett 
zökkenjen a régi kerékvágásba, és 
ment minden a megszokott mederben. 
A mókázás véget ért és a nagyböjti 
szent időben van időnk ráhangolódni a 

feltámadás örömünnepére. 
     Összegzésként kijelenthetjük, hogy 
egy sikeres rendezvénysorozaton va-
gyunk túl és megköszönöm mindenki-
nek, aki résztvevőként szebbé, érdeke-
sebbé tette a farsangzárást. Külön kö-
szönet Gyergyóremete Önkormányza-
tának, azért, hogy a gyergyóremetei 

csapat szállítási költségét felvállalta. 

« Helyi és megyei farsangbúcsúztatók után értékes hagyományőrző rendezvényeket tudhatunk magunk mögött.  

Karneváli zűrzavar 

« Ditró és Remete csoportjai közösen vonultak fel.  « BARABÁS ZSÓFIA 

Dr. Lili Remetén 
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« PÉTER RÓBERT, Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálat 

      Régiónkban, a szervezett közösségbe 
járó idős korosztály köreiben évek óta 
hagyományként él, hogy évente, farsang 

alkalmával találkoznak és ünnepelnek. 
Idén már ötödik alkalommal 
Gyergyóremete adott otthont e rendez-
vénynek, a központi Közösségi Házban. 
     Február 13 kedden, nyolc településről 
több, mint kétszáz idős személy jött el 
ünnepelni az alábbiak szerint: Gyergyó-
szentmiklósról két csoport - 42 személy; 

Alfaluból 51 személy; Ditróból 28 sze-
mély; Szárhegyről 11 személy; 
Csomafalváról 27 személy és 
Gyergyóremetéről 65 személy. 
A rendezvényt délután két órától este 
nyolc óráig terveztük, mely időkereteket 
sikerült betartanunk. 

      Az ünnepséget nyitó köszöntőbeszéd 
alkalmával bemutatásra kerültek a talál-
kozásunk résztvevői, mint a szép korúak 
hét csoportja, a meghívott díszvendégek, 
zenészek, fellépők valamint a rendez-
vény programjáért és kivitelezéséért fele-
lős Gyulafehérvári Caritas Családsegítő 

Szolgálat munkatársai. Ugyancsak a ren-
dezvény nyitása alkalmával ismertettük 
főtámogatóinkat, mint a 
Gyergyóremetei, -Alfalvi, -
Gyergyószentmiklósi, -Csomafalvi- és 
Szárhegyi Önkormányzatokat. 
    Köszöntőbeszéd és programismertetés 
után következtek a települések idős cso-

portjainak szereplései, ahol bemutatták 
egymás után verses, dalos, szerepjátékos 
táncos farsangi bohózataikat. A csopor-
tok szerepléseit a Orotvai Komák humo-
ros előadása követett. 

    Koccintottunk annak örömére, hogy 
idén is együtt ünnepelhetünk, majd az 
ebéd következett, melyet kellemes hát-

térzene kíséretében fogyaszthattunk el. 
     Az ebéd elfogyasztása után a jóllakott 
ünneplők táncra perdültek és addig jár-
ták, amíg a szusz tartott. A táncot követő 
szieszta alatt, az Orotvai Komák máso-

dik fellépése következett, majd a 
gyergyóremetei Sirülő Néptánccsoport 
előadása, és a gyergyóremetei Step 

Dance Tánccsoport fellépése követke-
zett, akik gyergyói- és mezőségi néptán-
cokkal, valamint keringővel örvendeztet-
ték meg a közönséget. 
     A mulatság fénypontja felé közeledve 

kiderítettük, hogy a több, mint kétszáz 
lélekfőből hányan ünnepelik a születés-
napot. A kedves születésnaposokat mél-

tóképpen felköszöntöttük, majd ezt kö-
vetően „szabad a tánc” jelszóval elkez-
dődött az igazi mulatság, ahol egymásra 
találtak régi munkatársak, ismerősök, 
régi-új szimpátiák, egyszóval egekig 

emelkedett a hangulat. 
     Elérkezett az a pont is, ahol a mulatás 
fáradságát kipihentük közös éneklések-

kel, és a rendezvény zárórája közeledté-
vel a szárhegyi csoport által készített 
Illés szalmabábut elbúcsúztattuk, sirató 
és egyéb asszonyok részvételével. 
     A beszámoló vége felé közeledve 
szeretnénk megköszönni a résztvevők-
nek, hogy részvételükkel hozzájárultak a 

rendezvény jó hangulatához, színvonalá-
hoz. A Közösségi Ház munkatársainak 
köszönjük a finomságokat és a kifogás 
nélküli felszolgálást, valamint a 
gyergyóremetei két tánccsoport színvo-
nalas műsorát. 
     Végezetül kiemelten köszönjük a 

Gyergyóremetei Polgármesteri Hivatal-
nak a helyszín biztosítását, a programja-
ink támogatását, valamint az Alfalvi-, 
Gyergyószentmiklósi-, Csomafalvi-, 
Szárhegyi Polgármesteri Hivatal támo-
gatását, mely által lehetőség nyílik a 
rendszeres tevékenységeink és rendezvé-
nyeink végzésére. 

 
 

 A szépkorúak farsangi mulatsága Gyergyóremetén 

« A táncos mulatság alkalmával újra egymásra találtak régi munkatársak, ismerősök, barátok.  
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Nagykorúsító farsangi bál tizedszer 
      2018. február 3-án, szombaton, elér-
kezett a nap, amelyet a 2000-ben szület-
tek már régóta vártak.  

Nem csak ez a nap volt tele izgalmakkal 
és izgulással, hanem az ezt megelőző he-
tek is. A felkészülési idő volt az, ami rá-
hangolt bennünket igazán a bálra. Az 
egymást követő tánc- és ruhapróbák foko-
zatosan érzékeltették velünk, hogy már 
nincs sok a nagykorúsításunk pillanatáig. 
Ez így is történt. Az első közös találkozá-

sunk után rohamosan haladt előre az idő. 
Amire észbe kaptunk, máris a főpróbák 
következtek, ezt követő napon, pedig a 
bál. 
     A bál este 7 órai kezdettel indult. Az 
ajtónyitás kicsit korábban volt, amikor az 
ünnepeltek közeli hozzátartozói foglalhat-

tak helyet a Közösségi Házban. A 18 éve-
sek, szokás szerint, egy elkülönített asz-
talnál ültek, ami szerintem így van rend-
jén. A megérkezést követően, a köszöntő 

után előadtuk azokat a táncprodukciókat, 
amelyeket betanultunk és ezzel kedves-
kedtünk a hozzátartozóinknak. Igazából 

az előétel fogyasztásánál már megszaba-
dultunk attól a stressztől, ami a betanított 
koreográfia miatt nyomasztott bennünket.  
     Nemsokára elérkeztünk az eskütétel 
pillanatához. A köztisztviselők beszédei 
után fogalmazódott meg igazán bennem, 
hogy ettől a pillanattól kezdve az életünk 
egy szakasza lezárult, és ezután csak mi 

magunk vagyunk felelősek tetteink követ-
kezményeiért. Az ünnepélyes díszoklevél 
kiosztása után jöhetett a közös tánc a drá-
ga szüleinkkel. Tánc közben volt alkal-
munk megköszönni azt a sok jót, amit 
tőlük kaptunk azáltal, hogy eddig felne-
veltek bennünket.  

    Az est meghívottjaik között szerepeltek 
az Orotvai Komák, akik színesebbé, derű-
sebbé tették az estét, szórakoztatva a kö-
zönséget. Bakos Endre és zenekara voltak 

felelősek a mulatság hangulatáért. A buli 
hajnal 5 óra környékén fejeződött be.  

     Az ünnepeltek nevében megköszönöm 
szépen a szervezőknek, hogy megadták 
számunkra  a lehetőséget a közös ünnep-
lésre, a konyhai személyzetnek a sok fi-
nom ételt illetve a két táncoktatónak kü-
lön köszönet a táncok betanításáért. 
     Mint ünnepelt azt mondhatom, hogy 
mindenképp megéri részt venni ezen az 

egyedi eseményen, hiszen az általános 
iskola után elég nehéz tartani a kapcsola-
tot régi barátainkkal, osztálytársainkkal. 
A bálon volt alkalmunk felidézni a közös 
régi emlékeinket, akár gyerekkori csínyte-
véseinket is.  
     Úgy gondolom felejthetetlen élmény 

marad mindannyiunk számára. 
 

« KOZMA DALMA-EDINA nagykorúsított « A 2000-ben születettek nagykorúsítása - csoportkép az ünnepélyes eskütétel és a díszoklevelek átvétele után.  

Sport és kultúra    
 

     2018. február 24-én, szombaton két fontosabb esemény is helyet 
kapott a községközpontban. E nap folyamán a sportcsarnokban B 
osztályos teremlabdarúgó mérkőzés zajlott, ahol a gyergyóremetei 

Kereszthegy csapat hazai pályán értékes döntetlent ért el Gyergyó-
szentmiklós csapata ellen, és ezzel begyűjtötte a tabellán a 8. pontot. 
Igaz, a közönségnek az utolsó másodpercig izgulni kellett, de aztán 
végül állva tapsolhattunk örömünkben, hogy csak sikerült. 
     Idő sem volt kifújni magunkat és máris a művelődési ház falain 
belül zajlott egy újabb esemény. Itt is remetei szereplőket láthattunk 
viszont, Molnár Szabolcs zenész illetve Portik-Cseres Norbert nép-

táncos személyében, ugyanis ez alkalommal a Sepsiszentgyörgyi 

Háromszék Táncegyüttes vendégszerepelt községünkben. 
     Mindezidáig Norbit még nem volt alkalmunk felnőtt előadásban, 
hazai színpadon látni. Ő, aki valamikor a Sirülőből indult, mára már 

profi táncegyüttesben teszi a dolgát. Ezt bizonyította ez a táncbemu-
tató is. Mégpedig nem is akárhogyan, hisz Erdély egyik leghíresebb 
tánccsoportjának vált alaptagjává. A komoly, kitartó, odaadó mun-
ka meghozta gyümölcsét, és mi  nagyon büszkék voltunk és vagyunk 
rá. Bízunk abban, hogy  tudása és kitartása megmarad, gyarapszik 
és  a jövőben több fellépésének tapsolhatunk még a Balás Gábor 
Művelődési Ház nézőterén, indulásának helyszínén.  
     Hajrá, Gyergyóremete! Hajrá , Norbi!  

     Sok sikert mindannyiatoknak! 
 

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

« Báli kezdőtáncon anya fiával, apa lányával.  

CSOPORT kép 
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     A Házasság Hetének jegyében romantikus 
estre került sor a Remetei Családos Közös-
ség és a Gyulafehérvári Családpasztorációs 

Központ közös szervezésében. A csutakfalvi 
közösségi ház bizonyult a legalkalmasabbnak 
ezen rendezvény megtartásához, amelyre 35 
házaspár előzetesen bejelentkezett. A résztve-
vők korosztálya változó volt. A friss házasok-
tól a már 40 éve házasságban élőkig, külön-
böző élethelyzetben élő párok jöttünk el azzal 
a céllal, hogy együtt megünnepeljük szövet-

ségkötésünket, építsük kapcsolatunkat.  
     A Házasság Hetének mottójához igazodva 
- Éltető sodrásban - a meghívott előadók, 
Kertész Marika és Tibor kézdivásárhelyi 

házaspár buzdítására, mindenekelőtt azt 

vizsgáltuk meg kapcsolatunkban, közös éle-
tünkben, hogy csupán sodródunk-e a világ 
árjával vagy éltető sodrásban élünk egymás-
sal, Istennel. Meghitt hangulatban, felemelő 
légkörben, közösségben és mégis kettesben 
lehetőség volt arra, hogy társunkkal beszél-
gessünk, megosszuk egymással, kimondjuk 

egymásnak, hogy mi tölti meg élettel, erővel 
kapcsolatunkat, mit szeretünk a társunkban, 
mi okoz számunkra örömet benne.  
     Beszélgetés, filmnézés, előadás, közösen 
elfogyasztott vacsora, ajándék és egymás 
megajándékozása, ünneplés, tánc és egymá-
sért való ima mind-mind része volt ezen alka-

lomnak. Talán sokak számára rendhagyó 
formája volt az általános képzetekben élő 
romantikus estnek, mégis abban bízunk, hogy 
épp e szokatlansága révén sikerült színt vin-
nünk egymás életébe, a közösségi életünkbe, 
amelynek alappillére a család, a szilárd ala-
pokon álló házastársi kapcsolat. 
     Hála azoknak, akik időt és energiát nem 

sajnálva tettek azért, hogy az apró részletek a 
helyükre kerüljenek. Hiszem, hogy a szolgáló 

szeretet megsokszorozódik ezáltal bennük! 
    
 

    Nagyon mély érzéseket 
váltott ki belőlem, könnyeket csalt a szemem-
be az előadás és tudatosult bennem, hogy a 

boldogság nem életkor függő. A Kertész há-
zaspár előadása bíztatott arra, hogy nehéz 
helyzetekben sem szabad feladni, mert a ne-
héz helyzetekkel kovácsolódik össze a házas-
ságunk, egymást jobban értékeljük, szeretjük 
és szilárdabbá válik a kettőnk közti egység.  
    Ezen az estén lehetőségünk nyílt lecsende-

sedni a hétköznapok forgatagából és minősé-
gi időt szentelni egymásnak. Biztattak arra, 
hogy kéz a kézben, imával is koronázzuk meg 

kapcsolatunkat. Rávilágítottak arra, hogy 
mennyire fontos áldást kérni a házaspáromra 

és beengedni Isten gondoskodó erejét a ket-
tőnk kapcsolatába. 
     Egy rövid filmrészlet megtekintése által is 
buzdítottak arra, hogy értékes életet éljünk, 
de nemcsak magunk, hanem a közösség szá-
mára is, mert az marad meg örökségül, amit 
tovább tudunk adni. Nem mindegy, hogy jó 
példát adunk-e tovább vagy rosszat. 

     Csendes  halk zene, tánc segített abban, 
hogy közelebb érezzem magam a társamhoz, 
felidézte bennem az elmúlt ifjúkor csodáit, 
egy kicsit visszakaptam   a múlt emlékeiből, 
érzéseiből. Megérintett, amikor arról kellett 
beszéljek páromnak, amit szeretek benne és 
amiért hálás vagyok. Könnyek szöktek a sze-

membe, hogy  milyen jó nekem, hogy ő az én 
férjem. 
    Nekünk igazi romantikus este volt,  nem-
csak egymásnak adtunk, hanem kívülről is 
kaptunk, amivel jobbá tehetjük házasságun-
kat. Hazatérve sok gondolatot indított el ben-
nünk ez az este, és tartalmas 

beszélgetéssel ért véget.          

Arany- 
lakodalom 

 

    Február 11- én, farsang vasárnap-
ján megemlékező, áldást osztó szent-
misén vehettünk részt együtt minda-

zokkal, akik a remetei templomban 
kötött házasságuk kerek évfordulóját 
ünnepelték. 
    Egy pillanatig sem gondolkoztunk 
azon, hogy részt veszünk-e? Tudtuk, 
hogy ott a helyünk. Két dolog töltötte 
be gondolatainkat, lelkünket: az em-

lékek és a hála érzése. 
A nevünkre címzett ünnepi meghívón 
középen elhelyezve, bekarikázva állt 
az 50-es szám. Istenem, 50 esztendő! 
Milyen hosszú idő, mennyi minden 
történt az alatt, mégis milyen gyorsan 
elröpült… 
    Az emlékekben jelen van jó és 

rossz, sikerek, kudarcok, öröm, súlyos 
bánat, egészség, betegség, boldog és 
elviselhetetlennek tűnő nehéz pillana-
tok. Ott a hála, hogy mindent együtt 
éltünk meg, mindent együtt vészeltünk 
át. Hála azért, hogy élünk, hogy meg-
érhettük ezt az évfordulót és együtt 

érhettük meg olyan egészségben, 
hogy részt vehettünk ezen a szép ese-
ményen. Hála a gyermekeinkért. Hála 
azért a kegyelemért, amely segített 
átvészelni a legnagyobb fájdalmat, 
ami szülőt érhet, felnőtt gyermekünk 
elvesztését.  

    Hála az élet legkedvesebb ajándé-
kaiért, az unokákért, a nagyszülővé 
válás boldogságáért. Hálás vagyok a 
családért. Számomra a családalapítás 
nem egy új családot jelentett, hanem 
a nagybetűs Családot, amit zsenge 
gyermekkorban, 5 évesen elveszítet-
tem. 

    A szentmisén ezért a családért ad-
hattam hálát, amit élettársammal 
együtt 50 éve alapítottunk, 50 eszten-
dőn át ápoltunk, gondoztunk, hogy 
ma is benne élhessünk. Azért a csalá-
dért, otthonért, ahová ma is erőt me-
ríteni térhetnek haza felnőtt gyerme-

keink, ahol szeretet várja az unoká-
kat. 
    Köszönet Bakó Antal plébános úr-
nak biztató, áldást osztó szavaiért, 
minden szervezőnek ön-
feláldozó munkájáért. « Id. BARABÁS IMRE  

Éltető sodrásban 

« BALÁZS HAJNAL  

« BARABÁS ZSÓFIA 

« Romantikus est keretében, bensőséges hangulatban ünnepeltek a házaspárok a csutakfalvi közösségi házban.  
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 Bakó Mária önkéntes vezetésével egy kis 

mozgásos ismerkedővel kezdődött a nap. 
Ezt követte Lőrincz Zsolt előadása, ahol 
arról volt szó, hogyan neveljünk egészsé-
ges lelkű férfiút. Továbbá egyértelművé 
vált, hogy a legjobb nevelés a 
„példamutatás”, hisz a gyerek úgyis azt 
másolja le, amit a szüleitől lát. 

Beszélt az anyatípusokról, ahol felsorolta, 
hogy van:  
-a túl féltő, túl kötődő anya 
- szülősítő anya 
- követelőző, diktátor anya 
- jó fej, barátként viselkedő anya 
- szuper anya 

- mártír, érzelmileg zsaroló anya 
- távolságtartó anya 
- agresszor anya 
- anyaoroszlán 
-és a bátorító ,elég jó anya 
     Ezek mindegyikénél elmondta a jellem-

ző vonásokat és, hogy milyen érzelmi kö-
vetkezményei vannak gyerekeik lelki fej-
lődésére nézve. Megfogalmazódott ben-
nünk, hogy ezen típusok közül némelyiké-
ből birtoklunk egy darabkát, de ott van az 
elég jó anya, aki biztatja gyermekét és a 

kudarcokba segít gyermekének megkeres-
ni a jót és pozitív szemléletet adni, ezért 
erre törekedjünk. 
Megerősítették újra bennünk, hogy Isten 
ajándéka a gyermek. Egy ideig ajándékba 
kaptuk őket és fel kell készülnünk az elen-
gedésükre, mert nem magunknak neveljük 
őket. Mi édesanyák elhívást kaptunk arra, 

hogy egészséges testű és lelkű gyerekeket 
neveljünk Isten és a közösség számára.  
Így válunk Krisztus központú édesanyák-
ká. 
    Csog Ildikó pszichológus elmélyített a 
kamasz témában, vissza kalauzolt saját 
életünkbe megélt kamaszkorunkra meg-

oszthattuk, gondolatainkat,nehézségeinket, 

így rálátást kaptunk olyan helyzetekre is, 
amiben még nem volt részünk, de a közel-
jövőben segítségünkre szolgálhatnak .     
    A szünetekben jó volt látni ahogy az 
édesanyák egymásra találtak a  
beszélgetésben, csillogó szemek és mosoly  
árulkodott az arcukról. 

Délután kerekasztal beszélgetésre került 
sor, ahol négy édesanya  
osztott meg  az életéből személyes történe-
teket, mellyel mindannyian gazdagodtunk. 
     Elcsendesedéssel, közös imával folytat-
tuk, ahol ráhangolódtunk   énekkel és imá-
val a Mennyei Atyára jelenlétére. 

     A lelki nap záró szentmisével ért véget, 
ahol Lőrincz Barnabás tisztelendő úr el-
mélkedésében összesítette mindazt, amiről 
egész nap hallottunk. Majd  a szentmise 
végén adta ránk áldását és két édesanya 
tett tanúságot mindarról, amit megélt, 
megtapasztalt, és amit magukkal vittek 
erről a napról. 

 

Az idén Remetén is megszervezésre került a Gyulafehérvári Családpasztorációs Munkaközösség által szervezett „Fiúkat 

nevelő édesanyák lelki napja.” Ezen a napon 58 édesanya vett részt a községből és a környék szomszédos településeiről. A 

program révén a résztvevő édesanyákat segíteni szerették volna abban, hogy megtalálják a megfelelő viszonyulást fiaikhoz 

a különböző életszakaszokban, hogy megértsék: hogyan alakítható ki, biztosítható az egészséges kötődés, hogyan segítsék 

az egészséges leválást, az útkeresést.   

„Lelki feltöltődés és élmény volt számomra a fiúkat nevelő édesanyák lelki napja. Meg-
erősített és tudatosította bennem, hogy jó úton járok, és nem tökéletes anyákra van 
szükségük a gyerekeinknek, hanem megközelíthető és támaszt nyújtó, példamutató 

anyákra.  Rávilágított arra, hogy minden élethelyzetben lesznek kihívásaink és öröme-
ink gyerekeink nevelése során, ezért használjam ki az időt, amit velük tölthetek minősé-
gileg, korosztályuknak megfelelően.  
Lelki gazdagodásnak éltem meg az anyatípusok megismerését az előadás folyamán és 
jó érzéssel töltött el a saját kamaszkori emlékeim közötti kutakodás is.  
Örömmel hallgattam az édesanyákat, akik saját élményeikről meséltek nekünk őszinte 
szívvel.” György Zsuzsa 

„Nagyon tartalmas, lelkiekben gazdag 
gazdag nap volt számomra. Jó volt meg-
tapasztalni, hogy  milyen anyatípus va-

gyok és lehetett minden típusból csipeget-
ni, szembenézni azzal, hogy sosem késő 
változtatni, ha megvan a nyitottság hozzá. 
Megérintett, az a buzdítás, hogy váljak 
Krisztus központú édesanyává,   gyerme-
keimet a Jóisten csak rám bízta egy időre, 
és ez idő alatt segítsem őket önálló em-
berré válni.”   Kolumbán Sarolta 

« BALÁZS HAJNAL  

Fiúkat nevelő édesanyáknak tartottal lelki napot 

„Ezen a hétvégén sok tapasztalattal 
gazdagodtam. A kamaszkor témában 
éreztem otthon magam. Jó volt hallani, 

hogy a mai internetes világunkban 
más is küzd azzal, hogy gyermeke ke-
vesebbet üljön gép előtt. Jó volt vissza-
gondolni az én kamaszkoromra, és így 
jobb megértést tanúsítok gyermekem 
megértése iránt. Szembesültem azzal, 
hogy amikor a gyermek igényli a ve-
lem való kapcsolatot, akkor tegyem le 

munkát és szánjak rá időt, hallgassam 
meg, beszélgessek vele, mert ezzel se-
gítem a fejlődésben.” Bakos Melinda 
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ANEKDOTA 

KÖR kép 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

TUDJA-E, HOGY? 
      

     Remete 1903-ban ünnepelte először 

impozánsabb módon március 15-ét. Reg-

gel 9 órakor volt a gyülekezés a községhá-

zánál. A többszáz főnyi közönség nemzeti 

zászlókkal vonult fel a templomba, ahol az 

ünnepi szentmisét Kis Dénes alesperes és 

plébános végezte. Díszbeszédet mondott 

Kénnossy Géza jegyző. Énekelt a 

vegyeskar. Utána, a plébánia kertjében a 

még élő negyvennyolcas honvédeket vagy 

özvegyeiket ünnepi ebéddel fogadták. Este 

7 órától a Málnássi Gergely féle-házban 

(Sáska épület) a Polgári Olvasókör előadta 

Rudnyánszki „Petőfi” című színművét. 

Szereplők: Kénnossy Gézáné (Petőfiné 

Szendrei Júlia), Zakariás Jenő (Petőfi), 

Puskás Emma, Zakariás Aliz, Kápálb Ka-

tinka, ifj. Puskás Sámuel, Novák Gyula, 

Málnássy Gerő, György József, Balázs 

János és Balás Bertalan (Bem  tábornok). 

Ez utóbbi a bányamérnök kutató Balás 

Jenő nagyapja volt. 

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal  

     Baktat a székely a szekéren. Egy rendőr 
gyanakodva megállítja: 
- Mit visz bátyám azokban a hordókban? Csak 

nem bort? 
- Harmatlevet. 
- Harmatlevet? Na, hadd kóstolom csak meg! 
Pfúúúj! Ez borzalmas. Na, gyorsan menjen el 
innen! 
- Gyí, Harmat!  

« Nagykorúsítottak ünnepélyes báli nyitótánca.    

A tél halála 
                                           Petőfi Sándor 
Durva zsarnok, jégszivű tél, 
Készülj... készülj, a halálra! 
Jármodat megunta a föld, 
És ledobja valahára; 

Szabadság lesz! ím, az ég is 
Ideszegődött a földhöz, 
Fegyvertárából, a napbul, 
Tűznyilakkal rád lövöldöz. 
 
Meg fogsz halni, vad, bitor tél! 
Addig él csak minden zsarnok, 
Míg magok alattvalói 

Szabadságot nem akarnak; 
Hogyha egyszer a raboknak 
Akaratja ki van mondva, 
Összeomlik börtön és lánc, 
S elenyészik híre-hamva.  
 
Harcolj, harcolj, föld, a téllel, 

Ne félj, megbirod, levágod, 
S szabadságodat kivívod, 
Tavasz a te szabadságod. 
Eljön, eljön a szép tavasz, 
S hoz virágokat kebledre, 
És szivárványt diadalmi 
Koszorúnak a fejedre! 

 
Nézd, amelynek rabja voltál, 
A tél maga érzi vesztét, 
Dúlt arcán megtört szemébül 
Sűrü könnyek omlanak szét. 
Hah, ki eddig csupa jég volt, 
Most hogy olvad, mily gyáván hal!... 
Nem csoda, hiszen testvér a 

Gyávaság a zsarnoksággal. 
 

Pest, 1848. február 

    Valamennyi írónk közül Petőfi életrajza a 
leginkább ismert. A márciusi ifjak vezére-
ként és március 15-e egyik hőseként, majd 

az 1848–49-es szabadságküzdelem mártír-
jaként a nemzeti legendárium egyik köz-
ponti alakja lett; a múlt század ötvenes-
hatvanas éveitől ő jelentette a magyarság 
számára a nagybetűs Költő fogalmát.  
     Élete legalább annyira kultusz tárgya lett, 
mint a költészete.  Rövid öt esztendő alatt 
olyan fényes pályát futott be, hogy ahhoz 

hasonlót a világirodalomban is keveset talá-
lunk. Közel ezer verset írt magyarul, ebből 
körülbelül nyolcszázötven maradt az utó-
korra, és az ismertebbeket sok más nyelvre 
lefordították. 

 EMLÉK kép 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_nyelv

