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« Fotó Gergely Imre
« Az egymillió eurós remetei beruházás jelenleg 15 alkalmazottat foglalkoztat, mely számot a jövőben 25-re szeretnék növelni.

Székgyárat avattak Gyergyóremetén
A beruházás a bizalomra épül
Ha arra gondolunk, hogy egy idegen nyelv
elsajátításakor első megtanult szavaink egyike
a szék, vagy arra, hogy vendégfogadáskor otthonunkban vagy munkahelyünkön - rögtön
székkel, ülőhellyel kínáljuk a frissen érkezőt,
esetleg arra, hogy mi magunk ha előadásra,
megbeszélésre érkezünk, mindig a jó helyünket keressük, érzékelhetjük, hogy milyen fontos helyet kap a szék a mindennapjainkban.

2017. szeptember 29-én az Antares nemzetközi székgyártó cégcsoport remetei beruházásának avatóünnepsége arra enged következtetni,
hogy a cég községünkben megtalálta a jó helyét
a befektetésének. Jövőt lát a helyi munkaerőben, a helyi lehetőségekben.
Az ünnepség elején Laczkó Csaba ügyvezető
igazgató, társtulajdonos köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a bizalomra épült ez a beruházás
- érti ezalatt elsősorban a helyi községvezetés
támogató viszonyulását, a megfelelő helyi munkaerőt illetve az ügyfelek bizalmát. Mindezek
mit sem érnének a Jóistenbe vetett bizalom nél« Laczkó Csaba ügyvezető igazgató köszöntőjében kül.
a bizalom fontosságát emelte ki.
Az egymillió eurós remetei beruházás jelenleg 15 alkalmazottat foglalkoztat, mely számot a

jövőben 25-re szeretnék növelni. A gyártók
bíznak abban, hogy lesz piaca a Remetén elkészült székeknek.
A székgyár avatóján elsősorban az üzletfelek,
a romániai bútorgyártó szervezetek képviselői
illetve a társtulajdonosok vettek részt. A felszólalók üdvözölték ezt a lehetőséget, amelynek
egyik különlegessége, hogy a fenyő hazájában
olyan irodai székek készülnek, amelyekhez nem
használnak fel fa alapanyagot. Ez kedvez a mai
piaci helyzetnek, amikor egyre válságosabbá
válik a megfelelő faanyag beszerzése. Borboly
Csaba megyei tanácselnök beszédében arról
biztosította a beruházókat, hogy a jövőben azon
lesznek, hogy jó hírét vigyék ennek a vállalkozásnak és mint jó példát tartják számon.
A Helyi Önkormányzat részéről Szabó Csaba
alpolgármester fejezte ki nagyrabecsülését a
beruházással kapcsolatban, valamint tolmácsolta Laczkó-Albert Elemér polgármester üzenetét.
A községvezető Remete első fecskéjének tekinti
a székgyárat és bízik abban, hogy ez tovább
befektetőket bátorít arra, hogy hozzájáruljanak a
község gazdasági fejlődéséhez.
« BARABÁS ZSÓFIA
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OKTÓBERI ESEMÉNYEK
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KONFERENCIA
2017. október 5-9 között Gyergyóremete Önkormányzata megszervezi a II. Oktatási Konferenciát,
amelyen részt vesznek Alistál (Felvidék), Biatorbágy
(Magyarország), Nagydobrony (Kárpátalja) és
Gyergyóremete küldöttségei.
ZONGORA – AVATÓ FESZTIVÁL
A Balás Gábor Művelődési Ház ad otthont
2017. október 6-án, pénteken és 7-én, szombaton
a zongora-avató fesztiválnak. A koncertek kezdési
időpontja 19 óra mindkét nap. Társszervező
a Romániai Magyar Zenetársaság.
TEREMLABDARÚGÁS:
Gyergyóremete – Buzău
2017. október 8-án, vasárnap, 14.30 órától lesz lejátszva, az első fordulóból elmaradt, Gyergyóremetei
Kereszthegy KSE – Luceafărul Buzău, B ligás teremlabdarúgó mérkőzés. A mérkőzés helyszíne a remetei
sportcsarnok és a belépés ingyenes.
TÁNCJÁTÉK GYEREKEKNEK
2017. október 13-án, pénteken, a Balás Gábor Művelődési Ház színpadán lép fel a Bekecs Néptáncegyüttes. A Legendák kertjében című mesejáték rendező
koreográfusa, a gyergyóremetei születésű Ivácson
László. Az előadások kezdési időpontja 10 óra
illetve 12.30 óra. Jegyek ára 7 lej.
ÖRÖKIMÁDÁSI NAP
2017. október 14-én, szombaton van a Szent Lénárd
Plébániatemplom Örökimádási napja.
NÉPTÁNCMŰSOR ÉS TÁNCHÁZ
A Székelyföldi Napok keretében 2017. október 15én, vasárnap, 17 órától, a balánbányai Ördögborda
Néptáncegyüttes és a Sirülő Néptánccsoport közreműködésével bemutatja a Tánc-beszéd, a beszédes tánc című műsorát. A műsort táncház követi, a
Közösségi Házban. Muzsikál a Petres zenekar.

Az új színházi évad indul
Már vásárolhatók színházbérletek a helyi művelődési otthonokban a
Csíki Játékszín három előadásból álló, vidéki bérletkínálatára, melyet
14 éven felülieknek ajánl a teátrum.
A 2017/18-as évad vidéki repertoárján is lesz prózai, zenés,
magyar és világirodalmi mű. Az
évadnyitó produkció Tamási
Áron Csalóka szivárvány színműve
lesz, mellyel már október végén
megkezdi vidéki fellépéseit a társulat.
A farsangi időszakban francia
vígjáték magyar megzenésített
változatával, A kaktusz virágával
száll ki a csíkszeredai színház
Gyergyóremetére is.
2018 tavaszán John Millington
Synge A nyugat hőse ír tragikomédiája látható a bérlettel az említett
helyszíneken.
A bérletek 40 lejbe kerülnek,
nyugdíjasok és diákok kedvezménnyel, 25 lejért válthatják ki. A
Csíki Játékszín vidéki fellépéseit
Hargita Megye Tanácsának Hargita Megyei Kulturális Központja
támogatja.

Újabb gyerekbérletes évad az Ariellel

2017-2018-as színházi évadban színházi bérletet ajánlunk a gyerekek
számára is. A Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági- és Gyermekszínház ebben az
évadban is 3 előadással kedveskedik a legfiatalabb korosztálynak.
A bérlet ára 18 lej (6 lej/előadás), de a hagyományokhoz híven, részletekben is kifizethető az előadások alkalmával. A bérletek megvásárolhatóak az első előadás kezdetéig, október 24-ig.

V. GYERGYÓREMETEI GAZDANAP
2017. október 22-én, vasárnap, gazdanapot szervez a
Gyergyóremetei Földtulajdonosok, Mezőgazdasági
Termelők Érdekvédelmi és Fejlesztési Szövetsége
valamint Gyergyóremete Önkormányzata.
Helyszín a központi nagypálya.
MESEJÁTÉK
2017. október 24-én, kedden, 12 órától a Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági- és Gyermekszínház bemutatja az
Égigérő paszuly címú mesejátékot. Helyszín a Balás
Gábor Művelődési Ház. Jegyek ára - bérleteseknek
6 lej, szabadeladásban 7 lej.
BÉRLETES SZÍNHÁZ
A Csíki Játékszín 2017. október 29-én, vasárnap 19
órától bemutatja, Tamási Áron: Csalóka szivárvány
című színművét. Helyszín, a Balás Gábor Művelődési
Ház. Jegyek ára 10 lej illetve 20 lej. Az előadásra érvényes a Cseres Tibor bérlet, amely a Csíki Játékszín 3
« A gyergyóremetei Balás Gábor Művelődési Ház újonnan vásárolt Förster koncertzongorájának avatóját két
előadására érvényes és az előadás kezdetéig még
megvásárolható. A bérletek ára: 25 lej illetve 40 lej. napos fesztivállal köszönti a Romániai Magyar Zenetársaság.
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FŰTÉSPÓTLÉK IGÉNYELHETŐ
A Községháza szociális irodájában 2017. október 11-től , szerdától,
lehet letenni a kéréseket a fűtéspótlékra a következő program szerint,
naponta 8:00 és 12 óra között:
Október 11., szerda - ORBÁN BALÁZS, VÍZIMALOM, ORGONA,
PUSKÁSOK, ALSZEG.
Október 12., csütörtök- BARTÓK BÉLA, ESZENYŐ,
BETHLEN GÁBOR
Október 13., péntek - ÚJ ÚT, FALU, KERTVÉG, BERNÁD
Október 16., hétfő - FENEKALJA, MILLENNIUM, SZENT ISTVÁN
Október 17., kedd - BALÁS GÁBOR, GÖDRÖS, KURUCOK, ÁROK,
KŐPATAK , BIATORBÁGYI ÚT, CSERES TIBOR TÉR,
Október 18., szerda - BALÁS JENŐ, HAVASFAROK,
HADNAGYDOMB
Október 19., csütörtök - RÉTALJAI, KARIKÓK, CSORGÓ, AKÁC,
BOGLÁRKA, KOZMÁK, NYÍRFA
Október 20., péntek - CSUTAKFALVA, PÁLFIAK, VIOLA, FODOR
Október 23., hétfő - KOSSUTH, SZÉKELEK, FENYŐ,
ROZMARING.
Október 24., kedd - EBHÁT, TOLVAJOS, BAKÓ, FÜGÉSRÉT
Október 25., szerda - BORVÍZ, NÁD, SZÁRHEGYI, NÉMETSOR,
VASÚT, HARANGVIRÁG
November 26., csütörtök - BÁNYA, SZENT LÉNÁRD, KENDEFFY
BONIFÁC
November 27., péntek - MARTONKA, MÉLIK, HATÁR, LÚDFARKA
SZÜKSÉGES IRATOK:
 Típuskérés
 Családösszetételt igazoló iratok: másolat a család minden tagjának a

személyazonossági igazolványáról, amelyben az állandó lakhely/
ideiglenes lakhely megegyezik azzal a címmel,ahová a segélyt kérik,
14 éven aluli gyerekek keresztlevél másolata
 halotti bizonyítvány/válási végzés másolata
FONTOS! A családhoz mindenki hozzátartozik, aki egy lakásban lakik.
Lakástulajdont igazoló iratok:
- tulajdonos esetében – telekkönyvi kivonat másolata, birtoklevél (Titlu
de proprietate), adásvételi szerződés. Ezek hiányában, az adóhivatalban
igényelhető igazolás.
- bérlő esetében – bérleti szerződés másolata;
- fizetési igazolás - nettó jövedelem (az étkezési jegyek értékét is)
- külföldön dolgozó személyek esetében munkaszerződés
- másolat: nyugdíjszelvény, gyerekgondozási díj, gyereksegély szelvény,
bírósági végzés az eltartási járulékról, munkanélküli segély vagy bármely
más állandó jellegű juttatás szelvényének másolata;
- ezektől eltérő jövedelmekről, számlakivonatok, igazolás a mezőgazdasági irodától,
- igazoló iratok más jövedelmekről (bérbeadások, osztalékok);
- alkalmi jövedelmek esetében saját felelősségre írt nyilatkozat
FONTOS! Nem kaphat fűtéspótlékot, aki rendelkezik a következő javak
valamelyikével:
-1-nél több lakóház, nyaraló
- 20 árnál nagyobb beltelek (kert+udvar)
-10 évnél fiatalabb/ két személygépkocsi/motorbicikli (10 évnél régebbi),
remorka, kisbusz, traktor
- 3000 lejnél nagyobb bankbetét
- 1 személy esetén 1.000, család esetében 2.500 eurós évi jövedelmet
meghaladó föld/állat után járó jövedelem.
- havi 615 lejt meghaladó egy főre eső nettó jövedelem

Álláshirdetés
A Fráter György Általános Iskola fél norma
könyvtáros és fél norma titkári állást hirdet a
központi és a csutakfalvi iskolákhoz.
Elvárások:
 informatikai ismeretek (Word, Excel)
 román, magyar nyelv ismerete
 gyerekirodalommal kapcsolatos ismeretek
 B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
- szakirányú végzettség
- szakmai régiség, tapasztalat
- önkéntesség, gyerekekkel és felnőttekkel önkéntes alapon való foglalkozások
- jó kommunikációs készség
- rugalmasság
- ötletesség
Szükséges iratok:
- kérés (kézzel írva)
- önéletrajz, amelyben szerepeljen a szakmai
tapasztalat
- egy motivációs levél
- tanulmányi bizonylatok
Könyvészet a versenyvizsgára: OMECTS
5556/07. oct.2011, legea educației naționale
1/2011
A kérések leadásának határideje:
2017. október 9. , az iskola titkárságán.

Felhívás önkéntes
véradásra
A Hargita Megyei Vérközpont igazgatónője tájékoztatása szerint a véradók számának csökkenése miatt a kórházak folyamatosan vérhiánnyal küszködnek. A kórházak részéről egyre növekvő igény van a
vérre, mivel rengeteg az onkológiai, belgyógyászati és a sürgősségi eset, így folyamatosan biztosítani kell a vérutánpótlást.
Az Egészségház 2017. november 17-én
8:00 - 11:30 óra között a Hargita Megyei
Vérközpont támogatásával önkéntes véradást szervez.
Arra kérjük a a remetei lakósokat,
hogy jöjjenek vért adni, hiszen nagyon sok
beteg igényli. A lényeg az embertársainkon való segítés. Ezzel nem csak másokon
segít, hanem Ön is átesik
egy szűrővizsgálaton, ami az aktuális egészségi állapotáról ad felvilágosítást.
Önt is várjuk a véradók táborába! Aki
vért ad – életet ad!
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Helyzetkép a tanévkezdéskor
Elröppent a nyári vakáció. A nyolcadik osztályosok vizsgája, két román
tábor, matematika tábor, személyiség
fejlesztő- és tánctáborok között ismét
itt vagyunk egy új tanév elején.
A 2017-2018-as tanév szeptember
11-én kezdődött 178 óvodás, 298 alsó
tagozatos, valamint 222 felső tagozatos diák számára a Fráter György Általános Iskola épületeiben, tehát 698
gyereknek szólt a csengő a nyári vakáció után, sajnos eggyel kevesebb helyszínen, mert megszűnt a tejporgyári
iskola. A negyedikesek V. osztályba
léptek, a két harmadik osztályos diák a
központon folytatja az iskolát. Így az
épületben szeptembertől csak az Önkormányzat által támogatott sérültek
csoportjának foglalkoztatása folyik
két szakember, Laczkó Csilla és Angi

Reményeink szerint legkésőbb a II.
félévtől birtokba vehetik a felújított
részt, ugyanakkor beindulhat a bölcsőde is.
A személyi változásokkal folytatom
a sort: a nyugdíjba ment takarítók helyét versenyvizsgával érettségizettek
foglalták el, név szerint - Nagy Annamária, Varga Éva és Portik- Bakai
Tünde -, akik Nagy-György Annával
együtt a vakációban alapos takarítással
frissítették fel az intézmény helyiségeit. Szeptemberben elkészült a kerítés a
központi épületnél, amely a fűtők Bege Károly, György Albert, Kinda
János-, Laczkó Tibor karbantartók,
valamint Brassai Endre asztalosmester
munkáját dicséri.
A kerítés megléte biztosítja azt,
hogy a törvényt be tudjuk tartani, mi-

« Az iskolaigazgató a tanévnyitó ünnepségeken - a központon és Csutakfalván - számba vette a változásokat.
Mária-Magdolna segítségével.
A nyolcadik osztályosok eredményeiről csak annyit, hogy az előző
évek eredményeihez képest tanítványaink derekasan helytálltak az idén.
Bízom abban, hogy minden volt tanítványunk igyekezni fog ott is helytállni,
ahol tanul a következő ciklus ideje
alatt. Sok sikert a továbbiakban!
A tanévnyitó ünnepségeken - a központon és Csutakfalván - számba vettük a változásokat, amelyekkel indítjuk
a tanévet, ismertettük a legfontosabb
tudnivalókat.
A tulamarosi óvoda épülete átalakítás alatt áll a bölcsőde program végett,
így a két óvodai csoport még mindig
az ideiglenes helyén kezdte a tanévet.

szerint a tanítás ideje alatt a tanulók
nem hagyhatják el az iskola területét.
Ezért, ezúton is arra kérjük a szülőket,
hogy csomagoljanak tízórait a gyermekeknek, vagy iskolába jövet vásárolják
meg azt. Használják a kaput és a hátsó
bejáratot a diákok és a szülők, a főbejáratot abban az esetben, ha a titkárságon, az igazgatóságon akad dolguk,
vagy a pedagógusok fogadóóráján szeretnének beszélni a gyermekük tanárával/tanítójával.
Kérem ezúton is a szülőket, hogy
munkanapokon autóikkal ne parkoljanak az iskola parkolójában, a Közösségi Ház mellett. Ide az intézményekben
dolgozók és az iskolabuszok kell parkoljanak.

Idén is szállítják az iskolabuszok a
napköziseket szeptember elejétől, a
legkisebb és legtávolabb lakó elemi
iskolásokat októbertől, valamint a sérülteket a foglalkoztató csoportba.
Az előkészítősöket György-Rózsa
Margit, Portik Csilla, Csutakfalván
Gidró Katalin tanítónők tanítják. Az V.
osztályos osztályfőnökök: Ferencz Annamária, György Edit, Istók Tímea
tanárnők.
Új testnevelés szakos tanár segíti
Jánosi János és Mincsor Béla tanárok
munkáját Balázs-Kercsó Botond személyében.
Szeptembertől a csutakfalvi 12 VI.
osztályos és a 7 VII. osztályos diák
összevont osztályban tanulnak. Szülői
kérésre, az iskola Vezető Tanácsa határozatának értelmében a központi
épületben változást okoz a tanulók,
pedagógusok számára az, hogy minden
felsős osztálynak átadtunk egy termet,
amit sajátjukként használhatnak minden órán, feldíszíthetik tetszés szerint,
nem kell vándorolniuk minden egyes
órára más-más terembe, tehát megszűnik a „kabinetrendszer” abban az értelemben, ahogy eddig működött. Három
tantárgy –a testnevelés, az informatika
és a biológia órákra kell elhagyniuk az
osztálytermet. Ezek a tantárgyak indokolttá teszik a helyváltoztatást. Az
utóbbi kettő olyan terem, amelyeket
kabinetnek nevezhetünk felszereltségük okán. Az elvárás az, hogy legyen
gazdája minden teremnek, érezze sajátjának minden osztály a termét, szűnjön meg a rongálás, tartsa tisztán mindenki, teremtsen kellemes, szép környezetet ki-ki magának, ahogyan az
alsó tagozatosok is teszik.
Nem újdonság az, hogy tankönyvhiánnyal kezdjük a tanévet, idén mégis
meg kell azt említeni, hogy az V. osztályok számára csak három tantárgyból
érkezett tankönyv az új tantervvel való
kezdéshez.(román, magyar és vallás
tankönyv) Egy román nyelvű
„Compendiu” áll rendelkezésre két
havi tananyaggal a többi tantárgyból.
Reméljük megérkeznek a várva várt
tankönyvek még az első félév során,
addig bízom/bízzunk a kollégák rátermettségében, szakértelmében, találnak
áthidaló megoldást a hiányra.
(Folytatás a következő oldalon)
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Helyzetkép a tanévkezdéskor
(Folyt. az előző oldalról) Nagy újdonság ebben a tanévben
az, hogy beindult a Kreatív Partnerség program. A program
lényege az, hogy az érvényben lévő program előírásait más
módszerekkel valósítják meg a programban résztvevő pedagógusok 90 perces foglalkozásokkal, egy-egy művész
segítségével, heti egy alkalommal az adott tantárgyakból.
A programban résztvevők: Balázs Bécsi Emília tanítónő,
IV. A o.-ban , anyanyelv, Divoiu Charlotte VI. A o.-ban
matematika, és az őket segítő Dézsi Szilárd rendező, díszlettervező művész
Nagy Erzsébet tanítónő, IV. B o.-ban , anyanyelv, Balázs
Kercsó Attila földrajztanár, VII. B o.-ban , és az őket segítő Kristó Róbert grafikus, fotóművész
Csutakfalván - Istók Tímea román szakos tanár, V. o.-ban
román nyelv, Portik Hegyi Ottília angol szakos tanár, VIVII. o. –ban, angol nyelv, és az őket segítő Csavar András
szobrászművész
A pedagógusok és a művészek együtt terveznek a foglalkozások sikeréért az őket irányító szakemberekkel Paul

« Nagy újdonság ebben a tanévben az, hogy beindult a Kreatív Partnerség program.
Collarddal és a program magyarországi felelősével, Németh Szilviával. Bár még korai következtetéseket levonni a
programmal kapcsolatosan, a résztvevők állítják, hogy a
változatos módszerek motiválják, bekapcsolják a tevékenységekbe kivétel nélkül a tanulókat. A későbbiekben is tájékoztatjuk a szülőket a programmal kapcsolatos tudnivalókról, eredményekről az iskola nemsokára felújulva megjelenő honlapján.
A digitális kompetenciák fejlesztése program keretében,
melyben a csíkszeredai József Attila Általános Iskola, a
domokosi iskola mellett iskolánk is részt vesz, sor kerül

október 10-én du. 4 órától az iskolai szülői értekezlet alkalmával a szülők képzésére is. Az egy óra időtartamú képzést
két szakember fogja tartani, ahol hasznos tudnivalókat osztanak meg az internetet használó gyerekek szüleivel. Ez
alkalommal a szülőknek bemutatjuk a délutáni oktatás lehetőségét, melyet szülői kérésre indíthatunk az iskolában.
Szeptemberben a központon felszerelésre került a VIII.
osztályok termében a 40 évesek ajándéka, a tévék a laptopokkal, a két I. osztályban szintén, ahol az osztályok szülői
közössége vásárolt készülékeket. Dicséretes az az összefogás, amiről példát lehet venni, pillanatok alatt bontották le
a szülők a düledező csempekályhát, tüntették el annak nyomait. A rendelkezésre álló készülékek segítségével használható órákon a tankönyvekhez járó CD (például I. és V.
osztályban a kép -és hanganyag), minden pedagógus az
elektronikus formában előre elkészített anyagot viheti órára, használhatja.
Szeptember 22-23-án tartalmas oktatásfejlesztéssel
kapcsolatos képzésen vett részt iskolánk több mint húsz
pedagógusa, és szép számmal jelentkeztek az okt. 5-9 között sorra kerülő nemzetközi oktatási konferenciára is. Az
oktatási konferencián Biatorbágy, Alistál(Szlovákia),
Nagydobrony (Ukrajna) és Gyergyóremete oktatással, neveléssel foglalkozó szakemberei vesznek részt, amely folytatása a tavalyi nagydobronyi konferenciának.
Szeptember 24-én (vasárnap) a nyári jutalomkiránduláson résztvevő diákok egy része találkozott Komlóssy Józseffel, az Európa Tanács szakértőjével, akit Arany János
verseivel köszöntöttek. Ő pedig a kirándulás támogatása
után díjazta a legjobb élménybeszámolókat is: György Simon Dalmát, Laczkó Violát és Laczkó A. Esztert.
Kedves Gyermekek!
A tanév eleji kívánságomat megismételve kívánom,
hogy érezzétek magatokat biztonságban, hogy a tanulásra
tudjatok összpontosítani egész esztendőben.
A tisztelt szülőknek kívánok egészséget, erőt, hogy tisztességesen eleget tudjanak tenni kötelességüknek, segítsék
gyermekeiket úgy, hogy sikereiknek együtt tudjunk örvendeni.
Tisztelt Kollégáimnak pedig szintén egészséget, erőt,
bölcsességet, türelmet kívánok, valamint azt, hogy legyen
részünk a jól elvégzett feladatok örömében és jutalmában,
legyen nyilvánvaló, hogy tiszteljük és szeretjük a gyermekeket, értük és velük együtt vesszük az akadályokat, minden kihívással megbirkózunk.
Nyugodt, derűs, eredményes tanévet kívánok !
« MASTALERIU ERZSÉBET iskolaigazgató

« A konferencia részletes programja olvasható, letölthető a www.gyergyoremete.ro-n vagy a facebook.com/gyergyoremete közösségi oldalunkon.
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Az aradi vértanúkra emlékezve
„Áldd meg Aradot! Áldd meg szegény szerencsétlenségben süllyedt Magyarországot.”( Részlet Damjanich János imájából).
Néha fájdalmas az emlékezés, de kötelező. 1849. október 6
-án hajnalban Aradon kivégezték a magyar szabadságharc és
forradalom 13 tábornokát. Közöttük nem csak magyarok, hanem más nemzetiségűek is voltak: magyar-örmény, német,
osztrák, szerb, horvát.
Az aradi vár a Maros bal partján épült hatszögletű erőd, a
folyó majdnem körülöleli. Itt őrizték a foglyokat. Az ítéletet
október 5-én hajnalban hajtották végre. Négyet golyó általi
halálra ítéltek: Kiss Ernő, Schweidel József, Lázár Vilmos és
Desewffy Arisztid. Először őket kísérték ki a vár VI-os kapuján a vár sáncába és agyonlőtték.
A bitófára ítélt kilenc fogolyért ezután mentek vissza a
várba. A III-as kapun át az Ujarad felé vezető útra tértek.
Damjanichot, mivel korábban eltört a lába, szekéren vitték.
Durván faragott, közel három méter magas akasztófákhoz
kísérték őket. Elsőként Poeltemberg Ernőt szólította a porkoláb. Aztán sorrendben következtek: Török Ignác, Láhner
Damjanich János és Vécsey Károly. György, Nagy Sándor
József, Leiningen Károly, Aulich Lajos, Megható jelenettel
zárult a kivégzés. Egy régebbi csata katonai- stratégiai tervének vitája során Vécsey és Damjanich között élénk veszekedés támadt. A harag a szabadságharc végéig tartott. Az utolsónak kivégzendő Vécsey egy pillanat türelmet kért a hóhértól.
Odament a már felakasztott Damjanichhoz, letérdelt és megcsókolta a kezét. A jelenet a kíséretet és az őrséget álló osztrák katonák szeméből is kicsalta a könnyet. Elrettentő példaként estig függtek a bitófán, majd két-két újaradi paraszt gödröket ásott az akasztófák tövébe és ide temették a nemzet halottait.
Mi történt később a holttestekkel? Még a kivégzés éjjelén
az őröket lefizetve kiásták Damjanich, Láhner, Leiningen és
Vécsey testét. Vécseyt ideiglenesen az aradi temetőbe hantolták el. Leiningent özvegye Borosjenőre vitette. Damjanich és
Láhner tetemét a Csernovich család mácsai birtokán temették
el. Kiss Ernő testét unokatestvére, megvesztegetve az őröket,
az aradi temetőbe vitette, 16 év múlva a családi sírboltba temették Németeleméren (Vajdaság). Desewffy 1850 tavaszáig
az aradi sánc árkában feküdt. Ekkor öccse „megvásárolva”
Margonyára(ma Szlovákia) vitte és a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.
A vár sáncaiban 1912-ben kezdtek kutatni és megtalálták
Schweidel és Lázár földi maradványait. 1932-ben a nagy aradi árvíz után, a Maros gátjának erősítése közben véletlenül
ráakadtak a bitófák helyére és megtalálták mellettük temetett
kivégzett tábornokokat. A csontokat az aradi temető Steinerféle kriptájába vitték. A gyásznap 125. évfordulóján,1974-ben
a kivégzés színhelyén állított emlékmű lábánál kialakított
kriptába helyezték.
A megemlékezésből nem hagyhatjuk ki Lenkey János tábornokot. Ő lett volna a tizennegyedik vértanú, de mivel megőrült, ezért ügyében nem hoztak ítéletet, de továbbra is az
aradi vár foglya maradt. 1851-ben hunyt el. Szülővárosában,
Egerben van eltemetve. Kazinczy Lajos ezredes, Kazinczy

Ferenc költő és nyelvújító fia, legutolsóként Zsibónál tette le a
fegyvert. 1849 október 25-én lőtték agyon az aradi vár sáncában. Ő az egyetlen, aki ma is jeltelen sírban nyugszik és csak
remélni lehet, hogy akad olyan civil szervezet, amelyik magára vállalja holttestének felkutatását.
A kivégzés előtt mindenik vértanú levélben búcsúzott el
szeretteitől. Kiss Ernő gyermekeihez intézett leveléből idézek:
„Isten áldjon meg benneteket, imádkozzatok ártatlan lelkemért, ez az utolsó kívánsága szerencsétlen apátoknak.”
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

« Az aradi vértanúk kultusza a kivégzésük napjával kezdődött meg. Elmondások szerint
már a kivégzést követő órákban számos ember zarándokolt el e szörnyű helyre. Az
emberek értetlenül álltak a kialakult helyzet előtt, sírtak, imádkoztak. A nyilvános megemlékezésre, köztéren szobrok állítására csak a kiegyezés után került sor.
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Regionális szintű lovas versenyt szerveztek
Egyszer volt egy álom, ami megvalósult azzal, hogy sikerült a Remetei Lovasklubnak megszerveznie a regionális szintű lovas sportrendezvényt.
A remetei kezdeményezés ebben az évben meg volt szervezve a Katowice Lovardánál, a Csicsér Lovardánál Székelyudvarhelyen, a Zonda Lovardánál Kurtapatak - Kovászna
Megye, a Székelyföldi Lovas ünnep keretén belül Gyergyószentmiklóson és a döntő a Remetei Lovasklubnál
Gyergyóremetén.

« A Remetei Lovasklub versenyzői rendszeresen eljárnak országos versenyekre.
Második helyen Tódor Iszlai Ilka - Dáriusz lovával
Csíkdelnéről és a harmadik helyen pedig Székely Kata Flóra Centeder lovával Gyergyószentmiklósról.
Ez a verseny sok lovast felkészít az országos versenyre. A
Remetei Lovasklub versenyzői rendszeresen járnak országos
versenyekre és erre Balázs Sándor edző készíti fel őket.
« A lovasnap programjába ügyességi versenyt is beterveztek a szervezők.
Nagyon jól meg volt szervezve a rendezvény véleményem
Sok fiatal érezhette át az izgalmakat verseny alatt és a ver- szerint. A lovarda területen sokan megjelentek. Kezdetben
sennyel szemben. 6 - 18 év közöttiek vettek részt.
részt vett a remetei fúvószenekar. A vendégeknek, versenyA verseny programozás 4 féleképpen zajlott le:
zőknek az étkezést is biztosították.
 Lovas ügyességi verseny ahol 24 versenyző vett rész
Nézőközönség nem unatkozott, mivel folyton izgalmas
 Díjugrató, kezdő kategória 70-80 cm 22 versenyzővel
versenyt láthattak és nagy lelkesedéssel szurkoltak biztatták
 Díjugrató, haladó kategória 90-100 cm 16 versenyzővel.
versenyzőket. Jó volt látni hogy a közös összhang megvolt a
 Kívánság ugrató verseny 60 cm -től.
versenyzők között, hisz egymást segítették és drukkoltak
Minden versenyző pontokat szerzett a verseny keretén
hogy meglegyen.
belül. Borboly Csaba a Hargita Megye tanácsának elnöke
Az emberek örülnek, hogy van ilyen lehetőség a környéadta át a díjakat. Több díjazás került sorra de viszont Balázs ken, egyre több szülő segíti, támogatja a gyerekét hogy akár
Alíz - Jázmin lovával Gyergyóremetéről vitte el a bajnoki
egy álmát megvalósíthatja. A szülők is nagyon büszkék, micímet.
kor látják hogy gyerekük hova jutott el.
« CSORTÁN MERCÉDESZ
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Teremfoci magasabb szinten
A tavalyhoz képest egy szinttel magasabbra váltott a
gyergyóremetei teremlabdarúgás élete. Élve az eséllyel egy
nagy merészet gondoltak ifjaink és bevállaltak egy B ligás
évet, ami ebben a sportágban a második vonalat adja az
első osztály után.
Ami más országokban talán sima, rutinos dolog, az nálunk
kész kálvária. Ez pedig nem más, mint egy csapat benevezésének ledokumentálása. Mintha nem lenne elég az anyagi háttér
biztosítása és a csapat összekovácsolása a kezdeményezők
számára. Fővárosi utazások, több óra telefonálás és sok olyan
fölösleges dolog, ami nélkül nem lehetett volna egyről a kettőre jutni. Az igyekezet ellenére el kellett halasztani az első fordulót, amelynek a bepótlása most vasárnap, október 8-án
14.30 órától lesz a helyi sportcsarnokban.
A második fordulóban Buzău-i kiszállás következett, ahol
6-2 arányban elveszítettük a mérkőzést, de ez várható volt,
mert a helyi kupák hangulata, feszültsége csak köszönő viszonyban van ezzel a szinttel. Itt már sokkal nagyobb a tét és a
bizonyítási vágy sok esetben teher egyesek számára. Ezen kell
túl lennünk elsősorban és nem szabad már az elején letörni,
mert a munka gyümölcse nem mindig érik be azonnal. Sok
energia és időbefektetés, s főleg kitartás kell energiát, önbizalmat adjon az elkövetkező időszakban.
A harmadik fordulóban azzal a gyergyószentmiklósi
Interrel játszódtunk ismét idegen pályán, akik már hatodik éve
játszanak a másodosztályban.
Rutin szempontjából tehát mondanom sem kell, sokkal jobban
álltak mint csapatunk, mégis az ők lábuk is elbizonytalanodott
amikor a Gyergyóremetei Kereszthegy SKE csapata megfordította a 0-2-es hátrányban lévő mérkőzést.
A fordulatoknak sajnos nem lett vége, ezzel és a gyergyóiak
rutinossága eldöntötte a mérkőzés sorsát. Látva a helyzet súlyosságát, kapusukat mezőnyjátékosra cserélték és így emberfölénybe kerülve kétszer is bevették csapatunk kapuját, így

ismét ők vezettek egy góllal. Aztán a két bekapott gyors gól
annyira megzavarta fiainkat, hogy az ötödik találatuk már teljesen romba döntötte álmainkat. Így aztán 5-3-as sikerüket
ünnepelhették ellenfeleink.
Ebből a vereségből is lehet, sőt kell tanulnunk, mert még
hosszú az út a bajnokság végéig és bízom benne, hogy a közeljövőben, már a siker ízét is megkóstolhatjuk.
Hajrá, fiúk! Hajrá, Remete! Ez a skandálás dominálta a
gyergyószárhegyi sportcsarnokot (itt játszódja hazai mérkőzéseit Gyergyószentmiklós csapata) szeptember utolsó péntekén
és a közel 50 fős gyergyóremetei szurkolótábor nem egyszer
buzdította csapatát még a reménytelen helyzetben is. Talán kis
elfogultsággal azt is kijelenthetem, hogy a Kereszthegy szurkoló tábora már felnőtt a B liga szintjére.
Vasárnap reméljük teltház előtt fogja játszani csapatunk
első hazai B ligás mérkőzését és a nézők sportszerűen buzdítva ott folytatják a szurkolást, ahol Gyergyószentmiklós ellen
abbahagyták. Sok sikert fiúk!
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

gora-avató programfüzetében.
PROGRAM - 2017. október 6. péntek, 19 óra
 ONY YAN (DE) és DEMÉNY BALÁZS zongoraművész

négykezes műsora
 Kodály Zoltán: Szonatina csellóra és zongorára

Előadja: ZÁGONI ELŐD csellóművész és DEMÉNY BALÁZS zongoraművész
 Kodály Zoltán: Magyar Népzene/ének-zongora/részletek/

„A szóbeszéd szerint a hangszerek királynője az orgona. Ha
ez így van, a zongora lehetne a hangszerek királya. (…)
A Balás Gábor Művelődési Ház részére a Förster zongora
(amit a Polgármesteri Hivatal sikeresen pályázott és vásárolt
meg– szerk.) megvásárlásakor egy minőségi, gyönyörű és értékes
hangszer birtokába jutott. Szívből kívánjuk, hogy Gyergyóremete
közössége sokáig élvezze, örüljön e nemes hangszernek és rengeteg hiteles művészi élményben lehessen részük” - írja e méltató
sorokat Demény Attila zeneszerző, Nádasdy díjas rendező, az
RMZT elnöke az október 6-7 között Gyergyóremetén tartott zon-

Előadja: ANDREJSZKI JUDIT (HU) ének- és csembalóművész
Zongorán közreműködik: ONY YAN és DEMÉNY BALÁZS
zongoraművész
 Demény Balázs Liszt, Bartók, Kodály és Ligeti műveket ad elő

A műveket DEMÉNY BALÁZS ismerteti
2017. október 7. szombat 19 óra


Zenés történelemóra
ANDREJSZKI JUDIT ének- és csembalóművész előadása
DEMÉNY BALÁZS a zongora, a csembaló történetét és rokonságát ismerteti

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a koncertekre!
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Régmúlt idők meséi
Október 1-jén és 2-án a Magyar Népmese Napja
(szeptember 30) méltó megünneplésére hívtuk meg az óvodásokat és kisiskolásokat.
A központiakkal a Balás Gábor Művelődési Házban, a
csutakfalviakkal a svájci ház csűrjében a mesék szárnyán
visszarepültünk a múltba. Az idei ünnep célja volt felidézni
a régi idők meséinek hangulatát, amikor a mesemondók a
tűz köré gyűjtötték a gyermekeket és a csillagos ég alatt
szabadon szőtték, fonták a meséket. Ehhez egy képzeletbeli
utazásban volt részünk mindahányszor újabb és újabb csoport foglalta el helyét a tűz körül. Az idő kapuját a hétmérföldes csizmával léphettük át. Így, mielőtt elmerültünk volna meseország birodalmában, csoportonként az a gyermeket húzta fel a hétmérföldes csizmát, akinek a születésnapja
a legközelebb van Benedek Elek, nagy mesemondónk születésnapjához, szeptember 30-hoz. Ugyanis a Magyar Olvasástársaság ezt jelölte meg a magyar népmese ünnepének. A kiválasztott kispajtás hétmérföldes csizmával a lábán, varázskalappal a fején vezette át társait a múlt idők
mesekapuján.
A képzeletben meggyújtott tábortűz körül, úgy, mint
régen, nagyon régen, most is elmerültünk a mesében. Barabás Zsófia mesélőnek köszönhetően kíváncsi gyermekarcok csillogása bizonyította, hogy el lehet varázsolni a ma
gyermekét is. Azt, hogy nagyon figyeltek, mi sem bizonyította jobban, minthogy nagyon ügyesen válaszoltak a feltett
kérdésekre, amelyet az elhangzott meséből kellett megfejteni. Az elmondott mese végső tanulsága, hogy a szegény
ember furfangosan vette az akadályokat, a nehézségeket és
még a ravasz róka eszén is túljárt. Arra bíztattuk ezáltal a
gyermekeket, hogy sok mesét hallgatva, olvasva ők is ekképpen csiszolhatják elméjüket. A mese hangulatát egy
rövid rókáról szóló ének megtanulásával fokoztuk.
Ezt követően csoportokra oszolva, a pedagógusok és
önkéntesek közreműködésével meseszövésre hívtuk a gyerekeket. A segítségképpen kapott varázsborítékok két-két
állatot rejtettek, amelyeket bele kellett szőjenek közös alkotásukba. Minden csoport a mesefonal segítségével egyedi mesét szőtt-font, ki-ki hozzátéve a maga mondatát, ötletét. A gyermekek fantáziája révén gyönyörű mesék kerekedtek ki, mindvégi vigyázva arra, hogy a mese fonala el

« Hétmérföldes csizmában indultunk útnak. A foglalkozás végén meg együtt barkácsoltunk.

« A „tűz” köré tömörülve a régi idők meséinek hangulatát élhették át a gyermekek.

« Kiscsoportokba tömörülve mesét szőttek a gyerekek. Mindenki hozzátette a saját mesefonalát.

ne szakadjon, és össze se bogozódjon.
Az interaktív foglalkozás végén rókás könyvjelzőt tűrögettünk, amelyet minden gyermek hazavitt és kipróbálhatta
miként bújik bele meséskönyvébe, megjegyezve, hogy éppen hol tart az olvasással. Ugyanakkor minden iskolás egy
erre az alkalomra készített szórólapot vihetett haza, amely
szintén a mesélésre ösztönözve őket, furfangos mesefeladványokat, mesét, szülőknek is szóló üzenetet tartalmazott.
Osztályonként gyönyörű emléklapot illetve az óvodások
könyvjutalmat kaptak. Búcsúzásképp felhívtuk a gyerekek
figyelmét arra, hogy minden napra jár nekik egy mese, lehetőleg ne a tévéből vagy az elektromos kütyükből, hanem
édesanya, édesapa szájából.
Buzdítjuk tehát a szülőket, hogy mondjanak, olvassanak
minél több mesét a kisgyermekeknek. Így kapják meg
gyermekeink azt a hamuban sült pogácsát, amelyet az életben bármikor elővehetnek a tarisznyájukból, és ez fog kapaszkodót nyújtani, ha nehézségekkel találják szembe magukat.
Ezúttal mondunk köszönetet a pedagógusoknak, akik
idén is szívesen jöttek és részt vettek a gyermekekkel a
meseünnepen. Köszönet a Communitas Alapítványnak az
anyagi támogatásért, Portik-Bakai Ádám kollegánknak,
Laczkó Noémi és Kozma Andrea önkénteseknek, és mindenkinek, aki elbarangolt velünk meseországba.
Aki nem hiszi, járjon utána!
« LACZKÓ MARGIT HAJNAL szervező
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CSALÁDBAN ÉLNI JÓ

szűkebb körben megosztottuk egymással, hogy miként tapasztaljuk meg az egységet a házasságunkban, mi az ami veszélyezteti ezt, és konkrétan mit kell tennünk annak érdekéErő rejlik az egymásnak odaajándékozott időben. Legyen az ben, hogy a rend helyreálljon. A beszélgetéseket a nyitottság
egy közös délutáni séta, egy jó beszélgetés, egy jó játék… Ezt jellemezte, és többen megfogalmazták, milyen fontos időt
szánni e kérdések átbeszélésére. Egy óra is, amit erre fordítapasztaltuk meg a Jóisten jelenlétében megélt ünnepen,
szeptember 17-én, a második alkalommal szervezett családi tunk, csodát tud művelni bennünk.
Úgy tapasztaltuk, hogy külön színfolt volt a más települénapon.
sekről
érkezettek hozzászólása, mely méginkább erősítette a
Családban élni jó - hirdettük jelenlétünkkel mindannyian,
remetei családosokat abban, hogy nyíltan fel merjék vállalni
akik ott voltunk. Ismét bizonyságot nyert, hogy a sok egyéb
program mellett szükség van ilyen alkalmakra, hogy megerősödjünk hétköznapi törekvéseinkben, küzdelmeinkben. Nyilvánvalóvá vált ismét, hogy Isten elképzelése szerinti ez az
életforma, hirdessen bármit a korszellem.
A családi napot a reggeli szentmisével indítottuk. A Remetei Családos Közösség tagjai - kicsitől-nagyig, szerepet vállaltunk ebben. A közös éneklés, a szívből jövő fohászok, a megindító versek alatt a Szent Család képére szegeztük tekintetünket, aki, ahogyan Bakó Antal plébános is fogalmazott, minden
új divatirányzat ellenére a követendő példaképünk kell legyen. Istennek hála legyen a szentmise kegyelmeiért!

« A gyerekeknek ezzel párhuzamosan a felnőttekével egybecsengő program zajlott.

« Férfi és Nő éltető egység a családban címmel a Borota házaspár tartott előadást.

A programot a Közösségi Házban folytattuk. Ez alkalommal a családi szerepeinkről beszélgettünk. A meghívott előadók, Borota Gábor és Karola pszichológus-házaspár elsőként
a házastársi egység fogalmát járták körül. Az egység megteremtése munkát, megtartása odafigyelést igényel.
Az egység alappillérei közé sorolták a férj-feleség közti
megfelelő kommunikációt. Arra biztatták a jelenlévőket, hogy
vizsgálják felül, vajon jól fogalmazzák-e meg az egymásnak
szánt üzenetet, a társuk ténylegesen azt érti-e, amit mondani
akarnak. Ezt a kommunikációt át kell hassa az őszinteség nem kell föltétlenül mindenről beszámolni házastársunknak,
de ami elhagyja a szánkat, az valós legyen. Az egységet nagyban táplálja az együtt eltöltött minőségi idő, és a rendszeresen
gyakorolt közös imádkozás is. Ebben tud igazán minden gátlást levetkőzni és megnyílni egymás és Isten előtt a lelkünk.
Beszéltek az egységvesztés jeleiről. A felek közötti közömbösség, a szexuális élet hiánya, az együttlét helyett a túlzott
munkavégzés, mind-mind a házastársi egység megbomlását
jelzik. Ennek visszaszerzése, helyreállítása komoly, együttes
munkát jelent mindkét fél részéről.
A közös ebéd után, a kiscsoportos beszélgetés alkalmával

önmagukat.
A megosztások után a gyermekek rövid táncbemutatója
következett. Hangszereket utánozva átadták szüleiknek a számukra megfogalmazott üzenetet: a család úgy kell működjön,
akár egy zenekar - minden hangszer a saját hangján, a saját
szerepét játssza - így fog jól szólni együtt.
Török Bernadett (Marosvásárhely, Szent Család Plébánia), a
gyerekprogram lebonyolításáért felelős személy hozzáfűzte:
nagy ebben a szülők szerepe. Elmondta, a család karmestere
maga az Isten, aki a szülőket hívta meg társnak erre a feladatra.
A nap egy felfokozott hangulatú családi vetélkedővel kerekedett le. Együtt játszott gyermek a szülővel, elmerülve a játék örömeiben. Reméljük, hogy ennek a felszabadító érzésnek
a hangulatát vitték haza a családok, feltöltődve mindazzal,

« A Családi Nap egy felfokozott hangulatú, vidám kedélyű családi vetélkedővel zárult.

ami a nap folyamán megérintette őket.
A közösség nevében köszönjük Hargita Megye Tanácsának
és Gyergyóremete Önkormányzatának anyagi támogatását.
Bízunk benne, hogy a „befektetetésük” százszoros termést
hoz.
« A Remetei Családosok Közössége nevében Barabás Zsófia
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Növesszünk szárnyakat!
Önbizalom fejlesztő és csapatépítő tábor
„Amit a cél elérésével kapunk, közel sem olyan fontos, mint
amivé válunk, amíg elérjük azt.”Zig Ziglar
2017. augusztus 14-én startolt az öt napos tábor a 22 I-IV.
osztályos kíváncsi gyerek számára. Hétfő reggel izgatott mosollyal érkeztünk meg a vaskapus iskola udvarára. Az ismerkedő, együttműködést segítő, valamit a kis és nagycsoportos
játékok segítségével hamar egymásra hangolódtunk. A tábori
program játékos élménypedagógiai módszerekre épült, így a
hét folyamán együttműködést fejlesztő, konfliktuskezelő, önbizalom fejlesztő, csapat építőjátékok váltották egymást.
Nagy népszerűségnek örvendett a sok energetizáló és szórakoztató játék.
E játékok, gyakorlatok fenntartották a résztvevők érdeklődését, segítették az egymásra való figyelést, együttműködést,
és pozitív hatással voltak a társas kapcsolatokra. Szinte minden tevékenységet reflexiós kör zárt, ahol mindenki beszámolhatott tapasztalatairól, élményeiről és általánosíthatott,
hogy hogyan és hol tudja majd e tapasztalatokat hasznosítani.

Levezető tevékenységként minden napra jutott valami apró
kézművesség. Tetszett a gyerekeknek, hogy készíthettek süthető gyurmából ékszereket, egyedi titkos naplót, könyvjelzőt
és meghívót a táborzáróra.
A csütörtöki nap meglepetéssel indult. A községünkbe látogató magyarországi határvédő katonák bemutatójának lehettünk részesei. A katonák barátságosak, közvetlenek voltak,
minden kérdésre szívesen válaszoltak. Nagyon szép katonadalokat hallhattunk tőlük. Köszönjük. Feledhetetlen élmény volt
mindannyiunk számára.
Pénteken, a táborzáróra meghívtuk a szülőket is, akik egy
kis ízelítőt kaptak táborunk eseményeiből. Köszönjük az iskola vezetőségének és az Együtt a Jövőnkért Egyesület segítségét, valamint az önkormányzat és a szülők anyagi támogatását. Sikeres, élményekben gazdag hetet tudhatunk magunk
mögött. A gyerekek pozitív visszajelzései elgondolkodtatnak
a folytatásról.
« KOSZTI ÉVA éS LACZKÓ KATALIN- ILDIKÓ óvónők

« A tábori program játékos élménypedagógiai módszerekre épült.

« A játékok segítették az egymásra való figyelést, együttműködést.

kézműveskedtünk. Egy nap gyalog eljártunk Eszenyőbe. Térképet készítettünk a megtett útról, Balázs-Kercsó Attila földrajztaA nyári tábori beszámolók sora egy újabbal egészül ki. Júli- nár segítségével. Egy másik nap agyagoztunk. Mindenki szép
us végén Varga Edit tanítónő vezetésével és több pedagógus
agyagedényt készített.
közreműködésével játékos matematika tábort szerveztek a közNagyon jól éreztük magunkat - köszönjük a tanító néniknek és
ponti iskolában. Erről olvashatnak néhány élménybeszámolót. az óvó néniknek a segítséget.”(Megj. Balázs-Bécsi Emilia, Nagy
M. Emese, Nagy-Gy. Erzsébet). Pál Antónia
„ Július hónap közepén volt a tábor. Az nagyon tetszett, hogy
„A matektábor nagyon jó volt. Jó játékok voltak benne és logiegész nap nem csak matekeztünk, hanem játszódtunk és
ka. Nekem a telefontartó díszítés tetszett nagyon, de a kukás játék is jó volt.” Portik Viktória
„Hétfőn reggel nagyon kíváncsian indultam a táborba. Szerettem volna tudni, hogy milyen élményekben lesz részem.
Legjobban az agyagozás, a sütés és a varrás tetszett. Köszönöm
az élményt a tanító néninek.” Fazakas Noémi
„Minden reggel kis babzsákokat adtunk egymásnak egy mondókára. Aztán az osztályban matekeztünk. Elmentünk sütni, és
ott sütöttünk, főztünk.” Balázs Nimród
„ Lisztes orral finom sütit enni érdekes. De számokkal játszani
is nagyon érdekes. Remélem a tanító néni is így gondolja és jövőre is megtréfálja a számokat.” Szabó Hajnalka

Egy marék agyag, 200 g liszt
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ANYAKÖNYV
Születés
Laczkó- Angi Anita
Okos Csanád Ákos

Nász
Portik Pál és
Ivácson Csilla Ibolya
Balázs Pál és
Balázs- Kercsó Adél
Puskás László és
Pál Orsolya (Júl.)

ANEKDOTA
Megy a székely a fiával horgászni. Kieveznek
a csónakkal, belógatják a csalit, majd leülnek.
Egy félóra múlva megkérdi a gyerek:
- Édesapám, miért lebeg a csónak a víz tetején?
- Azt én nem tudom - mondja az öreg.
Eltelik egy újabb félóra.
Kis idő múlva:
- Édesapám, miért kék az ég? - kérdi a gyerek.
- Azt nem tudom - mondja újra az öreg.
- És édesapám, nem baj, hogy ilyen sokat kérdezek?
- Nem baj, kérdezz fiam, hogy okosodj.

Ferencz Zsolt és Száva Tímea

Gyász

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal

Képes Vagyok
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Barabás Zsófia
Laczkó Margit-Hajnal
Portik-Bakai Ádám
Fotó:
Portik-Bakai Ádám
Nyomda
F&F INTERNATIONAL Kft.
A szerkesztői jog fenntartva!
A megjelent cikkek tartalmáért
az aláíró személy felelős!

Kövessék a facebook/
gyergyoremete oldalt. Az újság
a www.gyergyoremete.ro
honlapon is olvasható.

Itt-ott kedvetlen, lompos, sárga lomb
tollászkodik és hosszan elborong.
A kövön nyirkos tapadás pezseg.

Tudtam, hogy ősz lesz
s majd fűteni kell,
UDJA E HOGY
de nem hittem, hogy itt van, ily közel,
Honnan tudod , hogy székely vagy?
hogy szemembe néz
Büszke vagy arra, hogy székely vagy.
s fülembe morog.
Az „autó” szó hallatán önkéntelenül hozzágondolod a „nómiát” is
Minden mondatodban van egy „érted-e” ,
Az öregségről
„tudod-e”, vagy „hallod-e”
Juhász Gyula
Az ötvenkét fok alatti pálinkát kísérőnek
Az ember sokszor megszépül, ha eljő
iszod a rendes pálinka mellé.
Az öregség. Fáradt tekintetében
Már minden erdélyi őshonos gyümölcsből
és zöldségből főztél pálinkát.
Kihúny a vak mohóság, kapzsiság
Unalmas számodra az a szüreti bál, farS szelíden pislog az emlék világa.
sang vagy búcsú , ahol nincs legalább
A keze nem szorul konok ökölbe,
egy verekedés.
De símogató békélten pihen meg
Fogalmad sincs, mi az a müzli.
Az ifjúság fején és vállain.
A szaunázás szó hallatán a szalonnafüstölő jut eszedbe.
A haja őszén megcsillan mosolygón
Ha Medárd napján esik az euró árfolyama,
A verőfény, mint a havas mezőkön,
akkor nem veszel, mert utána negyven
Melyek fölött a kéklő végtelen van.
napig esik.
Halk léptei a temetőbe visznek,
A számítógépes jelszavad a
De nem sietnek és
„csabakirályfi”, „csillagösvény” vagy
gyakran
megállnak
„kitudjamerre”.
Egy kedves arcnál,
A medvével közösen szeded a málnát.
Egy levegővétellel úgy tudsz káromkodni,
egy hervadt virágnál,
hogy nem használod ugyanazt a szót kétEgy pohár bornál és
szer, sőt még rokon értelmű szavakat sem
egy bús zenénél.
Azt gondolod , hogy Romániát Székelyföld tartja el.
Az ember sokszor megszépül, ha eljő
Az X-faktorból Bukarestben azért
Az öregség. Hadd szépüljek
ejtennek ki, mert magyar vagy, Budapesmeg én is!
ten azért mert román vagy
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

T



Szerkesztőségi tagok:

Fáradtság üli a teherkocsit,
de szuszogó mozdonyról álmodik
a vakvágányon, amint hazatér.

Ki figyelte meg, hogy, mig dolgozik,
a gyár körül az ősz ólálkodik,
hogy nyála már a téglákra csorog?

Gyergyóremete község
havonta megjelenő lapja
Gyergyóremete
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala

Tar ágak-bogak rácsai között
kaparásznak az őszi ködök,
a vaskorláton hunyorog a dér.

Batyuba szedte rongyait a nyár,
a pirosító kedvü oda már,
oly váratlanul, ahogy érkezett.

Balázs – Bécsi Csaba és
Fekete Orsolya

Nagy Julianna 1936
Varga Ilona 1948
Balázs István 1966
Varga Sándor 1924
Balázs-Fülöp Anna 1943
Portik-Lőrinc Klára 1953

ŐSZ
József Attila
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