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« A községvezetés az évente megtartott számadás révén tájékoztatni és hiteles információkhoz szeretné juttatni a lakosságot.

Tevékenységi– és pénzügyi számadás
Gyergyóremete Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala hagyományos módon, idén is
megtartotta az elmúlt évi tevékenységi és pénzügyi számadását. A január 22-i eseménynek
célja, miként azt Laczkó-Albert Elemér polgármester bevezetőjében kihangsúlyozta:
tájékoztatni, hiteles információkhoz juttatni a lakosságot, teljes felelősséget vállalva az
elhangzottakért.

A 2017-es év számos tekintetben eltért a
korábbiaktól. Egyrészt, fő törekvés volt, hogy
a közösség minél kevesebbet érezzen az országszerte fokozódó nacionalizmusból, az általános bizonytalanságból, amelyre sajnos a jövőben is számítani lehet. Másrészt, folyamatos
zaklatások, a különböző hatóságokhoz való
feljelentések nehezítették meg a hivatalban
folyó mindennapi munkát.
Bevezetésként a vendégmeghívottak kaptak
szót. Elsőként Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke, a községben történő megvalósításokról beszélt, hangsúlyt fektetve a
megyei utak állapotára, a jövőbeni tervekre.
Az idei évre vonatkozóan lényegesnek tartotta
a közös ügyekben való előrehaladást
(hulladéklerakó, a lovas sportélet stb.). Megyei
szinten az idei év prioritásaként említi az ifjúságra való odafigyelést, a fiatalok
itthonmaradási lehetőségeinek növelését, az
« Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács
oktatás, szakoktatás, munkahelyteremtés terüelnöke, az idei évben lényegesnek tartja a közös
letén való előrehaladást.
ügyekben való előrehaladást.
Barti Tihamér, a Gyergyó Területi RMDSZ

elnöke, a Megyei Tanács alelnöke, egyértelműnek tartotta, hogy az idei költségvetésben a
beruházásokra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni a működési költségekkel szemben. Hasznos információkat szolgáltatott a közös beruházásokról, mint a hulladéklerakó működtetéséről, a megyei utak menti járda-projekt elképzeléséről, továbbá részletesen taglalta a tejporgyári út helyzetét.
210.000 lejjel támogatja a Megyei Tanács a
piac építését.
Portik Erzsébet-Edit, Megyei Tanács képviselőasszonya felszólalásában hangsúlyozta,
hogy a zaklatások és feljelentések ellenére is,
amelyeket keserűen vesz tudomásul, jó
remeteienek lennei. Jó eredményeket lehet
felmutatni, a község fejlődik, ehhez hozzájárul
a remeteiek otthonteremtő munkája. Kérése a
lakosok fele, hogy értékeljék a helyi vezetőség
munkáját és próbáljanak együttműködni a közjó, a nyugalom és a békesség megteremtése
érdekében.
« Lejegyezte NAGY ENIKŐ
Folyt. a 4. oldalon
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FEBRUÁRI ESEMÉNYEK
NAGYKORÚSÍTÓ FARSANGI BÁL

2018. február 3-án, szombaton, a 2000-ben
születettek számára megszervezzük
a nagykorúsító farsangi bált.
Helyszín a helyi Közösségi Ház.

HÁZASSÁG ÜNNEPE REMETÉN

2018. február 9-én, pénteken, este 6 és 10 óra
között Éltető sodrásban címmel meghitt beszélgetésre, ünnepi vacsorára várják a házaspárokat a Csutakfalvi Közösségi Házba.
Meghívott előadók Kertész Marika és férje
Tibor, a Gyulafehérvári Családpasztorációs
Iroda munkatársai (a Mária Rádió családi
műsorának szerkesztői).
A megfelelő szervezés érdekében előzetesen
be kell jelentkezni a 0745 486 267-es telefonszámon. A részvételi díj 35 lej/fő.

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK

2018. február 11-én, vasárnap, 11 órától lesz
a házassági évfordulósok hálaadó
szentmiséje a központi
plébániatemplomban.

EGY DARAB ÉLET—

Ültessünk fát!
A Helyi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal csemete ültetési programot hirdet a község belterületén, remetei családok számára.
Célunk az, hogy a családok - nagyszülők-szülők-gyerekek – ültessenek
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
HELYI FARSANGBÚCSÚZTATÓ
programban. Gondoljon a
2018. február 11-én, vasárnap, 12.30 órától, közös munkára és az ebből
a község központjában kezdetét veszi a helyi sarjadó jövőbeni életre, melyet ezek a fák fognak
farsangbúcsúztató. Részt vesznek
a gyergyóditrói és helyi hagyományőrzők. jelenteni…
Tervezett útvonal: Cseres Tibor tér – Balás
Gábor utca – Rétalja utca – Csutakfalva utca.
A csoportok ezután autóbuszra szállnak és
Gyergyóditróban folytatják a felvonulást.

GYERGYÓ MEDENCEI IDŐSEK
FARSANGI BÁLJA

2018. február 13-án, kedden, a központi Közösségi Ház ad otthont a Gyergyó medencei
idősek farsangi báljának.
Kezdési időpont 14 óra. Jelentkezni lehet
február 8-ig (csütörtök), Péter Róbertnél.

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES
GYERGYÓREMETÉN

2018. február 24-én, szombaton ,19 órától,
a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes, a Heveder zenekar közreműködésével
bemutatja A banda című táncműsorát.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
Jegyek ára: diákoknak, nyugdíjasoknak 10 lej,
másoknak 20 lej.
A helyjegyek megvásárolhatóak elővételben
a művelődési ház igazgatójánál.

A beszélgetéssel egybekötött bemutatón a szerző, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház gyermekápoló asszisztenseként, sok tapasztalattal a tarsolyában, számos hasznos gondolatot, ötletet oszt meg a jelenlévőkkel azzal kapcsolatban, hogy gyermekeinket miként bátorítsuk a
"fehér köpenyes" helyzetekben.
Szeretettel biztatjuk főként a kisgyermeket nevelő szülőket, nagyszülőket, hogy jöjjenek el! Minden érdeklődőt várunk!
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Megjelent a Gyergyói Szemle folyóirat harmadik lapszáma
Bemutatásra került a Gyergyói
Szemle Tudományos, Ismeretterjesztő Folyóirat 2017/3 száma 2018. január 31-én Gyergyóremetén.
Lapszámunk az államszocialista
rendszer gyergyói viszonyaival foglalkozik tíz tanulmány keretében. A
szerkesztőbizottság azért tartotta fontosnak a harmadik lapszám tematikájául választani a kommunista diktatúra kérdését, mert hiába létezik több, a
téma országos és nemzetközi dimenzióját vizsgáló kutatás, mindezidáig
helyi viszonylatban kevés feltáró kutatás foglalkozott a rendszer történe-

TARTALOMJEGYZÉK:
Történelem:
 Antal Róbert: Szemelvények a
csíki és gyergyói mikrorégió/
kistérség átmeneti éveiből (1945 49)
Irodalom:
 Szakolczay Lajos: Salamon Ernő
költészete
 Ferenczi Attila: Életrajzi adalékok Salamon Ernő életművéhez
és utóéletéhez
Válogatás Salamon Ernő verseiből
Művészetek:
 Ferencz - Mátéfi Kriszta: Egy

gos és romániai magyar sajtó
tükrében
Gazdaság:
 Madaras Szilárd: A gazdasági
szerkezetváltás munkaerőfoglalkoztatásra és munkanélküliségre gyakorolt hatása az 1990
–2000 közötti időszakban, Hargita megyében és a Gyergyóimedence településein
Természettudományok:
 Kecskés Attila: A barnamedve és
az ember konfliktushelyzete napjainkban
A lapszámhoz bárki hozzájuthat a
gyergyóremetei községi könyvtárban!
« NAGY JÓZSEF felelős szerkesztő

REMETE TV
ELÉRHETŐSÉGEK:

Turisztikai Információs Központ
Cseres Tibor tér 8/A,
remete.tv@gmail.com
« A bemutatón jelen volt a folyóirat szerkesztőbizottsága, akik részletesen ismertették a megjelent tanulmányokat.

Tel. 0266 352 382

tével, gazdasági, szociológiai és népkorszak művészettörténeti margórajzi elemzésével. A tanulmányok
jára
két szerző kivételével mind a gyer Szabó Tekla: Városfejlesztés a
gyói térségből származó vagy itt élő
diktatúra idején és a maroshévízi
kutatók, közéleti személyiségek. A
Urmánczy kastély
folyóirat megjelenését a Bethlen Gá- Néprajz:
bor Alapkezelő Zrt. támogatta.
 Köllő Miklós: Szocialista átalakulások a székelyföldi, illetve a
A remetei bemutatón a szerkesztőgyergyói kultúrtájban, településbizottság tagjai mellett jelen volt
képben
Köllő Miklós műépítész, a néprajz
 Ferencz Melinda: A levelezés korrovat egyik tanulmányának szerzője
látai és keretei a 20. század máis, aki érzékletesen mutatta be a diksodik felében
tatúra hatását és ennek következmé- Szociológia és szociális munka
nyeit a kultúrtáj és épített örökség
 Kovács Eszter: Rendszerváltás
viszonylatában.
szülte újságírás. Az átmenet évei
a gyergyói újságírásban az orszá-

Ügyfélszolgálat,
hirdetésfelvétel:
Hétfő– péntek 8.00-16.30 óra
HIRDETÉSEK

ÁRJEGYZÉKE

Fizikai személyeknek
 Hirdetés 1 napra 4 lej

(mindkét csatornán)
 Havi bérlet (meghatározatlan szá-

mú hirdetés) 80 lej
 Gyászjelentés 3 napra 10 lej
 Köszönetnyilvánítás

1 napra 10 lej
Jogi személyeknek
 Hirdetés 1 napra 8 lej
 Havi bérlet 160 lej
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Tevékenységi és pénzügyi számadás
Folyt. az 1. oldalról
Bende Sándor parlamenti képviselő arra figyelmeztetett, hogy
idén nehéz évre lehet számítani, ugyanis az idei költségvetési
törvény sok önkormányzat számára hátrányos helyzetet teremtett. Értékelte az önkormányzat és polgármesteri hivatal munkáját
és lényeges szempontnak tekintette azt a tényt, hogy Remetén a
tavalyi költségvetésben minden el volt használva, ami bizonyítéka a jó működésnek.
Mincsor Erzsébet, a helyi RMDSZ képviselőinek nevében beszámolt az RMDSZ elmúlt évi tevékenységéről. A helyi
RMDSZ továbbra is fenntartja a 2016-ban vállaltakat a község
fejlődése és az önkormányzat megfelelő működése érdekében.
Köszöni a remeteieknek az aláírások gyűjtésében (Minority
Safepack) és a regisztrációban bizonyított együttműködést.
Pál Gizella, a jegyzői munkakört megbízással ellátó minőségben összefoglalta az ügyfélszolgálati, anyakönyvvezetői és önkormányzati munkát. Kiemelte az iktatott iratok (15134) és a
panaszlevelek (184) számát, amelyek sokat elárulnak a mindennapi feladatvégzésről.
Az önkormányzat tevékenységét illetően elmondta, hogy 18
tanácsülésen 102 határozat született. Az önkormányzati tagok
kimagasló részvételi aránya (91,73 %) felelősségteljes hozzáállást igazol. A jegyzőnő tájékoztatott arról, hogy a tanácsülések
előkészítése sok munkát igényel, a meghirdetéstől kezdve egészen a prefektusi jóváhagyásig. Ide sorolhatóak olyan feladatok,
mint a polgármesteri rendeletek előkészítése (385), a különböző
igazolások kérésre történő kibocsájtása cégalapításhoz, támogatásokhoz, pályázati kiírásokhoz; versenyvizsgák lebonyolítása,
peres ügyek tisztázása, adatszolgáltatások, statisztikák. A szociális tevékenységek kapcsán, a házi beteggondozás esetében fontos
tudni, hogy a szolgáltatásra azok a betegek jogosultak, akik rendelkeznek az 1-es fokozatú orvosi besorolással. A helyek száma,
jelenleg 17+17 (munkakönyves és tiszteletdíjas), a költségvetési
kerettől függ. A földosztó bizottságban való munka rengeteg időt
és türelmet vesz igénybe, ahhoz, hogy a birtoklevelek felterjesztésre kerülhessenek.
Ami az anyakönyvi bejegyzéseket illeti, számuk eléri a 270-et.
A születések száma beleértve a külföldön születetteket 67, a helyben elhunytak száma 52, 34 házasság köttetett és 93 hagyatéki
eljárás volt lebonyolítva. Zárszóként megjegyezte, hogy az ügyintézések hatékonysága érdekében, fontos, hogy mindenki a

dolgait személyesen intézze, ily módon kiküszöbölve számos
nehézséget, félreértést. Ehhez kapcsolódóan a polgármester arra
kérte a lakosokat, hogy a panaszokat mindenekelőtt a családban
és a rokonságban próbálják megoldani. A panaszos ügyek tisztázásánál a magyar nyelvet bátran lehet használni. Nem áll a polgármesteri hivatal hatáskörébe minden panaszt kezelni, a megoldatlan ügyek átkerülnek más intézményekhez.
Cazan Ramona szociális előadó beszámolójában arra hívta fel
a figyelmet, hogy a családi és fűtési pótlékra jogosultak 15 napon
belül kell jelezzék a jövedelemben, családösszetételben történő
változásokat. Egy új lehetőséget jelent a gyereknevelési támogatás meghosszabbítása a gyerek 3 éves koráig, amennyiben a szülő 60 nappal korábban visszamegy dolgozni a kétéves gyereknevelési szabadság lejárta előtt. A juttatás a gyereknevelési segély
felét fogja jelenteni. Említést tett vásárlási utalványok igénylésének lehetőségéről óvódások számára azoknál a családoknál, ahol
a havi egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 284 lejt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekvédelmi törvény azokat a
szülőket, akik huzamosabb ideig elhagyják az országot, kötelezi
arra, hogy bejelentsék a szociális irodában azt a személyt, akire
távollétükben a gyerek felügyeletét bízzák.
Kiegészítésként a polgármester részéről elhangzott, hogy a
házi beteggondozást igénylőknél látogatást tesznek a szociális
irodában dolgozók egy környezettanulmány készítése érdekében
közösen a Caritas-szal, amelyben meghatározzák a betegség súlyosságát és a hozzájárulás mértékét. Továbbá közölte, hogy február elsejétől a Caritas szervezet nem tudja biztosítani a falugondnoki szolgálatot (az étel házhoz szállításat), így azt átveszi az
önkormányzat.
Pál Mária mezőgazdasági előadó beszámolójából megtudhattuk, hogy január 5-28 között mindenkinek kötelessége évente a
tulajdonában és a családösszetételben történt változásokat bejelenteni. Nyomatékosította, hogy a mezőgazdasági irodában ügyfeleket a munkanapokon déli 12 óráig fogadnak, délután három
óráig kérést lehet letenni az ügyfélszolgálatnál. A továbbiakban a
termelői könyvekkel kapcsolatosan nyújtott információkat: új
formanyomtatványok kerülnek kitöltésre, amelyek 5 évre szólnak és évente láttamoztatni kell azokat a mezőgazdasági irodában. Fontos tudni, hogy a támogatások miatt március 1 és május
15 között területátírásokkal nem foglalkoznak.
(Folytatás a következő oldalon)
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Tevékenységi és pénzügyi számadás
Elekes-Köllő Márton topográfus mérnök bizakodva beszélt a belterületek rendezésének helyzetéről, valószínűnek tartva a
Cesar program lezárását ebben az évben.
Ennek érdekében a következő lépésekre
lesz szükség: a helyszínen történt egyeztetések után az ingatlanok adatalapjait aláírják a jelenlegi használók, majd feldolgozásuk után kifüggesztésre kerülnek. Májusra
tervezte a bonyolító cég (Ramboll South
East Kft.) a feldolgozott anyag kataszteri
hivatalba való leadását, ellenőrzés végett.
A kifüggesztés során még lehetőség lesz
javításokra, pontosításokra. A telekkönyvek kibocsátására már az idén sor kerülhet.
Ily módon a belterületek esetében megoldódik, hogy a használónak telekkönyvvel
igazolt tulajdonjoga legyen. A polgármester hozzáfűzte, hogy a 60 napos kifüggesztési idő alatt mindenki az adatokat ellenőrizze le és kifogásait írásban tegye le. A
családokban közös megegyezés kell legyen
az örökösödéseket illetően. Hozzátette,
hogy a kültelkek esetében is elengedhetetlen a helyszínen beazonosítani a területeket. Arra biztatta azokat a remeteieket,
akiknek a környező településeken vannak
tulajdonaik, hogy érvényesítsék jogaikat,
és amennyiben szükséges, igényeljék a
polgármesteri hivatal segítségét.
Demeter Zsolt urbanisztikus mérnök beszámolójában tovább tárgyalta a tulajdonrendezési témát az urbanisztikához kapcsolódóan. Felhívta a figyelmet arra, hogy
építkezni csak az engedélyeztetés után lehet, ugyanakkor számítani kell a törvények
szigorítására. A helyi önkéntes
tűzoltóalakulat parancsnokaként kihangsúlyozta, hogy a tűzesetek nagy részét a nem
megfelelően karbantartott kémények, improvizációk okozzák. Megjegyezte, hogy az
önkéntes tűzoltók gyakran életveszélyes
helyzeteknek vannak kitéve, munkájukat
értékelni kell. Megtudtuk, hogy a
tűzoltóalakulatnak csak egy fizetéses állás
van és az önkéntes tűzoltók semmilyen
anyagi juttatásban nem részesülnek. A
polgármester tapssal szorgalmazta a társadalmi megbecsülésünk kifejezését irántuk.
Bakos Edit főkönyvelő a község pénzügyi
helyzetét vázolta fel, párhuzamot vonva a
tíz évvel ezelőtti és az elmúlt év költségvetése között. Szemléltette, hogy azokban az
időszakokban, amikor nem volt pénz pályázatokból, tervek készítésére volt összpontosítva. Annak ellenére, hogy sikerült 1
millió lejt tartalékolni, a tavalyi év megva-

lósításban szerény volt. Három pályázat
volt nyertes és a közbeszerzések bonyolításával folyt a munka. Részletes ismertetést
nyújtott a bevételekről, összesen 15,6 millió lejt sikerült megvalósítani a következő
forrásokból: helyi adókból (1,4 millió lej),
visszaosztott pénzekből (7,5 millió lej),
gazdálkodásból (2,9 millió lej) és pályázatokból (3,8 millió lej).
Balázs-Fülöp Anna adókönyvelő az adóhivatal munkáját mutatta be. A tavalyi év
kiemelkedő lehetőségeként jegyezte meg,
hogy a nagy adósok kamatmentesen fizethették az adóikat. Felhívta a figyelmet,
hogy a cégtulajdonosok tegyék meg időben az adóbevallásaikat. A tavalyi évben
büntetési perek folytak, a jövedelemmel
nem rendelkező személyek esetében, akiknek ki nem fizetett büntetésük volt, a törvényszék azokra közmunkát rótt ki, amelynek le nem töltése további pereket, akár
börtönbüntetést is eredményezhet. A szemétilleték 45 lej személyenként/év.
A polgármester úr az elmondottakat azzal
egészítette ki, hogy az idén lehetőség lesz
az adók bankkártyával való, illetve online
történő fizetésére. Megemlítette, hogy az
önkormányzatnak lehetősége nyílt egy
kotrógép megvásárlására, amely a község
hasznára válik.
A kiadási oldalra, amely összesen 13,28
millió lejt jelent, az adminisztráció és közszolgáltatások, a gazdálkodás és a beruházások költségei kerültek, amelyeket a főkönyvelő a továbbiakban részletesen ismertetett. Olyan fejlesztési beruházásokra
került sor, mint a művelődési ház korszerűsítése, felszerelése, a bölcsőde megépítése,
a víz- és csatornahálózat modernizálása,
tervek készíttetése és területvásárok. Ez
utóbbira vonatkozóan a polgármester megjegyezte, hogy tavaly Komlóssy József
40.000 euró támogatást adott, amelyből a
RALF-RO Egyesület 8,3 hektárnyi területet vásárolt meg, melyet hosszú távra bérbe
ad a község részére fürdőépítés céljából.
Az ebből származó összegek az iskolának
lesznek adományozva évente.
Portik-Bakai Ádám, a Balás Gábor Művelődési Ház vezetője az elmúlt év kulturális eseményeit mutatta be. Számszerűsítve
76 kisebb-nagyobb rendezvény megszervezésére került sor, mindezek mellett egész
éves tevékenység volt a néptáncoktatás,
valamint a modern- és társasági táncoktatás. Nagy népszerűségnek örvendett a 6.
alkalommal megrendezett Gyergyói Tánc-

és Zenetábor 180 résztvevővel. LaczkóAlbert Elemér polgármester biztatta a lakosokat, hogy minél többen kapcsolódjanak
be a különböző kulturális programokba is.
Szabó Csaba alpolgármester beszámolójából megtudhattuk, hogy a 2017-es év
számára a tanulás évét jelentette a gazdálkodás, mezőgazdaság és útjavítások területén. Sikerélménye volt a köz- és
alintézmények működése és karbantartása,
a községgazdálkodás, a községi és mezei
utak javítása és szemétgyűjtés terén. Ez

« Elindul községünkben is a szelektív hulladékgyűjtés.
utóbbi kapcsán tavasszal az iskolával közösen volt takarítás, 800 zsák szemét gyűlt
össze. Lehangoló, hogy a szemét folyamatosan gyűl, újabb takarítási akciókra lesz
szükség. A tiszta környezet közös felelősség. Olyan problémákra hívta fel a figyelmet, mint a mezei utak odafigyeléssel való
használata különösen hóolvadáskor, a
szántók területeinek betartása megműveléskor, mások tulajdonainak tiszteletben
tartása a legeltetések során. A köztulajdonra vigyázni kell, olyan rongálások történtek, amelyek helyreállítása komoly összegekbe került (meggyújtott dréncső helyreállítása 10.000 lej, a Sirülőben levő összetört tükör cseréje 2.600 lej). Az elmúlt év
egyik eredménye a Maros medrénél szabályozási munkálatainak elkezdése, a támfalak erősítése, a Maros Megyei Vízüggyel
közösen együttműködve.
Folytatás a 11. oldalon
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ÉVNYITÓ AZ ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓKNÁL
Január 14-én a remetei Önkéntes Tűzoltó Alakulat megtartotta
évnyitó gyűlését a központi tűzoltószertár gyűléstermében.
Az eseményen jelen volt az alakulat tagságnak több, mint két
harmada. Az alakulat tagsága
mellett jelen voltak LaczkóAlbert Elemér polgármester és
Szabó Csaba alpolgármester urak
is. A hűvös vasárnap reggelen
mindenki jókedvűen érkezett a
már hagyományos évnyitó eseményre.
A gyűlésen mindenki köszönetét fejezte ki az elmúlt év munkájára vonatkozóan és reményeit,
hogy az idei év is legalább egy a
tavalyihoz hasonló lesz, amikor
relatív kevés tűzesettel és katasztrófahelyzettel kellett megküzdeni. A polgármesterek kiemelték a tűzoltóság fontosságát
és az önkéntesek áldozatos munkáját. Megköszönték, hogy az
önkéntes tűzoltók a múlthoz képest most már tényleg önkéntesek, akik semmilyen juttatásban
nem részesülnek. Mindenki külön kihangsúlyozta a tűzoltók

nehéz pénzügyi helyzet ellenére
a tűzoltóság munkájában nem
lesznek fennakadások és ebben a
helyzetben is megtesznek mindent annak érdekében, hogy fejlődhessünk.
Ezúton kerültek bemutatásra a
tavalyi évben megvásárolt eszközök, amelyek segítik a munkát.
Ezek az eszközök a következők:
professzionális tűzoltó kesztyűk,
kompresszor, áramfejlesztő, reflektorok és reflektorállvány. Ezzel egyidőben fogalmazódott
meg az a gondolat, hogy reméljük nem kell ezeket az eszközöket használni.
Minden tűzoltó egyetértett
abban, hogy hatékonyan kell a
lakosság tudtára adni a tűzmegelőzés fontosságát és az általános
segélyhívószám használatának a
fontosságát. Megfogalmazódott
az, hogy ha bármilyen katasztrófahelyzet, tűzeset vagy bármilyen
más hasonló probléma szemtanúja azonnal hívja a 112-es általános segélyhívót, és a lehető legpontosabb információkat adja
meg az ügyfélszolgálatosnak.

« A tűzoltók hatékony munkáját támogatja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat.
testi épségének fontosságát és az
erre fordított figyelmet.
A tűzoltók biztonságát és azok
hatékony munkáját próbálja támogatni a Polgármesteri Hivatal
és az Önkormányzat. Ezzel
egyidőben biztosította a polgármester a tűzoltókat, hogy a jelen
pillanatban országosan kialakult

Ezúton megragadnám az alkalmat és megköszönöm minden
önkéntes munkáját, a családjaik
megértését ezzel a munkával
kapcsolatosan, és az alakulat nevében mindenkinek kívánok egy
problémamentes, sikerekben gazdag 2018-as évet.
« DEMETER ZSOLT tűzoltóparancsnok

Mesék szárnyán
a felnőttek keserédes
világában
2018. január 27-én, szombaton tartották Csíkszeredában a XIX. Mesék szárnyán mesevetélkedő III.
fordulóját, amely egyben a megyei döntő is volt.
Iskolánkból 5 csapat vett részt a versenyen: a IV.
A osztályból a Mesevilág csapat, tagjai: Laczkó
Blanka, Pál Mikold, Puskás Szilvia, Puskás Roland, a Kicsi Óriások csapat, tagjai: Balázs Henrietta, Portik K. Zsanett, Portik Emőke, Puskás Katalin, tanító Balázs B. Emilia. A templomtéri III. B
osztály Papók csapata, tagjai: Ivácson Nikoletta,
Pál Anita, Pál Szilvia, Simon Sára, tanító Mincsor
Erzsébet, a csutakfalvi IV. osztály Agymenők csapata, tagjai: Albert Boglárka, Petréd Boglárka,
Portik-Szabó Bernadett, Puskás Bence-Benedek, a
Farkasok csapat, tagjai: Antal Hunor, Brassai Dávid, Portik-Gábris Richárd, Varga Imre, tanító
Puskás B. Ágota.
Az előző években tekintettel a nagyszámú benevező csapatra, Hargita megyét három csapat képviselte az országos versenyen. Az idén a minisztérium
egy helyet elvett (A minisztérium az elvételhez ért
irányunkban a legjobban!), így az udvarhelyi körzetből továbbjuthatott egy csapat, a csíki és gyergyói körzetből viszont csak egy. A szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy ez csíki csapat legyen, beleértve a versenyszabályzat többszöri
megszegését is. Sajnos a nagyváradi versenyszervező későre vette fel a telefont, így már csak jövőre
ígérte a szabályzat betartatását.
Gyermekeink hajnalban kelve, sokszoros helyzethátrányból indulva is szépen teljesítettek. A IV.
osztályosok mezőnyében a III. osztályos Papók csapat a 37 csapat közül a XI. lett, a többiek is jól teljesítettek.
Sajnos csalódottan, keserű szájízzel jöttünk haza.
A gyermekek megtapasztalhatták, milyen is tud lenni a felnőttek világa, ha mindenáron győzelmet
akarnak. Mi, gyergyói pedagógusok, átéltük milyen
érzés, ha a megyeszékhelyi tanító érezteti magasabbrendűségét, amit Ő amúgyis érez.
Mit mondhatnánk a verseny szervezéséről, a
feltételekről? Annyit róluk, hogy mi nem ilyenhez
vagyunk szokva.
Én sok éven át szerveztem a medencei versenyt,
hasznosnak, jónak tartom, melyet a gyerekek is
szeretnek. Bízom benne, hogy a történtek nem szegik kedvét a tanítóknak, és lesz sok jelentkező csapat a XX. Mesék szárnyán vetélkedőre a következő
tanévben is. Netán, a minisztérium visszaadja az
elvett helyünket is...
« MINCSOR ERZSÉBET tanítónő
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Lakjuk be templomainkat, dicsőítsük Istent!
Csutakfalván Szent Margit búcsút ültek január 18-án. Az ünnepi szónok, Böjte Csaba OFM prédikációjában az Isten iránti szívbeli elköteleződésre buzdította a híveket. A csutakfalvi kápolna védőszentjét is
azért tiszteljük, mert tiszta szívből szerette és imádta az Istent, a Jóisten elé térdelt és dicsőítette, testvéreiben szolgálta Őt. Szent Margit Isten felé forduló áldozata meghozta a gyümölcsét.
(…) Árpádházi Szent Margit is okos szűz volt. Mondhatta volna,
hogy itt vannak a tatárok, mindennek vége, felégették az országot, kő kövön nem maradt, keseredjünk el s hagyjuk, hogy vigye a
víz a házat. Nem! Abban a nehéz, történelmileg szörnyű körülmények között is összetette a két kezét, letérdelt, imádkozott és Isten
felé fordulva elkezdte építeni Istennek az országát.
Tudjuk jól, hogy az ő élete sok mindent megfordított. Majd az
utolsó ítéleten, a túlvilágon fogjuk megtudni a történelem igazi
menetét, hogy miért is vonultak ki 1441-ben olyan sebbel- lobbal,
ahogy jöttek, a tatárok a Kárpát - medencéből.
Én hiszem, hogy Szent Margitnak az imája, Isten felé forduló
áldozata meghozta a gyümölcsét.
(…) Miért tiszteljük a Szűzanyát, Árpádházi Szent Margitot?
Azért, mert tiszta szívből tudták szeretni, imádni az Istent.
Uradat, Istenedet imádd! Én azt gondolom, hogy ez ilyen egy-

Istenem, Istenem és mindenem!
Milyen jó lenne, ha belaknánk a templomainkat!
Ne azért tüntessünk, hogy ne bontsák le, hanem legyünk mi ott.
Nem tudom itt Gyergyóban hogy van, de olyan szörnyű, szomorú,
bármerre megy Magyarországon is akárhol az ember, be van
zárva a templomajtó, mise előtt öt perccel kinyitják, mise után tíz
perccel később be van zárva. Jézus Krisztus, mint valami remete
ott ül az Eucharisztiában egyedül, magányosan.
Tudjuk jól, hogy a szentmise az karácsony éjszakája. Most
ebben a szentmisében, ami megtörtént 2000 évvel ezelőtt, ugyanaz fog megtörténni. Akkor Mária igenjére Isten megtestesült,
emberré lett, közénk jött. Most itt, a papok, hívek jelenlétében
ugyanaz az Isten nem gyermekké lesz, hanem Eucharisztiává,
kenyérré és borrá lesz, közénk jön, mert nagyon szeret. Mi eljöttünk, mint a napkeleti bölcsek, mint a jó pásztorok, hogy köszöntsük a mi Urunk, Istenünket.
Ma is vannak Heródesek, ma is vannak Heródesnek udvari
papjai, akik okosak, mindent megmagyaráznak, de nem járnak
templomba. Mi itt vagyunk, köszöntsük őt! Gyűljünk gyakran
össze!
Szent Margit egész életét Isten imádására szentelte. Nem írt
verseket, nem épített templomokat, nem hozott létre nagy dolgokat, hanem a Jóisten elé térdelt és imádta, dicsőítette őt, testvéreiben szolgálta Istent. Elment a vízért, főzött, takarított, mint egy

« Az új esztendőben a község első búcsúját tartották Csutakfalván.
szerű. Próbáljunk különbséget tenni: szeretem a drága a feleségemet, a gyermekemet, szülőföldemet, szeretem az én egyházamat, szeretem az én népemet, focicsapatomat, hokicsapatomat,
mindent lehet szeretni, de imádni csak Istent szabad! Bárki, bármelyik teremtmény, ha Isten helyére lép, akkor bálványimádó
leszek, balga szűz leszek - boldog soha.
Adná az Isten, hogy tényleg a szívünkben lángoljon fel az Isten
iránti szeretet, és vágyódjunk a mi Urunk Istenünkkel lenni!
(…) Sajnos az összes templomunk remeteség. Bontják Európában a templomokat. (…) Az Oltáriszentségben nagy pusztaságban van a mi Urunk Jézus Krisztus. Templomaink nem csak a
szentmiséért vannak: templomaink Isten házai. Milyen jó lenne
eljönni, akár egyedül is eljönni! Ha be van zárva, kopogtassak
be, kérjem el a kulcsot, mondjam: Uram, itt vagyok, szeretném
megosztani magányomat veled, szeretnélek téged imádni. Elmondok egy kis versecskét, elolvasok egy imádságot, elmondok egy
tized rózsafüzért, elolvasok egy kis szentírási részt, vagy csak
ülök a padban és dicsőítem, szent Ferenc módjára: Én Uram, én

« Ittjártakor Csaba testvér a csutakfalvi Szent Margit otthonba is ellátogatott.
egyszerű takarítónő.
Testvéreim, nagyon szép példaképet választottatok magatoknak. Itt a falu vége felé csendes kis ház, gyertek ki és nyugodtan
egy-egy tized rózsafüzérre, imádságra üljetek le, térdeljetek le,
köszöntsétek az itt értünk emberré lett, közénk jött Jézus Krisztust.
(…)
Szemelvények
Böjte Csaba OFM búcsús prédikációja nyomán
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Családnevek teremlabdarúgó vetélkedője
Épp, hogy elkezdődött a 2018-as esztendő, máris túl vagyunk az első nagyobb, az egész község területét érintő sporteseményen.
Január 6 -7 között a helyi sportcsarnok adott helyet annak a
teremlabdarúgó bajnokságnak, amelyen a Családnevek Vetélkedője címen nyolc csapat mérte össze tudását. Amint a címből is kiderül Gyergyóremetén élő, különböző családneveket
viselők alkották a csapatokat.

Nagyok számára a bajnoki címet.
A Családnevek Vetélkedőjén a legjobb kapus címet PortikCseres Norbert érdemelte ki.
A torna legjobb játékosa címet Ferencz Csibi Róbertnek ítélték oda.
A gólkirályt is a Nagyok csapata adta, Nagy Zsombor személyében.
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy küzdeni akarásban
gazdag, általában jó színvonalú mérkőzéseket láthatott az a
kevés néző, aki kilátogatott a sportcsarnokba ezen a hétvégén.
Reméljük, a soron következő rendezvényeken népesebb lesz a
lelátó.
Szép volt, fiúk! Hajrá, Gyergyóremete!
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

Teremlabdarúgó
Románia Kupa

« Az idei Családnevek bajnokságának legfelső dobogósai a Nagyok csapata lett.
Az A csoportban a Fehérek, Nagyok, Petrédek és Puskások, míg a B csoportban a Balázsok, Ferenczek, Laczkók és
Portikok harcoltak a minél jobb eredményért.
A Nagyok már az első mérkőzésen letették névjegyüket,
ugyanis kiütéses győzelemmel mutatkoztak be. Két győzelmükkel és egy döntetlenükkel meg is nyerték csoportjukat,
ezzel bejutva az elődöntőbe. A csoport másik továbbjutója
Fehérek voltak, őket az egy győzelmük és két döntetlenjük
segítette az elődöntőbe jutásra. A B csoportban a Portikok
minden ellenfelüket legyőzve jutottak az elődöntőbe illetve a
Ferenczek kísérték őket két győzelmüknek köszönhetően.
Az első helyosztó mérkőzésen, a 7. helyet a Laczkók szerezték meg, legyőzve a Petrédeket.
Az 5 helyért folyó küzdelemből a Puskások jöttek ki jól, mert
legyőzték a Balázsokat, és így a 6. hellyel kellett megelégedjenek a Balázsok, akik már jobb napokat is értek más években.
A két elődöntő párosítása, a Nagyokat a Ferenczekkel állította
szembe, míg a másik ágon a Fehérek a Portikokkal mérték
össze erejüket, tudásukat.
Miután a Nagyok 2-1 arányban legyőzték a Ferenczeket illetve a Portikok 5-1 arányban bizonyultak jobbnak ellenfelüknél,
a Fehéreknél kialakult a kisdöntő és a nagydöntő párosítása.
A kisdöntőben a Fehérek 3-1 arányban legyőzve a Ferenczeket, megszerezték a harmadik helyet.
A döntő kemény, kiegyensúlyozott csatát hozott. Az addig
egy pontot sem veszítő Portikok illetve Nagyok nem bírtak
egymással és 1-1-es döntetlenre végződött a rendes játékidő.
Következtek a mindent eldöntő büntetőrúgások. Az első három pár berúgta a büntetőt, majd a negyedik büntetőnél a Portikok lövését hárította az ellenfél kapusa, ezzel megszerezve a

2018. január 21-én a gyergyóremetei Kereszthegy SK
csapata közel állt a bravúrhoz, de sajnos ezúttal sem sikerült
legyőzni Gyergyószentmiklós csapatát.
Igaz, egy adott pillanatban már eldőlni látszott a mérkőzés,
de a gyergyóremetei csapat megtanult talpra állni vesztett
helyzetből is és az utolsó másodpercben akár meg is nyerhette volna a mérkőzést és egyben bebiztosíthatta volna a
továbbjutást.
A rendes játékidő végén 7-7-es állással vágtak neki a kétszer 5 perces hosszabbításnak a csapatok, de nem született
gól a hosszabbításban sem, így a büntetőrúgások dönthettek
a továbbjutásról.
Sajnos 4-3 arányban a Gyergyói Inter nyerte a büntető
párharcot és jutott tovább a Románia Kupába. Sok sikert
kívánva ellenfelünknek várjuk a bajnoki folytatást.

« Szabadrúgásra készül a Kereszthegy SK. csapata

SPORTAJÁNLÓ
2018. február 11-én, vasárnap, 16 órától lesz a B ligás
teremfoci mérkőzés (13. forduló) a helyi sportcsarnokban.
Gyergyóremetei Kereszthegy - Fortius Buzău
2018. február 16-18. között szervezik a Falurészek Teremlabdarúgó Kupáját.
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„Gyergyai hagyományos bál”
2018. január 26-án, Gyergyószárhegyre hívták a medence hagyományőrző csoportjait. A Gyergyai hagyományos bálon 21 fős csapattal vett részt Gyergyóremete.
A rendezvény díszvendégei volt a debreceni Pendely Énekegyüttes illetve Farkas Tamás és Farkas Ágnes táncosok
Békéscsabáról, akik a Fölszállott a Pávában a gyergyói
táncra és dalokra irányították a nagyérdemű figyelmét.
Az elején csak nézőként ült a gyergyói vendégsereg,
csodálva a debreceni pacsirták hangját illetve a Farkas táncospár produkcióját, de aztán szép lassan minden táncos
táncra perdült, a zenészek pedig birtokukba vették a színpadot. Ekkor a díszvendégek kóstolhattak bele a székelyruhás hagyományőrzők előadásába illetve zenéjébe. A
gyergyóremetei citerások sem hagyták alább.
A vége fele aztán már nem volt néző, csak táncos és zenész.

Jó kis mulatság kerekedett ki belőle, ám, ahogy mondani szokás, a csúcson kell abbahagyni, mert akkor jobb a
szájíze az egésznek. Egy közös kört alkotva énekeltek a
debreceni lányok a gyergyói vendéglátókkal, majd a falvak
külön-külön népdalokat énekelve mulattak, mulattattak.
A legvégén még egy férfi kórus is kialakult és aztán szép
lassan mindenki kezdett hazaszállingózni.
A tavaly Gyergyóremete volt a házigazdája ennek a rendezvénynek. Jövőben már a szomszédközség,
Gyergyóditró jelezte, hogy Gyergyószárhegytől át szeretné
venni a stafétát. Hát álljon a bál, zengjen a gyergyói muzsika!A gyergyói tánc és dal nem tűnhet el most már a térségek palettájáról. Vissza kell tanulnunk táncainkat, dalainkat, zenénket, mert ez a miénk. A népi kultúrát pedig nem
őrizni, hanem művelni kell!
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

« Szárhegyen a Gyergyai hagyományos bálon 21 fős hagyományőrző csoporttal képviseltette magát községünk - a remetei citerazenekar is húzta a talpalávalót.

ELŐ kép

2018. február 24-én, szombaton, 19 órától, a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes, a Heveder zenekar közreműködésével bemutatja A banda című táncműsorát.
A banda című előadás a népi kulturális örökséget értelmezi újra a színház eszközeivel, Könczei Árpád és Könczei Csongor forgatókönyvírók saját
tapasztalataik alapján fogalmazzák újra a mezőségi lakodalmak emlékét. A
sajátosan groteszk, a prűdeket meghökkentő, nyitottakat megnevettető, ízigvérig táncszínházi előadást 2013-ban mutatta be a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes, a nagy sikerre való tekintettel pedig 2017-ben újra
műsorra tűzték a produkciót.
A főszereplők között láthatjuk a gyergyóremetei Portik-Cseres
Norbertet is!
A történet egyszerű: lakodalomra készülő zenészek, érkeznek a vőfélyek,
de a banda még nem készült el. Sietni kell, mert következik a menyasszonykísérő, a menyasszony búcsúztató, de akad, aki megzavarja a szép ceremóniát. A lakodalomban a pálinka hatására fokozatosan elszabadulnak az indulatok, a vacsora is szegényes, hús csak a zenészeknek jut. Így aztán a násznép követelőző lesz, sőt egyesek agresszívvé válnak, és mindenki mást akar
táncolni. A zenészek még a nászéjszakát is végig muzsikálják, majd fáradtan, saját maguk örömére zenélnek. És végül azt a cigarettát is elszívhatják,
amit a nagy rohanásban nem volt lehetőségük, idejük elszívni.
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Esemény megnevezése
Családnevek teremfoci vetélkedője
Gruppen Hecc kabaré
Árpádházi Szent Margit búcsú
Csíkszentgyörgyi Székely Góbék
Zongorakoncert
A Csíki Játékszín 2. bérletes előadása
Gyergyói Szemle bemutató
Nagykorúsító Farsangi Bál 2018
Házassági évfordulók
Helyi farsangbúcsúztató
Gyergyói Idősek Farsangi Bálja
Simonyi Zsigmond helyesírási vetélkedő megyei szakasz
Hahota - kabaré előadás
Európa tavasza (emlékezés az 1848-as szabadságharcra)
Fuvolakoncert
Cseres Tibor Nap
Húsvétvasárnap***
Határkerülés

Helyszín
Gyergyóremetei sportcsarnok
Balás Gábor Művelődési Ház
Csutakfalvi kápolna
Balás Gábor Művelődési Ház
Balás Gábor Művelődési Ház
Balás Gábor Művelődési Ház
Községháza tanácsterme
Közösségi Ház
Szent Lénárd plébániatemplom
Gyergyóremete
Közösségi Ház

Időpont
2018. január 6-7.
2018. január 7.
2018. január 18.
2018. január 21.
2018. január 27.
2018. január 28.
2018. január 31.
2018. február 3.
2018. február 11.
2018. február 11.
2018. február 13.

Fráter György Általános Iskola

2018. március 3.

Balás Gábor Művelődési Ház

2018. március 7.

Gyergyóremete utcái, -temploma és a műv. ház

2018. március 15.

Balás Gábor Művelődési Ház
Fráter György Általános Iskola és környéke
A község területe és határai

2018. március 18.
2018. március 23.
2018. április 1.
2018. április 2.

XIV. Remetei Ifjúsági Napok ( RIN - 2018).

Balás Gábor Művelődési Ház és a község központja

2018. április 7-8.

XIV. Gyergyóvidéki Ifjúsági Néptánctalálkozó
A Magyar Költészet Napja - szavalóverseny
(I-IV. osztály)
Búzaszentelés
Elsőáldozás
Pünkösdvasárnap***
Az alszegi templom búcsú ünnepe
VII. Gyergyómedencei Gyermek- és Ifjúsági Színjátszó Találkozó
Hegyesbükki Találkozó
Lovas Tábor - kezdőknek
Kicsibükki Örökimádási nap
Matematika Tábor
Gyergyóremetei Ifjúsági- és Gyerek Fúvóstábor
X. Gyergyóremetei Modern- és Társaságitánctábor
Régió Díjugrató Bajnokság- 2. forduló
XIX. Gyergyóremetei Falunapok
Román Táborok
III. Kardvívó Tábor
VII. Hagyományőrző Kézművestábor
40 évesek kortárstalálkozója
Autók megáldása

Balás Gábor Művelődési Ház

2018. április 8.

Fráter György Általános Iskola

2018. április 11.

Gyergyóremete
Szent Lénárd plébániatemplom
Az alszegi Szent Rita kápolna

2018. április 22.
2018. május 13.
2018. május 20.
2018. május 22.

Balás Gábor Művelődési Ház

2018. május 25-26.

Hegyesbükk
Gyergyóremete - Lovarda
Kicsibükki kápolna
Fráter György Általános Iskola
Szent Anna Szoc. Központ és Balás Gábor Műv. Ház
Fráter György Általános Iskola tornaterme
Gyergyóremete - Lovarda
Gyergyóremete központja
Fráter György Általános Iskola
Gyergyóremetei sportcsarnok
Csutakfalvi Svájci Ház és környéke
Gyergyóremete központja és a közösségi ház
A központi- és a csutakfalvi templom környéke

2018. május 26.
2018. június 20-24.
2018. június 22.
2018. június 25-29.
2018. július 2-6.
2018. július 2-7.
2018. július 1.
2018. július 7-8.
2018. július 9-13.
2018. július 9-14.
2018. július 16- 21.
2018. július 21.
2018. július 22.

50 évesek kortárstalálkozója

Gyergyóremete központja és a Csutakfalvi Köz. Ház

2018. július 28.

XII. Csutakfalvi Svájci Napok
VII. Gyergyói Tánc és -Zenetábor
Csutakfalvi Örökimádási Nap

Csutakfalvi Svájci Ház és környéke
Gyergyóremete
Csutakfalvi Szent Margit kápolna

2018. július 28-29.
2018. aug. 6-11.
2018. augusztus 11.
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Esemény megnevezése
V. Kereszthegy emléktúra
Kicsibükki Szent István búcsú
A Magyar Népmese Napjának megünneplése
III. Családi Nap
Központi Örökimádási Nap
VI. Gyergyóremetei Gazdanap
Szent Lénárd búcsú
VI. Gyergyói Népzenészek Találkozója
Advent vasárnapjain közös gyertya gyújtás
Évzáró műsor a Pink Tánccsoporttal
Közös karácsonyfadíszítés
Karácsonyváró koncert - ifj. fúvószenekar
Évzáró néptáncgálaműsor
A Step Dance évzáró gálaműsora

Helyszín
Környező hegyek
Kicsibükki kápolna
Csutakfalvi Közösségi Ház és -iskola
Közösségi Ház
Szent Lénard plébániatemplom
Központi nagypálya
Szent Lénárd plébániatemplom
Balás Gábor Művelődési Ház
Központi park
Balás Gábor Művelődési Ház
Község központ
Balás Gábor Művelődési Ház
Balás Gábor Művelődési Ház
Balás Gábor Művelődési Ház

Időpont
2018. aug. 11-12.
2018. augusztus 18.
2018. szept. 28.
2018. szept. 23.
2018. október 14.
2018. október 21.
2018. november 6.
2018. nov.24.
2018. december 2.
2018. december 22.
2018. december 23.
2018. december 23.
2018. december 27.
2018. december 29.

tív Partnerségi Program ősztől való beindítása, amelynek keretében heti egyszeri 90 perces foglalkozást tartanak 6 osztálynak ,
egy pedagógus és egy művész vezetésével.
Folytatás az 5. oldalról
Köszönetét fejezte ki mindazoknak, így a munkaközösségnek,
A beerdősödött kaszálókon történő bélyegzésről Györfi Elem- az önkormányzatnak és a szülőknek, akik az oktatásért bármit is
ér erdész számolt be, ismertetve, hogy a terepi munkákat előre- tettek, és a továbbra is számít a támogatásukra.
láthatólag augusztusban kezdik el. A bélyegzési vagy tisztítóvágási kéréseket már februárban le lehet adni a Községházán.
A közgazdálkodás kapcsán lényeges, hogy az építkezéseknél
minél természetesebb anyagokat használjanak.
A jövő hónaptól elkezdjük a községben a szelektív hulladékgyűjtést. A szolgáltatás ingyenes és kötelező. Az előre kiosztott műanyagzsákokba szelektíven gyűjtött hulladékot a kommunális
szemétgyűjtéssel váltakozva, kéthetente, hétfőn és kedden szállítjuk el. Ezekbe a megszemélyesített zsákokba külön kell gyűjteni
a papír, a fém, az üveg és műanyag hulladékokat. A háztartási
szemétbe nem szabad kerüljenek újrahasznosítható anyagok,
ilyen esetben nem szállítjuk el azt! A község lakóit a részletekről
szóróanyagban tájékoztatjuk.
Kiss Izabella, a REDISZA RT igazgatónője ismertette, hogy
a céget már 10 éve három település működteti (Gyergyóremete,
Gyergyóditró és Gyergyószárhegy), a tavalyi év Salamás csatlakozásával változást hozott a struktúrában. A víz- és szennyvíz« Földrajzóra a VII. B. osztályban a Kreatív Partnerség Program keretében.
rendszer helyes, célszerű használatára hívta fel a figyelmet: ahol
indokolt, téliesíteni kell a vízaknákat, a csőszakadásokat jelezni
A helyi tv csatorna létrehozásáról a polgármester tájékoztatott,
kell és nem szabad oda nem illő szemetet juttatni a csatornákba! amely nehéz és hosszú folyamat volt. A helyi Zeneegyesület
A lakosságnak törvény által előírt kötelezettsége rácsatlakozni a működteti, két kereskedelmi szolgáltató, a DIGI és UPC-vel
szennyvízhálózatra, azokon a helyeken, ahol gerincvezeték van. együttműködve vállalta a közvetítést. A hirdetésekből kell fedezAz új pályázat további 300 bekötésre ad lehetőséget.
ni a fenntartási költségeket, a későbbiek során műsorokkal is
Az alintézmények sorában, az Egészségház esetében ügyveze- bővülhet a Remete Tv.
tő-váltásra került sor, február elsejétől György-Mózes Ibolya
Az idei év prioritásait és terveit Laczkó-Albert Elemér polgárfogja versenyvizsga után betölteni ezt a munkakört. Ide kapcso- mester vázolta fel, megemlítve az új pályázati lehetőséget iskolalódó újítás, amiről tudni kell és használata kötelező, hogy az in- fejlesztésre, a területvásárokat, a központi borvíz kút rendezését,
tézményben sorszámadó automata lett beüzemelve.
térfigyelő kamerák beszerzését, a bölcsőde beindítását és a bioMaștaleriu Erzsébet, az iskola igazgatónője összegezte az el- masszán alapuló távhős projektet.
múlt év történéseit, kiemelve egy pozitív és egy negatív tapaszA beszámoló zárszójaként, a jelenlétet megköszönve, a kötalatot. Sikertelenségnek könyvelte el a délutáni oktatás bevezeté- zség lakóinak erőt, egészséget, örömet és jó együttműködést kísét, amelynek pénzügyi akadályai voltak, azonban megvalósítása ván a mindennapokban!
továbbra is cél a második félévtől kezdődően. Pozitívum a Krea« Lejegyezte NAGY ENIKŐ

Tevékenységi és pénzügyi számadás
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ANYAKÖNYV

ANEKDOTA

ÜNNEPRE HANGOLÓ

Születés

Székelyek ülnek a zsúfolt csíki vonaton.
Felszáll egy ember, benyit egy tömött kabinba,
és megszólal:
- Jó napot, atyafiak!
- Jó napot! - hangzik a válasz.
- Hely van?
- Van.
- Oszt hun?
- Hát rajta ülünk.

A Házasság hete kezdeményezés
közel két évtizede Angliából indult,
amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet.
Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az
adott közösség környezetében élő
házaspárok és családok felé, amely
segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és
feszültségeiről. Igyekszik bölcs és
gyakorlati tanácsokkal ellátni
a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét
ébren tartani azokban, akiknek a
kapcsolata válságban van, illetve
valamilyen ok miatt megszakadt.
Ünnepeljük meg házasságunkat!
Imádkozzunk boldog, elkötelezett,
sikeres, tartós, szentségi házasságokért, amelyekben Isten segítségével
nő és férfi egyaránt a helyén van és
boldog. Biztatunk minden házaspárt, hogy ezen a héten keressenek
alkalmat arra, hogy az egymás iránti szeretetüket és elköteleződésüket
megerősítsék.
Forrás: www.csalad.ro

Nagy-Portik Johanna
Szabó Zalán
Portik- Cseres Arnold
Burián Barbara

Gyász
Laczkó-Albert Imre 1980
Puskás István 1947
Csortán Antal 1960
Nagy Ágnes 1956
Bakos Teréz-Katalin 1934
Szász Vilmos 1939
György Erzsébet 1930
Portik Erzsébet 1929
Antal Mária 1932
Januárban nem volt
házasságkötés.
« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal

Képes Vagyok
Gyergyóremete község
havonta megjelenő lapja
Kiadó

Gyergyóremete
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala
Szerkesztőségi tagok:

Barabás Zsófia
Laczkó Margit-Hajnal
Portik-Bakai Ádám

« Vakáció előtti farsangolás a község óvodásainak és szüleinek.

TUDJA-E, HOGY?
115 éve történt

1903 áprilisában a Magyar Mezőgazdasági Minisztérium a mezőhegyesi királyi
állami ménállományból fajmént adomáFotó:
nyozott ingyen a remetei Gazdakörnek a
Portik-Bakai Ádám
község lóállományának feljavítására.
Augusztusban Remetén színházi előNyomda
adást tartott a Gyergyóban turnézó Erdődy
F&F INTERNATIONAL Kft.
János vándorszínész társulata. BelépődíjA szerkesztői jog fenntartva!
A megjelent cikkek tartalmáért ként nem pénzt kértek, hanem nézőnként
az aláíró személy felelős!
egy szál 2-3 m-es deszkát.
Novemberben Csík vármegye főispánja
Kövessék a facebook/
a 606/903-as rendeletével Remetén gyógygyergyoremete oldalt.
Az újság a község honlapján, szertárat létesített. Ez volt a község első
gyógyszertára. Kezelésével az akkori körwww.gyergyoremete.ro
orvost, dr. Roxer Jánost bízta meg.
oldalon is olvasható.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

0745 486 267

