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« A júniusi tanévet 522 iskolás zárta Gyergyóremetén. A tanévzáró ünnepségen a tanulásban élenjárók szorgalmát jutalmazták.

Tanévzáró tanulságokkal
A 2017-’18-as iskolai év elején 520 iskolást anyakönyveltek be községünkben, mely szám év
végére 522-re módosult, köszönhetően annak, hogy bár öten évközben elmentek, de heten
átjöttek más iskolától. Ez az év volt az első teljes esztendő, amelyet Maștaleriu Erzsébet iskolaigazgatóként vezetett. Kihívásokkal teli évet tudnak maguk mögött. A csökkenő gyereklétszám és a saját magukkal szemben támasztott elvárás az iskolai oktatás minőségének javítására sarkall mindenkit. Meggyőződésük, hogy ezt a célt kell kövessék munkájukkal.
A téma kapcsán Maștaleriu Erzsébet igazgatónővel beszélgettünk.

Barabás Zsófia - Megválasztása óta ez volt az
első kerek tanév, melyet igazgatott. Milyen
érzésekkel, benyomásokkal zárta az évet?
Maștaleriu Erzsébet - Még nem volt igazán
időm arra, hogy a maga mélységében számot
vessek mindenről. Több szempontból is erőt
próbáló esztendő van mögöttünk. Sok nehézséget okozott, hogy a tanfelügyelőségtől
rendszerint késve jutottak el hozzánk az információk és folyamatosan a leépítéseket szorgalmazták. Természetesen igyekeztem ezt
kevésbé éreztetni a kollegákkal, hiszen mi a
gyereklétszám szerint befértünk a keretbe.
Stresszhelyzetet teremtett az is, hogy minden
hónapban vártuk a jóváhagyást, hogy lesz-e
fizetésünk vagy sem, és hónapról-hónapra
kevesebb pénzt küldtek, mint amire szükség
« A mindenkori nyolcadikosok immár hagyomá- lett volna a fejadag szerint. Folyamatosan azt
nyosan ünnepi műsorral búcsúznak tanáraiktól, az utasítást kaptuk, hogy bele kell férjünk a
elköszönnek osztálytársaiktól.
csökkentett keretbe, mert nem lesz kiegészí-

tés. Végülis az utolsó percben mégiscsak pótolták a hiányzó részt. Valószínű, hogy aki
több ideje benne van ebben a munkában, jobban tudta kezelni az ilyen helyzeteket, de nekünk sok fejtörést okozott.
- A szeptemberi tervei, elképzelései milyen
mértékben valósultak meg?
- A legfontosabb célkitűzésem a belső rendszabályzat betartása és betartatása. Ebbe beleértem a felnőtteket és a gyermekeket egyaránt. Igyekeztünk szépen tudatosítani mindenkiben, hogy a szabály, az szabály mindenki
számára, hiszen a megszokás nagyúr… Nem
vagyok teljesen elégedett. Van változás, de ez
még nem elég. Olyan apró sikereket könyvelhetünk el, ha lehet ezt sikernek nevezni, hogy
a tanév vége fele fokozatosan egyre több kollega tartotta fontosnak, hogy hétfőnként részt
vegyen az előző hét közös kiértékelőjén.
(Folyt. 4-5 oldalon)
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JÚLIUSI ESEMÉNYEK

CSUTAKFALVI - SVÁJCI NAP
2018.július 28., szombat
20:00. Csűrdöngölő táncház a Svájci Ház rendezvénycsűrjében

GYERGYÓREMETEI IFJÚSÁGI- ÉS
GYEREK FÚVÓSTÁBOR
2018. július 1-7 között a Remetei Zene Egye- 2018. július 29., vasárnap
sület megszervezi Gyergyóremetei Ifjúsági- 10:00 - Ünnepi szentmise a csutakfalvi Szent Margit kápolna
és Gyerek Fúvóstábort.
12:00 - Gyermekfoglalkozások (agyagozás, arcfestés, stb.)
13:30 - A XII. Csutakfalvi Svájci Napok hivatalos megnyitója
GYERGYÓREMETEI MODERN- ÉS
14:00 - A Step Dance Sportklub gyergyóremetei csoportjainak
TÁRSASÁGI TÁNCTÁBOR
valamint a IndepenDance tánccsoport műsora
2018. július 2-8 között a Step Dance Sport- Helyszín a Csutakfalvi Svájci Ház, rendezvénycsűr
klub és a „Tolvajos” Remetei Ifjúsági Szer- 14:40 - A Gyergyóremetei „Sirülő” Néptánccsoport műsora
Helyszín a Csutakfalvi Svájci Ház, rendezvénycsűr
vezet megszervezi a X. Gyergyóremetei
15:40 - Közös tánc
Modern- és Társasági tánctábort.
16:00 - Középkori hadibemutató és reneszánsz táncok, a székelyudvarhelyi Arany Griff Rend Egyesület bemutatásában, majd
XIX. GYERGYÓREMETEI FALUNAPOK
fegyvermustra. Helyszín a Csutakfalvi Svájci Ház, rendezvénycsűr
2018. július 7-8 között Gyergyóremete
18:00 - Orotvai komák – humoróra
Polgármesteri Hivatala és az Együtt a
19:00 - Utcabál – zenél Bakos József és zenekara.
Jövőnkért Egyesület megszervezi a XIX.
Helyszín a Csutakfalvi Svájci Ház udvara
Gyergyóremetei Falunapokat.
21:00 - Tombolasorsolás, majd az utcabál folytatódik.
23:00 - Zárás
III. KARDVÍVÓ TÁBOR
A nap folyamán gyerekprogramok zajlanak.
2018. július 9-14 között a Kereszthegy SE
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
megszervezi a III. Kardvívó Tábort.
A helyszínen étel, ital és tombolajegy vásárolható.
Helyszín a sportcsarnok.
Jelentkezés és bővebb információ
a sportcsarnok adminisztrátoránál.
70 ÉVESEK KORTÁRSTALÁLKOZÓJA
2018. július 15-én, vasárnap, az 1948-ban
születettek megszervezik
a 70 évesek kortárstalálkozójukat.
A hálaadó ünnepi szentmise 11 órától lesz.

Ember az embertelenségben
A Bekecs Néptáncegyüttes
táncszínházi előadása a falunapokon

A 20. század emberpróbáló történései nyomot hagytak Európán. A
Kárpát-medence
népei, ezen belül magyar, székely és csángó közösségek
40 ÉVESEK KORTÁRSTALÁLKOZÓJA
szellemi,
lelki
épségét
tépázta meg a háború. Emberi sorsok pecsételőd2018. július 21-én, szombaton, az 1978-ban
tek meg a vér, a veszteség és a gyász alatt. Szűkebb környezetünkben,
születettek megszervezik a 40 évesek korcsaládjainkban személyes emlékeket őrzünk ezekből az időkből.
társtalálkozójukat. Hálaadó ünnepi
Az egyszerű, mindenkori emberek közt van, aki sorsának meghatározó
szentmiséjük 18 órától lesz.
fordulataira nem kíván emlékezni, aki nem szívesen vall a borzalmakról,
de olyanok is akadnak, akik éppen a veszteségből megerősödve építették
AUTÓK MEGÁLDÁSA
újra életük morzsáiból a jelent és adták tovább bizakodással az életbe
2018. július 22-én, vasárnap a szentmisék
vetett örök hitet gyermekeiknek, leszármazottaiknak.
után lesz az autók megáldása.
Előadásunkkal azok előtt szeretnénk tisztelegni, akik az életüket adták
a hazájukért, családjukért, embertársaikért és nem utolsó sorban azért,
50 ÉVESEK KORTÁRSTALÁLKOZÓJA
hogy gyermekeik egy jobb világban éljenek, példát mutatva emberségről,
2018. július 28-án, szombaton, az 1968-ban
bátorságról, hazaszeretetről, kitartásról, hitről.
születettek megszervezik
Az ember az embertelenségben címet viselő táncelőadásban olyan kéaz 50 évesek kortárstalálkozójukat.
peket rajzolunk a tánc, a zene és a beszéd színpadi nyelvén, amelyek
A hálaadó ünnepi szentmise 17 órától lesz. megidézik a hadba vonulók és az itthon maradottak életérzéseit. A színVII. HAGYOMÁNYŐRZŐ KÉZMŰVESTÁBOR padi események nem ragaszkodnak az elmúlt század dokumentarista krónikásaiként beszámolni a háborús eseményekről, célunk inkább a törté2018. július 23-27 között a Csutakfalváért
Egyesület megszervezi a VII. Hagyomány- nelem kiszolgáltatottságában élő emberhez való közelítés. Az irodalmi
szövegtöredékekkel, naplórészletekkel, vetítéssel pedig szélesíteni kívánőrző kézművestábort. Helyszín a Csutakfaljuk ezt a személyessé tételt.
vi Svájci Ház rendezvénycsűrje. A helyek
A táncszínházi előadásra 2018. július 7-én, szombaton, 17 órától kerül
száma korlátozott. Bővebb információk az sor, a Balás Gábor Művelődési Házban. Az előadás 12 éven aluliaknak
iskola titkárságán Portik-Bakai Annánál.
nem ajánlott.
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Az egység, a rend megteremtése a cél
Maștaleriu Erzsébet iskolaigazgatóval beszélgettünk
(Folytatás az 1. oldalról) - Év elején
megegyeztünk abban, hogy havonta az
osztályok nagytakarítást végeznek. Örömömre többszöri ösztökélésre, biztatásra
felkerültek a listára a takarításnak az időpontjai, és el is végezték a munkát. Kitartottunk amellett, hogy a gyermekek ne
vándoroljanak, azaz legyen saját osztálytermük. Bár ezt még mindig nem fogadta
el minden kollega, a gyermekektől csaknem teljességében az a visszajelzés, hogy
így jobb számukra.
Kiemelendő, hogy ebben az évben lecsökkent a rongálások száma. Ha mégis megtörtént, a kárt következetesen megtéríttettük, hiába sírt szülő, gyermek, nem álltunk
el attól, hogy nem törünk sem ajtót, sem

- Az volt az érzésem, hogy a kihágások
esetében félünk levonni a gyermek magaviseletét, és úgy tekintünk magunkra, hogy
akkor vagyunk jó osztályfőnökök, ha megvédjük az osztályt a magaviselet levonásától. Azt érzékelem, hogy még mindig nem
egyforma a csutaki illetve a központi iskolában a tanulók megítélése. Erre azok a
kollegák világítottak rá, akik mindkét iskolaépületben tanítanak és jelezték, hogy
ugyanazért a tettért Csutakon például levonták a magaviseletet, a központi iskolában nem. A viselkedésbeli kihágásért, a
tanórán, a szüneten tanúsított nem megfelelő viselkedésért vagy akár iskolán kívül
is - hiszen volt rá példa, hogy a szemem
láttára ivott és cigarettázott a gyermek az

jönnek az igényeikkel, a panaszaikkal.
Nem tudunk mindig minden kérésnek,
igénynek eleget tenni…
- Volt rá példa, hogy más iskolába vitték
el a gyereket. Hogy véli, milyen oka illetve
következménye lehet egy ilyen döntésnek?
- Az iskola szempontjából a vásár kettőn
áll: a szülők a gyermekkel és az iskola a
pedagógusaival vesz részt ebben a folyamatban. Vannak olyan helyzetek, hogy
szakember segítségére lenne szükség, mert
meghalad minket, mint intézményt. Egyre
kevesebb a gyermek, és az nem jó nekünk,
hogyha elviszik a gyermeket. Tapasztaljuk,
hogy a pedagógus státusza megváltozott,
mondhatni szinte megszűnt. Mi egyfajta
szolgáltatást nyújtunk, és tetszik, nem tetszik, a szolgáltatás minőségét megnézik.
Azt gondolom, hogy mi annyit kell adjunk
magunkra, hogy ne más kelljen mondja,
hogy ha a szolgáltatás minőségén javítani
kell, hanem tegyünk meg mindent ennek
érdekében.
Valóban vannak kritikus helyzetek, de
ezek nem minden esetben olyan tragikusak, mint ahogyan ezt a szülő az ő szemüvegén keresztül látja. Annak a gyermeknek, akinek nehezebben megy a beilleszkedés, nem biztos, hogy segít a környezetváltás. Szerintem mindenképpen abban a
közösségben kell a megoldást megtalálni, a
problémát orvosolni, ahova gyermek beleszületett. Sok esetben a szülő a gyermekére
úgy tekint, mint egy eszközre, amely a
sajátja és elviheti, ahová jónak látja, mert
meggyőződése, hogy máshol jobb lesz. A
legtöbb esetben, merem állítani, hogy nem
« Bár erőt próbáló évet tudhat maga mögött iskolánk vezetősége, kitartóan álltak a feladatok elébe.
így lesz.
üveget. Aki eltörte, elrontotta, meg kellett iskola udvarán - ez az egy eszköz marad, - Ebben az évben hat osztályban a kreatív
térítenie.
amivel meg lehet fékezni a kifogásolható partnerség program elve mentén, heti
- Érzékeny téma a mobiltelefon használa- magatartást. Nem engedhetjük, hogy a
rendszerességgel pedagógus és művész
ta. Mit ír elő az iskola szabályzata erről? rend felbomoljon. Ha a szóbeli figyelmez- tartottak foglalkozást. Ez a program a
- A vezetőség álláspontja szerint az iskolá- tetés, írásbeli figyelmeztetés, intő kiküldése tanulás, az iskolai teljesítmény hatékonyban telefont csak akkor használjon a gyer- és szülő behívatása nem változtat a maga- ságát hivatott növelni. Milyen eredmémek, ha tanórán a tanítási cél érdekében a tartásán, a magaviseletét le kell vonni.
nyeket hozott?
pedagógus engedélyezi. A gyermekek
Nem értek egyet a büntető felmérővel. A -Az eredmények még nincsenek összesítpersze hozzák magukkal és ebből sok
magaviseletet a magaviseleti jegy kell tük- ve, így egyelőre még nem tudok a tudás
probléma is származik. Viszont annál a
rözze.
szintjén kimutatható eredményekről beszápedagógusnál, aki erre következetesen
- Itt is kiviláglik, hogy milyen fontos a
molni. Ezt ezután látjuk meg. Minden oszodafigyel, ez működik. Volt, aki elvette a szülőkkel való kapcsolattartás...
tály zárásként bemutató órát tartott: előtanulótól a telefont és csak a szülőnek ad- - Valóban. Szeretnénk többször találkozni adást mutattak be a IV. B. osztályosok,
tuk vissza. Aki viszont nem tudja betartatni az osztályközösségek szüleivel. Fontos a
amelyen minden szülő ott volt. A IV. A.
a szabályt, ott gondok vannak.
hatékony kommunikáció a szülők és az
osztályosok szintén kreatívos foglalkozást
- Az év végi statisztikát figyelve szembetű- iskola között. Tapasztaljuk a mindennap- mutattak be, melynek helyszíne a tornatenő, hogy 19 esetben vontak le magavisele- okban, hogy a szülők igénye is mennyire rem volt, hogy beférjenek az érdeklődők.
(Folytatás a következő oldalon)
tet. Ez mire tud eszköz lenni?
megváltozott. Ma már sokkal bátrabban

ARCkép

5

„A gyermekektől kapom az erőt”

« Az igazgatónő úgy véli, hogy a befektett munka sok gyümölcsöt hozott, de még van tennivaló bőven.
(Folytatás az előző oldalról) - Földrajzból a VII. B. osztályosok a bemutató órát
akkorra tették, amikor itt voltak a
biatorbágyi testvériskolából. A matematika órán a VI. A osztályban is elkészítették a maketteket.
Bár a szülők részéről érkezett aggodalom, hogy ezek a foglalkozások ne menjenek a tanulás rovására, én azt tapasztaltam, hogy ezekben az osztályokban a
gyermekek bátrak lettek, minden gyermek meg tudja fogalmazni véleményét.
A kreatívos foglalkozásokon sokat dolgoztak csoportban, rugalmasabban kezelték a helyzeteket, gyorsan megtalálták
a módját annak, hogy kezdjenek hozzá
az adott feladathoz. Azt látom a benne
dolgozó kollegákon, hogy belőlük is sok
jót kihozott.
- Lesz lehetőség a folytatásra?
- Erről egyelőre nem tudok mit mondani.
Július elején kiértékeljük az évet azokkal
a pedagógusokkal és a művészekkel,
akik részt vettek ebben a programban.
Sajnos hiányosságokat is tapasztaltunk
ebben a folyamatban a szervezés szintjén, mivel a felelős programkoordinátor
betegség miatt nem tudott eleget tenni
minden vállalásának.
- Az iskola ugyan intézményileg egy,
mégis több épületben működik a községben. Hogyan lehet összefogni, öszszetartani az épületekben folyó munkát?

- Ez külön kihívás, de igyekeztünk figyelni minden helyszínre. Például már
azzal is, hogy a különböző rendezvények, megbeszélések helyszínét is váltogattuk. A nyári szavalóversenyre felmentünk Csutakra, máskor ők jönnek le.
Fontos, hogy legyőzzük ezeket a korlátokat.
- A tanév záróakkordjaként, szép példája volt az együttgondolkodásnak az IIV. osztályosok közös ünneplése.
- Jó kezdeményezés volt ez az ünnepségsorozat és azt gondolom, hogy valami
elindult, de még nagyon az elején vagyunk. Az igazgatóság részéről megkapták a támogatásunkat és továbbra is azon
leszünk, hogy legyen folytatása ennek az
együttműködésnek minél több területen.
Kiemelném, az idei Cseres Tibor emléknapot, hiszen, úgy szerettem volna, hogy
minden gyermek részt vegyen, vállaljon
benne. Állítom, hogy ilyen nem volt,
hogy ennyi gyermek ott legyen az emlékmű koszorúzásánál, és utána is tömve
volt a kultúrotthon. Az akkor levetített
Mindenki című film akár rólunk is szólhatna, és ha egy kicsit magunkba nézünk, akkor tanulhatunk belőle.
- Mi az, amit leginkább elkönyvel a
munkája, erőfeszítése elismeréseként?
- Nekem az a könnyebb, ha gyermekek
között vagyok. A gyermekektől kapom
az erőt, arra vagyok a legbüszkébb, ha
azt látom, hogy a jóra megmozdulnak.

Példának említhetem, hogy a nyolcadikosoknak feltettem néhány kérdést, arról, hogy min változtatnának az iskolában. Komolyan vették a kérdésemet, és
elismerően szóltak a változtatásokról,
észrevették azokat, visszajeleztek.
Sikernek könyvelem el, hogy megszerveztük a Simonyi Zsigmond helyesírási
vetélkedő megyei szakaszát, amelyről
elismeréssel szóltak a kollegák, a tanfelügyelő is. A Jeles napok alkalmával itt
volt a tanfelügyelőnő, sőt az Iskola másként hetén jött a körzetes tanfelügyelő is,
hogy megnézze, mi történik a V-VIII.
osztályban. Nem kellett szégyenkeznünk. Az idén először órarendszerű táblázatba írták be az V-VIII-ok a tervezett
tevékenységeket. Sok szép élményben
volt részük. Természetesen ez nem azt
jelenti, hogy nem lehetne még javítani.
- A vezetőváltás minden intézmény belső életét befolyásolja. A helyi pedagógusközösségben kisimultak-e a véleménykülönbségek?
- Nincs kisimulva még minden, de az év
vége felé úgy látom, hogy sok feszültség
kiengedett és sokkal jobb a hangulat,
mint tavaly ilyenkor. Meggyőződésem,
hogy a jó munkahelyi légkörért mindenki kell tegyen.
- Bár a beszélgetésünkben nem tértünk
ki részletesen rá, de a tanévben volt felmutatható eredmény is bőven. Elég
ránézni itt a polcokon sorba rendezett
kupákra...
- Nagy örömünkre szép eredményeket
tudhatunk magunkénak. Egyetlen hétfő
sem telt el úgy, hogy a négyszögben
eredményekért ne tudtunk volna diákot,
tanárt megdicsérni és díjazni. Ez nagy
dolog.
A rajzversenytől a különböző tantárgyversenyekig, körzeti, megyei, még országoson is. Különböző fesztiválokra
jutottak el, a sportban az I-IV. , az V.VIII. sok győzelmet arattak a különböző
bajnokságokon. Sokszor a két iskolabusz
sem volt elég a versenyeken való részvétel lemenedzseléséhez. Mindezekre nagyon büszkék vagyunk.
- A további munkához erőt, lendületet, kitartást kívánok, de mindenekelőtt pihentető vakációt Önnek és az
iskola munkaközössége számára!
Az interjút Barabás Zsófia készítette.
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Lovas táborok sora vette kezdetét a vakációval
Június 20-án kezdődött a 2018-as év
első lovastábora a Remetei Lovasklubnál,
ami a kezdő lovaglók számára volt megtartva.
Az első nap a gyerekek megismerkedtek
a lovarda lovaival és kezdetét vette a program. Bemutatták, hogy milyen részekből
épül fel egy nyereg és egy kantár, majd az
első edzésnél elsajátították a lovaglás alapjait. Ezt követően egy bemutatón vettek
részt a táborozók, amelyen Székely Lehel

állatorvos a lovakról és betegségeikről
mesélt. Miután mindenki megpihent, a
második edzés is lezajlott. Másnap újabb
bemutatót láttak, ahol bepillantást nyertek
a patkolókovács munkájába.
Minden nap két edzést tartottunk a gyerekeknek, a segédoktatóink segítségével. A
jókedv és az izgalom az első pillanattól
kezdve mindenkinél megvolt és ez a tábor
alatt sem lankadt. Napról napra egyre többet tanultak és fejlődtek a táborozóink. A

segédoktatók próbáltak minél több tudást
átadni a táborozóknak és felkészítették
őket a táborzáró versenyre, ami június 24én volt. Mindenki nagyon izgult az utolsó
nap előtt, hogy hogyan fog majd sikerülni
neki a verseny.
Szerencsére az idő kedvezett, mert gyönyörű napsütésben zajlott le a verseny. A
legkisebb versenyzőnktől (5 éves) elkezdve mindenki nagyon ügyesen versenyzett,
viszont mint, ahogy minden versenynél, itt
is megvolt a három legügyesebb: 1.hely
Péter Tihamér; 2. hely Simonfi Kinga; 3.
hely Siklódi Chintia. Rengeteg jó élménynyel tértek haza a táborozók, a szülők és a
szervezők örömére.
A második táborunk június 26-án vette
kezdetét, a díjugratók számára. Ezáltal a
díjugratók felkészültek a régió bajnokságra, amely a Remetei Lovasklubnál került
megrendezésre. Minden nap kemény edzésen vettek részt a táborozók, amelyeket
Balázs Sándor edző tartott.
A további eseményeinkről a Remetei
Lovasklub facebook oldalán
tajékozódhatnak az érdeklődők, ahol képes
összefoglalót is láthatnak táborainkról,
rendezvényeinkről.

« Kezdő lovasok illetve díjugratók számára tartottak tábort a Remetei Lovasklubnál.

« BAJKÓ HANNA (Ditró)

Színjátszók találkoztak immár hetedszerre
Június 8-án tartottuk a VII. Gyergyó-medencei Gyermek és
Ifjúsági Színjátszók Találkozóját Remetén. A zsúfolt hétvégek
miatt az időpont egy korábbiról elmaradt, így a VIII. osztályosok
aznapi ballagása miatt több csoport visszalépett. Végül öt nagyon
színvonalas előadást nézhetett meg az, aki időt szánt erre.
A rendezvényt a templomtéri IV.B. osztály tanulói nyitották
meg a Csiporka és Csuporka című előadással, melyet Nagy Erzsébet tanítónő és Kristó Róbert művész tanított be.
A VIII. B osztály az Osztályfőnöki óra című jelenettel lépett
színpadra, amely külön is dicséretet érdemel, mert sajnos isko-

lánkban nem igazán mutatkozik akarat az V-VIII. osztályosok
között a színpadi szereplésre, ellentétben a városi vagy más községi iskolákkal. A jelenetet Maștaleriu Erzsébet igazgatónő, és
Balázs K. Attila osztályfőnök tanította be.
Utánuk a nagyon kicsi II. B. osztály tanulói következtek egy
nagyon szép mesejátékkal, címe A gyöngyöt síró királykisaszszony, melyet Balázs K. Ildikó tanítónő tanított be, ők megmutatták, hogy szinte nincsen alsó korhatár a jó szerepléshez. Sorban
utánuk a templomtéri III. B. osztály Csalóka színjátszó csoportja
következett, akik A csicseri történet című vidám jelenetet mutatták be. Ők nagyon szeretik a színpadi szereplést, sokszor állnak
színpadra, akár versenyen is megmérettetjük magunkat.
A sort a Fogarassy Mihály Általános Iskola Hétszínűek csoportja ( VII. osztályosok) zárta az Elszálltak című előadással,
melyet írt és rendezett Bartalis Boróka magyar szakos tanárnő.
A rendezvényen 137 gyerek lépett színpadra 7 pedagógus irányításával.
Idén is, az előző évekhez hasonlóan, anyagilag a Remete község Önkormányzata, és az iskolánk szülői közössége támogatott,
erkölcsileg az iskola vezetősége, munkával az iskola adminisztrátora és kisegítő személyzete, helyszínnel a Balás Gábor Művelődési ház vezetője, melyet tisztelettel köszönünk.
Bízunk benne, hogy jövőre egy mindenkinek megfelelő időpontot tudunk találni a rendezvény lebonyolításához, és lesz több
« Bár kissé nehéz volt a jó időpontot megtalálni, de a színjátszó találkozó sikeres volt. vállalkozó szellemű gyerek és pedagógus.
« MINCSOR ERZSÉBET tanítónő
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A Pedagógus Szövetség eseményei
Honismereti kirándulás
Tanítók Napja
pedagógusoknak

A tanév utolsó hónapja, a június, igen mozgalmas volt
a helyi Pedagógus Szövetség számára.
A tanévzárás után, június 18-án, 16. alkalommal megszerveztük a honismereti kirándulást az aktív és nyugdíjas
pedagógusok számára.
Az úti célunk Kolozsvár volt. Az oda vezető út során
figyelmünket, gondolatainkat Laczkó-Szentmiklósi Endre
kollégánk irányította, aki érdekes történelmi eseményeket
mesélt, amelyek az adott tájhoz, helyhez kapcsolódtak.
Erdőszentgyörgyön megálltunk és a Rhédey kastélyt
szemlélve, meghallgattuk, hogy a történelmünk során milyen jelentősebb események fűződtek hozzá és névadó
gazdái emberségről, tisztességről példát adva milyen szerepet töltöttek be a történelmi idők folyamán.
A következő állomásunk Aranyosgerend volt, ahol először egy Árpád-kori templomba mentünk be. Ezt a templomot Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére ajánlották. A
sekrestyeajtó szemöldökkövén levő 1290. évet jelölő felirat után alkothatunk képet a templom építkezésének idejéről, menetéről. Hallgatva a lelkész bemutatását egy időutazást tehettünk a történelmi időben egészen napjainkig.
A templom közelében megnéztük a romladozó állapotban
levő Kemény-kastélyt, mely láttán még jobban összeszorult a mellkasunk a jelen valóságának súlya alatt.
Ezek után megérkeztünk Kolozsvárra. Folytattuk a történelmi múltba való utazásunkat, merengésünket. Először
a Házsongárdi temetőbe mentünk, ahol népünk, nemzetünk nagyjainak, kiemelkedő, irányt adó személyiségeinek
sírhelyeit kerestük fel. Ezt követően a Farkas utca és a
központ műemlékeit néztük meg. Emlékezetes marad ez a

kirándulás is, hisz mindvégig a figyelmünk fel volt keltve
s tudatosan szemléltünk, figyeltünk. Állandóan rendszereztük ismereteinket a múlt és jelen között.
Köszönettel tartozunk Laczkó Szentmiklósi Endre kollégánknak, aki most is nagyon sok mindent tudatosított
bennünk, valamint az Avully Alapítványnak, aki a kirándulásunk anyagi részét igen jelentős arányban fedezte.

Ebben az évben június 29-én, pénteken a Pedagógus Szövetség és a Fráter György Általános Iskola vezetőségének szervezésében megtartottuk a Tanítók Napját.
Az ünnepség egy tanévzáró díszüléssel kezdődött, mely keretében először megköszöntük Laczkó-Szentmiklósi Judit tanárnőnek és Trucza Éva óvónőnek, hogy 20 éven keresztül vezették a
Romániai Magyar Pedagógus Szövetség helyi közösségét. A
köszönetek sorában következtek a nyugdíj előtt álló kollégáink:
Divoiu Charlotte, Jánosi János, Laczkó Ilona és Mincsor Béla
pedagógusok. Közösségünk nevében megköszöntük, hogy évtizedeken keresztül a gyermekek oktatása – nevelése érdekében
tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

« A templomtéri emlékoszlopnál koszorút helyeztek el a remetei pedagógusok tiszteletére.
Ezek után megköszöntük mindenkinek a 2017-2018-as tanévben
végzett lelkiismeretes, emberséges, kitartó, áldozatos, értékes
munkáját, amelyet tanulóink érdekében ki-ki tett, függetlenül
attól, hogy didaktikai vagy nem didaktikai személyzet, vagy éppen más intézményben van a hivatalos állása. Ezt egy kötetlen
társalgás követte.
Ünnepségünk második részének az volt a célja, hogy felkeressük a temetőben a hajdani pedagógusok, vagy az intézményünkben dolgozók sírhelyeit, amelyre egy virágcsokrot helyeztünk el
tiszteletünk jeleként. Nem feledkeztünk el azokról sem, akik a
ditrói temetőben nyugszanak.
Végül a valamikor is Gyergyóremetén tanító pedagógusok tiszteletére állított emlékoszlopnál helyeztünk el egy koszorút. Az
ünnepségünket Kántor Katalin nyugdíjas tanárnő zárta a gyergyói származású Kercsó Attila költő Kopjafák című versének
felolvasásával.
E nap alkalmára szerkesztett emléklapon Váci Mihály Jegenye
fényben című költeményéből a következőket idéztük:
„Ilyen kívántam lenni én is, ott, a
homokba szúrt nyárfa: - a tanító,
ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja,
irány azoknak, jel és biztató,
kik jönnek barázdákban botladozva.”
« BALÁZS TERÉZ elnök
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Szegényebbek lettünk
egy dalnokkal

Lelki nap a betegekért

2018. június 30-án, szombaton, a meghívásnak eleget téve,
Hajlák Attila István rk. plébános lelki napot tartott a Szent
2018. május 23-án futótűzként szaladt végig a falun a hír,
Lénárd templomban. Az elmélkedéssel és szentségimádással
hogy meghalt Laczkó Pista bácsi.
Pista bácsi azon emberek közé tartozott, akiről szinte min- összekötött alkalmat a betegekért, különösen a rákos betedenki csak szép emlékekkel beszél. Volt akinek az maradt meg, gért ajánlották fel a jelenlévők. A plébános magával hozta
hogy mindenkihez volt néhány kedves szava, vicces megjegy- Szent Peregrin ereklyéjét és a hívek egy szívvel kérték a szent
közbenjárását.
zése, beszólása. Sok időstől azt lehetett hallani, hogy ha az
úton meglátta, ha kellett felsegítette a szekerére és akár néhány-száz méter erejéig is, de segített rajta lovas fogatával.
A legtöbben viszont a daloló Pista bácsira emlékeznek.
Mindenkivel megosztotta tudását. Ha kellett, akkor magyarországi gyűjtőknek énekelt szívesen népdalokat, de volt alkalmunk a tánctáborban, kézműves táborokban, falunapokon
illetve a Csutakfalvi Svájci Napon is megszólaltatni nagyobb
tömegek előtt. Ő mindig szívesen tett eleget a felkérésnek és
volt amikor már különböző trükkökkel kellett eltávolítani a
mikrofon közeléből, mert nem csak szeretett énekelni, hanem
minél többet át akart adni az utókornak.
Ha gazdagnak szeretnéd érezni magad, csak számold össze
a dolgaid, amiket pénzért nem kaphatsz meg - tartja a bölcselet. Laczkó Pista bácsi ennek a bölcseletnek is eleget tett, amikor több száz általa ismert éneket papírra vetett.
Erre a lelki napra beteg embertársaimat és családomat
Többet már nem hallhatjuk élőben a hangját. A „Hallod-e
vittem a szívemben, kérve Szent Peregrin közbenjárását érette, szegény juhászlegény?” című ének már csendül fel az ő
tük. Rávilágított élethelyzeteimre és megerősített engem abszájából, viszont az énekes füzeteiből még mindig tanulhaban a hitben, hogy nem elég betegségeimet testileg orvosolni,
tunk.
Köszönünk Pista bácsi, mindent amit tett Gyergyóremeté- hanem lelkemben is rendet kell tenni, mert betegségeink lelki
eredetűek. Ha nem szabadulok meg haragomtól, sérelmeimért! Nyugodjon békében!
től, meg nem bocsájtásaimtól, akkor az a testemen fog jelent«« PORTIK-BAKAI
PORTIK-BAKAI ÁDÁM
ÁDÁM kezni betegség formájában. Nem Isten adja a betegséget, ha-

« In memoriam Laczkó Pista bácsi.

nem Ő megengedi mindazért, hogy le tudjam vetni régi ruhámat és megszabaduljak sérelmeimtől.
A lelkiatya olyan szépen megfogalmazta: ha a sebeinkre
építjük az életünket, akkor fájni fog az élet. Megerősített az
ima erejéről, hogy kell imádkozni és minél többet imádkozom
annál jobban fogom érezni a szükségét, ha pedig elhanyagolom imaéletemet egyre jobban elhalványul kapcsolatom Istennel és nem fogom szükségét érezni. Élek az Ő szavaival, amikor azt mondta, ha ő lenne az orvos az volna az első kérdése
betegéhez: „Milyen az ön ima élete?” A receptre pedig elsőként az imát írná fel. Bíztatott arra is az Atya, hogy kérjük a
szentek közbenjárását, mert minden betegségnek van védőszentje, aki közben jár érettünk, hogy meggyógyuljunk. Rávilágított arra, hogy szenvedéseinket fel is ajánlhatjuk más emberek gyógyulásáért vagy egy jobb cél érdekében.
Kibontotta a Jézussal való kapcsolat lényegét. Mikor találkoztam Vele legelőször és van-e vele élő kapcsolatom Vele?
Ha találkoztam Jézussal, akkor soha többé nem akarok Tőle
elszakadni. Jézus jelenléte életemben békét, szabadságot és
nyugalmat jelent. Segített rálátni saját magamban, arra,
hogy imaéletemben mi az, amit jól csinálok, és mi az amin
változtatni tudok, hogy még közelebb érezzem magamhoz.
Rávilágított arra, hogy imakéréseimben sose feledjek el
bízni benne, hisz azért kérek, mert várom, hogy megkapjam
amit kértem, de tegyem hozzá azt is, bármit is kérek, „Uram,
legyen meg a te akaratod!” Ő minden helyzetből a legjobbat
hozza ki és mindent a javunkra formál.
« BALÁZS HAJNAL résztvevő

CSOPORTkép

A jövő
elkezdődött
2018. június 4-én a Fráter György
Általános Iskola V. osztályos fiú csapata, Gyergyóditróban vett részt egy három csapatos kézilabda tornán, ahol annak ellenére, hogy az ellenfelek VI. osztályosok voltak, megnyerték a Ditróit
Kupát.
Eredmények: Ditró – Gyergyóremete 69, Gyergyóremete – Csíkszentdomokos
9-8 és Ditró – Csíkszentdomokos 5-8.
A gólkirályi címet a gyergyóremetei
Csortán Dávid érdemelte ki 11 góllal.
A gyergyóremetei csapat edzői Mincsor
Béla és Balázs-Kercsó Botond
A 2017-2018-as tanév vége két testnevelő tanár életében is nagy változásokat hagy maga után.
Jánosi János tanár úrnak nem lehet
panasza, ugyanis fiatal tanítványaival
beírta Gyergyóremete nevét a gyerekfoci történelmébe, és a csúcson befejezve,
felejthetetlen élményekkel vonul vissza.
A kézilabdások szintén büszkék lehetnek Mincsor Béla tanár úrra, aki a kezdetekben az évtizedes jégkorongsikereket a kézilabda sikersorozatokkal folytatta. Nyugdíjba vonulásukkal átadják a
teret a jövő nemzedékének.
Azt mondják, hogy akkor lesz nagyon finom az étel, ha a szakácsnő a
lelkét is beleadja a készítéskor. Nos,
ezzel így voltak a nyugdíjba vonuló
sporttanáraink is. Azért volt olyan sok
jóra sikeredett, látványos jégkorong,
foci és kézilabda eredmény községünkben, mert az edzők nem csak mesterségként kezelték a szakmájukat, hanem hivatásként is. Vállalták az áldozatot, ami
ezzel a munkával járt. Tehetségeket neveltek ki, akiknek irányították fejlődésüket. Természetesen a szülők, az iskola és
a támogatók szerepe is fontos minden
csapatsport esetében.
Zárásként mint mondhatnánk mást,
mint azt, hogy köszönjük a nyugdíjba
vonuló tanáruraknak a több évtizedes
munkáját és adja Isten, hogy sokáig erőben, egészségben élvezhessék megérdemelt nyugdíjas éveiket.
A nyomukba érkezetteknek pedig a
lecke fel van adva. Nem könnyű a magas mércét fenntartani, de az ifjak tudását és ambícióját látva jogosan reménykedhetünk a sikerek folytatásában.
Bakai
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Matekben gazdagodva
A 2018-as matektábor június 25-én kezdődött és 29-én ért véget. A tábor célja az
volt, hogy mindenki picit ismételhessen, tanulhasson és értse meg a matematika
nyelvezetet, hogy ne nyűg, hanem inkább szórakozás legyen a matematika.
A tanító nénik kitaláltak egy „társasjátékot”, aminek a lényege az volt, hogy, aki
jól teljesít beérhet a MATEK BIRODALOMBA. A pályán voltak buktatók és előre
léptetők is, mint minden ilyen játékban, csakhogy itt műveleteket kellett elvégezzünk
ahhoz, hogy megtudjuk előre, vagy hátra visz az illető szám. Hihetetlen nagy izgalmat
hozott ez az egyszerű kis játék, mindenki hangyaszorgalommal dolgozott, hogy mielőbb bejuthasson és kitűzhesse saját készítésű zászlóját a MATEK BIRODALOMBAN.
Minden nap közös ebédre mentünk a lakodalmas
terembe, ahol a tanító
nénikkel imádkoztunk, és
nagyon finomakat ettünk.
Ebéd után félórás szünetünk volt, s bár az idő nem
kedvezett, mi feltaláltuk
magunkat, jókat játszottunk.
« Bejutni a Matek Birodalomba - ezért dolgoztak a táborozók egész héten.
Az első nap miután
elmondtuk és leírtuk, hogy miért is jöttünk a táborba, milyen elvárásaink vannak,
majd belevetettük magunk a munkába. Mindent átismételtünk: összeadást, kivonást,
szorzást, osztást, törteket, műveletsorokat. Írtunk egy röpke „felmérőt” is , hogy ellenőrizzük magunkat, mennyit felejtettünk. Délután a feladatbankból oldottuk az aritmetikusan megoldható szöveges feladatokat, meg műveletsorokat, hogy haladjunk a
birodalom felé.
A második nap az ábrázolással megoldható feladatokkal foglalkoztunk, matekes
játékokat játszottunk, majd a nap végén új szabályokat is hoztunk: a zajongókat, meg
az egész nap csendben levőket előre, illetve hátralépésekkel jutalmazzuk. A harmadik
napot már így kezdtük. A napot az összehasonlítás módszerének megismerésével töltöttük. Dolgoztunk a táblánál, megtanultunk jobban egymásra figyelni, egymásnak
magyarázni, összhangban dolgozni. Csütörtökön matekes jó kedvvel kezdtük a napot,
ismét szembenéztünk magunkkal, lássuk mit tanultunk. Minden jó feladat közelebb
juttatott a MATEK BIRODALOM kapujához.
Pénteken, a záró napon, kiszíneztük a diplomákat, amibe mindenki beledolgozott,
hisz a kis mértani alakzatokra készült rajzok alkották az elejét, míg a hátára Emi tanító néni elkészítette a „társasjáték” miniatűrjét, így ezt továbbra is használhatjuk.
Miután ezzel is megvoltunk, következett egy nagyon jó meglepetés. Eljött hozzánk, két
Vöröskeresztes önkéntes, akik bemutatták, hogyha valakinek valami baja esik, hogyan kell eljárjunk. Ezt a kis meglepetést Eszternek, a Varga Edit tanító néni lányának köszönhetjük, aki szintén Vöröskeresztes, és egyébként egész héten segített a táborban. Mivel a tábor végéhez értünk mindenki elmesélte, hogy érezte magát a héten,
megvalósultak-e az elvárásai. Ezután elfogyasztottuk az utolsó közös ebédet, elbúcsúztunk és jó élményekkel, új barátokkal gazdagodva ment mindenki haza.
A tábor nagyon hasznos volt, sokat tanultunk, és gazdagodott a matematika tudásunk. Fantasztikus élmény volt egy új csapat részének lenni, és fejlődést jelentett számomra, hogy kilépve a megszokott, hétköznapi élethelyzetből, sok új tudással gazdagodtunk. Köszönjük azt a sok finom, mindennapi ebédet, a tanító néniknek köszönöm,
hogy minden órát érdekessé tudtak varázsolni, s ezek alapján állíthatom, minden kétséget kizárva: érdemes volt belevágni ebbe a matek táborba.
Köszönet a tábor támogatóinak: a Helyi Önkormányzatnak, az iskolánknak, az
Avully-Remete Alapítványnak, a szülőknek valamint Varga Edit és Balázs-Bécsi Emília tanítónők munkáját.
« PORTIK EMŐKE IV.A és PORTIK BERNADETT III. (Csutakfalva)
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JELES NAPOK ERDÉLY SZERTE
2. Szent Iván hava: Készülődjünk a nyári napfordulóra!
A Jeles Napok foglalkozássorozatunk
második alkalma 2018. június 14-én
került megrendezésre. Az első alkalomhoz hasonlóan most is közösen megtanácskoztuk tanító társaimmal a teendőinket, segédanyagokat osztottunk meg
egymással, hogy minden tanító tudja
tanítványaival megbeszélni a júniusi
hónap időjós, jeles napjait. Kérdőíveket
osztottunk ki, amelyben rákérdeztünk a
nyári időjós napokhoz fűződő hiedelmekre, a Péter és Pál napjához kötődő
emlékekre, valamint arra, hogy ismernek-e a nyári napfordulóhoz kapcsolódó szokásokat. Ez alkalommal is egy
szép gyűjtésünk lett, mely mindenképpen a falunk szemléletét tükrözi. Gyűjtésünk is ráigazolt arra, hogy a mi vidékünkre nem jellemző a Szent Iván-éji
tűzugrás. Ezt igyekeztünk tanulóinkban
tudatosítani, miközben a világszemléletüket, általános műveltségüket bővítettük.
Ennek az alkalomnak a helyszíne a
csutakfalvi Balás Jenő Általános Iskola
volt. Reggel 8 órától 9 óráig érkeztek a
tanulók szépen, ünneplőbe öltözve. Minden tanuló előbb a saját évfolyamának
megfelelő osztályterembe ment be. Az
osztálytermek kézműves műhelyeknek
voltak berendezve. Az előkészítő osztályban nemezelést lehetett tanulni.
Mindkét nemezelési módszerrel lehetett

« A ceremóniamester Sándor Csaba néptáncoktató volt.

« A csutakfalvi iskola udvara megtelt gyermekkacajjal. Élő népzene kíséretében ropták a táncot az elemisek az iskolaudvaron.

dolgozni, úgy a száraz (tűnemezelés),
mint a vizes nemezeléssel. Az első osztályban fonalmunkákkal ismerkedhettek:
kártyaszövéssel, kötőszövővel, valamint
a kötélveréssel, fonásokkal, bogozásokkal. Itt csapatmunkában osztálykötelek is
készültek. A második osztályban a gyapjú feldolgozásának különböző eszközeit
ismerhették meg, mint a léhelt, leánykát
stb. Ebben az osztályban fonalbabákat
készítettek, gyöngyöt fűztek. A harmadik osztályban a verecselést tanulták,
ami nem más, mint a négyes fonás. A
négyes fonáshoz hasonlóan kell a nyolcas, tizenhatos, harminckettes fonást is
végezni. Ez a fonás az alapja az aprószentek és az ostorfonásnak is. Itt még a
zsinór készítésének egyik módját is megtanulhatták. A negyedik osztályban varrni tanultak. Minden osztályban a tanítók
mellett a falu asszonyai is segítettek.
Lelkesen dolgoztak, mindenki valamit
meg akart tanulni.
Nagyon sok szép munka lett a nap
végére, büszkén mutogatták a karkötőket, nyakékeket. Jó volt a hangulat, barátságban beszélgettek, dolgozgattak, s
néha-néha dalra is fakadtak. Külön élmény volt a sok szép gyermek látványa.
Az iskola udvarán gyerekek, a folyósón
gyerekek, de ha benyitottunk az osztálytermekben ott is gyerekeket találtunk.
Élet volt mindenhol!
10 órától összegyűltünk az iskola udvarán, ahol már égett a tűz. Körbeálltuk
a tüzet. A belső körben a III. osztályos
tanulók voltak, akik nemrég részesültek
az elsőáldozás szentségében. Mindany-

nyiunk örömére Sándor Csaba Lajos volt
a ceremóniamester. Ő beszélt a gyerekekhez, és kifejtette, hogy az elsőáldozás
révén egy bizonyos érettséget, nagykorúságot elértek, és ezért ők a kiválasztottak, beavatottak, akik a tüzet elsőként
átugorhatják. Őket követik a negyedikesek. Azért, hogy kellőképpen rákészüljünk erre a nemes feladatra meg kell tisztulnunk. Ezért megtanultuk a Fehér liliomszál… kezdetű népi gyermekjáték
kétféle változatát. Először a fiúk tanulták
meg, s utána a lányok a maguk változatát, s végül felváltva eljátszottuk. Ezután
kezdetét vette a körtánc, a moldvai.
(Folytatás a következő oldalon.)

« Az izzó parázson nemcsak a beavatottak, hanem mindenki átugrott.
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Szent Iván napja
(Folyt. az előző oldalról) Az élőzenét Molnár Szabolcs
prímás szolgáltatta, s őt kísérték a balánbányai zenészlegények. Egy adott ponton Csaba bácsi és Rigmányi Lajos
maga mellé szólította az összes fiút, s csak ők táncoltak a
tűz körül. A lányok összefogózva körülállták s énekszóval, csujjogtatásokkal kísérték, biztatták őket. Ezt követően Csaba bácsi a fiúkat elvitte, s háromszor átugratta őket
az udvar hátsó részében izzó parázson. A lányok járták
tovább a táncot. Mikor a fiúk végeztek, a lányok mentek
tüzet ugrani, s a fiúk ropták a táncot. Eredeti terveink szerint, csak a nagyok, akik voltak már elsőáldozók, ugorhatták volna át a tüzet, de a kisebbek is annyira akarták,
hogy meglopták maguknak ezt az élményt. Az osztálytermek, a „kézműves műhelyek” sem maradtak üresen, mert
voltak gyerekek, akik nem tudták abbahagyni a munkát
és továbbra is szorgoskodtak.
Dél fele jöttek a szülők a finom zsíros kenyérrel, teával
és limonádéval. Volt étvágy s a csillogó szemű gyermekeink jó étvággyal falatoztak. Végül egy rövid kiértékelés, köszönetnyilvánítás és egy utolsó szabad tánc zárta
ezt a különleges, élményekkel teli napot.
Ennek a napnak a varázsát a sok szép, ügyes, jókedvű,
életteli, csillogó szemű gyermek mellett, a sok mosolygós, büszke, segítőkész felnőtt jelenléte, az élőmuzsika és
a tűz látványa, a bujkáló nap és a fenyegetően komor fel-

Beszámoló az I. A és I. B osztályosok
Iskola másként hetéről
Az I.A és I.B osztályok közösen szerveztük meg az Iskola –
másként hetet. A hét témája a víz volt, mint energiaforrás. Célunk, a tanórákon tanultak gyakorlatban való megfigyelése, elmélyítése volt.
A hetet kirándulással indítottuk, Gyilkos-tó – Békási szoros –
Békás-tó és gát – Borszék útvonalon. Megreggeliztünk a Gyilkostónál, majd végigsétáltunk az alagúton és a szoros leglátványosabb szakaszán, a Pokol tornácán. Utána folytattuk az utunkat a
Békási-gátig. Ahogy egyre jobban közeledtünk, a gyerekek nagy
érdeklődéssel figyelték a 127 m magas, 430 m hosszú, Románia
legnagyobb víztározójának gátját. Ezután következett a sétahajókázás a Békás-tavon és a gát megfigyelése közelebbről, melynek
köszönhetően a vízierőmű hat turbinát hajt meg és teljesítménye
210 MW. A következő megállónk az ásványvízforrásokban gazdag Borszék volt, ahol több borvízkút vizét is megkóstoltuk, majd
egyet fagyiztunk.

« Víz projektre vállalkoztak a központi elsősök - megfigyelni, megízlelni, rácsodálkozni annak erejére, hasznára.

« A tűzugrás mellett változatos kézműves-foglalkozásokban is részük volt a diákoknak.

hők, valamint a füstnek az illata adta meg. Arról nem is
beszélve, hogy sűrű eső volt előtte is, utána is. Hittünk
abban, hogy gyermekeink is imádkoznak, és a Jóistentől
kérik a jó időt. Meg is kaptuk!
Ez alkalommal is 300 gyerek volt a résztvevő, de most
a felnőttek száma is megközelítette a százat, mivel sok
szülő felkísérte a gyereket és sok felnőtt belekapcsolódott
a gyerekek kézműves foglalkozásaiba. Külön öröm megtapasztalni a felnőttek nyitottságát, önzetlen segítségét, ha
a gyermekeinkről van szó.
Mindenkinek szeretném megköszönni a magam és
közösségem nevében, hogy ilyen segítőkészen támogattak és mindenki a maga lehetősége függvényében igyekezett segíteni. Ettől sikerült gyermekeinknek egy szép élményt, egy útravalót adni és mindenképpen jó volt újra
együtt lenni!
« BALÁZS TERÉZ tanítónő

Szerdán, a „Jeles napok Erdélyben” című program keretében
néptáncos bemutatón, az ezt követő táncházon és kézműves foglalkozásokon vettünk részt.
Csütörtökön Eszenyőbe látogattunk gyalogosan. Célunk Góga
Rózsika néni vízimalmának meglátogatása volt. A melegben
megtett gyalogút után jól esett a reggeli a friss levegőn, a fák árnyékában. Kérésünkre Rózsika néni elindította a malomkereket is,
így megfigyelhettük a víz erejét. Utána mesélt a malomról, a csergék mosásáról és bemutatta a malomházat. Élményekkel tele indultunk hazafelé és virágokat szedtünk a réten.
Pénteken külön programmal zártuk a hetet. Az I. A. osztályban vízzel kapcsolatos népmeséket néztünk meg, csapatokban
elkészítettük a mesék szereplőit és a bábok segítségével eljátszottuk. Az I. B. osztályban a vízzel végeztünk kísérleteket. Segítségünkre voltak a REDISZA RT. munkatársai, Kiss Izabella és
Bajkó Júlia. Köszönet nekik! A napot a hét kiértékelésével zártuk.
Mindenkinek nagyon hasznos, tanulságos és élményekben gazdag
volt ez a hét.
« FERENCZ EDITH és LACZKÓ MAGDOLNA tanítónők
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ANYAKÖNYV
Születés
Portik Lenke
Gogorița Noémi
Barcsa Hajnal

Nász

ANEKDOTA
Az egykori székely legény hazavitt egy
malacot. Otthon örvendtek az ajándéknak,
de darára már nem tellett. Mire az apja kérdezi:
– Oszt mit adunk neki, fiam?
– Nevet, édesapám. Nevet.

Portik Attila és

Csortán Réka
Sándor Tibor és
Petréd Angella
Portik Norbert és
Svinyuk Réka
Laczkó Gábor és
Fülöp Annamária

Utat álmodtam, kész az út;
fürkészem: milyen messze fut?

van alázatos szőnyegem,
naponta többször ehetem.
Mi kell még – kérdik –, nem elég?
Örülök persze – szólanék,
de csak a fejem ingatom.
Állok némán – és álmodom.

TUDJA-E, HOGY?
Harangháború

1914-ig a plébániatemplomnak 4 harangja volt. A világháború során csak
Kiadó
egy, a 621 kg-os nagy harang maradt
Gyergyóremete
meg. Ezért Kis Dénes plébános a
kicsibükki csengettyűt behozatta lélekÖnkormányzata és
harangnak a nagy harang mellé.
Polgármesteri Hivatala
1918-ban jött egy katonai rendelkezés,
Szerkesztőségi tagok:
mely szerint egy helyen csak egy harang
Barabás Zsófia
lehet. Ezért a csengettyűt, hogy nehogy a
Laczkó Margit-Hajnal
nagy harangot vigyék el mellőle, a
Portik-Bakai Ádám
kicsibükkiek nagy felháborodására elvitFotó:
ték Csutakfalvára. A kicsibükkiek kérték
Portik-Bakai Ádám
vissza a csengettyűjüket, de a csutakfalBalázs László
viak hajthatatlanok maradtak. Kölcsönös
fenyegetések is voltak. A kicsibükkiek
Nyomda
F&F INTERNATIONAL Kft. azt mondták, nehogy egy csutakfalvit is
A szerkesztői jog fenntartva! meglássanak a Martonka-patak túloldaA megjelent cikkek tartalmáért lán, mert akkor jaj neki.
az aláíró személy felelős!
Végül az egyháztanács nyomására a
csutakfalviak összeadták a pénzt és csenKövessék a facebook/
gettyűt vásároltak, amelyet Hollanda Jágyergyoremete oldalt.
Az újság a község honlapján, nos plébános az 1112-es püspöki engedély alapján áldott meg.
www.gyergyoremete.ro
oldalon is olvasható.

Várost álmodtam ide én;
fölraktam, itt van: az enyém.

Megvan végre az ablakom,
van szobám, ahol lakhatom,

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal

Gyergyóremete község
havonta megjelenő lapja

Álmodó

ahonnan majd a végtelen
tavaszi eget nézhetem.

1931
1936
1941
1933
1958
1945

Képes Vagyok

(1929 - 2018)

Fényről álmodtam: fény ragyog.
És álmodtam egy ablakot,

Gyász
Péter Balázs
Kozma Antal
Ferencz Teréz
Kozma Imre
Puskás Vilmos
Portik Iluska

Kányádi Sándor

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

« FÓRIKA SZIMONETTA IndepeDance Táncegyesület

