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« Kilenc osztályközösség - osztályfőnök, szülők,
gyerekek - vállaltak főzést a gazdanapon,
gazdagabbá téve ezzel a rendezvényt.

« Pityókaszedő verseny. Az idei gazdanap elérte célját, miszerint minél több gyerek kapcsolódjon be a játékos programokba.

A GAZDÁK ÉS A TERMÉNY ÜNNEPE
VI. Gyergyóremetei Gazdanap
Már hatodik alkalommal, mondhatnánk hagyományszerűen, hogy október harmadik vasárnapján gazdanapot tartunk községünkben.
A hónapokig tartó készülődés látható formát
öltött, amikor szombat délután megtelt a pálya
gyerekzsibongással, megérkezett a Fráter
György Általános Iskola két nyolcadik osztálya
az általuk készített dekorációval, feldíszíteni a
székely gazdálkodót ábrázoló gazdaasszonyt és
gazdát, hiszen a székely család így kerek, a család együtt gazdálkodik, mindenki kiveszi a részét a munkából, a gyerekeket is beleértve.
Vasárnapra virradva nagyon örültünk, hogy
az időjóslás ellenére az idő szép, nem esik az
eső, hiszen ahogy a gazdálkodásnak is, úgy a
gazdanapnak is egyik főszereplője az időjárás.
A napfelkeltével egyszerre megérkezett a puliszkafőzők csapata, hogy reggelire elkészülhessen egyebek mellett a túróspuliszka is. Nem
sokat kellett várni, hogy a helyi fúvószenekar
megadja a zenét a jó hangulathoz és étvágyhoz.
Az idei gazdanap egyik célja az volt, hogy
minél több gyerek kapcsolódjon be a programokba valamilyen formába, hogy a mai remetei
gyerekek is kapjanak ízelítőt az őseink gazdálkodói életviteléből, hogy jobban megismerjék a

hagyományainkat. Úgy gondoljuk ez sikerült is,
ha csak arra gondolunk, hogy több mint 170 rajz
érkezett a meghirdetett rajzversenyre, beleértve
a speciális csoport munkáit is, akik szebbnél
szebb traktorokat, állatokat ábrázoló őszi rajzzal
tették színesebbé ezt a napot.
A nap igazi hangulatát azok a gyerekek és
szüleik hozták meg, akik a tanítójukkal, osztályfőnökükkel közösen jöttek főzni. Nagy öröm és
élmény volt látni, ahogy a sok gyerek sürgöttforgott, ki a hozzávalókat, ki a tűzifát igyekezett
beszerezni.
Külön szeretnénk megköszönni annak a kilenc osztálynak, akik vállalták a főzést, gazdagabbá téve ezzel a rendezvényt. Bízunk benne,
hogy ők is élményekkel gazdagodtak egyénileg
és csapatként egyaránt.
Nagy népszerűségnek örvendett a Balázs Teréz tanítónő által vezetett kézműves foglalkozás,
és jó volt látni azokat a gyerekeket, akik bekapcsolódtak a közös táncba. A további programokban a gyerekek kipróbálhatták a pityókaszedést
is, több csapat összemérte gyorsaságát, ügyességét, ám a szülők csapata sem maradt alul a versenybe.
(Folyt. a 3. oldalon)
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NOVEMBERI ESEMÉNYEK
Kamarazene koncert

2018. november 4-én, vasárnap, 18 órától
a gyergyóremetei Balás Gábor Művelődési
Házban kamarazene koncertre kerül sor.
Közreműködnek: Bordos Nagy Kinga zongorán,
Molnár Tibor hegedűn és Kostyák Előd csellón.
Érvényes a Zenei Évad 2018-2019-es bérlete.
A rendezvény főtámogatói: Hargita Megye
Tanácsa illetve a Gyergyószárhegyi Kulturális és
Művészeti Központ.

Szent Lénárd búcsú

2018. november 6-án, kedden egyházközségünkben búcsúünnep lesz a Szent Lénárd
plébániatemplomban.
9 órától diákmise, 11órától ünnepi
nagymise. Szónok Sebestyén Ágoston
máréfalvi plébános.

Újra citera Remetén
Az elmúlt év októberében jöttünk először Gyergyóremetére a Lakiteleki
Népfőiskola által szervezett értékfeltáró kollégium munkatársaiként. Az akkor
készült interjúk és a minket ért pozitív élményekből rögtön világossá vált számunkra, hogy a település számos értékes hagyományt őriz. Örömmel tapasztaltuk, hogy még többen is vannak, akik népi hangszereken játszanak.
Népzenészként és citera tanárokként figyelmünket elsősorban a Remetei
Citerazenekarra fordítottuk. A négy főből álló zenekarral – név szerint:
Ivácson Imre, László Vilmos, Péter István és Péter Vilmos - azóta már többször találkoztunk és barátságot kötöttünk.
Megfogalmazódott bennünk, hogy miért ne lehetne Remetén is fiatalokból
álló citerazenekart összeszervezni, hiszen ez a néptánc oktatásban már nagyon jól bevált. Ötletünkkel felkerestük a község és az iskola vezetőségét, akik
egy emberként támogatták az elképzelésünket.

Előadás Erzsébet királynéról (Sissi)

2018. november 8-án, csütörtökön 17 órától
Laczkó-Szentmiklósi Endre történelem szakos
tanár Erzsébet királyné (Sissi) Emlékek Székelyföldön címmel tart előadást.

Bérletes színház

2018. november 18-án, vasárnap, 19 órától
a Kézdivásárhelyi Városi Színház bemutatja
a Bigámia című vígjátékát.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
Jegyek ára 15 lej illetve 20 lej.
Érvényes a Balás Gábor bérlet, amely 3 előadást
foglal magába és az első előadás kezdetéig
megvásárolható. Az előadás főtámogatói Hargita Megye Tanácsa illetve a Gyergyószárhegyi
Kulturális és Művészeti Központ.

Színház

2018. november 20-án, kedden, 19 órától, a Balás Gábor Művelődési Házban, a Gyergyószentmiklósi Figura Studió Színház, bemutatja bemutatja Elise Wilk, Hideg című darabját.

Könyvbemutató
Dézsi Zoltán Hűség és hűtlenség című regényének bemutatója lesz november 20-án, 18 órakor
a Községháza Tanácstermében. A bemutatót
beszélgetés követi. Minden érdeklődőt várunk!

Irodalmi est

2018. november 27-én, kedden, 18 órától
a Községháza Tanácstermében Kristó Tibor
költő könyvbemutatót tart valamint Cseke
Gábor költő irodalmi összeállítást mutat be.

Könyvbemutató
2018. november 13-án, kedden, 18 órától
Sarányi István újságíró Szóbeszéd című könyvnek valamint Ambrus István újságíró-szerkesztő
Szertelen szószedet című könyvének bemutatójára kerül sor a Községháza Tanácstermében.

Idén október 25.-től hangszerbemutatók keretében a központi és csutakfalvi
gyermekeknek megmutathattuk a citera sokszínűségét, amit a helyszínen ki is
próbálhattak. Célunk, hogy minél többen kapjanak kedvet a citerázáshoz és
iskolai keretek között megalapíthassuk a Gyergyóremetei Citerás Műhelyt,
melyben kicsik, nagyok és minden érdeklődő visszatanulhatja a Gyergyó
Medence citerás örökségét.
Jelentkezni a község pedagógusainál lehet. Az első foglalkozást 2018.
nov. 24-én délelőtt tartjuk. Az ezt megelőző este pedig november 23-án szülői értekezlet keretén belül részletes tájékoztatást tartunk.
A program megvalósulásában segítséget nyújt számunkra az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Csoóri Sándor Alap és a tiszakécskei Tisza-Folk
Alapítvány, valamint Gyergyóremete Önkormányzata.
Mindenkit szeretettel várunk:
Csüllög Edina és Vadas László népzene tanárok
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Kakasvágás és malacfogás a gazdanapon
(Folyt. a címlapról)
A gyerekcsapatok ügyességét leginkább a malacfogás tette próbára,
ugyanis a malacok be voltak kenve zsírral, így természetesen nehezebb
volt megfogni, de ennek ellenére akadtak ügyes, fürge gyerekek, akik
mégis elkapták őket. Aki nem akart versenyezni annak is akadt látnivaló
bőven, csatlakozhatott a pónilovasok táborához, megnézhette, hogy annak idején hogyan is verték a kaszások a kaszát, vagy éppen megkóstolhatta a helyi termelők által kínált termékeket. Továbbá megtekinthette a
helyi gazdálkodók által bemutatott állatokat, mert ami igazán színessé és
gazdagabbá tehet egy ilyen napot, az az, hogy minél több remetei gazda
mutassa be a számára legszebb és legértékesebb állatait.
Talán az gazdagodott a legnagyobb élménnyel, aki megtekintette a
Csutakfalváért Egyesület asszonycsapata által végzett hagyományos módon történő kakasvágást, és még inkább, ha meg is kóstolta a feldolgozott
kakasokból készült kakaspörköltet.
Ebéd előtt a résztvevők meghallgathatták id. Dr. Gál József volt remetei állatorvos előadását, aki a minőségi állattartásról beszélt a gazdáknak.
Ezután a Plébános Úr Isten áldását kérte a résztvevőkre, állataikkal
együtt. Mert a mezőgazdaságban tudjuk milyen fontossága van az áldásnak, az esőnek, a melegnek, a szélnek, és a szerencsének a jó terméshez.
Az áldás után jöhetett az ebéd. Mindenki kóstolhatott a diákok főztjeiből, a fent említett kakaspörköltből, a László Zoltán és Farcas Vladimir
férficsapata által készített ízletes báránytokányból, a György Árpád által
elkészült halászléből, vagy a grillen sütött halból, amit a Polgármester Úr
és csapata sütött.
Az ebéd elfogyasztása után a programok folytatódtak a szekeres ügyességi versennyel, sor került az emléklapok kiosztására, a tombolahúzásra,
és akinek kedve támadt, igazi pásztorostorral is harsinthatott.
Reméljük a ezen a napon mindenki gazdagodott egy kis tudással, hi-

Jeles Napok Erdélyszerte
5. Szüreteljünk, örvendjünk!
2018. október 21-én került sor a Jeles Napok
Erdélyszerte programsorozat ötödik alkalmára, mely
révén a Fráter György Általános Iskola kisdiákjai szervezetten belekapcsolódtak a falu gazdanapi rendezvényeibe.
Ez alkalommal a termés betakarításának örömére, az
őszi munkák befejezésére ünnepeltünk. A tanulók kézműves foglalkozásokon vettek részt, ahol Renáta néni
segítségével karkötőket készítettek bőrből. Különböző
bogozással, kötélveréssel is készültek karkötők a tanítók
segítségével. Ági néni tanításának eredményéül, nemezelés révén sok szép bárányka is született, s valamint a
fonalak feldolgozása révén nagyon sok gyereknek lett
egy lovacskája. A kézműves foglalkozást táncház követ-

« Különböző bogozással, kötélveréssel is készültek karkötők a tanítók segítségével.
te, ahol a zenészek húzták, s Balázs-Bécsi Csaba és Balázs-Bécsi Orsolya vezetésével tanulóink a tanítókkal
együtt járták. Nagy örömünkre szülők is belekapcsolódtak a közös táncba. Élmény volt együtt táncolni, s kihívást jelentett az alkalmazkodás, hogy a zenére figyeljünk, s arra táncoljunk, amit húznak.
Ez alkalommal is nagy élmény volt az együttlét. Köszönettel tartozunk Mindenkinek (gyerekeknek, felnőtteknek, szülőknek, szervezőknek, pedagógusoknak, támogatóinknak), akik hozzájárultak az esemény
sikeréhez!
« BALÁZS TERÉZ tanítónő

« Malacfogás. A fürge négylábú bizony próbára tette a lelkes malacfogókat.
szen a gazdák megoszthatták tapasztalataikat és nem utolsó sorban kikapcsolódhattak, megpihenhettek, hiszen e rendezvény célja egy mezőgazdasági idény lezárása is. Mert aki kötődik a hagyományokhoz, a földhöz és
az állatokhoz, amely, mint tudjuk nem a könnyű munkák közé tartozik,
annak jól esik a pihenés.
Természetesen, mint minden rendezvény mögött itt is egy szervező
csapat áll, akiknek köszönjük a munkáját, és köszönet mindenkinek, aki
hozzájárult a rendezvény sokszínűségéhez, az iskolának, a gazdáknak,
akik részt vettek állataikkal, a termelőknek, a főző és sütő csapatoknak, és
mindenkinek, aki munkájával, jelenlétével szebbé tette ezt a napot.
« SZABÓ CSABA alpolgármester és CZIKÓ DEZSŐ szervezők « Élmény volt együtt táncolni, s kihívást jelentett az egymáshoz való alkalmazkodás is.
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Tisztújítás a REMISZ-nél
Beszélgetés Balázs-Kercsó Botonddal, a Tolvajos Remetei Ifjúsági Szervezet újonnan megválasztott elnökével
Barabás Zsófia - Sok sikert kívánva, tisztelettel köszöntelek
új minőségedben, ugyanis a közelmúltban a REMISZ elnökévé neveztek ki.
Balázs-Kercsó Botond - Nagyon szépen köszönöm! Valóban,
nemrégiben tartottuk a tisztújító gyűlésünket, ahol az egyesület tagjai bizalmat szavaztak nekem. Ezúton is szeretném
megköszönni mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy én vagyok
a megfelelő ember erre a feladatra. Kicsit visszatekintve a
múltra, ha jól emlékszem 2009-ben csatlakoztam a
Remiszhez, akkor még csak meg sem fordult a fejemben,
hogy valamikor esetleg ilyen minőségben leszek a szervezet
tagja.
- Hogy éled meg ezt a megbízatást/feladatot?
- Kihívásként élem meg ezt az új szerepet és maximális erőbedobással szeretném végezni az ezzel járó feladatokat. Nagyon
remélem, hogy a szervezet többi tagjával együttműködve közösségépítő és élvezetes programokat tudunk majd szervezni
a remetei fiatalság számára.
- Megítélésed szerint milyen szerepet tölt be ma az ifjúsági
egyesület a községünkben? Mi az, amit felvállalhat az eddigieken kívül?
- Véleményem szerint az ifjúsági szervezetekre minden város,
község vagy falu életében fontos szerepet hárul. Szerencsére
ez nálunk így is van, mivel minden támogatást megkapunk az
önkormányzattól ahhoz, hogy aktívak tudjunk lenni és végezhessük a munkánkat. Azért nevezem ezt munkának, mert valójában sokan nem tudják elképzelni mennyi erőfeszítést igényel az önkéntesség, bármilyen kis összejövetel vagy rendezvény szervezése. Kívülállóként minden könnyebbnek tűnik.
Az eddigi jól bevált rendezvényeinken kívül szeretnénk még
új dolgokat kipróbálni és méginkább kivenni a részünket a
község életében. Szerencsére folyamatosan frissülünk, új tagok csatlakoznak, ezért van egy csomó jó ötlet és megvalósításra váró feladat. Mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy
ne csak két-három rendezvényünk legyen évente, hanem legalább havi rendszerességgel tudjunk minél több fiatalt egy helyen tudni.
- Minden váltás változással is jár. Te mit tekintesz a legfontosabb tennivalónak?

« Az Remetei Ifjúsági Szervezet alapcsapata folyamatosan új tagokkal bővül, frissül.

« Balázs-Kercsó Botond egyesületi elnök a közösségépítést látja legfőbb feladatának.
- Igen, pontosan így gondolom, hogy valamin változtatni kell
az elmúlt évekhez képest, mivel a most felnövő generációkat
már nem ugyanaz motiválja és vonzza, mint minket gyerekként. Lépést kell tartanunk a trendekkel, viszont valamilyen
szinten meg kell őriznünk azt az eszmét, amit képviselünk és
még vonzóvá kell tegyük a fiatalság számára. Ez igazán nagy
kihívás, hogy megtaláljuk azt az aranyközéputat, ahol mindenki jól érzi magát és minőségi időt tud eltölteni. Számomra
a legfontosabb tennivaló az, hogy olyan rendezvényeket szervezzünk, ahol tartós kapcsolatok és barátságok köttetnek,
amiért megéri itthon lenni, és ha esetleg valaki külföldre látogat, az vágyjon haza jönni.
- Melyek az „alapelvek”, melyeket ebben a munkádban követni szeretnél?
- Mindenképpen a következetesség és a pontosság az, ami
vezérel. Ezt igyekszem tartani a mindennapokban és a munkahelyemen is. Ugyanígy szeretném, ha az ifjúsági szervezetnél
is ezek az alapelvek érvényesülnének, mivel ha pontosan és
következetesen, lelkiismerettel elvégezzük a ránk szabott feladatot, akkor nem csalódhatunk magunkban. Nagyon örülök
hogy a velünk együtt tevékenykedő fiatalok ugyanígy gondolják és mindig mindenkire lehet számítani, amikor valamilyen
feladatot elvállal egy rendezvény szervezésénél vagy lebonyolításánál.
- Jellegéből kifolyólag viszonylag nagy a mobilitás egy ifjúsági egyesületben – ha csak arra gondolok, hogy telik az idő
és az ifjak csakhamar felnőttekké válnak. Mi jellemzi az
egyesület „kovászát”, kikkel tervezheted a közös munkát?
- Az utóbbi években nagy átalakuláson mentünk át, mivel
a ,,mag”, akik anno vezették ezt a szervezetet és akik miatt mi
is kedvet kaptunk hozzá, bánatunkra, ugyanakkor nagy örömünkre, már nem aktívak. Bánatunkra azért, mert nagyonnagyon sokat segítettek a tapasztalataikkal és a rutinnal, amivel rendelkeztek egy-egy esemény lebonyolításában és bizony
még mindig jól jön a segítségük. Mindemellett örülünk annak
is, hogy egyre több a lakodalom és a „Remiszes babalátás”, és
ez önmagáért beszél.
(Folyt. a következő oldalon)
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- Jelen vagyunk a közösségi oldalakon, részt veszünk a község
életében, fontosabb rendezvényein és ha valami nagyon fontos
tudatni valónk van az ifjakkal, néha még hirdetni is szoktunk a
kábeltévében. A kapcsolattartás nem nehéz ezen a szinten, mivel
(Folyt. az előző oldalról) A mostani tagok javarésze középiskolás,
hiába nagy a község, szinte mindenki mindenkit ismer. Elég, ha
tehát a 14-18 éves korosztály a leginkább aktív. Vagyunk néhá- megszólítjuk egy adott korosztály pár tagját és ők továbbítják az
nyan ,,öregek”, de szerencsére a fiatalság dominál.
információt.
- Meglátásod szerint mi tudja közösséggé formálni a helyi fia- - Tornatanárként dolgozol Remetén. Ez mennyire segít abban,
talságot?
hogy közvetlen kapcsolatot teremts az ifjakkal?
- Úgy gondolom, hogy minden, ami pozitív irányba mozdíthat el - Nagyon szerencsésnek érzem magam emiatt, hiszen hivatásomminket az segít a közösség építésében is. Legyen szó egy konak és nem csak szakmámnak fogom fel a munkámat. Imádom a
moly rendezvényről vagy csak egy átlagos gyűlésről, ahol jó han- gyerekeket.
gulatban töltünk el akár tíz percet is, annak már közösségépítő
Mi felnőttek sajnos sokszor elfelejtjük milyenek voltunk gyerekhatása van, mivel ha az ember valahol jól érzi magát, oda máskor ként, viszont ez a szakma sosem hagy igazán felnőni, mindig
megköveteli, hogy picit gyerekek maradjunk. Ebből a szempontból is könnyű helyzetben vagyok, mivel ha meg kell szólítani az
ifjúságot, akkor nekem nem nehéz, hiszen nap mint nap találkozom velük, illetve egy adott korcsoporttal. Nagyon közvetlen a
viszonyom a diákokkal, a gyerekek érzik ha szeretik őket, törődnek velük és viszonozzák is azt.
- Mi az, ami jelenleg szervezeti szinten lefoglal titeket? Készültök-e valamire, terveztek-e valamit a közeljövőben?
- Szeretnénk minél aktívabbak lenni. Nemrégiben tartottunk egy
Halloween bulit, aminek nagy sikere volt, de tervezünk még játékesteket, karaoke estet, télen szánkózást, Mikulás járást ajándékozással egybekötve, közös karácsonyfa-díszítést, farsangolást és
a szervezet legfontosabb eseményét az ifjúsági napokat.
Bíztatni szeretnék minden fiatalt, hogy bátran jöjjön ötletekkel és
kérje a segítségünket bármilyen közösségépítő esemény meg« Közös társasjátékozás az egyesület által szervezett rendezvényen.
szervezésében, lebonyolításában.
is szívesen visszatér. Ha kellemes a társaság és jó a hangulat ak« Az interjút lejegyezte Barabás Zsófia
kor biztos vagyok benne, hogy jó úton járunk. Ez egy hosszú
folyamat, ami csak akkor működik, ha mindenki kiveszi a részét
belőle. Igyekszünk olyan rendezvényeket szervezni, ami segít
abban, hogy a helyi fiatalok megismerjék egymást, barátságokat
kössenek és közösségben jól érezhessék magukat.
- Véleményem szerint megtartó erővel bírnak a személyes kötődések, barátságok egy olyan időszakban, amikor nagyon sok
fiatal külföldön képzeli el a jövőjét, keresi a boldogulását. A
világszemlélet formálásában, a kapcsolatok kialakításában tudtok-e szerepet vállalni?
- Igazából nagyon vártam már ezt a kérdést. Ezt tartom az egyik
legfontosabb feladatnak, mint saját magam, mint a közösség
szempontjából. Csak arra gondolva, hogy régebben többször
megfordult az én fejemben is, hogy esetleg ne itthon képzeljem el
a jövőmet. Aztán arra gondoltam, hogy itt van a családom, itt
vannak azok a barátok, akikkel együtt nőttem fel és nem szeretném elhagyni őket. Mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy maradjon itthon, ha csak teheti. Ha valamit igazán el szeretne érni,
azt itthon is megteheti. Nagyon sok barátom van külföldön, de
mindenki hazavágyik. Talán a mi generációnk az, amelyik a leginkább elvándorol itthonról, de szerencsére ez legtöbbjüknél csak
időszakos és végül hazatérnek. Az ifjúsági szervezeten keresztül
pedig nagyon jó kapcsolatokat lehet kötni egymással, ami a későbbiekben akár tovább kamatoztatható esetleges munka és álláslehetőségekké.
- Nyilván a REMISZ egyfajta érdekképviselet. Milyen módon
tartjátok a kapcsolatot a helyi ifjúsággal, hogy minél szélesebb
réteget tudjatok elérni, megszólítani?

A közösségformálás a cél
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Tájékoztató a külföldön
dolgozó szülők
kötelezettségeiről
A 607/2013-as Hivatalos Közlönyben megjelent 257/2013
-as törvény és a 272/2004-es a gyerekek jogaira vonatkozó
törvény értelmében azok a szülők, akik külföldön dolgoznak
vagy tervezik a külföldre menetelt, kötelesek értesíteni a polgármesteri hivatal szociális osztályát, hogy munkavégzés
céljából huzamosabb ideig elhagyják az országot. Ugyanakkor kötelesek kinevezni egy személyt, aki a gyereküknek
gondját viseli a távollétük alatt.
A törvény azokra a családokra vonatkozik, ahonnan mindkét szülő külföldön dolgozik, vagy ha a család egyszülős és
ez a szülő külföldre megy. Abban az esetben, ha a szülők
nem tartják be a törvény előírásait 500-1000 lejes büntetés
róható ki.
Abban az esetben, ha a szülők külföldre mentek és ezt nem
jelentették az illetékes hivatalnál, a gyerekkel maradt felnőtt
köteles jelenteni, hogy a kiskorú vele maradt.
Azok a családok is, ahonnan csak az egyik szülő megy el
külföldre dolgozni, kötelesek jelenteni szándékukat a szociális osztályon, de nem kell hivatalos gyámot kinevezni.
Az intézkedésekre azért van szükség, mert sok gyerek veszélyeztetett helyzetbe került amiatt, hogy nem megfelelő körülmények között maradtak itthon, leromlott az iskolai teljesítményük, konfliktusaik lettek, érzelmi problémákkal küszködnek. Az ilyen helyzetben lévő családokat szociális munkások keresik fel, tanácsokat adnak és segítenek a gyerekeknek
a problémáik orvosolásában.
« RAMONA CAZAN szociális referens

XX. Mesevetélkedő
Október 20-án a XX. Mesék szárnyán mesevetélkedő
első fordulóját tartottuk iskolánkban. Ez a verseny 12
megyében zajlik egyszerre sok száz gyerek részvételével.
A gyerekek négyes csoportban készülnek fel a kapott
négy meséből, majd a versenyen együtt oldanak meg időre
tíz feladatot. A feladat és a megoldási idő egyforma a IIIV. osztálynak. Gyorsan és pontosan kell megoldani, ahhoz, hogy a csapat bejusson a II. fordulóba. Az elsőből a
csapatok kétharmada jut tovább.
Az első fordulóra a medencéből 50 csapat jelentkezett.
Két helyszínen szerveztük meg a versenyt. Remetén 24
csapat volt 9 Ditróból és 16 Remetéről. Közülük 16 csapat
jutott a második fordulóba, amely dec. 8-án szinten nálunk
lesz megtartva négy más mese feldolgozásával, a többi
Gyergyó-medencei csapattal együtt.
Iskolánkból továbbjutott csapatok: Kakukktojás, Pitypang, Rótikuló IV. A oszt. csapatok tanítónő Varga Edit,
Lepkék csapat III.A oszt. tanító Balázs K Ildikó, Mesemanók III.C oszt. tanító Becze Melinda, Meselovagok, Mesevár csapatok IV. C oszt tanító Oláh Annamária, Táltos csapat II. C oszt. tanító Balázs Teréz, Mesetörpék csapat II.A
oszt. tanító Laczkó Magdolna és az osztályom Papók nevű
csapata.
Köszönjük szépen az iskola vezetőinek, adminisztrátorának kisegítő személyzetének a segítséget, támogatást, tanító kollégáimnak a sok plusz munkát.
Bízom abban, hogy a második fordulóból is lesz több
továbbjutó csapat a megyei fordulóra.
« MINCSOR ERZSÉBET szervező

Szakmai továbbképző
Biatorbágyon
Egy pedagógus szerencsésnek érezheti magát, ha
értékes szakmai útról tér haza. Így voltunk mi is hárman - Bakos Zsófia, Fazakas Mónika, Csortán Enikő
óvónők -, akik egy biatorbágyi továbbképzésre kaptunk meghívást szeptember végén.
„Magyarnak lenni szülőföldemen” keretén belül szakmai továbbképzőn vehettünk részt Biatorbágyon a
„Czuczor Gergely” Tagiskolában október 25- 27 között.
Biatorbágyra érkezve, Gál Edit iskolaigazgatónő
fogadott minket. Csütörtökön délután kezdődött a továbbképzés, ahol még 2 alistáli és 5 biatorbágyi pedagógussal konfliktuskezelési ismeretekre tehettünk
szert. Pénteken délelőtt egy olvasás órát láthattunk Dr.
Lehelné Szentjóby Ildikó osztályában, történelem és
magyar irodalom órát Solti Emese tanárnő vezetésével
az ötödik és hetedik osztályban, ami nagy élmény volt
számunkra.
A pár nap alatt, amit Biatorbágyon töltöttünk meg-

« Óvónők továbbképzője. Értékes szakmai tapasztalatban volt részük a résztvevőknek.

próbáltuk a kellemest a hasznossal összekötni. Értékes
és nagyon hasznos dolgokkal térhettünk haza.
Köszönjük ezt a csodás pár napot a Czuczor Gergely Tagiskola munkaközösségének, Gál Edit igazgatónőnek! Mi is nagy szeretettel várjuk őket bármikor
Gyergyóremetére.
« CSORTÁN ENIKŐ, a résztvevők nevében
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Az Ezerarcú Nő Gyergyóremetén
V. Székelyföldi Nők Konferenciája
A Gyergyószentmiklósi Területi RMDSZ Nőszervezete sikeresen megszervezte az V. Székelyföldi Nők
Konferenciáját, október 19-20. között. A rendezvénynek a Csutakfalvi Közösségi Ház és Óvodaközpont
adott helyet. A szervezők célja: meggyőzni a nőket, hogy testi-lelki egészségük egyensúlyban tartása alap
lehet a sikeres érvényesülésük útján.
Pénteken a női előadók járták körbe
a női sokszínűség témáját, míg szombaton a férfiak osztották meg gondolataikat az ezerarcú nőről. A jelenlévő
nők nagy érdeklődéssel hallgathatták,
hogy milyen szerepe van a női mítoszoknak, a meséknek a női lét kibontakozásában. Simó Irma klinikai pszichológus, mentálhigiénés szakember
farkasokkal futó asszonyokhoz hasonlította a mai elvárásoknak megfelelő
nőket. Dr. Donáth Julianna bőrgyógyász szakorvos lelki és testi egészségük védelme érdekében tanácsokkal
látta el a jelenlévőket. Jánossy Alíz
tudósító, felelős szerkesztő ezúttal is
bebizonyította humoros előadásmódjával, hogy a gasztronómiában nagyon
jártas kolléganő. A Székely Konyha
kiváló sütő-főző háziasszonya a helyes táplálkozás szabályaira hívta fel a
figyelmet, illetve a táplálkozás méltóságáról tartott érdekkeltő előadást. Dr
Dósa Zoltán egyetemi docens, a Nőileg című folyóirat munkatársa a női

« Dr. Portik Edit Erzsébet, a konferencia háziasszonyának köszöntője.

« A színvonalas szakmai előadásokon kívül kulturális program is gazdagította a rendezvényt.
szépséghamisításról, a női érdekek
mindenek feletti előtérbe helyezéséről
győzte meg a hölgyeket. Szombaton
reggeli tornával indítottak a nők, majd
a férfiak előadásait hallgathatták kíváncsian. A sokszínűség, lendület, közösség jegyében Hegedüs Csilla az
RMDSZ Országos Nőszervezetének
ügyvezető elnöke előadásában beszámolót tartott az Országos Nőszervezet
eddigi értékteremtő munkájáról, majd
betekintés nyerhettünk Csép ÉvaAndrea parlamenti képviselő közéleti
tevékenységébe, illetve arról, hogyan
tudja összeegyeztetni otthoni, családi
szerepeit a parlamenti munkájával.
György Botond gyergyószentmiklósi
szociológus a nemi egyenlőtlenségekről folytatott kutatásának eredményeiről számolt be. Sógor Csaba európai
parlamenti képviselő A nők esélyei az
európai döntéshozatalban címmel tartott előadást. Az előadássorozatot a
házigazdák részéről Laczkó-Albert
Elemér polgármester zárta, aki a női
nemekről és igenekről szólt, maradandó élményt nyújtva a résztvevő székelyföldi nők számára. A szerzett él-

ményeket gazdagította a Gyergyói Fotóklub Nő című tárlata.
A kétnapos rendezvény jó alkalom
volt arra, hogy a három székelyföldi
megye (Hargita, Maros, Kovászna)
nőszervezeteinek közel 130 résztvevője időt szánjon arra, hogy tapasztalataikat, tudásukat, véleményeiket, észrevételeiket megosszák egymás között. Az
elhangzott előadások pedig meggyőzték a nőket, hogy a mindennapi munkájukban csak akkor lelhetik örömüket, akkor lehetnek sikeres feleségek,
édesanyák, ha vigyáznak testi-lelki
egyensúlyuk fenntartására.
Ezúton is köszönjük lelkes támogatóinknak a konferencia szervezésében
és sikeres lebonyolításához nyújtott
segítéségét: Gyergyó Területi
RMDSZ, Barti Tihamér elnök úr, Országos Nőszervezet, Sógor Csaba európai parlamenti képviselő úr,
Gyergyóremete Polgármesteri Hivatal,
Laczkó-Albert Elemér polgármester
úr, Gyergyói Fotóklub, György Botond
szociológus, Laczkó Margit-Hajnal
könyvtáros, Wikend Forest KFT., Favorit Trans KFT.
« DR. PORTIK EDIT ERZSÉBET, Gyergyó Területi Nőszervezet elnöke

TAN kép

8

Mátyás, az igazságos
A magyar népmese napjának ünnepén
A Balás Gábor Községi Könyvtár az Együtt a Jövőnkért
Egyesülettel közösen idén nyolcadik alkalommal ünnepelte a magyar népmesét az óvodásokkal, kisiskolásokkal és
segítő pedagógusokkal. A Mátyás király emlékév előtt
tisztelegve, a mesék szárnyán életre keltettük Mátyás királyt és a fekete hollót.

« Játékos, interaktív gyerekfoglalkozásokat tartottak a magyar népmese ünnepén.

kapcsolódóan több érdekes ismeretet elevenítettünk fel,
majd a királyi címerrel, a környezetünkben megtalálható
Mátyás király emlékhelyekkel ismerkedtek meg a jelenlévők.
A képzeletbeli barangolásunkat követően, a mesepillangók szárnyának susogására figyelve, tágra nyitott szemekkel és szívvel hallgatták meg a gyerekek A tök és az ökör
meséjét, amely a papírszínházban kelt életre. A hallgatóság
figyelmét, kíváncsiságát kivívta ez a mesélési forma. Ezt
bizonyítja az is, hogy helyesen feleltek a mese alapján öszszeállított feladványokra. Volt, akinek a hatalmas tök, volt
akinek a szegény ember jószívűsége ragadta meg leginkább
a figyelmét, de volt akinek az tetszett a legjobban, hogy a
gazdag, kapzsi szomszéd pórul járt, hiszen a címeres ökreiért a tököt kapta cserébe Mátyás királytól. Igyekeztünk
közösen megbeszélni illetve levonni a mese tanuláságát,
így kidomborodott az igazságos Mátyás király alakja.
Ugyan azt tartja a régi mondás, hogy meghalt Mátyás
király és oda az igazság, de mi abban hitben erősítettük
meg a résztvevőket, hogy ma is vannak igazságos, becsületes emberek, és érdemes az ők táborát erősítenünk a mi jóra

A óvodai csoportok illetve kisiskolások valamint a tejporgyári speciális csoportja egymást váltva vettek részt a
mese ünnepén tartott foglalkozáson.
A mostani találkozásunknak ezúttal több szereplője is
volt. Elsőként a fejedelmi sütőtökkel ismerkedtek meg a
résztvevők, aki a dombtetőre kiülve szemlélte az eseményeket. A zenei hangulatkeltést követően Mátyás király
mesebeli hollója is bemutatkozott, aki elmesélte történetét,
hogy miként került bele Mátyás király címerébe. A magyar
nép által mélyen tisztelt és hőn szeretett Mátyás királyhoz

« A holló ajándékaként a zsákból óriás mesekockák kerültek elő.

« Az igazságos lurkók. Örömmel mutatják a mesenapi kitűzőjüket a központi előkészítősök.
való törekvésünkkel. Ennek megpecsételéseként minden
gyermek egy sütőtökös kitűzőt kapott, amelyre ráírta a nevét - alatta pedig az igazságos jelző volt rányomtatva.
A mesélés figyelemfelkeltő formájának bizonyult a jutalomként kapott óriás mesekockák segítségével megalkotott
mese is. Minden csoportnak más-más meséje született,
amely külön örömöt okozott a gyerekeknek.
A találkozót mesevetítéssel zártuk, majd egy-egy mesekönyvet és emléklapot adtunk át minden csoportnak, jutalmul a tevékeny részvételért. Mivel bebizonyosodott, hogy
a sütőtökről lehet énekelni, mesélni, magunkat ékesíteni, a
a gyerekcsoportokat egy kóstolásra is meghívtuk - egy-egy
falat frissen sült sütőtökkel kínáltuk őket.
Ezúton is köszönjük az iskola vezetőségének, a pedagógusoknak, a gyerekeknek a nyitottságot az esemény iránt.
Köszönjük a Communitas Alapíványnak és
Gyergyóremete Önkormányzatának, hogy anyagi támogatásukkal évről-évre lehetővé teszik a rendezvény megszervezését!
« LACZKÓ MARGIT-HAJNAL és BARABÁS ZSÓFIA
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Szülőknek az olvasóvá nevelésről
A gyermekek számára szervezett népmese ünnepének körét a kisgyermeket nevelő szülők, pedagógusok irányába
tágítottuk. A következő állomása egy találkozás volt Makkai
Kingával gyermekirodalom-kutatóval, aki Hogyan neveljük
olvasóvá gyermekeinket? címmel tartott érdekfeszítő előadást a Balás Gábor Művelődési Házban.
Makkai Kinga másfél órás bemutatójában a gyermekek
életkori sajátosságainak megfelelően, hasznos fogódzókat
nyújtott abban, hogy minél hatékonyabban tudjunk haladni a
gyermekeink olvasóvá nevelésében. Lényegretörően ecsetelte
az olvasásnak a gyermeki pszichikumra illetve a személyiségfejlődésre gyakorolt fejlesztő hatásait. Több kérdést is boncolgatott, miszerint miért olvasnak és miért nem olvasnak a gyerekek, illetve mit és hogyan olvassanak a szülők, pedagógusok az olvasás megszerettetése érdekében.
Az előadó már az elején kijelentette, hogy nincs tuti recept
az olvasóvá nevelésben. Szülőként a legfontosabb a közvetítő
szerep. Tudnunk kell, hogy az olvasóvá nevelés már születés
előtt, az anya mesélésével kezdődik és legjobban a szülői példa hat rá. Az olvasó szülőnek nagyobb eséllyel lesz olvasó
gyereke.
Lényegretörően és részletesen kifejtette, hogy korosztályonként hogyan és mit javallott olvasni a gyerekeknek. Csecsemőkorban a leporellók, lapozók, mondókás könyvek ajánlottak, kisgyermekkorban (1-3 év között) fontos a mondókázás, a szókincs gyarapítása és a ritmusérzék fejlesztése. Az
óvodáskor az állatmesék korszaka. A nagycsoportos óvodás
már a hosszabb terjedelmű mesék, Grimm-meséket, népmeséket is képes befogadni. A kisiskolások esetében a meseregény
ajánlott.
A könyvek megválasztásakor fontos szemelőtt tartanunk
annak témáját, nyelvezetét - a mai gyermekekről kell szóljanak a felolvasott történetek, mesék. Erre valóak a gazdag kortárs gyermekirodalom szebbnél-szebb kötetei. Felhívta a figyelmet arra is, hogy oda kell figyelnünk a könyv minőségére.
Ebben leggyakrabban a kiadók tudnak jó támpontok lenni.
Minden korosztálynak konkrét könyvajánlatokat is bemutatott, a családi könyvtárukból hozott könyvekkel példálózva.
Ráirányított a figyelmet arra is, hogy kisiskolás korban ne
hagyjuk abba az olvasást még akkor sem, ha már tud a gyerek
olvasni, hiszen az, amit a szülő felolvas egészen másként hat a
gyermekre. Tartsuk tiszteletben azt is, hogy a fiúk és lányok
érdeklődési köre már viszonylag korán elkülönül.
Bevallása szerint, bár az iskolában ez a menetrendszerű,
mégsem szabad feladattá tenni az olvasást. Sokkal inkább
élményt kell nyújtson a gyerek számára. Ezt támasztotta alá
egy Móra Ferenc idézettel: „A jó könyveket el kellene tiltani,
hogy olvassák is őket.”
A helyszűke miatt 10 hasznos tudnivalót emelek ki:
1. Az olvasást nem lehet elég korán kezdeni.
2. Legjobb módszer a személyes példa.
3. A könyv legyen érték a családban!
4. Az otthoni könyvtár szerepe elengedhetetlen.
5. Hangosan felolvasni a gyereknek a legnagyobb ajándék.
6. A hallgatói attitűd kialakítása képezi az olvasás alapját.
7. A hallgatás útján való szövegértés és az olvasás útján történő szövegértés két különböző szinten fejlődik.

Makkai Kinga magyar nyelv és irodalom illetve pedagógiai szakos tanár 2000
-től tanít gyermekirodalmat a Marosvásárhelyi Kántortanítóképző Főiskolán
valamint a pedagógiai líceumban. Elmondása szerint hivatásának tartja, hogy
minél szélesebb körben megismertesse a kortárs magyar gyermekirodalmat,
amelynek az erdélyi gyermekirodalom is szerves részét képezi. Tíz éve foglalkozik a kortárs gyermekirodalom kutatásával.
8. Azok a gyerekek, akik sokat olvasnak, a legjobb tanulmányi eredményeket érik el világszerte.
9. Az élőszót semmi nem pótolhatja: sem Tv, sem CD.
10.A számítógépes játékok nem tudják felvenni a versenyt az
olvasással.
Bízunk abban, hogy Makkai Kinga jó fogódzókat nyújtott
gyermekeink olvasóvá nevelésében és azok a szülők, pedagógusok, akik meghallgatták az előadást, átadják a gyermekeknek ezeket a hasznos hamuban sült pogácsákat. Biztatunk
mindenkit, hogy éljünk azzal a kiváltságunkkal, hogy a teremtett világban olvasni csak ember képes.

Köszönjük az Önkormányzat és a Communitas Alapítvány
anyagi támogatását, amely által színesebbé, gazdagabbá vált a
mesetarisznyánk.
Az előadás bemutatója és a könyvjavaslatok elérhetőek a
www.fratergyorgy.ro oldalon.
« LACZKÓ MARGIT-HAJNAL és BARABÁS ZSÓFIA
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Tájházlátogatás Gyergyóremetén
Tizenkettedik éve, hogy a Hargita megyei tájházvezetők,
néprajzi gyűjtemények kezelői számára szervezett szakmai
találkozót a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, mint megyei művelődési intézet.
Október 12-én, pénteken a Tájházak és néprajzi gyűjtemények szerepe Hargita megyében elnevezésű szakmai tanulmányúton a gyergyóremetei tájházat látogatták meg a szakemberek, akik Hargita megye tájházainak, néprajzi gyűjteményeinek gondnokai, tulajdonosai.
A rendezvény szervezői a következők voltak: a Hargita
Megye Tanácsa által fenntartott Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, partner Gyergyóremete Polgármesteri
Hivatala, Balás Gábor Művelődési Ház illetve anyagi támogató a Communitas Alapítvány.
A Gyergyóremetére érkezőket a helyi Polgármesteri Hivatalban fogadták, ahol a hivatal alkalmazottai rövid ismertetőt
tartottak a település jelenéről, elsősorban a helyi hagyományokkal (néptánctanítás, tájház korszerűsítése) és a közművelődéssel kapcsolatos beruházásokat és fejlesztéseket, eredményeket emelve ki.
Ezt követően Portik-Bakai Ádám, művelődési ház igazgatójának vezetésével megtekintettük a felújított művelődési
házat. Ott a helyi zeneszakosok klasszikus művekből és népdalfeldolgozásokból válogatott zenei műsort mutattak be.
Laczkó-Szentmiklósi Endre tanár, a tájház gondnokának
kalauzolásával megtekintettük a gyergyóremetei tájházat és
gyűjteményét. A tájház gondnoka ismertette a település történetét, a vélhető megtelepedéstől egészen a jelenig. Kiemelte a
gazdálkodás jellegzetességeit is. A tutajozás egészen a vasúthálózat kiépítéséig biztosította a jó minőségű fenyőanyag
messzire szállítását.
A néprajzi gyűjtemény egy hagyományos parasztházban
van elhelyezve, egyik szoba XX. század eleji berendezéssel, a
másikban a helyi népviseletet, a kenderfeldolgozás eszközeit
és tárolóedényeket, más eszközöket állítottak ki. Ugyanebben
az épületben kapott helyet a község neves írójának, Cseres
Tibornak az emlékszobája, melyben személyes tárgyai láthatók, illetve megjelent munkái és fotódokumentáció.
A nap során megtekintettük a Gyergyóremetéhez tartozó
Eszenyőben Góga Rozália működő gyapjúványolóját és vízi-

« A helyi varrókör tagjai érdeklődéssel fogadták a sepsiszentgyörgyi varrottas kiállítást.

« A szakmai találkozón Laczkó-Szentmiklósi Endre tanár bemutatta a remetei tájházat.
malmát is. A tulajdonos ma is foglalkozik gyapjúmegmunkálással, csergekészítéssel, amit a saját ványolójában ványol. Az
épületben malom működött, melynek berendezése ma is megvan.
Az összegzés, közös ebéd a csutakfalvi Közösségi Házban
történt, ezt követően részt vettünk Vinkler Aurélia Aranka
hímző népi iparművész Háromszéki varrottasok és hímzések a
népművészet világában című népművészeti kiállításának megnyitóján a csutakfalvi Svájci Ház rendezvénycsűrében. Ezt a
kiállítást erre az alkalomra rendezték be. A megnyitón a helyiek népes részvétellel mutatták ki érdeklődésüket.
A résztvevők egy-egy szakkönyvet kaptak ajándékba, valamint a község vezetősége részéről egy a település látnivalóit
ábrázoló képeslapot.
« BUZOGÁNY ÁRPÁD

Szemgyönyörködtető
kiállítás Csutakfalván

2018. október 12-én egy gyönyörű kiállítás megnyitójának tanúi és egyben résztvevői lehettünk, ugyanis a sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör
látogatott hozzánk Gyergyóremetére és a Csutakfalvi
Svájci Ház rendezvénycsűrjében tette közszemlére munkáikat.
A szakkör tagjai elhozták nekünk a kézimunkájuk egy
részét, melyekről tudni kell, hogy zsűriztetett munkák.
Egy kellemes kis délutánt töltöttünk el a kézimunkázni
szerető asszonyok társaságában. A helyi varrókör, a Csutakfalváért Egyesület támogatásával megvendégelte az
odalátogató vendégeket. Több szomszédos településről
köszönthettük vendégeinket, például Gyergyószentmiklósról, Csomafalváról, Szárhegyről és Ditróból.
Ejtenék pár szót rólunk, a helyi varrókör csapatáról is.
2012-ben alakultunk, amikor a varrótanfolyamot elkezdtük
Kisné Portik Irén vezetésével.
Azóta is buzgón folytatjuk, gyarapítjuk a varrásba és a sok
kézimunkába lelt munkát, örömöt.
Guzsalyasokat szervezünk, mely ajtaja mindig nyitva
áll az új érdeklődők előtt. Ezúton hálánkat fejezzük ki a
Csutakfalváért Egyesület vezetőségének, hogy helyet adtak és adnak ennek a kiállításnak,
« A Gyergyóremetei Varrókör
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Teremfoci bajnokságokon a felnőtt-, az ifjúsági- és gyerekcsapataink
A 2018-2019-es fociszezonban,
Gyergyóremete, a felnőtt csapatával az idén is részt vesz a Román
Labdarúgó Szövetség (RLSZ) által
szervezett B ligás teremlabdarúgóbajnokságon, ahol a tavaly szerzett
tapasztalatok birtokában már
érettebb csapatként folytathatja
azt, amit elkezdett.
Az idén már hamarabb bejött az
első győzelem és a játékosok is jobban tudják, hogy mire kell jobban
odafigyelniük.
A tavaly még az utolsó hely elkerülése volt a cél, amit teljesítettek a
fiúk. Idén már a középmezőnyben
szeretnének végezni, ami nem is
olyan kis dolog, ha figyelembe veszszük, hogy melyek városok csapataival kell megküzdjenek.
Jelenleg minden az elvárások szerint zajlik, de nem szabad egy percre
sem hátradőlni, mert könnyen hanyatt eshetünk.
Az biztos, hogy a fiúkon nem múlik
és még, ha kis szerencse is hozzánk
pártol, akkor jó szezont zárhatunk,
mert a sportban az is kell a siker eléréséhez.
Eddig két győzelem és két vereség a mérleg.
Eredmények: Remete – Fălticeni 93, Galac – Remete 3-5, Remete –
Buzau 3-6 és Piatra Neamț– Remete
10-2. Ez az ötödik helyhez elegendő,
a kilenc csapatos mezőnyből. Sok
sikert fiúk! Hajrá, Kereszthegy SK!

« A 19 éven aluliak csapata útban a győzelem felé.

« A Kereszthegy SK remetei felnőtt csapata köszönti a népes szurkolótáborát.
A csapatot Nagy Zsombor és BaIdén a 19 év alattiak (U19) Nem- lázs-Kercsó Botond edzik, Portik
zeti Bajnokságába is benevezett ifjú- Dénes közreműködésével. Gratulásági csapatunk, az utánpótlás nevelé- lunk, és sok sikert a folytatáshoz!
sének ügyét szolgálva ezáltal.
A legfiatalabbak csapata, az U 13
Október 14-én egy 7-2-es vereség- -asok, igaz még csak a körzeti fázigel kezdtek a házigazdákkal fiaink, sában van a RLSZ által szervezett
Kézdivásárhelyen, de október 20-án, Falvak Kupája nevű országos szintű
a második mérkőzésen már jól sike- teremfoci vetélkedőn, de egyelőre
rült a hazai első hivatalos bemutatpontveszteség és kapott gól nélkül
kozás, ugyanis 9-3 arányban legyőz- zárták a három fordulót.
ték a Csíkszeredai Imperial Wet csaGyergyószárhegyet 2-0, 2-0 illetpatát. Igaz, a mérkőzés kicsit döcö- ve 3-0 arányban, Gyergyótölgyest 3gősen indult és ezt kihasználva az
0, 3-0 illetve 2-0 és Gyergyóhollót 3
ellenfél percek alatt elhúzott két gól- -0, 3-0 illetve 5-0 arányban múlták
lal. Már azt hittük elúszott a hajó,
felül. Ez a csapat már három éve játám a félidő végére sikerült felzárszik együtt és a mostani sikerek a
kózni a Kereszthegy utánpótlás csa- régebbi edzők munkáját is dicsérik,
patának, és ami a második félidőben de ez semmit nem vonhat le a mai
következett az már szinte örömfoci
edzőpáros Ábrahám Andor és Puskás
volt.
Áron munkájának értékéből.
A csapat Gyergyóremete Önkormányzatának támogatását élvezi,
amelyet ezúttal is nagyon szépen
köszönünk.
Befejezésként levonhatjuk a végkövetkeztetést, hogy
Gyergyóremetén a teremfoci esetében nem csak a jelent szolgálják,
hanem a jövőt is építik. S amíg ilyen
és ehhez hasonló eredményekről számolhatunk be, addig panaszra nem
lehet okunk.
Köszönjük minden edzőnek, játékosnak, a Kereszthegy SK vezetőségének és támogatónak a pozitív hozzáállását.
Sok sikert mindannyiatoknak!
Hajrá, Gyergyóremete!
« BAKAI
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Születés

Megszólítják az öreg székelyt a vásárban:
- Bátyám, magáé ez a borjú?
- Nem fiam, a tehenemé.

Balázs Péter (szept.)
Csibi Adorján
Laczkó Rebeka
Varga Beatrix
Portik Aliz
Kacsó Noel
Antal Magor
Balázs-Fülöp Ottilia
Ferencz Lilla-Szintia
Balázs-Kercsó Mátyás
Bakos Bernadett

Nász

*
Egy székely paraszt bácsi a városban tehenet árul.
Egy rendőr megkérdezi:
- Mit szólna, ha elvenném a tehenét?
- Örülnék, mert lenne egy rendőr vejem!

Gyergyóremete Község Önkormányzata
és Polgármesteri Hivatala

ÖTLETPÁLYÁZATOT
ír ki a most épülő termelői piac
majdani működésének kialakítására.
A pályáztató célja minden olyan ötlet, vélemény, javaslat összegyűjtése, ami a létesítmény magas színvonalú működésének hasznára válik. Ennek érdekében olyan pályamunkákat várunk, amelyek a maguk teljességében, minél részletesebben szövegesen leírják a piac működését és gazdasági számítást
is tartalmaznak.

TUDJA-E, HOGY?

Albert Zsolt és
Bajkó Melánia Noémi

1907 okt. 30-án, 78 éves korában halt
meg Remetén Demeter Imre nyugalmazott
tanító, az utolsó 1848-as remetei honvéd.
Gyász
Csíkzsögödi származású volt. Ő volt a csuLaczkó Tamás 1945
takfalvi iskola első tanítója. Az iskolaalapíPetréd Gyula 1958
tástól, 1879-től 20 éven át, nyugdíjazásáig
id. Barabás Sándor 1943
tanított az iskolánál. Sírja a központi temeLászló János 1943
tőben van.
Portik Ágnes 1945
Egy 1899 októberében közzétett pénzügyi statisztika közli Csík vármegye 50 leg« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal gazdagabb polgárának nevét, jövedelmük
után fizetett adózásukkal. Első helyen a remetei Mélik István van 2112 Ft 14 krajcárral. Őt követi a csíkszeredai Baksy Gáspár
és dr. Bocskor Béla, a tölgyesi Strul Mihály,
Gyergyóremete község az alfalvi Roth István és a gyergyószenthavonta megjelenő lapja miklósi Cziffra Mihály.

Képes Vagyok
Kiadó

Gyergyóremete
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala

Az épület alaprajza jelen kiírás mellékletét
képezi. Minden érdeklődő kérdésre írásban
válaszolunk. November 14-én, szerdán, 18
órától a Községháza tanácstermében a témában konzultációt tartunk.
A pályamunkákat elektronikusan az
office@gyergyoremete.ro címre vagy postai
úton lehet eljuttatni 2018. december 13-án,
16 óráig. A legjobb munkát díjazni fogjuk,
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE illetve az innovatív, eredeti ötleteket az egyes
dolgozatokból fel fogjuk használni, hivatkozva azok gazdájára.
I. díj: 1500 lej.

Szerkesztőségi tagok:

Színházi bérlet,
új köntösben

Barabás Zsófia
Laczkó-Margit Hajnal
Portik-Bakai Ádám
Fotó:
Portik-Bakai Ádám
Balázs László
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 község honlapján,
www.gyergyoremete.ro
oldalon is olvasható.

2018. november 10, szombat

Az elmúlt évektől eltérően, a Csíki
Játékszín ebben az évadban nem hirdetett bérletet, így a tisztelt színházkedvelőknek más keretben ugyan, de szintén
színházbérletet ajánlunk.
A Balás Gábor bérlet 3 előadásra lesz
érvényes és az első előadás kezdetéig
megvásárolható a művelődési ház igazgatójánál.
Tervezett előadások:
 Bigámia – vígjáték (Kézdivásárhelyi Színház)
 Mágnás Miska – operett (Csíki Játékszín)
 Karády - Pénzes Csaba darabja (Csíki Játékszín)
A 2018-2019-es évadra szóló bérlet
ára nyugdíjasoknak, tanulóknak 30 lej,
másoknak 45 lej.

