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Szeptember végi nagyüzem községünkben

Felpezsdült az élet szeptember végére
községünkben. Szeptember 26-án, szerdán az
Idősek Világnapja alkalmával szervezett ünnepséget a Caritas, amelyen Gyergyómedence majdnem minden települése képviseltette magát. A helyi Közösségi Házban alig
maradt szabad ülőhely. Együtt ünnepeltek és
mulattak a legidősebbek és néhány órára megpróbálták elfeledni betegségüket, bánatukat.
Szeptember 27-én, csütörtökön, kezdetét
vette a Magyar Népmese Napja megünneplésének programsorozata, amelyet a néptánc,
népdal, népmese és kézművesprogram alkotott és a Csutakfalvi Svájci Ház rendezvénycsűrje szolgált helyszínül. Október 1-jén ismét
a Magyar Népmese Napja került előtérbe,
ugyanis a Községi Könyvtár szervezésében
ezúttal Mátyás Királyra is emlékezve, interaktív mesefoglalkozásra hívták a gyerekeket.
Szeptember 29-én a Remetei Lovas Klub
megszervezte az I. Remetei Lovasnapot, amelyen az egész Székelyföld lovasvilága képvi« Az I. Remetei Lovasnapon Székelyföld
seltette magát és rangos díjugrató versenynek
lovasvilága képviseltette magát. A rangos díjugra- lehettek szemtanúi azok, akik ellátogattak a
tó versenyre hetvenen neveztek be.
lovardához.
Igaz, az időjárás egyáltalán nem kedvezett a

szabadtéri programoknak, de a szervezők nagyon készültek és a kitartókat finom étekkel
kínálták. Reméljük az időjárás nem szegi kedvét Petréd Károly főszervezőnek és jövőben
újra megszervezik ezt a napot.
Délután három órától már egy teremlabdarúgó
bajnokságon lehetett részt venni.
Szeptember 30-án, vasárnap újabb kiemelkedő esemény volt Gyergyóremetén. A Remetei Családosok Közössége Családi Napot
szervezett. A helyszínül ezúttal Csutakfalvát
választották, amely a szervezők szerint kiválónak bizonyult. Szentmisével kezdődött a nap,
amely a rendezvény rangjához illően lélekemelő és családias volt. A fiatal helyi családok vállalták ének– és imaszolgálatot vállaltak, Polgár Szabolcs zenéje „hab volt a tortán”.
A hat napot magába foglaló programsorozat összegzéseként megállapíthatjuk, hogy
igazi nagyüzem volt a szeptember vége. Mindenki választhatott magának ízlése szerint.
Reméljük a feldobott labdára mindig lesz,
aki lecsapjon és a résztvevők tábora tovább
fog bővülni.
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM
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OKTÓBERI ESEMÉNYEK
KAMARAZENE HANGVERSENY
2018. október 7-én, vasárnap, 19 órától kamarazene hangverseny lesz. Közreműködnek Horváth
Edit zongorán illetve Zerkula György hegedűn.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
Jegyek ára 5 lej illetve 10 lej.
Érvényes a Zenei Évad 2018-2018 bérlet, amely
az előadás kezdetéig megvásárolható.
KÉZIMUNKA KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
2018. október 12-én, pénteken, 15 órától, a sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek Díszítőművészeti
Szakkör, a Háromszéki varrottasok és hímzések a
népművészet világában című kézimunka kiállításának megnyitóját tartjuk a Csutakfalvi Svájci Ház
csűrjében. Mindenkit szeretettel várunk!

I. Remetei Lovas Sportnap
Megrendezésre került az I. Remetei Lovas Sportnap, melyen több,
mint 70 versenyző volt jelen és nézőseregben sem volt hiány. Különböző
településekből/városokból jöttek versenyzők, hogy összemérjék tudásukat, tapasztalatot gyűjtsenek és a legjobbat hozzák ki úgy magukból, mint
lovukból egyaránt.
A lovas nap első versenyszáma az ügyességi verseny volt, melyben
két kategóriát is díjaztak, a 10 évnél fiatalabbakat és a 10 évnél idősebbeket. A kis versenyzők nagy versenyszellemmel, izgatottsággal és széles
mosollyal az arcukon vágtak neki a versenynek.

TEREMLABDARÚGÁS:
GYERGYÓREMETE – BUZĂU
2018. október 13-án, szombaton, 17:30 órától, lesz
a Gyergyóremetei Kereszthegy SK – Fortius
Buzău, B ligás teremlabdarúgó mérkőzés.
A mérkőzés helyszíne a gyergyóremetei
sportcsarnok és a belépés ingyenes.
Az U 19-es Országos Bajnokságba is benevezett
ifjúsági teremlabdarúgó csapatunk első hazai
mérkőzésének időpontjáról a Remete Tv
hírújságában értesítjük Önöket.
KÖZPONTI ÖRÖKIMÁDÁSI NAP
2018. október 14-én, vasárnap lesz a központi plé- « A kedvezőtlen időjárás sem szegte a jelenlévők kedvét, hiszen színvonalas volt remetei lovasverseny.
bániatemplom örökimádási napja. Oltáriszentség
A verseny alatt úgy tűnt, hogy az idő is mellettünk fog állni, mert napkitétel 12 órakor. Zárószentmise 18 órakor.
sütéssel indultunk neki a versenynek, de sajnos ez a későbbiekben megGYÍMESI HAGYOMÁNYŐRZŐK
változott és szeles, esős időben folytatódott a lovas nap.
VENDÉGSZEREPLÉSE
Az ügyességi verseny után a díjugratás első kategóriája következett a
2018. október 14-én, vasárnap, 16 órától a
70-80 cm-es kategória. A versenyzők az esővel nem törődve, minél naGyímesi Hagyományőrzők, a Székelyföldi Napok gyobb koncentrációval próbálták teljesíteni a pályát, melyet Balázs Sánkeretében bemutatják Élő Népzenei Örökség cí- dor lovas edző állított össze. 4 versenyzőnek sikerült hibátlan pályát teljemű zenés-táncos műsorukat. Az előadás helyszíne síteni, ezért ők az összevetésben újra rajthoz álltak. Ezt követően egy szaa Balás Gábor Művelődési Ház.
badidomító bemutatót következett, ahol különböző gyakorlatokat csodálMűsor után táncház lesz a Közösségi Házban.
hattunk meg és láthattuk milyen összhangban van lova és gazdája.
Ez az összhang pedig a 90-100 cm és a 100-110 cm –es versenyszámban
V. SZÉKELYFÖLDI NŐK KONFERENCIÁJA
is megmutatkozott. A tudás már nagyobb szinten volt jelen és a versenyA Gyergyó Területi Nőszervezet megszervezi az
zők is jobban oda kellett figyeljenek az akadályok magassága és az eső
V. Székelyföldi Nők konferenciáját a csutakfalvi
miatt csúszósabbá vált pálya miatt. De számukra ez sem volt akadály,
Közösségi Házban 2018. okt. 19-20. között.
mert nagyszerű időkkel végeztek a versenyzők.
VI. GYERGYÓREMETEI GAZDANAP
A versenyszámok után „voltizs” bemutatót láthattunk a Sólyom Major
2018. október 21-én, vasárnap gazdanapot szervez a lovarda fiatal lovasaik által. Reményeink szerint nem ez volt az első és
Gyergyóremetei Földtulajdonosok, Mezőgazdasági utolsó lovas sportnap Gyergyóremetén.
Termelők Érdekvédelmi és Fejlesztési Szövetsége
A lovas napot koncerttel zártuk, a Nihil együttes jóvoltából. Köszönjük
valamint Gyergyóremete Önkormányzata.
Bajkó Tibornak és családjának, hogy az esős idő ellenére kitartottak melHelyszín a központi nagypálya.
lettünk és bátorító szavakkal bíztatták a versenyzőket.
A versenyszámok a következőképpen alakultak:
MESEJÁTÉK
2018. október 23-án, kedden, 12 órától a Marosvá- Ügyességi verseny, 10 év alattiaknak: 1. Péter Petra, 2. Dobai Fanni, 3. Molnár
Gréta, 10 éven felüliek: 1. Kilyén Nóra, 2. Mátéh Beáta, 3. Kovács Hilda
sárhelyi Ariel Ifjúsági- és Gyermekszínház
70- 80 cm kategória: 1. Bangyán Benjamin, 2. Csipán Evelin, 3. Benedek Sabemutatja az Láda Hopp című mesejátékot.
rolta
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
A társulat a 2018-2019-es évadban is ajánl bérletet. 90-100cm kategória: 1. Varga Attila, 2. Bajcsi Anna, 3. Csergő Anett
100-110cm kategória: 1. Balázs Alíz, 2. Csergő Anett, 3. Varga Attila
« BAJKÓ HANNA
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Teremjetek maradandó gyümölcsöt!
Harmadik alkalommal tartottak Családi Napot
A gyergyóremetei családos közösségünk szervezésében idén is
tartottunk Családi Napot, melynek a mottójául „Teremjetek maradandó gyümölcsöt!” bibliai idézetet választottuk. Az ünnepnap lélekemelő szentmisével kezdődött a csutakfalvi kápolnában, ahol a
családok színes korosztálya és gyerekek nagy serege töltötte meg a
kis kápolna padjait. Polgár Szabolcs gyönyörű zongorajátékával tette
hangulatosabbá és meghittebbé a szentmisét. Lőrincz Barnabás tisztelendő úr családokhoz szóló őszinte szavai erősítettek bennünket,
hogy a bocsánatkérést ne hanyagoljuk el és a nap ne nyugodjék le
haragunk fölött.
Buzdított a családi imára ,,mert abban a családban, ahol együtt
imádkoznak, ott Isten ereje összetartja a családot.”
Ezt erősítette meg bennünk Bíró Mária pszichológus előadása is, a
Csutakfalvi Közösségi Házban. Isten fontos szerepéről beszélt az
életünkben: engedjük be Istent a családunkba, ő legyen a mi gyümölcsfánk tápláléka, hiszen olyan gyümölcsöt fogunk teremni, amilyen talajból táplálkozunk. Olyanná válnak gyerekeink és házastársunk, ahogy viselkedünk velük szemben. Gyerekeinknek szabjunk
határokat, mert a határok biztonságot adnak számukra. Próbáljuk a
családban többször dicsérni és szeretettel, pozitív hozzáállással közeledjünk egymáshoz.

« A családi vetélkedő élményének megörökítése. A családi nap résztvevőinek egy része.
Az előadás után kiscsoportos beszélgetésre került sor, ahol megoszthattuk egymással, ami megragadott bennünket az előadásból és
arról, amiben még érnünk, fejlődnünk kell. Ezek felkerültek egy
papírból kivágott almára és ezt mindenki feltűzhette a terem közepén
felállított fára, annak jelképeként, hogy Isten a csodálatos fa, mi pedig az ágai vagyunk és igyekezzünk tetteinkkel jó gyümölcsöt teremni.
Ezalatt az ifjakat Szabó Kinga vezette végig a Lélek gyümölcsi
imasétán. A legkisebbek külön foglalkozáson vettek részt a Svájci
Ház rendezvénycsűrjében.
A lelki feltöltődést közös ebéd követte, melyet a Helyi Önkormányzat jóvoltából biztosíthattunk. Az agapé után immár hagyományosan családi vetélkedővel folytattuk a programot, ahol csapatokba
szerveződve a családok önfeledt játéka, a gyerekek vidám kacaja
töltötte be a termet. Hálaadással, vidám énekkel valamint a vetélkedő feladványában megfogalmazott kívánsággal zártuk a napunkat:
„A szeretet fája növekedjék a családi életünk közepén.”

Szép napsütéses reggelre ébredtünk 2018. szeptember 30-án,
ami külön ajándék volt számunkra, és nagy izgalommal vártuk,
hogy a családi nap gyermekprogramját elkezdjük. A Svájci Házban csűrjében 50 gyermek jött el, hogy részt vegyen az általunk
nyújtott témában.
A családi nap témájához igazodva, a gyermekprogram témája a
lélek gyümölcseinek megismeréséről szólt. Ismerkedtünk, megtudtuk
kinek mi a kedvenc gyümölcse, a legkisebbeknek a letakart kosárból
gyümölcs felismerésére és megízlelésre is volt lehetőségük.
Ahogyan testünknek szükségünk van a vitaminforrásra, úgy lelkünk is gyümölcsöt kell teremjen, hogy teljes életet élhessünk. Ekképpen a lélek gyümölcseiről beszélgettünk. A vállalkozó szelleműek
körbemagyarázták, a többieknek meg ki kellett találni, melyek a
bennünk lévő gyümölcsök, amelyeket felszínre kell hoznunk, hogy a
kapcsolatainkban kellő: türelem, szeretet, szívesség, öröm, béke,
jóság, hűség, szelídség, mértékletesség legyen. Ezek a képek egy
szőlőfürtöt rajzoltak ki, amely rámutatott arra, hogy a szőlőszemek
összekapcsolódva a szőlőtőn csak úgy képesek élni, fejlődni, ha Istenben gyökerezik. A Mennyei Atyából táplálkozva, ha mi a jót erősítjük magunkban, a körülöttünk lévő emberek is így fognak viszonyulni hozzánk. A gyermekek rajzokkal, a gondolataik kifejezésével
és papírra vetésével megerősítették, hogy milyen cselekvésekben
nyilvánulnak meg (pl. a türelem =halászat) az adott erények a hétköznapjaikban. A legkisebbek egy gyümölcskosarat színeztek ki a
lélek gyümölcseiről, melyet emlékeztetőül magukkal vittek.
Őszi népdalokkal fejeztük be a foglalkozást, majd a közös ebéden
szüleikkel találkozva, lelkes mesélésbe fokoztak a történtekről. Reméljük, hogy kedvük lesz a jövőben is eljönni a családi nap programjaira.
« A családos közösség nevében BALÁZS HAJNAL és LACZKÓ CSILLA
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Oktatási konferencián vett részt
a remetei pedagógusok egy csoportja Alistálon (Szlovákia)
Három évvel ezelőtt Varga László, Biatorbágy alpolgármesterének kezdeményezésére oktatási konferenciasorozat
indult, azzal a céllal, hogy a testvértelepülések megismerjék
egymás iskolarendszerét, megosszák egymás között tapasztalataikat, gondjaikat, neves szakemberek segítségével új módszereket tanuljanak, melyek segíthetik a mindennapi munkát.
A tavaly községünk adott otthont e konferenciának, idén
Alsitál (Szlovákia) meghívottjai voltunk. Nagyon hasznos,
tanulságos látogatás volt. Megismertünk egy olyan oktatási
rendszert, amelyben a fő szempont nem az anyagiakkal való
takarékosság, hanem a hatékony oktatás.
Szlovákia legnagyobb létszámú iskolájában 1300 gyerek tanul, míg a legkisebben 4, és nem zárják be, nem vonják össze
más iskolával. Megszűnik majd, ha már nem lesz gyerek.
Alistál egy 1900 lelket számláló település, ahol több iskola
is működik. Az állami alapiskola mellett zeneiskola, mely
többnyire délután működik, református iskola, három óvodai
(napközi) csoport 57 gyerekkel, 7 óvónővel, 2 takarítónővel.
Az iskolák működése nem függ a létszámtól, őket nem fenyegeti az összevonás, a leépítés veszélye. Pl. az állami iskolában
két harmadik osztály működik, egyikben 12, a másikban 9
gyerekkel foglalkoznak. Nincsen osztályuk 15 tanuló fölött.
Tantervük a hatékonyságra alapszik, nem a nagy mennyiségű
tananyagra.
A meglátogatott III. osztályban azt tapasztaltuk, hogy a tananyag hozzánk mérten még a második osztálynak sem igazán
megfelelő, hiszen harmadik közepétől tanulnak szorzást, osztást. A VI. osztályban a szlovák nyelvű órán olyan dolgokat
gyakoroltak, melyeknek hasonló román órai anyagát mi II.
osztályban vesszük.
A kötelező oktatás 9 év. A református iskolában az évi végzősök száma 5-10 között van. Oktatási intézményeik jól felszereltek, udvaruk hatalmas. Az iskola veszi fel a kellő számú
alkalmazottat. Náluk is van fejadag, de az akkora, hogy még a
pedagógusok munkáját segítő tanügyi asszisztensre is jut
pénz. Ő szervezi a kirándulásokat, követi a pályázatokat, ne-

Gyergyó Kollégium
2017-2018-ban a gyergyói térségben
értéktár kutatást végzett a Lakiteleki Népfőiskola. 44 kutató, két hét alatt, közel 500
interjút készített a történelmi Gyergyószék
területén. A cél a helyi értékőrzők megismerése és a helyi értékek feltérképezése
volt.
2018. szeptember 15-én a Balás Gábor
Művelődési Házban gyűltek össze a térség
értékőrzői és a népfőiskola kutatói, ahol
bemutatásra került a „Gyergyó Kollégium” című kötet. A vendégeket többek
között Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke és a Lakiteleki Népfőiskola vezetője köszöntötte.

« A program részeként lehetőség volt iskolai illetve óvodai foglalkozások megtekintésére.
vezi be a gyerekeket versenyekre, de tart kézműves foglalkozásokat is.
Volt előadó a minisztériumból, a tankerületből, akik alaposan bemutatták a szlovákiai magyar oktatás helyzetét, de láttunk nagyon színvonalas színházi előadást is a művészeti iskola drámatagozatos gyerekeinek előadásában.
Meglátogattuk a katolikus, a református templomokat, tájházat, láttunk egy szép, tiszta rendezett települést, melynek
vezetői bíznak abban, hogy gyarapodni is fognak számbelileg,
főleg helybeliekkel.
Mi pedig abban reménykedünk, hogy egyszer a mi oktatási
rendszerünkben is több pénz jut a minőségi oktatásra, első
szempont a gyermek lesz, nem a takarékosság.
A pedagógustársak nevében köszönjük a Helyi Önkormányzatunk anyagi támogatását, mely lehetővé tette a konferencián való részvételünket, az iskola vezetőinek erkölcsi támogatását, azt, hogy nálunk fontos, hogy a pedagógus tanuljon, tapasztaljon. Ugyanakkor köszönet Biatorbágyi Önkormányzatának is a lehetőségért.
« MINCSOR ERZSÉBET tanítónő

A három órás rendezvényen a magyarországi kutatók bemutató előadásokat tartottak a gyergyói térség településeiről, az
általuk feltárt kulturális értékekről.
A rendezvényen fellépett a magyarországi „Kösöntyű” néptáncegyüttes és a
gyergyóremetei ifjúsági fúvószenekar.
Este pedig a Lakiteleki Népfőiskola támogatásával állófogadásra és a helyi termékek, értékek kiállítására került sor a Csutakfalvi Közösségi Házban, ahol többek
között felléptek gyergyói népzenészek és
népdalénekesek is.
A kötet csak magánkiadásban jelent
meg és az abba bekerült helyi értékőrzők
kaphattak belőle többek között.
« NAGY JÓZSEF

« A rendezvényen előadások hangzottak el a feltárt értékekről.

CSOPORTkép

5

Mosolyvár

Megnyitotta kapuit a remetei bölcsőde
A bölcsőde a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését és gondozását végző
intézmény. A bölcsődében a szabad játék és az önálló
választás joga dominál. Ez azt jelenti, hogy a napirendbe
ágyazottan történik a fejlesztés és a szabad játék. A
gondozás (öltözködés, tisztába tevés, wc használat,
kézmosás, étkezés) és a játék a bölcsődei élet
egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a
gyermek szabad aktivitása.
A gyergyóremetei bölcsőde 2018. szeptember 1-jétől
nyitotta meg kapuját a kisgyermeket nevelő családok előtt.
Bölcsődénk 20 férőhellyel, jelenleg 10 gyermekkel, két
csoportszobával és a hozza tartozó átadókkal működik. A
bölcsőde 7:30-tól 17:30-ig fogadja a gyermekeket.
A beiratkozás és a beszoktatás egész évben folyamatosan történik. Egy bölcsődevezető, három szakképzett kisgyermeknevelő és egy asszisztens biztosítja a szeretetteljes
légkört. Szakmai munkánkat egy takarítónő segíti. Világos,
tágas csoportszobáinkban a gyermekeknek életkoruknak és
fejlettségi szintjüknek megfelelő színes játékkészlettel biztosítunk nyugodt, szabad játéklehetőséget.
A bölcsődei rendszer úgy lett felépítve, hogy tökéletesen
kielégítse a gyermek testi és lelki szükségleteit. A napirend
megteremti a gyermek számára a biztonságérzetet és kiszámíthatóságot, valamint hozzájárul az egészséges testi fejlődéshez.
Az újonnan kialakított épület teljességében a gyermekek
igényeihez van alakítva. A kis wc-k , a kis mosdók, a gyermek egész alakját mutató tükör, az ágyak és egyéb bútordarabok gyermekméretűek. Az asztalok, székek méretükben
és kialakításukban alkalmazkodnak a kisgyermekek igényeihez. A csoportszoba színei és díszítése is vidám, meg

« A tulamarosi óvoda épületében idéntől a Mosolyvár bölcsőde is fogadja a gyerekeket.
nyugtató. Mivel minden gyermek más és más egyéniség,
ezért fontos az egyéni bánásmód, ami alapján gondozzuk a
ránk bízott gyermekeket.
Nevelő-pedagógusokként a gyermekekkel mély, őszinte,
elfogadó, érzelmi biztonságot közvetítő kapcsolat kialakítására törekszünk. Ehhez azonban idő kell. E kapcsolat kialakítása érdekében törekszünk a gyermek személyi és tárgyi
környezetének állandóságára, melyet a csoport, a helyállandóság biztosításával és a folyamatos napirend kialakításával valósítunk meg.
Bölcsődénk kiemelt figyelmet fordít a szülőkkel való
kapcsolattartásra, a partneri együttműködés kialakítására,
hiszen a bizalom ennek függvényében alakulhat ki.

Mit csinálunk?
Játszunk sokat, hiszen a játék ad elsősorban lehetőséget
a társas kapcsolatok fejlődésére, a játék révén fejlődnek a
gyerekek kognitív és pszichikus képességei, személyiségük
jellemző vonásai.
Verselünk, mesélünk, mozgásformákat végzünk pl. finommozgás fejlesztés. Mondókázunk, énekelünk. Alkotunk, ahol az öröm forrása maga a tevékenység és nem az
eredmény. Továbbá ismerkedünk a környezetünkkel és
folyamatosan tanulunk. Tanulunk a gondozás, a játék és az
együttes tevékenységek során, és nem utolsó sorban az
életnek.
« NAGY CSILLA nevelő-pedagógus

« A bölcsődébe való beiratkozás és a beszoktatás egész évben folyamatosan történik.

A továbbiakban érdeklődni, beiratkozni a tulamarosi
bölcsődénél személyesen vagy a 0741 258183-as
telefonszámon, Hompoth Terézia ügyvezetőnél lehet.
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„Miért félnénk, miért élnénk,
ha nem egy álomért?”
Gyergyó régióban idén is megrendezésre került az Idősek Nemzetközi Világnapja
alkalmából tartott ünnepség, melynek a
gyergyóremetei Közösségi Ház adott otthont. A rendezvény főszervezője idén is a
Caritas Családsegítő Szolgálat volt és az
ünnepségen 228 szépkorú képviseltette
magát.
A rendezvény különlegességét adta,
hogy második alkalommal ünnepeltek
együtt a gyergyóremetei idős (68)
személyek mellett az alfalvi (38), szárhegyi(14), csomafalvi (23), gyergyói (16),

magát az ünnepség kulturális részében, a
gyergyóremetei citerások és a csomafalvi
furulya fellépésekkel.
Ezt követően követően színre lépett a
Gyergyóremetei Sirülő Néptáncegyüttes,
akik gyergyói és moldvai néptáncok bemutatásával arattak sikert a közönség soraiban.
Az ünnepelt közönség számára előadott
műsorok után, virággal és emléklapokkal
köszöntöttük a hölgyeket és urakat, hálát
adva koccintottunk, hogy jelen lehetünk és
egy közösséget alkotva együtt ünnepelhe-

« Együtt szebb az ünnep - a helyi Közösségi Házban ünnepeltek a gyergyói szépkorúak
újfalvi (44) és ditrói (25) idősek is.
Szeptember 26-án délután három órai kezdettel került sor az ünnepségre, ahol a
szépkorú ünnepelteket köszöntötte Laczkó
-Albert Elemér, Gyergyóremete polgármestere.
A polgármesteri üdvözletet követően a
Gyulafehérvári Caritas munkatársa köszöntőbeszédében, kiemelte azt a tényt,
miszerint 13 éve folyamatosan jöttek létre
Gyergyó régióban az idős személyek alkotta közösségek, melyekbe az évek alatt
jelentős mennyiségű és minőségű élmények, tapasztalatok és értékek halmozódtak fel. Fontosnak látjuk ezeknek a közösségeknek a fennmaradását, melyet az által
biztosíthatnak, ha a meglevő közösségek
szorgalmazzák az új tagok toborzását,
befogadását.
A köszöntőbeszédek után a Fráter
György Általános Iskola IV. osztályos
diákjai ünnepi műsorral köszöntötték az
egybegyűlteket, majd a gyergyóremetei
Independance Táncegyesület tagjai mutatták be modern tánc előadásukat.
Az idős korosztály is méltón képviselte

tünk, majd elfogyasztottuk a vacsorát.
A koccintások és az ünnepi menü elfogyasztását követően kellemes, felemelő
hangulat áradt szét a remetei Közösségi
Házban, ahol szemmel láthatóan önfeledten, napi terhektől mentesülten, igazi jókedvvel tudtunk örülni egymásnak.
Rendezvényünk hátra maradt részében,
a táncon és a közös éneklésen volt a hangsúly, melyhez az élőzenét méltón szolgáltatta Bakos Endre.
Köszönetünket fejezzük ki ezúttal is
állandó támogatóinknak, Gyergyóremete,
Alfalu, Csomafalva, Szárhegy, Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatalának
valamint rendezvényünk idei támogatóinak Hargita Megye Tanácsának, Gedeon
Richter SA, László Zoltán, Laczkó Géza,
Ilyés Sándor, Balázs Attila, Laczkó Imre,
Erős János, Bognár Zoltán támogatását,
valamint a közreműködő diákok, tanítók
és tanárok munkáit, akik mind hozzájárultak a rendezvény színesebbé tételéhez.

Tanuljunk
játszva románul!
A nyári programot gazdagította a
Vaskapus Iskola épületében megszervezett
román nyelv tábor. A táborban 34 gyerek
vett részt, előkészítő, első és második osztályosok és néhány nagyobb diák is. A napi
program reggel 9 órától du. 16 óráig tartott,
12 órakor közös ebéddel a Közösségi Házban.
A tábor célja a román nyelven való
kommunikációs készségek fejlesztése volt
játékos, szórakoztató módszerekkel, valamint a román nyelven történő társalgás a
táborban előforduló minden élethelyzetben.
Ezért a tábor anyaga a hét folyamán következő nagy témakörökre épült: bemutatkozás, a lakásom (hétfő), a napi programom (kedd), a házi állatok (szerda), nyár
és kirándulás az erdőn (csütörtök), vásárlás a piacon/ üzletben (péntek).
A gyerekek nagy lelkesedéssel vettek
részt a mindennapi foglalkozásokon: mondókákat, verseket, énekeket tanultak, ezekre a szövegeknek megfelelően mozogtak,
írtak, olvastak, kézműveskedtek és szabadtéri román népi gyermekjátékokat játszottak. Igyekeztek csak románul kommunikálni és nagyon örültek, ha sikerült nekik.
Minden napot közös ismétléssel és értékeléssel zártunk, fölelevenítve az aznap és az
előző napokon tanultakat.
A hét nagyon gyorsan eltelt és következett az utolsó nap, péntek, mikor minden
gyermek értékelte a hetet, elmondta, mi
tetszett a legjobban, majd részvételi oklevelet és egy kis labdát kapott ajándékba. Ezen

kívül hazavihették a táborban készített
mappáikat, amely tartalmazta a heti munkájukat, melyet elővéve bármikor átismételhetik a táborban tanultakat. Sok gyerek
és szülő jelezte elégedettségét, és hogy jövőre is szeretné a román tábort.
Köszönet az iskola vezetőségének a segítséget, az Avully-Remete Alapítványnak,
a községi Önkormányzatnak az anyagi
« PÉTER RÓBERT, támogatást, valamint a szülőknek a támoGyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálat gatását és érdeklődését.
« LACZKÓ MAGDOLNA
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Az új tanévre hangolva
A 2018-2019 -es tanév első napján a központi iskola udvarán
összegyűlteket Maștaleriu Erzsébet igazgatónő köszöntötte. Kiemelten üdvözölte az előkészítősöket valamint az V. osztályosokat, akik új környezetben kezdték meg a 2018-2019-es tanévet.
A csoportok, osztályok számát tekintve változatlan a helyzet a
tavalyhoz képest, viszont a tavalyi 701 főhöz képest ebben a tanévben 680 gyermek kezdte meg tanulmányait a helyi tanintézményben. Sajnálattal kell tudomást vennünk arról, hogy több
gyermeket vittek el, mint amennyien jöttek.
Az iskola pedagógusai karjukon fehér szalaggal fejezték ki
tiltakozásukat az oktatási törvény új rendelkezése ellen, mely
szerint az elemi osztályokban román szakos tanárokra bíznák a
román nyelv- és irodalom oktatását.
A több gyakorlati tudnivaló után új pedagógusokat mutatott be
az igazgatónő: Muzsi Hajnalka Dalma és Puskás Áron testnevelés tanárokat, Balázs-Kercsó Botond címzetes testnevelés tanárt,
Román Sándor címzetes matematika tanárt és Elekes Borbála
óvónőt. Elmondta, hogy Balázs-Bécsi Emília tanítónő, románangol szakos tanár, román nyelv és irodalmat fog tanítani az V.
osztályban, Ferencz Edit tanítónő, történelem szakos történelmet
tanít Csutakfalván valamint László Melinda nyugdíjas tanítónő
helyettesítőként magyar nyelv és irodalmat tanít az új tanévben.
Maștaleriu Erzsébet igazgatónő a diákokhoz fordulva elmondta: „Együttműködésre, bizalomra van szükség a veletek foglalkozó pedagógusok, szaktanárok, osztályfőnökeitek felé és támogató
szülői háttérre. Tudjuk, hogy az ismeretszerzés a mai online világban gyorsan és könnyen megy, de nekünk valódi tudás megalapozása a célunk, hogy célkitűzéseink vára ne homokra épül-

jön. A tartós, minőségi építkezés folyamatát ma ugyanúgy meg
kell szenvedni. Kellenek tanáraitok, akik az ismeretekkel való
találkozást élményszerűvé teszik, akik magyaráznak, láttatnak,
hogy tudd mi a jó és rossz közötti különbség, mi az ami nélkülözhető.” Továbbá két kívánságát is megfogalmazta: „Az iskolába
ne csak valahogy - akárhogy legyetek, hanem legyetek jelen teljes valótokkal, figyelmetekkel és önfegyelmetekkel! A második
kérésem: Tegyetek meg minden erőfeszítést a képességetek kibontakoztatására!”
A megnyitón jelen volt Laczkó-Albert Elemér községi polgármester is, aki tanulásra biztatta a diákokat: „Tanuljatok! Tanuljatok! Tanuljatok! Viselkedjetek!” A tanárokhoz fordulva ekképpen szólt: „Kedves tanárok! Az iskola és a gyermek az első. Dolgozzunk! Nemcsak a román, a magyar és a matematika fontos.
Minden egyes óra fontos, és összeadódik. Csak ekkor lesz eredményes a záróvizsga.”
A szülőket kérte, hogy biztassák gyermekeiket a tanulásra,
legyenek ebben az iskola munkatársai. Biztosított mindenkit arról, hogy az Önkormányzat igyekszik partnerséget ajánlani az
iskolának. Röviden kifejtette azt is, hogy a Ditróval közösen
tervezett iskolai rendelő létrehozását célzó pályázat az utolsó
szűrőn is átment.
A tanévnyitó fénypontja az előkészítősök beköszönő műsora
volt, akik versekkel, énekekkel üdvözölték az új évet. A végén a
VIII. osztályosok egy-egy szál virágot adtak át a legkisebbeknek,
ezzel jelképesen vállalva, hogy vigyázni fognak rájuk ebben a
tanévben.
Az ünnepi tanévnyitó méltó befejezéseként hálaadó szentmisén vettek részt a diákok és az iskola alkalmazottai, így együtt
kérhették a Jóisten segítségét diákok, szülők és pedagógusok
számára.
« LACZKÓ MARGIT-HAJNAL

Csodálatos mesevilág
A Jeles napok Erdélyszerte foglalkozássorozat negyedik rendezvénye
A Magyar Népmese Napja közeledtével 2018. szeptember
27-én sor került a foglalkozássorozatunk negyedik alkalmának megszervezésére. Most a mese került a középpontba és
körülötte valósult meg a kézműves, népdalos, néptáncos
együttlét, amelynek a Svájci Ház adott otthont.

« A mesével a középpontban valósult meg a kézműves, népdalos, néptáncos együttlét.

Két csoportra osztottuk az alsó tagozatos tanulóinkat, hogy
jobban férjenek el a csűrben. Először egy varázskarkötőt készítettünk, majd Balázs Bécsi Orsolya és Balázs Bécsi Csaba
vezetésével beléptünk a mesék világába. Meghallgattuk Az
aranyszőrű bárány meséjét, majd a szerepek kiosztásával kezdetét vette a mese eljátszása. Mindenkinek jutott szerep, mert
ott volt a falu, a királyi udvar és a szegény legény nagy családja. A gyerekek örömmel öltötték magukra a jelmezeket és
kíváncsian, nagy lelkesedéssel kapcsolódtak bele a mesébe.
Ennek a játéknak az volt az újszerűsége, hogy az élő zenés
kíséret mellett a mesébe bele voltak szőve a tanult gyermekjátékok, sőt még sor került az Aluszol-e, te juhász… kezdetű dal
tanulására is. A mese végén, a lakodalomban kedvére táncolhatott mindenki. Rigmányi Lajos néptáncoktató ez alkalommal a muzsikálás terén is hozott újat a gyerekeknek. A mese
végén a szülők kemencébe sütött galambassal és teával kínálták meg az ünneplőket.
Ez alkalommal is nagyon sok köszönetet mondunk mindazoknak, akik valamilyen módon is hozzájárultak e szép alkalom létrejöttéhez. Mindenkinek köszönünk mindent, de kiemelten azoknak a szülőknek, akik már kora hajnaltól dolgoztak azért, hogy a gyerekeket friss galambassal tudjuk megkínálni.
« BALÁZS TERÉZ tanítónő
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Erzsébet királyné (Sissi) emlékek Székelyföldön
„Álmodnunk kell. Az álom akkor is szép, ha nem valósul meg” (Erzsébet királyné)
120 éve, 1898. szeptember 10-én egy olasz anarchista, Luigi Lucheni, a svájci Genf mellett meggyilkolta Ferencz József
osztrák császár és magyar király feleségét, Erzsébetet, becenevén Sissit. Meggyilkolása nagy megdöbbenést és ugyanakkor
nagy szenzációt váltott ki a monarchia összes népeiben.
Kultusza Magyarországon bontakozott ki a legerőteljesebben. Megjelentek az Erzsébet szobrok, oszlopok, parkok, ligetek. Utcákat, hidakat, forrásokat, kutakat, kórházakat, szanatóriumokat neveztek el a királynéról.
Székelyföldön eddig 17 Erzsébet emléket sikerült felkutatnom.
Erzsébet 1837-ben született a
Wittelsbach- Zweybrücken bajor családban. Apja Jozeph Maximilian (Miksa),
anyja Ludovika Vilhelmina, I. Miksa
bajor király leánya.
1954 áprilisában kötött házasságot a
Habsburg Ferencz József császárral. A
bécsi ágastonrendiek templomában
15000 gyertya fényében és 70 magas
rangú egyházfő jelenlétében mondták ki
egymásnak a boldogító igent.
Az erős szerelmi kötelékek ellenére a
császári udvarban nem érezte jól magát.
Liberális szemlélete, függetlenség szeretete nem fért össze a bécsi udvar konzervatív etikettjével, a merev, kirakat reprezentációkkal. Anyósa, Zsófia hercegnő
állandó rátelepedése, szidalmazásai, a
„nálunk így kell viselkedni” kioktatásai,
a gyermekek nevelésében való beavatkozása még jobban elidegenítették a fővárostól. Ha tehette menekült is Bécsből.
Magyarországra, Svájba, Spanyolországba, Portugáliába, Itáliába és Görögországba gyakran utazott. Nagyon szerette a hegyekben való gyaloglást. Leírá-

« A homoródkarácsonyfalvi Sissi emlékmű.

sok szerint nemegyszer 9-10 órát is gyalogolt a hegyekben pihenés nélkül. Nálunk is járt, a Görgényi havasokban,
Görgényszentimrén, fiával, a tragikus
véget ért Rudolf trónörökössel.
Nagyon szerette a magyarokat. Még
házassága előtt Majláth János gróf kapta
feladatul, hogy Erzsébetet tanítsa meg
osztrák történelemre. Ő persze magyar
történelmet is tanított neki. Csodálta a
magyarok szabadság szeretetét. Madeirán Hunyadi Imre gróf majd egy
Homoky nevű pap tanította magyarul.
Legbizalmasabb udvarhölgyei magyar
nők voltak. Nagy szerepe volt az 1867es kiegyezés, az Osztrák- Magyar Monarchia létrehozásában. Személyes kapcsolatban állott Deák Ferenccel, Eötvös
József báróval, gróf Andrássy Gyulával.
Lelkesedett Jókai Mór regényeiért.
A világ legszebb asszonyaként is emlegették. Egyik udvarhölgye írta emlékirataiban: „hogy milyen volt a valóságban, hogy mi volt rajta olyan vonzó és
elbűvölő, ezt sem véső, sem ecset nem
képes visszaidézni”.

Meggyilkolása nagy megdöbbenést
és ugyanakkor nagy szenzációt váltott ki
a monarchia összes népeiben. Kultusza
Magyarországon bontakozott ki a legerőteljesebben. Első jelentős intézkedésként 1898. novemberében hirdette meg
Darányi Ignác földművelési miniszter,
az „Erzsébet királyné emlékfák” ültetését. A felhívásra milliók mozdultak meg.
Csak 1899. júliusáig 2.787.413 Erzsébet
emlékfát, cserjét és bokrot ültettek. Megjelentek az Erzsébet szobrok, oszlopok,
parkok, ligetek. Utcákat, hidakat, forrásokat, kutakat, kórházakat, szanatóriumokat neveztek el a királynéról.
Székelyföldön eddig 17 Erzsébet emléket sikerült felkutatnom.
A berecki Erzsébet-emlékoszlop.
Ojtoz felé a Körültáj helyen, az országút
harmadik nagy kanyarjában látható a 3
méter magas, homokkőből készült emlékoszlop, amelyet 1899-ben állítatott a
sepsiszentgyörgyi királyi állami építészet. Ez volt a királyné legkeletibb és
legelső emlékoszlopa. A Sissi felirat
még olvasható, de a tetejéről a királynéi
korona már rég eltűnt. Közelében fenyő
és tölgyfa ültetvényt telepítettek, melyek
neve Erzsébet liget. A községben emlékére 5 akácfát is ültettek.
Kovászna fürdővárosban a patak
mentén 900 méteres szakaszt égerrel,
fenyővel ültettek be és Erzsébet ligetnek
nevezték el. Az út is a királyné nevét
kapta. A Kopac Orr területen közel 1
hektárnyi területet lucfenyővel ültettek
be emlékére.
Sepsiszentgyörgy központjában, a
római katolikus templom fölött van az
Erzsébet park nagyon szép gesztenyefákkal. A Sepsiszentgyörgytől nyugatra,
12 km-re fekvő Előpatak is megemlékezett a királynéról. A fürdőtelepen 10
fenyőfát az állami iskola udvarán 35
hársfát ültettek. A kiváló minőségű ásványvizet ma is palackozzák és „Izvor
Elisabeta” felirattal külföldön is forgalmazzák.
(Folytatás a következő oldalon)
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Erzsébet királyné csodálta a magyarok szabadság szeretetét
(Folytatás az előző oldalról)
Sajnos a forrást nem róla nevezték el,
hanem az 1880-as években a fürdővállalat akkori igazgatójának feleségéről.
Ugyancsak Sepsiszentgyörgytől északra
Zalán faluban Sissi halála után kis liget
létesült gesztenye, akác és kőrisfákkal. A
falu 2004-ben egy kis kerítéssel körbe
vett kopjafát állított, melynek felirata
„Erzsébet királyné - 2004”.
A sójáról híres Parajdon 1898-ban
nyitott kutatótárót a királyné halálának
hírére Erzsébet névre keresztelték. A
sóhivatal a valamikori Árpád tárnával
szemben, ligetet létesített, melyet 500
fával ültetett be.
Csíkszeredában az Erzsébet liget és
szobor, melyet 1900. szept. 10-én avattak fel nagy ünnepség keretében. A szobor alkotója Ballak Zoltán budapesti
szobrász. Ma már nincs meg, csak fényképről ismerjük. Talapzatát nemrég még
a csíkszeredai múzeumban őrizték, de
nem bizonyítható teljeséggel, hogy Sissi
szobrának talapzata. A kis park utóda a
vasút állomás mellett árválkodó kis liget.
Ugyancsak Csíkszeredában a magyar
királyi honvédzászlóalj tiszti karra állított egy 4 m magas oszlopot a királynő
emlékére a laktanya kertjében 1902 augusztusában. Tervezője a zászlóalj egyik
századosa, alkotója a csíkzsögödi Gáll
Kálmán kőfaragó, aki akkor katonai
szolgálatát teljesítette közkatonaként.
Felirata: „Erzsébet királyné - 1837-1898
a 24-ik honvéd gyalogezred 4-ik zászlóalja”. Az emlékmű ma már nincs meg.
Lóvészen van a Sissi kútja. A lóveszi
állomástól Gyimes felé sétálva a vasúti
talpfákon, mintegy másfél km-re, az alagút előtt jobbról látható a Rákospatak
egyik forrása,a félköríves kiképzésű
Sissi kútja. A vasutat építő olasz kőfaragók építették 1896-ban és nem tudni
miért Emimillio névre keresztelték, de
Erzsébet neve Sissi alakban látható. A
forráshoz közel, mintegy 20 lépésre emlékművet is állítottak tiszteletére, amelyre „Erzsébet királyné emlékére 18” feliratot vésték. Az emlékművön látszik a
szándékos barbár rongálás és golyónyomok. A formából feltételezve talán mellszobra is lehetett.
Csíkdánfalván 1900. augusztus 26-án
nagy ünnepség keretében leplezték le az
Antal Gergely községi bíró kezdeménye-

« A csíkszeredai Sissi emlékoszlop, amely ma már nincs meg.
zésére állított emlékművet a falu központjában. 2017-ben a község az oszlopot felújította és kis parkocskával egészítette ki.
Bölönben, Bölöni Farkas Sándor szülőfalujában van az Erzsébet királyné
emlékpark. Közepén látható Erzsébet
királyné 2005-ben állított mellszobra,
melyet Sebestyén Benedek magyarországi szobrász készített. A talapzaton
magyar és román nyelven látható felirat
szövege: „Állította 2005. májusában
Bölön község önkormányzata a Kárpát
Medencében Élő Magyarokért Kiemelten Közhasznú Alapítvány és a Pro
Concordatia Populorum Lovagrend adományaként”. A park bejáratánál levő
tábla felirata: „Megtanulta a magyar
nyelvet és megszerette magát a nemzetet. Ezáltal lett az ország őrangyala, aki
áldásosan működött a király és a nemzet
kibékítésében és ezért az emléke öröké
élni fog a magyarok szívében” (Türr
István).
Homorodkarácsonyfalva unitárius
közössége templom kertjében 1904-ben
állított emléket. Felirata: „Erzsébet nagy
királyasszonyunk emléke mindaddig él,
míg egy magyar szív dobog - 1904. a
Karácsonfalvi unit. egyházközség”. Ez
ma is Székelyföld legépebben megmaradt és leggondozottabb Sissi- emlékműve.
A homoródalmási barlangban a község tanítótestülete Bedő József iskolaigazgató kezdeményezésére a királyné

emlékére emléktáblát állított, amelyet
nagy ünnepség keretében avattak fel.
Ajatay János almási unitárius lelkész
áldotta meg. Az 1930-as évek elején
román csendőrök lefeszítették és összetörték.
A borszéki 1864 óta használt Főkutat
a királyné halála után átnevezték Erzsébet-kútnak.
Marosvásárhely a királyné halála után
ligetet nevezett el róla, mintegy 1,5 ha
területen a Maros és a malomárok között. Később, 1907-ben mellette épült fel
a villanytelep, a Turbina ház.
Gyergyóremetén az eszenyői Molnár
Mihály kőfaragó 1889 novemberében
Erzsébet emlék keresztet készített, amelyet az előjáróság miután megtekintette
felavatásra érdemesnek tartotta. Az
Eszenyő szórványtelepülésen a
Kicsibükk felé vezető aszfaltút bal oldalán a pataktól mintegy 300 m-re látható.
Trianon után az elcsatolt részeken,
1945. után Magyarországon is szobrait
eltávolították, az emléktáblákat megrongálták, a róla elnevezett parkokat, forrásokat, utcákat stb. átnevezték. Az 1990.
években kultusza újraéledt, szobrait
vissza állítják vagy újakt állítanak. Ligetek, sétáló utcák, parkok viselik újból a
nevét. Székelyföldön Bölön, Zalán,
Csíkdánfalva a legszebb példa erre. Személye újra előtérbe kerül, hiszen egyéniségét megismerve a mai modern nő első
megtestesítőjét láthatjuk benne.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE
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Székelyföld, Gyergyó újra hazahív
Élménybeszámoló a II. BIRKA Táborról
(A cikk folytatása az előző lapszámunkból.)

Güdücön töltött napunk során, az erdőn
-mezőn gyűjthető gyógynövényekkel, gombákkal ismerkedtünk elméletben és gyakorlatban egyaránt. Szakértő vezetéssel
gyakoroltuk a természet patikaszereinek
felismerését, kaptunk javaslatokat saját
bajaink orvoslására.
A sok izgalmas kaland közepette kirándulásokat tettünk a környező erdőkben is,
ahol élvezettel gyűjtöttük a vadon termő
gyümölcsöket: szamócát, kokojzát, és málnát is. Ezek esténként, mint gyümölcssaláta kerültek az asztalunkra.
A mindennapi kulináris élményeken túl
egy teljes napot szenteltünk néhány helyi
jellegzetesség elkészítésének. Kalákánk
eredményeként megtanultunk túróspuliszkát, bécsináltlevest főzni, a hígpalacsintát
kapros ordás töltelékkel tálalni. Az egész
napon átívelt munkánk főműve pedig az a
közel ötven borkán zakuszka lett, melyek
három féle ízesítéssel készültek el: gombás, vinetés és babos dúsítással.
Eszenyőben töltött napunkon felidéztük
a múlt évi tábor emlékeit és a birka témát
megkoronázva, szabad tűzön, bográcsban
megfőztük, a helyben gyűjtött köménnyel
ízesített, saját birkapörköltünket is, mely
osztatlan sikert aratott a táborlakók körében.
A tábor főhadiszállásául szolgáló Szabó

Vendégház konyhájából, Laczkó Melinda
kezei alól is fenséges fogások teremtek
előttünk a hét során. Székelygulyás,
gidótokány, székely csorba, töltött árdé,
erdei gombapörkölt, miccs…. És ne feledkezzünk meg Szász Mária fenséges, darázsfészek névre hallgató kelt tésztacsodájáról sem! Remetén még a spenót is úgy
készül, hogy rákap az is, aki addig ki nem

állhatta… A titok abban rejtezik, hogy
mindez szívből készült, szeretet volt a legfontosabb fűszere.
Mint ahogy szeretettel fogadott minket
mindenki, akihez bekíváncsiskodtunk, légyen az kézműves, lovász, gazda, pedagógus….
A múltat a jelenben kutató kezdeményezésünk szerencsésen találkozott a Remetei
Falunapok idei vezérgondolatával. A múltat tetteinkben is felidézendő bátor csapatunk benevezett a tutajversenyre is. Rajthoz állásuk utánozhatatlan élményt nyúj-

tott a lelkes szurkolótábornak. Különösen
úgy, hogy több nevező híján, egyedüliként
vágtak neki a kihívásnak, amit szerencsésen, vízbe borulás nélkül, teljesítettek is.
Az egy hetes vendéglátás, szíveslátást és a
fenntartói támogatást meghálálandó idén
is készültünk a gyermekprogramok gazdagítására. A helyi pedagógusokhoz csatlakozva a kézműves sátorban kínáltunk alkotási lehetőséget Gyergyóremete aprajanagyjának. Elmélyült munkával készültek
a faragványok, karkötők, csipeszlovacskák
sikerélményt nyújtva a gyerekeknek és
nekünk, valamint ötletül szolgálva a remetei tanítóknak, óvodapedagógusoknak is.
A tavalyihoz képes duplájára növekedett
csapatunk feledhetetlen élményekkel gazdagodott az idei tábor során. Ugyanakkor
már formálódnak a folytatás, a jövendő
elképzelései is.
Köszönjük Biatorbágy Város Képviselőtestületének, hogy a megszületett ötletben
megtalálták az értéket és a megvalósítását
mind elviekben, mind anyagiakban támogatták.
Hálásan gondolunk mindazokra a remetei barátainkra, akik segítették vágyaink
megvalósulását, táborunk megszervezését,
és ezzel még szorosabbra engedték fonni a
két település testvéri, lakóinak baráti kapcsolatait!
Hingyiné Molnár Ildikó, Biatorbágy

ban harmadik helyezést ért el 22 sportoló közül.
Aki kiszeretné próbálni magát egy kis küzdésben az országban
Áprilisban került megrendezésre a sportiskolás országos baj- és külföldön egyaránt, szívesen látjuk a csapatban.
nokság, itt a gyergyóremetei Ivácson Andrea címvédő lett, hiszen Érdeklődni az edzés ideje alatt lehet kedden és csütörtökön 16:30
sikerült minden ellenfelét legyőznie és ezzel ismét bajnoki címre -18:30 óra között.
« MEZEI RAYMOND edző
lépnie. De ezzel nem ért véget az év. A nyár és a vakáció kezdetével sem lazíthattak igazán a sportolóink.
Június 22-24 én került megrendezésre az U13-as korosztály országos bajnoksága, ahol Ilyés Nándor képviselte a remetei csapatot, itt 45 versenyző közül sikerült a harmadik helyet kiharcolnia,
5 sikeres nyert mérkőzéssel. Sajnos az elődöntő nem sikerült, de
nagyon szoros volt a verseny.
A nyár folyamán számos felkészülés edzőtábor kísérte a rövid
vakációt. Pár bemelegítő edzést követően egyből három edzőtábor kezdődött. Az első egy nemzetközi tábor Magyarországon,
Baja városában, majd ezt követte egy haza Csíkmenaságon és
végül Hargitafűrdön.
Ezek az előkészületek úgymond sikeresnek bizonyultak, mert
az elmúlt héten Csíkszeredában került sor az U18-as csapatverseny és az országos földharc bajnokság megrendezésére.
Itt Ivácson Andrea a csapatban alapember volt a saját súlycsoportjában és a rákövetkező napon az egyéni földharc bajnokság« Ivácson Andrea az U18-as csapatverseny - országos földharc bajnokság III. díjazottja.

Nyáron sem lazsáltak a judosok
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Tanévkezdés és 25 éves jubileum
a dévai Szent Ferenc Alapítvány nagy családjának
Mint minden ősszel, az idén is Szárhegyen a tatárdombi kápolnánál ünnepeltük az alapítvány tanévkezdését. A
hagyományhoz híven zarándoklattal
érkeztek a gyergyói és Gyergyó környéki bentlakó valamint napközis gyerekek, nevelők, élükön Böjte Csaba
atyával.

« Zarándoklat a tatárdombi tanévnyitó ünnepségre.

egész napos program volt. Délelőtt a
gyerekeknek különböző programok
voltak szervezve, este meg a koncert,
amit mindenki nagyon várt. Nem mindennapi élmény látni és hallani élőben
az Edda, Republic, Presszer Gábor
valamint Pinter Béla dalait és látni,
ahogy a Nem adom fel Egyesület tagjai, akik testi fogyatékossággal élnek,
minden képességükkel azon vannak,
hogy ez az ünnepség felejthetetlen legyen mindenki számára.
Ottlétünk alatt alkalmunk volt meglátogatni az országházat. Hála és köszönet Révész Miklós képviselő úrnak,
hiszen volt alkalmunk es lehetőségünk
Magyarország Parlamentjében játékosan döntéseket hozni, amit szavazattal
biztosítottunk – úgy, mint a képviselő
urak és hölgyek. A margitszigeti délután valamint a dunai hajókázás is nagy
élményt nyújtott.

« A vonatozás külön élményt jelentett a résztvevőknek.
Szombaton, szept.15-én Máriaremetén gyűltünk össze, hogy a Szűzanya
segítségét kérjük a további munkánkhoz, hálát adtunk az eddigiekért. Vasárnap reggel a Hargita szerelvény elindult Erdély felé, sok gyerekkel, felnőttel, akik tarsolyában rengeteg élmény és a szívükben örök hála van.

« GYÖRGY-MÓZES RENÁTA nevelő
A zarándoklat Alfalu központjából
indult és hála Istennek szerencsésen
célba is ért a kápolnánál. A szentmise
után egész napos műsor várt úgy kicsire, mint nagyra. Minden szervezésben
résztvevő azon volt, hogy a szép számú vendégség jól érezze magát.
Ezt követően szintén nagy élmények
vártak az alapítvány tagjaira, hiszen
szeptember 12-én elindultunk a Hargita nevű vonattal Budapest fele, a Jobb
velünk a világ jótékonysági koncertre.
A gyergyói állomáson több, mint 140
gyerek es kísérő ült fel a vonatra.
Este 21.45-kor érkeztünk meg Budapestre a Keleti pályaudvarra, ahol várt
a főszervező, Érsek Emese, aki az alapítvány tagja és vártak a családok is,
akik befogadtak bennünket, gyereket
és felnőttet arra a pár napra. Szállást
adtak és gondoskodtak arról, hogy kiki jól érezze magát e néhány nap alatt.
« A Budapesten tartott Jobb velünk a világ jótékonysági jubileumi koncerten községünkből is részt vett egy csoport.
Másnap a Papp László Arénában

SPORTkép

Szeptember 29-én a teremlabdarúgó bajnokság B
osztályában szereplő Kereszthegy SK hazai pályán
fogadta az újonc Fălticeni-i Pro Academy csapatát és 5-0-ás első
félidő után, 8-3 arányban legyőzve ellenfelét a gyergyóremetei csapat 100%-os maradt továbbra is, mivel a szezon első mérkőzésén
csapatunk 5-3-as győzelmet aratott Galacon. Jelenleg a bajnokság
3. helyén áll gyengébb gólarányának köszönhetően. Megelőztek az
ugyancsak 6 pontos Marosvásárhely illetve Buzău csapatai. Ennél
jobb kezdést el sem tudtunk volna képzelni.
Szép volt, fiúk és sok sikert a folytatáshoz!
« BAKAI
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ANEKDOTA

Születés

A székely legény azzal dicsekszik a barátainak, hogy akár harminc gombócot is képes megenni egy leültében. Fogadnak ötven
lejbe, és elmennek gombócot rendelni. Hatalmas tálban teszik le a szilvás gombócokat. A legény falja, falja, már a szeme is
kidülled, de nyeli egymás után. Igen ám, de
a huszonnyolcadik gombóc már sehogy sem
megy le a torkán. Elkeseredetten nézi a tálban a maradék gombócokat:
- Ha előre tudom, hogy ez a három ilyen
nehezen fog lemenni, akkor ezekkel kezdtem volna!

László Milán
Csibi Zselyke
Ferencz Milán
Balázs István

Nász

Nagy Péter és Laczkó Katalin
Portik- Hegyi Norbert és
Balázs Hajnal
Bege Árpád- Ferenc és
Borbély Katalin
Puskás József és Csibi Enikő

Gyász
György József 1958
Borbély-Bartis Dénes 1933
Portik-Cseres Mária 1939
Balázs-Hegedüs Sándor
1955
Portik Imre 1942
Borbély-Bartis Mária 1939

Vármezőn
szerepelt a felnőtt
fúvószenekar
2018. szeptember 30-án, vasárnap, a
Maros megyei Vármezőre látogatott a
gyergyóremetei fúvószenekar a Hőlégballon Fesztiválra. Kellemes hangulat, nagy
tömeg és koncertsorozatok fogadták az odalátogatókat.
A programba belekapcsolódva egy 30
perces szereplést vállalt a zenekar, amelyet
nagy érdeklődés és sikerélmény követett. A
nézők közt sok ismerős előkerült, aki megismerte már hallásból a remetei fúvósok
hangszereinek hangját, hiszen elmondásuk
szerint ezzel a zenekarral nőttek fel és elköltözés után sem hallottak ennyire egyedi
összhangot egy zenekarban sem.

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal

Képes Vagyok

GYERGYÓREMETE
2018. okt. 28, vasárnap, 18:30
Balás Gábor Művelődési Ház

Gyergyóremete község
havonta megjelenő lapja
Kiadó

Gyergyóremete
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala
Szerkesztőségi tagok:

TUDJA-E, HOGY?
Járvány Remetén

1899. decemberében himlőjárvány volt
Barabás Zsófia
Remetén. A betegséget 65 gyermek kapta
Laczkó-Margit Hajnal
meg, 34 meghalt. Többségük iskolaköteles
volt. Mivel orvos nem volt a faluban, a várPortik-Bakai Ádám
megye a szárhegyi orvost küldte ki. A Csíki
Fotó:
Lapok közlése szerint „a lakosság nem csak
Portik-Bakai Ádám
betegség iránt viseltetik közönnyel, hanem a
Balázs László
kezelőorvos rendelkezéseit gúnyosan fogadNyomda
ja, sőt, ha erélyesen lépik fel, fenyegető maF&F INTERNATIONAL Kft. gatartást tanúsít”. A vármegye alispánja
A szerkesztői jog fenntartva! felfüggesztette a tanítást és átiratot küldött a
A megjelent cikkek tartalmáért belügyminiszteri tárcához egy járványkezeaz aláíró személy felelős!
lő orvos Remetére való kihelyezésére és a
szükséges pénzre „minthogy Remete község
Kövessék a facebook/
szegénysége miatt ennek költségére fedezegyergyoremete oldalt.
Az újság a község honlapján, tet nyújtani képtelen”. Nemsokára a faluba
érkezett egy Bürger Géza nevű járványorwww.gyergyoremete.ro
vos.
oldalon is olvasható.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

Meghívásokat is kaptunk más fellépésekre Maros megyébe, amelyet szívesen
fogadtunk, hiszen a zene az életünk. Egy
élménydús napot tudhatunk magunk mögött és reméljük, hogy jövőben is elmehetünk.
Köszönjük Gyergyóremete Önkormányzatának, hogy anyagilag támogatták ezt az
utat és hogy egész év folyamán lehetőséget
kapunk a próbák megtartására az ingyenes
próbaterem biztosítása révén.
« PETRÉD KÁROLY fúvószenekari tag

