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« A farsangtemetéssel újabb iskolai rendezvénysorozat veszi kezdetét, mely kisdiák, pedagógus és szülő közreműködésével valósul meg.

Jeles napot ünnepeltek a kisdiákok

« Gyerekek maskarás farsangi felvonulása.

Jó hír mindannyiunk számára: ebben az
évben is folytatódik a Jeles Napok Erdélyszerte című néptáncos, népzenés, kézműves
foglalkozásokat tartalmazó gyerekprogramunk. Fő támogatónk most is a budapesti Hagyományok Háza, amely a Fráter György Általános Iskola Szülőbizottsági Egyesülete által
jelentős anyagi támogatásban részesít.
A tavalyhoz hasonlóan most is hat alkalmat
szervezünk meg a fenti jellemzők figyelembevételével, a jeles napok mentén. Ezáltal is belekapcsolódhatunk magyarságunk tekintetében nemzetünk vérkeringésébe helyi hagyományaink
felkutatása, megmentése és tudatos éltetése által.
Mindezeken túl még elevenen él bennünk az
elmúlt év sok szép élménye, mely nemcsak a
gyerekeknek, hanem a mögöttük álló felnőtteknek is sok szép, lélekfelemelő pillanatot nyújtott.
Az elmúlt év tapasztalatai szükségessé tették
egy ún. szervezőcsapat létrejöttét. Mindannyiunk örömére egy nagyon jó kis szervező közösség kezd alakulgatni, melyben vannak tanítók,
szülők, vezetők valamint a néptánc szakemberei.
Ennek a lelkes csapatnak köszönhető az első

alkalom megszervezése, mely a farsangtemetés
volt.
Március 1-jén minden család, ahol alsó tagozatos kisdiák van, nagy izgalommal indult neki a
napnak. Mindenkit átjárt a kíváncsiság, hogy mi
is fog történni? Egy dologban biztosak voltunk:
mindent meg kell tennünk, hogy a telet elkergessük. A diákok előkészítették jelmezeiket s igyekeztek minél ijesztőbbek lenni gondoskodván a
zajt, lármát biztosító eszközök beszerzéséről is.
A felnőttek, szülők támogatták gyerekeiket, s
gondoskodtak a kis pocakok egységes megtöltéséről: csörögét (vagy csereglyét), farsangi fánkot sütöttek az osztálytermekben. Az otthonra
jellemző édes illatok lengték be az összes iskola
épületét, míg az osztálytermekben a nagy
együttműködés folytán teltek a hatalmas tálak a
finomabbnál finomabb falatokkal.
A IV. osztályos fiúk idejében elkészítették
Ilyést, Czikó Bencéék tanyáján. A III. osztályos
tanulók szülei a Közösségi Ház konyháján sürgölődtek s kenték a finom zsíros kenyereket,
főzették a teát, és a nagy fazékban héjában a
pityókát.
Folyt. a 2 oldalon
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MÁRCIUSI ESEMÉNYEK

Télkergetés farsangfarkán

Könyvbemutató

Folyt. az 1 oldalról
Közben mindenki titokban lesegette, várta az idő múlását, mert 13 órakor mindannyian beöltözve találkoztunk a nagy iskola udvarán s kezdetét vette a télkergetés.
A nagy hangzavar közepette is volt egy érdekes fegyelem, s ennek köszönhetően
időben sorba álltunk: elől a IV osztályok Ilyéssel, akit szekéren húztak, s csökkenő
sorrendbe a többi osztályok, szülői-tanítói kísérettel. Elindult a díszes menet. Hangu-

2019. március 6-án, szerdán, 18 órától
bemutatásra kerül A határvédelem
évszázadai Székelyföldön című kötet
a Községháza tanácstermében.

Ifjúsági teremlabdarúgás
2019. március 10-én, vasárnap, 17 órától,
a Teremlabdarúgó Junior Nemzeti Bajnokság keretében, Kereszthegy U19-es csapata
hazai pályán fogadja Kézdivásárhely hasonló korosztályú csapatát. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a sportcsarnokba!

Az ’48-as szabadságharc
emléknapja
A március 15-i ünnepnap programtervezete: 8:00 óra - lovas toborzó, 11:00 óra szentmise, 12:00 óra - koszorúzás a hősök
emlékművénél, utána kultúrműsor
« „Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él!” - közös maskarás felvonulást tartottak az előkészítő - IV. osztályosok.
a művelődési házban.

B ligás teremlabdarúgó mérkőzés
2019. március 17-én, vasárnap,
a gyergyóremetei Kereszthegy SK
csapata hazai pályán fogadja
a Piatra Neamți Ceahlăul csapatát,
a bajnokság 14. fordulójában.
Helyszín a helyi sportcsarnok.

Gyerekkoncert

latunkat, komolyságunkat fokozta a rendőri kíséret, amely megerősített abban a tudatban, hogy mi a dolgunkat végezzük, s amit teszünk, azt jól csináljuk.
Menetközben megkapták a zenészek is a hangot s a helyüket is. Ők vezették a sort,
s érdekes módon a nagy csinnadratta közepette is a gardon alapritmust adó hangja
mindenütt hallható volt. Jöttünk a suszter felé, de a kanyart bevettük, s szó szerint
kimásztunk, szuszogtunk a Hadnagydombján. Elég sok vénember, vénasszony volt a
sorainkba s ők a Krisztus hágójára emlékeztek. A domb tetején megálltunk s a szép
kilátásba gyönyörködve, pihenés gyanánt egyet jót táncoltunk. A zenészek húzták, s
mi jártuk. Majd tovább folytattuk a menetelést a sportpályáig. Ott is ettünk, ittunk,

2019. március 21-én, 13 órától
Gyergyóremetén koncertezik
a marosvásárhelyi Póra Zoli és a Stone Hill
együttes. Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház. Jegyek ára bérleteseknek 6 lej.
Szervezők: Hargita Megye Tanácsa,
a Gyergyószárhegyi Kulturális és
Művészeti Központ valamint
a Balás Gábor Művelődési Ház.

Cseres Tibor Nap
2019. március 29-én, pénteken,
a Fráter György Általános megszervezi
a Cseres Tibor Napot.
Helyszín a Fráter György Általános
Iskola és környéke.
táncoltunk. Végül a Falu utcáján bekanyarodva visszatértünk a suli udvarára. Ott
méltóképpen a pap elbúcsúztatta Ilyést, a siratóasszonyok elsiratták s kezdetét vette a
A Gyergyóremetei Sportcsarnok,
téltemetés, a bábu elégetése. A bábu égetése lehetőséget adott a rossz emlékek meg2019. március 29-31 között
szabadulására is. A tanulók leírták lerajzolták személyes bánatukat s közösen tűzbe
megszervezi a Korosztályok Kupáját.
dobtuk. Örömünket, hogy jön a tavasz táncba fejeztük ki. Toroztunk is méltóképpen:
A háromnapos teremlabdarúgó bajnoksáettük a finom főtt pityókát.
gon Gyergyóremete különböző korosztályJó volt a hangulat, csillogtak a szemek, s úgy gondolom teljesítettük Galaczi Hajból álló csapatai küzdenek egymás ellen.
nalka szaktanfelügyelő kérését, mely így szólt: „.....öltözzetek ijesztő figurákba a
Jelentkezés illetve bővebb információk
rosszkedv elűzésére, no meg a telet sem bánom, ha elűzitek.:))”
a sportcsarnok adminisztrátoránál.
Mindenkinek köszönünk mindent!
« BALÁZS TERÉZ tanító

Korosztályok Kupája

KORkép

3

IN MEMORIAM
NY. TANÍTÓNŐ , 1937-2019
Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!

„A legszebb magyar bevállalás,
a bőséges gyermekáldás”

„Itt vagyunk hát, hol minden véget ér,
Nincs többé harc, nincs többé szenvedély.
Egy messze szállt élettől búcsúzunk,
Könny futja szemünk, elakad szavunk.”

A búcsúzás akkor is nehéz, amikor van remény a közeli viszontlátásra, de sokkal nehezebb, ha tudjuk, hogy akitől búcsúzunk,
azzal ebben a világban már nem találkozunk.
Most itt állunk a tisztelt és szeretett Füstös Rózsika tanító néni
koporsója előtt, hogy felelevenítsük életét, a közöttünk töltött éveit,
és elkísérjük őt utolsó útjára. Nehéz és megpróbáltatásokkal tele
élet végére tesz pontot gyászunk - emlékezésünk.
Füstös Ferencné, szül. Ferencz Rozália 1937. született
Gyegyóremetén, elemi iskoláit a helyi iskolában végezte, majd
1955-ben érettségizett. Érettségi után Kicsibükkben tanított egy
évet, azután Orotvában helyettesített, közben elvégezte magán
úton a tanítóképzőt és Remetén tanított nyugdíjazásáig, 1990-ig,
de ez után is helyettesített szívesen, ha felkértük őt erre.
Házasságot kötött az egészségügyi asszisztens Füstös Ferenccel,
és 5 gyermeket hordott a szíve alatt, 3 fiút neveltek fel: Károlyt,
Andrást és Józsefet.
Nagyon fiatalon, 49 évesen özvegyen maradt, rászakadt minden
felelősség, befejezetlen dolog a családban. Három éve temette el
Károly gyermekét. A gyászt, a veszteségeket unokái megszületései enyhítették Beáta, Vivien, Ágnes és Ferenc. Büszkén mutatta
unokái fényképét legutóbb is, mikor meglátogattam.
Lelkiismeretes, lelkes, szorgalmas, ambíciós pedagógus volt
mindvégig, a remetei tanítók közül egyedül neki volt I fokozati
vizsgája 1984-ben, amikor én is haza kerültem. Felelősséggel végezte a szakmai irányítást, járt ellenőrzésekbe a gyergyói medence
tanítóihoz, véglegesítő vagy fokozati vizsgák előtti ellenőrzésekre.
Szerette a szakmáját, és eredményesen művelte, szívesen osztotta
meg tapasztalatait a fiatalabb generációkkal.
Közben, a tanításon kívül, társadalmi munkát végzett:
aktívan vett részt sok esztendőn keresztül a Nőszövetség képviselőjeként a községi vezetésben, a remetei színjátszást évtizedeken át
vezette, támogatta, szervezte, ő volt Remetén a Nők órája kezdeményezője és szervezője. Hatalmas néprajzi tudása volt, úgy lehet
képzelni ezen a téren, mint lexikont. Tárgyi és szellemi értékek
gyűjtője, ismerője, őrzője volt egy személyben.
Ennek ellenére tele volt alázattal, nagyon szerény volt és őszinte
érdeklődéssel fordult embertársaihoz, mindig segített, ahol csak
tudott. Tele volt szeretettel, derűvel, tudott örülni minden napnak,
mindig talált valami szépet, jót mindenben és mindenkiben.
Gárdonyi Géza két gondolata is találó Füstös Rózsika tanító
nénire: „A tanító olyan lámpás, mely minél inkább világít másnak,
annál inkább fogyasztja önmagát.’’
„A néptanító szívét vasból alkotta az Isten, hogy elbírja azt a sok
kegyetlen lábat, amivel a sorsa meggázolja.”
Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Megcsendesedve és emlékeinkbe merülve vegyünk most búcsút
Füstös Rozália tanító nénitől, aki előttünk lépett minden élő utolsó
útjára s egyúttal köszönjük meg a Mindenhatónak, hogy adta őt
családjának, tanítványainak, és hogy mi munkatársai, tisztelői, a
remeteiek ismerhettük őt.
Nyugodjon békében!

A címben megfogalmazott jelmondat jegyében, 2019.
február 10-én a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Székelyföldi
Vándorbölcső programja keretében Gyergyóremetén három
vándorbölcső átadására került sor.

Az egyik bölcsőt, amelyet szeptemberben a
gyergyószárhegyi Tatárdombon adtunk át egy Németországból hazatelepedett családnak, most a 6 hónapig benne ringott
kisbaba keresztszülei vették át fél évre, akiknél a napokban
volt gyermekáldás. A két másik bölcső ausztráliai magyar
adományból készült. Egyiket egy ötödik gyermekét, a másikat
egy harmadik gyermekét váró család vette át.
Ezek a bölcsők is nagyon jó helyre kerültek, hiszen
Gyergyóremete elsőként kapta meg a Családbarát Önkormányzat címet és elismerést. A községben hagyománya van a
családbarát programoknak, ugyanígy a civil és az egyházi
szervezetekkel való együttműködésnek. Az önkormányzat
olyan szolgáltatásokat, programokat finanszíroz, amelyek a
közösség igényeire, szükségleteire válaszolnak. Ilyenek például a családsegítő program, házi beteggondozás, falugondnoki
szolgálat, fogyatékkal élő gyermekek számára foglalkoztató
programok, rászorulók számára napi étkeztetés biztosítása,
az iskola utáni programok. A polgármesteri hivatal minden
újszülött érkezését képeslappal üdvözli.
A négy gyermeket nevelő Laczkó-Albert Elemér polgármester nem tudott részt venni a rendezvényen, de megbízottja
üdvözölte a bölcsőket átvevő párokat és bejelentette, hogy a
helyi önkormányzat is készíttet 3 bölcsőt és vándorútra indítja a községben.
Bakó Antal plébános saját gyerekkorának bölcsős élményeiről beszélt, és azt is elmondta, hogy amikor az édesanyja
egyszer kenyérsütés közben rá bízta a bölcsőben lévő húgát, ő
bizony kiborította belőle. A plébános úr megáldotta a bölcsőket és a családokat.
Ezen a vasárnapon Székelymuzsnán a református imaházban egy vándorbölcsőt, Marosvásárhelyen a remeteszegi
plébániatemplomban szintén egy bölcsőt adott át.
Köszönet minden kedves segítőnek a vasárnapi szolgálaMaștaleriu Erzsébet iskolaigazgató búcsúbeszéde, melyet
tért!
« NAGY BALÁZS, programfelelős, Sepsiszék
Füstös Rozália ny. tanító temetési szertartása alkalmával mondott el
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10 éves a REDISZA Rt. - ivóvízüzem és szennyvíztisztító állomás
Kiss Izabella igazgatóval a cég múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettünk
Barabás Zsófia - Rögtön a közepébe vágva, felidézem szavaid, melyekkel a Helyi
Önkormányzat éves számadó gyűlésén
kifejezted a hálád a REDISZA eltelt 10
évéért. Öt konkrét dolgot felsorolnál-e,
amiért hálás vagy?
Kiss Izabella - Ahogyan a januári tevékenységi beszámolón is fogalmaztam,
mindenekelőtt annak örülök, hogy a cégünket fenntartó önkormányzatok együtt
tudtak dolgozni, döntéseket hozni ennyi év
alatt ezen közös cél érdekében.
Másodsorban hálámat és köszönetem fejezem ki a munkatársaimnak, akik jókedvvel, jó szándékkal, kitartással, tisztelettel,
becsülettel végzik a munkájukat és munkaközösségként igyekeznek megteremteni a
„családias” hangulatot egymás között.
Hála azért, hogy a vízforrásaink nem apadtak el, nagyobb szárazság esetén is ki tudtuk szolgálni a fogyasztóinkat.
Hála, hogy az esetleges meghibásodások
esetén mindig volt megoldás és a vízszolgáltatást tudtuk működtetni.
Köszönet a lakosságnak a türelemért és
megértésért, amikor elfogadóan viszonyultak olyan helyzetekben is, amikor beigazolódni látszott, hogy azért „a víz az úr”.
- Jelenleg miből áll a REDISZA által
nyújtott szolgáltatás?
- A REDISZA-hoz jelenleg négy község
tartozik: Remete, Ditró, Szárhegy és 2018ben csatlakozott Salamás. Ez utóbbi tele-

pülés külön rendszert működtet, kilenc
alkalmazottal. Közös dolgokban segítjük
vagy kiegészítjük egymást. Irányvonalak
és döntések esetén a részvényesek, a négy
önkormányzat együtt gondolkodik és örvendetes, hogy mindezidáig megtalálták a
közös hangot.
- Mi tette indokolttá Salamás csatlakozását?
- 2017-ben Salamás Önkormányzata jelezte azt az igényét, hogy szeretne csatlakozni
hozzánk, annak érdekében, hogy törvényes keretek között működtethessék a
megépített szennyvíz- és vízrendszereiket.
Ezt követően többször folytattunk tárgyalást, végül úgy döntött a három önkormányzat - Remete, Ditró, Szárhegy, hogy
befogadja Salamás települést is, azzal a
feltétellel, hogy a saját költségeit neki kell
fedeznie. Nyilván ez a csatlakozás sok
munkával jár, de Salamás Önkormányzata
eleget tesz vállalásainak, teszi a dolgát,
támogat és dolgozik, ha a helyzet úgy kéri.
- Tíz évvel ezelőtt hiánypótló volt a
REDISZA által nyújtott szolgáltatás –
gondolok itt főként a szennyvízhálózat
kiépítésére és üzembe helyezésére...
- Vitathatatlan tény, hogy az életkörülményeink megváltozásával, az évek alatt rohamosan növekedő vízfogyasztás szükségszerűvé tette a szennyvízhálózat kiépítését,
ezáltal is élhetőbb környezetet teremtettünk magunk körül. A lakosságra nézve

természetesen ez egyfajta kényelmet is
jelent, hiszen a víz befolyik a házba, a
szennyvíz meg kifolyik. Emellett az ingatlanok értékét is hordozza, hogy van-e vízszennyvíz bekötése vagy sem.
- Melyek voltak a 10 év meghatározó
történései a REDISZA fejlődése, fejlesztése szempontjából?
- 2008 decemberében jegyeztük be céget
és 2009-ben be is üzemelt a szennyvíztelep. Az első tél leginkább az állagmegőrzésről szólt, mivel a kevés bekötés miatt
(kb. 330 bekötés volt akkor – jelenleg öszszesen kb. 3900 szennyvízbekötés van a
három településen ) nem volt elegendő a
szennyvízhozam. Ezzel párhuzamosan az
országos program keretében épülő ivóvízüzemet valamint a hálózat egy részét 2009
-ben átvette a cégünk, ezáltal bővült a tevékenységi körünk.
A tíz év alatt folyamatos volt a fejlesztés:
bővült a hálózat és a rákötések száma, a
víz esetében Remetén és Ditróban, a
szennyvíz esetében mindhárom településen. Ennek következményeként a fogyasztás is nőtt és a kiépített hálózat kapacitásának megfelelően tud működni.
A hatékony munkavégzés érdekében folyamatosan fejlesztettük a cég infrastruktúráját is. 2014-tól akkreditált laborja van a
cégnek, garázsunk épült, csatornakarbantartó autó segíti a munkánkat. Jelenleg 31 alkalmazottal dolgozunk.
Folyt. az 5 oldalon

« Tíz éve - A szennyvíztisztító-állomás hivatalos átadóünnepsége (bal oldali kép, 2018) és az ivóvízüzem átadása (2009). Mindkét szolgáltatás a REDISZA Rt. Hatáskörébe tartozik.
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A legnagyobb fejlődés az lenne, ha környezettudatosan élnénk
Folyt. az 4 oldalról

- Bár látszólag önálló egység vagytok,
mégis az RT-t fenntartó önkormányzatok
elvárásainak, fejlesztési irányvonalainak
megfelelően, ezeket összehangolva kell
dolgozzatok. Miben is áll tulajdonképpen
ez a kapcsolat?
- Szolgáltató cég vagyunk, a már meglévő
rendszereket, amelyeket nagyrészt pályázatokból, közös összefogással építettek
meg az önkormányzatok, ránk bízták. A
mi feladatunk, hogy felügyeljük, karbantartsuk és működtessük. Beavatkozzunk,
ha a helyzet megköveteli. A négy önkormányzat felé pénzügyi és tevékenységi
elszámolással tartozunk. A döntéshozatalokban is a döntés közös, tanácshatározatok szükségesek minden meghatározó
esetben.
Ugyanakkor nagyon sok állami szervnek
és sokféle törvényes előírásnak meg kell
feleljünk. Itt túl bonyolult lenne felsorolni
milyen szerteágazó a működésünkhöz
szükséges engedélyeztetés megszerzése,
megújítása, amelyek feltételeket szabnak,
ugyanakkor köteleznek is.
- Szolgáltató cégként bizonyára sok a
megoldásra váró feladatot, esetenként
konfliktusos helyzet is. Milyen a lakosság viszonyulása ilyen esetekben?
- Valóban mindig felkészültek kell legyünk egy esetleges beavatkozásra. Állandó diszpécseri szolgálat működik, telefonon hívhatóak vagyunk a nap minden órájában, így a meghibásodás bejelentése esetén keressük a megoldást és intézkedünk.
Természetesen a hálózaton rendszeres
karbantartási munkálatokat is végzünk, és
megtörténik, hogy ilyenkor egy bizonyos
szakaszon lezárjuk a vizet, de ezt igyekszünk olyan napszakban megoldani, hogy

« Akkreditált laboratóriumban ellenőrzik a víz minőségét.

a fogyasztóink ne érezzék meg.
Viszont olyan is előfordul, hogy áramszünetekkor a pompák leállnak, és ilyenkor a
fogyasztók egy része víz nélkül marad.
Ekkor gyakoriak a telefonos bejelentések,
amit én bizonyos szinten pozitív visszajelzésként élek meg, hiszen jelzi, hogy hiányzik a víz, és fontos mindaz, amit csinálunk.
A kellemetlenségek azonban legtöbb esetben abból adódnak, ha a kiadós esőzésekkor, hóolvadáskor a csatorna feltelik vízzel
és dugulás áll be. Ebből valóban sok konfliktus alakul ki, és sajnos, az érintettek

nek megfelelően megtisztít, így a Maros
vizébe visszaengedhető.
- Személyes jellegű a kérdés, de kíváncsi
vagyok: nőként mennyire jelent kihívást
egy ilyen céget vezetni, igazgatni?
- Számomra nagy kihívás volt már az első
naptól, és meggyőződésem, hogy az is
marad. Ha összehasonlítom az előző munkahelyeimmel, ezt a munkakört mondhatom a legnehezebbnek, viszont nagyon
sokat tanultam itt, és ez mindent kárpótol.
Összetett munka és nem tagadom, hogy
inkább a „férfiak világa”, ahol én is megta-

« Közeledik március 22, a víz világnapja - a cég vezetősége nyitott az iskolai és más csoportok helyszíni terepszemléjére.
rendszerint ugyanazok – akik az átemelők
közelében laknak. Ilyenkor tapasztaljuk,
hogy a türelem véges, és a helyszínre érkezve, bár segíteni akarunk a kialakult
helyzeten, mégis mi vagyunk, akikkel
konfrontálódnak. Azonban, ha a probléma
gyökerét keressük, akkor csakhamar kiderül, hogy mindez a helytelen csatornahasználat következménye, hiszen a csatornahálózatra törvénytelenül rákötött esővíz elvezető csatornák okozzák a szennyvízhozam
hirtelen növekedését.
Gyakori probléma az is, hogy szennyvízhálózatba bekerülő háztartási szemét
(rongy, műanyagtörlő) miatt a szivattyúk
leállnak és az átemelőkből kifolyik a
szennyvíz. Igyekszünk minden alkalmat
megragadni, hogy kommunikáljuk a lakosság fele, hogy a vécépapíron kívül
semmi szemetet ne dobjanak a hálózatba.
Nagyon fontos megértenünk, hogy egymás iránt is felelősek vagyunk, és a
szennyvízelvezető csatorna kizárólag a
háztartásokban keletkezett szennyvíz elvezetésére alkalmas.
Jelenleg, átlagosan napi 1000 köbméter
szennyvíz áramlik be a tisztítótelepre,
amelyet a rendszer, az előirt paraméterek-

nultam kezet fogni.
Ugyanakkor nagy felelősségként élem
meg, hiszen életfontosságú feladat vizet
szolgáltatni körülbelül nyolcezer embernek. Tudatában vagyok, hogy a víz alapélelmiszer és ezzel nem szabad senkinek
az egészségét kockára tenni. Ezért is van,
hogy a cég laboránsai napi rendszerességgel ellenőrzik a víz minőségét, amelyet
felülvigyáz a Közegészségügy is.
- Milyen fejlesztési elképzeléseitek vannak
a közeljövőben?
- Fejlesztési elképzelések vannak a hálózat további építésére, a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozóan. Az átemelőkhöz szűrők beszerelését tervezzük,
amelyek a rendszerbe bekerült szemetet
kifogják. Az önkormányzatok folyamatosan pályáznak, jelenleg is vannak megnyert pályázatok, amelyek remélem a közeljövőben meg is valósulnak.
Azt gondolom, hogy a legnagyobb fejlődés mégis az lenne, ha az emberekben
egyre inkább kialakulna a környezettudatosság, odafigyelnénk arra, hogy rendeltetésszerűen használjuk a hálózatokat és
minél kevesebb szemetet termeljünk.
« Az interjút Barabás Zsófia készítette és jegyezte le
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Hivatalosan is nagykorúak
2019. február 23-án 10. alkalommal szervezett Gyergyóremete Polgármesteri Hivatala nagykorúsító farsangi bált. Ezúttal a 2001-ben születetteket érte az a megtiszteltetés, hogy a jelenlévő falustársak előtt hivatalosan nagykorúvá avatták.

« Községünk elöljárói a 2001-ben születetteket hivatalosan is nagykorú polgárokká nyilvánították.
Ez a korosztály is lázasan készült a tánctanulások által a nagy napra. Érződött rajtuk,
hogy hétről-hétre feszültebbek és várták az egyre közeledő nagy eseményt, ami csakhamar elérkezett. A báli elkezdődésével pörögtek az események. Bemutatták modern- és
társasági táncaikat, majd befejezésül a maréknyira zsugorodott kis csoport bemutatta a
rövid idő alatt betanult gyergyói táncokból álló koreográfiáját és ez utóbbit jutalmazta a
legnagyobb tapssal a több, mint 300 néző, ezzel külön megtisztelve azt a néhány fiatalt,
aki bevállalta a néptáncot. A fogadalomtételt követően a nagy népszerűségnek örvendő
szülős tánc sem maradt el. A továbbiakban szórakoztató programok és mulatság követte egymást.
A szervezők oldaláról most már átkerült a labda az ifjak oldalára. Ezentúl ők kell,
bizonyítsák, hogy valóban felnőttként fognak viselkedni, illetve helytállnak a mindenkori nagykorúsítottak által vállalt feladatok betöltésénél, nevezetesen húsvétkor a
szentsír őrzésénél valamint a kellékek vitelekor a csíksomlyói búcsún.
Bakai

« Örömteli pillanat - az 18 évesek csoportképe a nagykorúsító farsangi bál alkalmával.

„Kisgyerekből naggyá váltunk, egy szempillantás alatt. Emlékszem arra, amikor a
tőlünk egy évvel nagyobbak mesélték el
nekünk, hogy milyen ez a bál, hogy menynyire nagy dolog az életben és, hogy
mennyire jól érezték magukat.
Alig vártuk már, hogy megkapjuk a
meghívót mi is az első megbeszélésre.
Aztán következett az első táncpróba, az
első közös nevetésünk, élményünk.
A bál közeledtével már ismét összeszokott csapattá váltunk és alig vártuk, hogy
ott álljunk a csoportképen - bár talán még
fel sem fogjuk, hogy mit is jelent nagykorúsítottnak lenni, hogy mennyi felelősséggel és mennyi fontos döntéssel jár.
Ez a bál eddigi életünk egyik legszebb
estéje volt, a nyitótánc alatt sokszor összenéztünk és eszünkbe jutott a sok közös
táncpróba, mosolyogtunk egymásnak.
Ezután következett a fogadalomtétel,
amely az este legmeghatóbb és egyben a
legfontosabb része volt. A közös koccintás
után jöhetett a közös köszönet tánc a szüleinkkel, a fiúk az édesanyjukat, a lányok
az édesapjukat kérték fel egy táncra. Nehéz volt szavakat megfogalmazni tánc
közben, hiszen azt, amit ők adtak nekünk
18 éven át, nem lehet megfogalmazni pár
perc erejében. Mégis a „köszönöm” szó
hangzott el és talán nem is kellettek oda
más szavak.
Az este folyamán meglepetésben is
volt részünk, egy citera műsort adtak nekünk. Ezután a Székely Góbék szórakoztattak bennünket, egy igazán humoros
előadással. A jó hangulat az este főszereplője volt, gondoskodtunk arról, hogy
egy igazán tartalmas estét tudhassunk
magunk mögött. Az este folyamán játékokban vettünk részt, volt tombolahúzás,
vonatozás és közös tánc is.
Az ünnepeltek nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ehhez a
csodálatos estéhez hozzájárult. Kezdve a
táncoktatók, a Közösségi Ház személyzetének a munkájáért, köszönet a finom ételekért, a fotósnak, a videósnak is, akik
megörökítették az esténket, valamint a
szervezőknek és Gyergyóremete Polgármesteri Hivatalának is. Bár nem jelent
meg az összes ünnepelt, én úgy érzem ezt
kár volt kihagyni. Egy örök emlék marad
számunkra, hiszen beléptünk a felnőttek
világába. Ugyan nem tudjuk még, hogy
mit hoz nekünk az élet, de azt tudom, hogy
ez a csapat pár év múlva is boldogan emlékszik majd vissza erre az estére.
Az ünnepeltek nevében, Fehér Nóra
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Szépkorúak hagyományőrző farsangi mulatsága Gyergyóremetén
Gyergyó régióban, a szervezett közösségbe járó idős korosztály köreiben évek óta hagyományként él, hogy évente,
farsang alkalmával találkoznak és ünnepelnek. Idén már
hatodik alkalommal Gyergyóremete adott otthont e rendezvénynek, a központi Közösségi Házban.
Február 28-án, csütörtökön, nyolc településről közel háromszáz idős személy jött el ünnepelni az alábbiak szerint:
Gyergyószentmiklósról három csoport-42 személy és a Szent
Erzsébet Idősek Otthonából 22 személy; Alfalu-45 személy;
Ditró-36 személy; Szárhegy-9 személy; Csomafalva-28 személy, Újfalu és Kilyénfalva-41 személy és Gyergyóremete 76 személy.
A rendezvényt délután kettő órától este nyolc óráig terveztük, mely időkereteket sikerült betartanunk.
Az ünnepséget nyitó köszöntőbeszéd alkalmával bemutatásra kerültek a találkozásunk résztvevői, mint a szép korúak
csoportjai, a meghívott díszvendégek, zenészünk, fellépők,
valamint a rendezvény programjáért és kivitelezéséért felelős
Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálat munkatársai.
Ugyancsak a rendezvény nyitása alkalmával ismertettük főtámogatóinkat, mint a Gyergyóremetei, -Alfalvi, Gyergyószentmiklósi, -Csomafalvi, és Szárhegyi Önkormányzatokat, majd koccintottunk annak örömére, hogy idén is hálát
adhatunk a közös együttlétért, ünneplésért.
Köszöntőbeszéd és programismertetés után következtek a
gyergyóremetei Fráter György Általános Iskola diákjainak

« Fiatalok és lélekben fiatalok közös táncával vette kezdetét a báli mulatság.

« Gyergyóiremetei moderntáncos és néptáncos gyerekek fellépése szórakoztatta a közönséget.
Nagy sikernek örvendett a Stap Dance gyergyóremetei
tánccsoportjának fellépése, melyet a Sirülő Néptánccsoport
követett. A néptánc bemutató után a székelyruhás gyermekek
táncra felkérték az idős személyeket és ezzel a gesztussal elkezdődött a táncos, éneklős mulatság, ahol egymásra találtak
régi munkatársak, ismerősök, régi-új szimpátiák, egyszóval
egekig emelkedett a hangulat.
Elérkezett az a pont is, ahol a mulatás fáradságát kipihentük közös éneklésekkel, különböző települések csoportjainak
előadásaival, és a rendezvény zárórája közeledtével az alfalvi
csoport által készített Illés szalmabábut elbúcsúztattuk, sirató
és egyéb asszonyok részvételével.
A beszámoló vége felé közeledve szeretnénk megköszönni a résztvevőknek, hogy hozzájárultak a rendezvény jó hangulatához, színvonalához. A Közösségi Ház munkatársainak
köszönjük a finomságokat és a kifogás nélküli felszolgálást, a
remetei diákok és tánccsoportok színvonalas műsorát, valamint a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthona
lakóinak és munkaközösségének is köszönjük, hogy elfogadva
meghívásunkat lélekemelő üzeneteket szavak nélkül adtak át.
Végezetül kiemelten köszönjük a Gyergyóremetei Polgármesteri Hivatalnak a helyszín biztosítását, a programjaink
támogatását, valamint a fentebb említett Polgármesteri Hivatalok támogatását, mely által lehetőség nyílik a rendszeres
tevékenységeink és rendezvényeink szolgáltatására.

« PÉTER RÓBERT, Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálat

verses, mókás előadásai, melyet a rendezvény fénypontja követett. Ugyanis a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek
Otthona lakói és az őket kísérő alkalmazottak megható élményben részesítették a jelenlevőket az előadásuk alatti jelenlétükkel, mellyel legalább két üzenetet közvetítettek. Egyrészt
egy olyan mély emberi méltóságot sugároztak, ami példaértékkel szolgált. Annak a méltóságnak mutatták magas fokát,
melynek elvesztésétől számos ember fél, ha arra gondol, hogy
intézményi létformába kerül. Másrészt az idősotthon alkalmazottai példát mutattak arról, hogy lelkesek és a leírt munkakörükön túlmutatóan vállalnak részt az otthon lakóinak életében.
Az ebéd következett, melyet kellemes háttérzene kíséretében fogyaszthattunk el, majd az orotvai „Komák” humoros
előadásukon mulathattunk, az anyaországi és székely észjárás
parodizáláson.
« A betervezett programok sikeres megtartásával és táncos hangulatban telt az ünnep.
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Falurészek Kupája 2019-ben
2019. február 15-17 között a gyergyóremetei sportcsarnok
adott helyet a Falurészek Kupája nevű teremlabdarúgó bajnokságnak. A sportcsarnok által szervezett eseményen három napon
át zajlott a 10 gyergyóremetei falurészt képviselő csapatok küzdelme, két csoportra osztva.
Az A csoportban a Szent István útiak okoztak meglepetést,
ugyanis ez alkalommal úgy vágtak bele a küzdelembe, hogy tudták mit akarnak, és azt el is érték, második helyen zárva a csoportmérkőzéseket csoportjukban.

Rétalja csapata még egy döntetlent begyűjtve a második helyet
fejezte be a csoportküzdelmet. Központ csapata végzett a B csoport harmadik helyén, megelőzve a negyedik Tejporgyárt illetve
az ötödik helyen végző Bakó csapatát.
A helyosztó mérkőzések előtt aztán igazi reménykeltő focit
láthattunk. Gyergyóremete 6-7 éves gyerekekből álló úgymond
válogatottja a madéfalviak hasonló korosztályú csapatával mérte
össze erejét, ahol a hazai legénység 2-1 arányban felülmúlta ellenfelét.
Hasonló sikerrel örvendeztette meg a nagyszámú közönséget
a 8 évesekből álló csapatunk, miután 3-0 arányban bizonyultak
jobbnak az ugyancsak madéfalvi, hasonló korú ellenfeleiknél.
Aki pedig látta, az megállapíthatta, hogy Puskás Áron tanár úr
tanítványai szép jövőt ígérnek a jövő csapatát illetően.
Aztán visszaugrottunk a jövőépítésből a jelenbe és a két elődöntővel folytatódott a teremfoci vetélkedő. Az első elődöntőn
Alszeg csapata 2-0 arányban múlta felül Rétalja csapatát, majd a
másikon Bernád csapata 2-1 arányban bizonyult jobbnak a Szent
István út csapatánál.
A 9. helyért zajló párharcból Fenekalja csapata jött ki jobban,
maga mögé utasítva Bakó csapatát. A 7. helyért Csutakfalva és
Tejporgyár küzdött a szó szoros értelmében, ugyanis a döntetlennel végződött mérkőzést követően büntetőrúgásokkal kellett dönteniük, ahol a Tejporgyár csapata jött ki jól. Az 5. helyért
Tulamaros és Központ csapata játszott, és Központ csapata 3-1
arányban jobbnak bizonyult.
« Bernád csapata elsőként végzett a Falurészek Kupáján.
A bronzcsatából a Rétalja csapata jött ki győztesen 3-0 arányAz alszegiek csoportelsősége már a papírformát igazolta, így ban legyőzve a Szent István út csapatát, majd a döntőben Alszeg
ez a két csapat jutott az elődöntőbe. Igaz, Csutakfalva csapata a és Bernád csapatai csaptak össze. 1-1-es félidő után Bernád csacsoportgyőztes elleni meccsén egy kicsit úgymond megrángatta pata 3-1 arányban legyőzte Alszeg csapatát, és így kialakult a
az oroszlán bajszát, de az elért 1-1-es döntetlen végül egyik csa- végső sorrend: 1.Bernád, 2.Alszeg, 3.Rétalja, 4.Szent István út,
patnál sem hagyott nyomot a végelszámolásnál. Hiába végzett a 5.Központ, 6.Túlamaros, 7.Tejporgyár, 8.Csutakfalva,
Tulamaros csapatához hasonlóan 4 ponttal Csutakfalva csapata, 9.Fenekalja és 10.Bakó.
jobb gólarányának és a direkt meccsükön elért eredményének
A Falurészek Kupája 2019 gólkirálya 11 góllal Gál Rajmond
köszönhetően is Tulamaros lett a harmadik illetve Csutakfalva a lett. A legjobb kapus László Roland illetve a legjobb játékos cínegyedik. Az A csoportot Fenekalja csapata zárta, ám ők sem
met kétfordulós szavazással Balázs-Fülöp Nándornak ítélték oda.
végeztek pont nélkül.
Március végén már a Korosztályok kupájára hívunk mindenA B csoportban sem volt 100 százalékos csapat.
kit játékost illetve nézőként. Reméljük legalább ilyen gazdag
Itt a papírforma igazolódott és a csoportrangadón 2-2-es döntet- élmény teli hétvégénk lesz akkor is.
len született, ám, míg Bernád csapata többet nem hibázott, addig
Hajrá, fiúk! Hajrá, Gyergyóremete!
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

« A Falurészek Kupája 2019 elnevezésű sportesemény résztvevői - tíz remetei falurészről verődtek össze a focicsapatok.
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Fókuszban a mezőgazdasági támogatások
2019. február 25-én tájékoztatóra voltak hivatalosak a
gyergyóremetei gazdák. A tájékoztatót Csavar Zsolt a gyergyószentmiklósi Apia kirendeltségének vezetője tartotta.
Előtte Barti Tihamér, az RMDSZ Gyergyó területi elnöke
üdvözölte a jelenlévőket és felkérte Kozma Mónikát, hogy
ismertesse a Pro Economica Alapítványt, amelynek ügyvezető igazgatója.
Kozma Mónika beszélt az alapítvány munkájáról, amely
éppen azon a nap nyitotta meg a gyergyószentmiklósi kirendeltséget.
Magyarország kormánya azt tűzte ki célul, hogy induljon
el egy támogatási rendszer és térségenként a helyi igényeket
figyelembe véve elérhetőek legyenek különböző támogatások. A mezőségen nagyon sikeres volt, 495 sikeres pályázatot bíráltak el, zártak le és befejeződött az elszámolás. A
programban első körben kis- és közepes vállalkozások pályázhattak a mezőgazdasági termeléshez, valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó regionális
beruházásokra. 2018-ban elkészült az új légi felvétel, amelyen nagyon tisztán látszik a megművelt területek határa,
nem lesz lehetőség turpisságokra.
Csavar Zsolt utalt arra, hogy még mindig alacsony a fiatal gazdák aránya.
Maximálisan 15.000 euróra lehet pályázni, amelyhez szükséges 25% önrész. Kozma Mónika biztatta a gazdákat, hogy
figyeljék a www.proeconomica.ro honlapot, amelyen közölni fogják a Gyergyó térségi pályázati kiírásokat és minden
ezzel kapcsolatos tudnivalót.
Csavar Zsolt, az APIA gyergyószentmiklósi kirendeltségének ügyvezetője tájékoztatta a résztvevőket a 2019-es
támogatásokról és ezek feltételeiről. 2018-ban 1,76 millió
euro jött a községbe területalapú- és állattámogatások révén.
Érdemes tehát a feltételeket betartva igénybe venni a jelenlegi támogatási formákat. Kihangsúlyozta, hogy a 2018-as
támogatásokból a darabszámos állattámogatáson kívül az
összes többit megkapták a gazdák.
Ebben az esztendőben is március1 és május 15 között
lehet letenni a kéréseket, tehát idén sem lesz hosszabbítás.
Éppen ezért kérte a gazdákat, hogy amikor kézhez kapják az
értesítőt, pontosan jelenjenek meg a Polgármesteri Hivatalban. Első körben azon gazdák lesznek megszólítva, akiknek
nincsen állattámogatásuk. Folyó év április 15 környékén
kerülnek sorra azok a gazdák, akiknek összetettebb a kérésük.
Előtte viszont érdemes figyelni a szükséges iratokra.
Mindennemű támogatást igénylő gazda kell rendelkezzen
érvényes számlaszámmal (kont igazolás). Aki földterületet
bérel, a kérés letevése előtt ellenőrizze a bérleti szerződések
érvényességét! Érvényes legyen a személyigazolvány is,
mely elengedhetetlenül szükséges - érdemes erre is figyelni.
Sok esetben gondot okoz, hogy az állatok azonosító számában elíródott a gazda személyi száma, ezt is fontos tisztázni.
Március 15-16-án az állatorvosi rendelőben lóoltás lesz,
amely alkalommal a lótartó gazdák ellenőrizhetik, hogy
rendben vannak-e a lovaik adatai.

A területalapú támogatást kérvényezők figyelmét felhívta a mérnök úr, hogy nem csökkenhet a támogatásra
beadott gyepterület nagysága. Nem szabad támogatott
gyepterületet felszántani.
Bármilyen változás történik a gazdaságban, jelenteni kell
az APIA gyergyószentmiklósi kirendeltségén.
Azok a gazdák, akik nem rendelkeznek állattal vagy nem
elegendő az állatlétszám a támogatott terület lefedéséhez,
október 15-ig igazolniuk kell, hogy a szénát eladták. Csak
saját állattal rendelkező gazda igényelhet támogatást legelőre.
Annak ellenére, hogy megvolt hirdetve az új referenciadátum a darabszámos állattámogatásnál, mégsem változik
az elmúlt évekhez viszonyítva. Új gazdaság esetén 2018.
március 1 - 2019 február 28.
A darabszámos támogatás feltétele, hogy legkevesebb 3
drb. 16 hónapot betöltött szarvasmarha után igényelhető a
régi referenciadátum szerint. Minimum 50 drb. juh, amely
betöltötte az 1 évet vagy 25 darab kecske, amely március
végéig betölti az egy évet.
Prémium támogatások:
A tejkontrollos támogatáshoz szükséges igazolás az
egyesülettől, láttamozva az ANZ részéről és minden állatnak a pasaportja. Fülszámokat és fajtákat egyeztessék le.
Minden állat után borjú kell legyen kivezetve a nyilvántartóban. Amennyiben egy állat kiesik a támogatásból még
kettőt von maga után. Szükséges még az érvényes szerződés
a felvásárlóval. Direkt eladásnál a számlát kell az iratcsomóba tenni.
Húsmarha támogatás feltétele: minimum 10 darab kell legyen, legtöbb 12 éves.
A gyergyószentmiklósi Pénzügy részéről Eigel Tibor tájékoztatott, hogy azok, akiknek tulajdonában 2 szarvasmarhánál több van és 2 ha szántóterülettel rendelkeznek, március 15-ig kötelesek letenni az adóbevallási nyilatkozatot
elektronikusan. A helyi Polgármesteri hivatal adóosztályán
Balázs-Fülöp Annához lehet fordulni segítségért.
Dr. Gál József remetei állatorvos a disznópestis veszélyeiről beszélt. Erről külön beszámolunk.
A tájékoztató végén a jelenlévő gazdák feltehették kérdéseiket, amelyekre az illetékes szakemberek
válaszoltak.
« LACZKÓ MARGIT-HAJNAL

A Gyergyóremetei Föltulajdonosok
Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi
és Fejlesztési Szövetsége megköszöni a
Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési
Egyesületének azt a vissza nem térítendő
pályázati támogatást, amit 2018 december 27-én kapott a remetei tejbegyűjtő
központok megvásárlására,
amelynek értéke 25.630 lej .
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Szakmai fórum a remetei gazdáknak
Gyergyóremete Önkormányzata a Gyergyóremetei Földtulajdonosok, Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi és Fejlesztési
Szövetségével közösen 2019. február 18-án szakmai fórumot
szervezett a helyi gazdálkodóknak.
A nagy érdeklődésnek örvendő fórumot a polgármester úr nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság mindig is
meghatározó szerepet töltött be a község életében és ez a szerep a
közeljövőben sem fog lényegesen változni. Ehhez azonban szükséges, hogy a gazdák hosszabb távon gondolkodjanak és tervezzenek.
Ez alkalommal bemutatkoztak az újonnan alakult Székely
Gazdaszervezetek Egyesületének munkatársai, akik bemutatták a
jelenlegi tevékenységüket, valamint a jövőbeni terveikről beszéltek. A szervezet keretében működik egy falugazdász-hálózat,
amelynek célja a kis- és középvállalkozások, családi gazdaságok
támogatása szakmailag, valamint ezek feltérképezése annak érdekében, hogy továbbítani tudják a mindennapi problémákat és
igényeket a különböző mezőgazdasági intézmények fele. Ezáltal
próbálják megkönnyíteni a pályázási lehetőségeket a gazdáknak.
Ezen falugazdász-hálózat tagja a gyergyóremetei Ferencz-Csibi
Lóránd, aki a gyergyói medencében folytatja tevékenységét, és
aki biztatja a helyi gazdákat, hogy forduljanak hozzá bizalommal,
bármilyen szakmai kérdéssel, ami a munkájához kapcsolódik.
A gazdaszervezet több munkatársa is előadást tartott különböző témakörökben. Beszéltek a tejméréshez (tejkontroll) szükséges feltételekről, szabályokról, amiket be kell tartani a gazdáknak
ahhoz, hogy megkapják a fejőstehenek után járó uniós támogatást. Továbbá a vidékünkön ismert takarmánynövények, mint a
lucerna, vetett fűfélék, és a kukorica termesztésével kapcsolatosan osztottak meg pár hasznos tanácsot, tippet.

ról beszélt és saját tapasztalatokat osztott meg ezeket illetően.
Kastal László az Agro-Caritas munkatársa a Magyar Állam
által finanszírozott pályázati lehetőségre hívta fel a figyelmet, ami
a közeljövőben kiírásra kerül, amely során mezőgazdasági gépekre, felszerelésekre lehet pályázni. Javasolta a gazdáknak, hogy
éljenek a lehetőséggel, és célszerűen fejlesszék gazdaságukat.
Végezetül a polgármester úr rámutatott a fent említett szervezetek és a gazdák közötti együttműködés fontosságára. Megköszönte az előadóknak, hogy elfogadták a meghívást és eleget tettek a
felkérésnek, továbbá az alporgármester úrnak, a mezőgazdasági
egyesület vezetőségének, valamint Ferencz-Csibi Lóránd falugazdásznak a fórum létrejöttéhez, megszervezéséhez szükséges
munkájukat.
« PÁL MÁRIA mezőgazdasági referens

Akikre büszkék lehetünk

A Hargita Népe Kiadó havonta megjelenő székelyföldi
agrármagazinját az újsághoz csatolva olvashatjuk. Januári
számában Domján Levente: Díjazták a mintagazdákat című írásából értesülhettünk arról, hogy 2018-ban mintagazda-elismerésben részesítette Hargita Megye Tanácsának
Vidékfejlesztési Egyesülete azokat a Hargita megyei gazdálkodókat, állattenyésztőket, növénytermesztőket, kertészeket, akik tevékenységükkel, felkészültségükkel, gazdálkodási mentalitásukkal mások számára is követendő példaként szolgálnak”
A díjazottak között vannak: I. hely Czikó Dezső, II.
hely ifj.Ferencz-Csibi Péter, III. díj Ferencz-Csibi Csaba,
mindhármuk a tejtermelő tehenészet kategóriában.
Idézek az újságcikkből: „Czikó Dezső, a
gyergyóremetei tejtermelő…a farm alapját képező tízhektáros területét külföldön megkeresett jövedelméből vásárolta…azóta már három új istálló épült, az állományban
pedig tejhasznú és húshasznú szarvasmarhákat találunk.”
„ ...második helyezést ért el a gyergyóremetei FerenczCsibi Péter, aki farmja magas szintű gépesítésével már a
megelőző évben is kivívta a Mintagazda-bizottság
elismerését. A harmadik helyezettnek járó díjat a
gyergyóremetei önkormányzat jelölése nyomán testvére,
Ferencz-Csibi Csaba kapta”…
„Öröm volt végignézni a Mintagazda címre jelölt gazdák
portáin. Egyesek közülük olyan rendezettek és jól felszereltek, amilyeneket még Ausztriában és Franciaországban
sem láttam… Egyre többen felismerik, hogy a minőség
Török Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság
többet ér a mennyiségnél” fogalmazott a szakember, Marigazgatója, a burgonyatermesztésről szóló előadásában főként a
klímaváltozás miatt adódó problémákra tért ki. Elmondta a jelen- ton István.
A Hargita Népe február 21-i számában örömmel olvaslévőknek, hogy érdemes erre odafigyelni az ültetéstől a betakarítam, hogy Gazdafórumot tartottak Gyergyóremetén, a Kertásig, mivel emiatt sajnos már nem lehet annyira betartani a régi
tész Imre által írt cikkben. Arról is értesített a cikk, hogy
szokásokat a termesztést illetően.
volt tanítványom, a fiatal, tavaly végzett agrármérnök, FeZsigmond Sándor, a fent említett Igazgatóság munkatársa a
takarmánykukorica termesztéséről beszélt, kiemelte, hogy a vető- rencz-Csibi Lóránd is tartott szakmai előadást. A lucernatermesztést járta körül előadásában. Gratulálok!
mag fajtájának kiválasztása a legfontosabb, és ismertette a mi
Mindannyiuknak eredményes, sikeres munkát kívánok!
vidékünkre leginkább ajánlott hibridfajtákat. A termesztéssel,
silózással és hasznosítással kapcsolatos különböző technológiák« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI JUDIT
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Afrikai sertéspestis
Először 1906-ban az afrikai Kenyában jelent meg, majd 1957
-ben Spanyolországban is azonosították. Több, mint 30 éven át
tombolt Európában 1990-ig, amikor sikerült megállítani a fertőzés terjedését, ezzel meg is szűnt egy időre.
2007-ben ismét megjelent az orosz Giorgiában, ahonnan Litvánia és Észtországon át bekerült Ukrajnába, innen 2017 júniusában Szatmár megyében bukkant fel először Romániában.
2018-ban szintén Ukrajnából eredve Tulcea megyében is
megjelent a Duna-delta környékén, ahonnan nagyon gyorsan
terjedt. Jelenleg 22 megyében több, mint 1100 góc, fertőzőpont
létezik. A terjedés egyik oka, hogy a vírus felerősödik a meleg
és a napfény hatására és a már megfertőződött sertésekből származó hústermékekben 5-6 hónapig is él, és megtartja fertőző
képességét. Egy fertőzött disznó levágásakor a vérrel a földbe
kerülve 5-6 évig is elél és bármikor felbukkan ez idő alatt, megfertőzve újra meg újra a gazdaságban lévő sertésállományt.
Sajnos számos próbálkozás és kísérletezés után sem sikerült védőoltást kifejleszteni ellene. Lappangási ideje nagyon rövid, 5-6
nap.
Jellemző tünetek a megfertőződött állatnál a következők: orrvérzés, szájon át való vérzés, véres ürülék. A fül és a has
tájékán, valamint a végtagokon vérző sebek jelenhetnek meg.
Boncolás esetén a belső szerveken egy általános belső vérzés
figyelhető meg. Ez esetben a tüdő, a gyomor, a vékony és vastagbél, a vízhólyag tele vannak vérrel, ugyanúgy a szív környéken, valamint az egész hasüregben is ezt tapasztalhatjuk.
A fertőzés az állat számára minden esetben végzetes. Ha egy
disznó is megfertőződött a gazdaságban, rövid időn belül az
egész sertésállomány megbetegszik és elpusztul kivétel nélkül.
Hogyan védekezhetünk ellene, és mit tehetünk
egy fertőzés esetén? Még nem jelent meg ez a betegség a községünkben, de vigyáznunk kell, hogy ez így is maradjon! Éppen
ezért szigorúan tilos idegen helységekből disznót vásárolni, ha
mégis megteszik, akkor csak kimondottan fülszámozott állatot
vásárolhatnak, amely orvosi papírral rendelkezik. Más településekről behozott hústermékekkel is terjedhet, főleg amelyek már
fertőzött helységekből származnak. Ezért nagyon körültekintően
vásároljunk sertéshústerméket.
Abban az esetben, ha megjelenne a betegség a helységünkben, a legfontosabb tennivaló, hogy vigyázzunk, hogy a falun
belül ne terjedjen a vírus, ugyanakkor ne is kerüljön ki a községből. Ennek érdekében, élő disznót ne adjunk el, és ne vágjuk le
akár fertőzött, akár nem.

Teremlabdarúgás
magasabb szinten
2019. február 3-án folytatódtak a teremlabdarúgó B
liga küzdelmei. A Kereszthegy SK ezúttal hazai pályán
játszott és az United 2 Galac csapatát fogadta.
Furcsa érzés volt az üres nézőteret látni, ugyanis ez
volt az első zárt kapus mérkőzése csapatunknak, mert a
gyergyószentmiklósi incidens folytán a gyergyóremetei
pályát tiltották le két fordulóra a közönség számára.
Igaz, a Keresztes Médiának köszönhetően az interneten
követhettük a mérkőzést, amit ezúttal is nagyon szépen
köszönünk. Jó volt hallgatni Kertész László szakkommentárját, ám a közönség bíztatását semmi sem pótolhatta. Ez nagyon hiányzott ezúttal.
Szerencsére ezen a mérkőzésen úgy alakultak a dolgok, ahogy mi szerettük volna és 1-0-s első félidő után 4
-1 arányban maradtak alul vendégeink, ezzel megszerezve az értékes három pontot.
Rákövetkezően egy hétre, még mindig zárt kapus
meccsre került sor, ám ezúttal a Románia Kupa nyolcad
döntője keretében csapatunk a Ceahlăul Piatra Neamţ
csapatát fogadta és ez már kieséses szakasz, vagyis
döntetlennel nem zárulhat a játék.
A Kereszthegy SK nem ijedt meg nagyobb nevű ellenfelénél és végig játékban volt csapatunk. Az első félidő végére két góllal elhúztak ellenfeleink, de a mérkőzés
végére kiegyenlített a gyergyóremetei csapat és 5-5-ös
döntetlennel vágtak neki a csapatok a hosszabbításnak.
A hosszabbításban egy kicsit a szerencse is elpártolt
tőlünk és egy góllal elveszítettük a mérkőzést és egyben
a negyeddöntőbe jutást is.
Ebben az esetben viszont még jobban hiányzott a Hajrá
Remete skandálása és meggyőződésem, hogy ha tele lett
volna a lelátó, akkor a nézők győzelemre űzték volna
csapatunkat.
Most már lejárt a büntetés. Reméljük, az elkövetkező
hazai mérkőzéseken újra megtelik a lelátó, mert láttuk, a
Kereszthegy SK játéka sokkal lendületesebb, ha van
bíztatás, szurkolás.
A fiúk pedig biztos mindent megtesznek a továbbiakban is, hogy együtt ünnepelhessük sikereiket, ami
Gyergyóremete sikere is egyben.
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

Fontos tudni, hogy az állam kártérítést ad minden

elpusztult állatra. Fertőzés esetén, a vírus terjedésének megállítása elsősorban az illetékes helyi hatósággal való szoros együttműködéssel lehetséges. A hatóság által előírt intézkedéseket
szigorúan be kell tartani, amelyek a betegség megjelenése esetén
ismertetve lesznek.
Reméljük községünkben erre nem kerül sor.
Az emberi szervezetre nem veszélyes ez a vírus, viszont az
ember terjesztő szerepet tölthet be. Ezért fontos, hogy fegyelmezetten járjunk el ilyen esetben, hogy megelőzzük a betegség kialakulását, valamint megállítsuk ennek terjedését.
« DR. GÁL JÓZSEF állatorvos « Remetei legfiatalabb focicsapata - Puskás Áron testnevelő, edző tanítványai.
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Születés

A székely gazda magához hívja az unokáját:
- Itt ez a flaska, eredj, kisfiam, hozz a kocsmából
bort!
- Na de, táti, pénz nélkül?
- Pénzből a bolond is tud hozni! Na, menj!
El is bandukol a gyermek, kis idő múlva visszajön. Nyújtja a nagyapjának az üres flaskát. Azt
mondja az öreg:
- Ejj, ki látott már olyat, hogy az ember üres flaskából bort igyék?
- Hát, teliből inni a bolond is tud!

Nagy-György László
Kis Gyula
Balázs Dávid
Portik-Lukács Anna

Nász
Portik-Lukács László és
Kovács Ilona

Gyász
László Olga 1924
Puskás D. Péter 1944
Kabdebó Irma 1938
Füstös Rozália 1937
Csortán Julianna 1936
Nagy Károly 1938
Nagy Erzsébet 1957
Goga György 1929
Portik-Cseres Albert 1939
Molnár Attila 1958
« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal

Képes Vagyok
Gyergyóremete község
havonta megjelenő lapja
Kiadó

Gyergyóremete
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala
Szerkesztőségi tagok:

Barabás Zsófia
Laczkó-Margit Hajnal
Portik-Bakai Ádám
Fotó:
Portik-Bakai Ádám
Balázs László

« A Remetei Családos Közösség által, a Házasság Hetén szervezett
előadáson és vacsorával egybekötött kapcsolatépítő alkalmon 41
házaspár vett részt. Meghitt közösségi ünneplés és találkozás volt.

TUDJA-E, HOGY?

A gyergyóremetei Balás Jenő (1882-1938)
bányamérnök, kutató, akiről községünkben
F&F INTERNATIONAL Kft. utca és iskola is van elnevezve, 1912. szepA szerkesztői jog fenntartva! temberében Kolozsváron a Deák Ferenc utA megjelent cikkek tartalmáért cában (ma str. Eroilor) mérnöki irodát nyitott.
Bányászat, föld- és erdőmérések, közút, vasaz aláíró személy felelős!
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1912 őszén kezdték meg a Ditró és Remete
oldalon is olvasható.
közötti Maros-híd újraépítését és a folyó mederrendezését.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE
Nyomda

Az édesanyák feladata
istenfélő lányokat nevelni
Február 9-én, szombaton lányokat nevelő édesanyáknak tartottak lelkinapot
Gyergyóremetén. Az eseményre, helyi kezdeményezésre, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Családpasztorációs Központ
szervezésében került sor, közel ötven édesanya részvételével.
„Néhány éve nagy népszerűségnek örvendenek a családmunkacsoportunk által szervezett
apa-lánya és anya-lánya lelkinapok, amikor
az édesapák, édesanyák minőségi időt tölthetnek gyermekeikkel a kapcsolatuk építése, gazdagítása, gyógyulása érdekében.
A résztvevők közül többen is jelezték, hogy
igény lenne olyan alkalmakra is, amikor az
édesanyák egy-egy téma kapcsán hallgathatnának útmutatást, gyermeknevelési tapasztalataikat oszthatnák meg egymással. Ennek
nyomán már két évvel ezelőtt elkezdődött a
fiúkat nevelő édesanyák lelkinapjainak sorozata, amely idén a lányos édesanyák találkozójával egészült ki.
– A bölcsőt ringató kéz uralja a világot. Isten
társteremtőnek választott és elhívott minket
lányaink nevelésére és alkalmassá is tesz erre
a feladatra. Nem baj, ha nem vagyunk tökéletes édesanyák, de ha akarunk növekedni és
felnőni a feladathoz, hogy lányainkat Isten
útjain vezessük, akkor a Teremtő erejével
képesek leszünk erre – emelte ki előadásának
bevezetőjében Kertész Mária pszichológus,
mentálhigiénés szakember, a Gyulafehérvári
Családpasztorációs Központ munkatársa.
Mint mondta: az édesanyák csak azt adhatják
tovább, amivel ők is rendelkeznek, ezért fontos, hogy legyen Isten szeretetében gyökerező,
helyes önértékelés.
Mi az, amit az édesanyáknak meg kell tanítanunk lányainknak? A női öntudat kialakítását, hogy tisztelje önmagát, merjen ragyogás
lenni, vállalja nőiességét, de közben ne legyen
magamutogató, hivalkodó. Legyen tudatában
belső értékeinek, emellett a háztartási ismereteket, a rendezettséget, a fontossági sorrend
betartását is jó, ha megtanulják.
– „Az édesanya legfőbb hivatása, hogy életet
adjon, kézen fogva a gyermeket Krisztushoz
vezesse, és azután kettesben hagyja őket.” –
idézte az előadó Komáromi Mária hittanárt,
hatgyermekes édesanyát, hozzátéve: ennek
meghatározója az, hogy az anyák birtokában
vannak-e annak, amit át akarnak adni, illetve
hogy a gyermek tud-e annyira azonosulni az
édesanyával, hogy elfogadja, magáévá tegye
a szülő értékrendjét.
Forrás: www.csalad.ro

