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BECSENGETTEK

Tesszük ezt türelemmel, tisztelettel, barátságossággal, igazságossággal, segítőkészséggel,
együttérzéssel, céltudatossággal, rugalmassággal, és bízunk benne, hogy hívószavaink nem
maradnak hatástalanok. Hisszük, hogy a szóval nem csak rombolni, de építeni is lehet.
A tanévnyitón tisztelettel mondtunk köszönetet a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak, Trucza Éva óvónő, Laczkó-Szentmiklósi Endre történelem szakos tanár és Trucza Árpád
zenetanár - akik több évtized alatt végezték
lelkesen hivatásukat a remetei oktatási intézményben, a községben.
Külön köszöntöttük/köszöntjük a legfiata676 gyermek kezdte meg a 2019-2020-as
labb ovisokat, az előkészítősöket, az ötödik
tanévet szeptember 9-én a Fráter György Ál- osztályosokat és az új kollégákat: Borsos
Ágota óvónőt, Bartalis Ágota magyar szakos
talános Iskola osztályaiban, csoportjaiban.
tanárnőt, Gál Róbert történelem szakos tanárt,
Ebből 174 óvodás, 276 alsó tagozatos, 226
felső tagozatos, 8 óvodai csoportban (ebből 2 László Erika angol szakos tanárnőt.
napközis), 15 alsó tagozatos osztályban és 12
Tiszta udvarral, rendezett, tantermekkel,
felső tagozatos osztályban, ugyanennyi tante- vártuk minden épületben a gyermekeket, ez a
remben a tudásra vágyakozó gyermeksereget személyzet munkájának köszönhető. Tana tanári tekintély hiányában azzal az elszánt- könyveket sajnos nem tudtunk minden évfo« A csutakfalvi diákok örömmel vették birtokukba sággal vártuk, hogy órákon és szünetekben a lyam padjára tenni úgy, ahogy szerettünk volna. (Folytatás a 9. oldalon)
diákok értékeit segítjük felszínre kerülni.
a megújult iskolaudvart.
« MASTALERIU ERZSÉBET iskolaigazgató
Új tanév, új kihívás gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak. Szép lassan hozzászoktunk, hogy újabbnál újabb változással találkozunk minden tanévben. Azt
gondolom, hogy nagyon nehéz tanévet
hagytunk magunk mögött. A nehézség a
lehető legváltozatosabb formában öltött
testet - tankönyvhiány, felmérések, vizsgák, ellenőrzések, továbbképzések, programok, elvárások, elégedetlenségek stb.
Mindezekkel együtt munkánkkal elégedett volt a Tanfelügyelőség, a számvevőszék mindent rendben talált.
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OKTÓBERI ESEMÉNYEK

Hat nap alatt négy rendezvény

Október 8-13 között négy kulturális programra is sor kerül.
A NAGYVILÁG REMETÉN
A legkisebbek számára október 8-án, kedden 12 órától a Marosvásárhe2019. október 9-én, szerdán, este 6 órától lyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház bemutatja a János Vitéz című mesejátévetítéssel egybekötött úti beszámolót
kot, amelyet Petőfi Sándor költeménye alapján írt Szilágyi Dezső. Zeneszerző
tart Rusu-Andorkó Imola.
Kátai László.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
Szerdán, október 9-én 18 órától, újraindul a Nagyvilág Remetén című,
vetítéssel
egybekötött előadássorozatunk. Ezúttal úti beszámolót tart a SeycNÉPZENEI KONCERT
helle-szigetekről
Rusu-Andorkó Imola.
2019. október 12-én, szombaton, este
Október
12-én,
szombaton, este 7 órától Terék József (2014-ben, Arany
7 órától a Gyergyóremetei Balás Gábor
Művelődési Házban vendégszerepel Terék Érdemkereszttel kitűntetett népzenész - Magyarország) és zenekara vendégJózsef (2014-ben, Arany Érdemkereszttel szerepel községünkben.
Október 13-án, vasárnap, este 7 órától a gyergyóremetei születésű Laczkitüntetett népzenész - Magyarország) és
kó
Vass
Róbert színművész és Szép András zongoraművész, Kányádizenekara. A népi zenekar előadása
előadóestje
zárja a hat napot felölelő sorozatot. Ez utóbbi két előadás a Széa Székelyföldi Napok keretében zajlik.
kelyföld
Napok
keretében zajlik és a belépés tetszés szerinti.
Belépődíj tetszés szerint.
Mind a négy előadásnak a Balás Gábor Művelődési Ház ad helyet.
Szeretettel várunk mindenkit programjainkra!
KÁNYÁDI ELŐADÓEST
2019. október 13-án, vasárnap, este 7 órától a Balás Gábor Művelődési Házban
vendégszerepel a gyergyóremetei születésű Laczkó Vass Róbert színművész és
Szép András zongoraművész.
Belépés tetszés szerint. Az előadás a Székelyföldi Napok keretében zajlik.
B LIGÁS TEREMLABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
2019. október 13-án, vasárnap, 17 órától,
a Gyergyóremetei Kereszthegy SE fogadja
a Korondi Junior 2017 csapatát,
a negyedik forduló keretében.
Minden sportkedvelőt szeretettel várunk!
ÖRÖKIMÁDÁSI NAP
2019. október 14-én, hétfőn lesz
a központi plébániai templom örökimádási
napja. Oltáriszentség kitétele 12 órakor.
Záró szentmise 18 órától.
SZOCIOLÓGUS ELŐADÁS
2019. október 14-én, hétfőn, 18 órától,
Csata Zsombor szociológus előadást tart
az erdélyi munkaerőpiaci egyenlőtlenségek etnikai vonatkozásairól.
Helyszín a Községháza Tanácsterme.
KÖNYVBEMUTATÓ
2019. október 18-án, pénteken, 18 órától,
Nagy Mihály Zoltán bemutatja Lehallgatásra ítélve című könyvét, amely Márton
Áron püspök úr lehallgatási jegyzőkönyveinek válogatását tartalmazza.
Helyszín a Községháza Tanácsterme.
VII. GYERGYÓREMETEI GAZDANAP
2019. október 20-án, vasárnap, gazdanapot szervez a Gyergyóremetei Földtulajdonosok, Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi és Fejlesztési Szövetsége valamint Gyergyóremete Önkormányzata.
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„ ISTENNÉL A KEGYELEM”
Az aradi vértanúkra emlékezve
Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett 13 tábornokra emlékezünk, akik megmutatták hogyan tudnak a magyar szabadságért nemcsak harcolni, hanem komoly, katonaként méltósággal meghalni is.
1849. szept. 22-től Julius von Haynau táborszernagy szabadkezet kapott a császártól, a megtorlásra, amelynek célja a
magyar katonai és politikai vezetés megsemmisítése volt.
Haynau, aki még 2011-ig Sztálinnal Budapest díszpolgára
volt, kegyetlen bosszúhadjáratot indított a szabadságharc
résztvevői vagy szimpatizánsai ellen. A 400 halálos ítéletből
120-at végrehajtottak. Mintegy 24000-re becsülik a börtönbüntetések, megkínzások, vagyonelkobzások, bekísérések
számát. A szabadságharc 53 tábornokából 13-at Aradon kivégeztek. Golyó általi halálra ítélték és az aradi vár déli árkába
agyonlőtték DESSWFFY Arisztidet, a váci csata hősét. Az
örmény származású LÁZÁR Vilmost (ő csak ezredes volt),
SCHWEIDEL Józsefet, a kormány mindenkori helyőrségének
parancsnokát, ugyancsak az örmény származású, temesvári
KISS Ernő huszárparancsnokot. Kiss Ernő a karjába és vállába kapott találatot, tehát nem volt halálos. Jog szerint ilyen
esetben az elítéltnek meg kellett volna kegyelmezni. A kivégzést irányító cseh Tichy őrnagy ekkor intett egyik katonájának, aki a földön fetrengő tábornokot agyonlőtte. A foglár a
kivégzés előtt németül mindenik elítéltre kegyelmet kért ( Ich
bitte um Pardon), amelyre Tichy válaszolt: Istennél a kegyelem (Bei Gott ist Pardon!).
A kötél általi halálra ítéltek gyászmenete valamivel 7 óra
után indult az újaradi országúthoz közel levő Maros-melletti
mezőn a vesztőhelyre. A szerb Damjanich Jánost törött lába
miatt a vár szemétszállító szekerén vitték. A színhelyen az
elítéltek együtt imádkoztak, majd a foglár megismételte a szokásos kegyelemkéréseket, Tichy őrnagy pedig zengte: Istennél
a kegyelem. Elsőnek az isaszegi csata vitéz hadosztályparancsnokát PÖLTENBERG Ernőt akasztották fel, utána TÖRÖK Ignácot, aki nemcsak nagyszerű katonai stratéga volt,
hanem kiváló hadmérnök is. Őt követte LAHNER György és
a horvát származású KNEIZICH Károly. Ötödiknek a
húszárkapitányból lett tábornok, a váradi NAGY SÁNDOR

József, aki így szólt a hadbírók felé: „ma nekem, holnap nektek”. Következett LEININGEN WESTERBURG Károly. Ő
volt a legfiatalabb, 31 éves. Ősrégi német család sarja, rokonságba állott az angol királyi családdal. Így megmenekülhetett
volna, de vállalta a sorsközösséget a társaival. AULICH Lajos
következett. Buda visszafoglalásakor katonáival először ő
jutott be a várba. Később hadügyminiszter. Nyolcadikként
került sor a legvitézebb aradi vértanúra, DAMJANICH Jánosra. Törött lábával e szavakkal szállt le a szekérről és vánszorgott az akasztófához: „már azt gondoltam én leszek az utolsó,
pedig a csatákban mindig első voltam”. Nem véletlenül került
sor utolsónak a szolnoki csata hősére, gróf VÉCSEY Károlyra. Apja, a császárhű Vécsey Ágoston tábornok intézte így
Bécsben, hogy a „lázadókhoz” pártolt fia végig nézze társainak haláltusáját. Már mindenki halott volt, odament Damjanichhoz és megcsókolta a kezét, majd az akasztófához állott.
A látvány hatására az őrséget biztosító osztrák katonák könynyeztek.
Milyen volt a halálra ítéltek utolsó éjszakája? A melléjük
rendelt papok és lelkészek beszámolóiból tudjuk, hogy nagy
nyugalommal és méltósággal várták a hajnalt, ami nekik nem
a fényt, hanem a halált hozta el. Damjanich János gorombán
kiutasította cellájából az ortodox pópát, amiért a szerbek a
szabadságukért felkelő magyarok ellen fordultak. Sujánszky
minorita szerzetesnek gyónt meg, majd felvette a katolikus
vallást. Aulich Lajos Horatius római költő verseit olvasta. Török Ignác Vauban francia hadmérnök várerődítési könyvét
forgatta. Lahner György fuvoláján játszott: Donizzetti
Lammermoori Luciajaból a haldokló Edgár áriáját fújta. Mások búcsúleveleket írtak szeretteiknek. Egyedül Schweidel
József járkált idegesen a cellájában. Úgyanis, nem engedték
meg, hogy a közeli zárkába raboskodó fiától, Schweidel Béla
századostól végső búcsút vegyen. (Ő 18 év börtönt kapott)
Ezen a napon Arad városára rátelepedett a gyász és a döbbenet. Az üzletek nem nyitottak ki. Emberek az utcákon nem
járkáltak. A kapukat bezárták, az ablakokat lesötétítették.
Kossuth Lajos méltán nevezte Aradot a magyar Golgotának.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

szítését, és tegyenek meg mindent azért, hogy hitüket ismerő
és azt öntudatosan megélő ifjaknak szolgáltathassuk ki a bérmálás szentségét.” (VII. Körlevél)
Életünk minden nagy és vissza nem térő eseményére jól
fel
kell készülnie az embernek, mert csak így lesz annak kihaAz 1258/2019-es számú főegyházmegyei leirat szövege:
tása
élete további folyására. A bérmálkozásnak is csak úgy
„Szeretettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a jövő évben
van
értelme,
ha rányomja bélyegét életstílusunkra, felnőtt
bérmálás esedékes a Küküllői, a Kolozs-Dobokai és a Gyerkereszténnyé
avat bennünket.
gyói főesperesi kerületekben.
Az
ember
életében
csak egyszer adatik meg a bérmálás
A bérmálásra készülők külön előkészítőkön vesznek részt,
amelyeket már ősztől meg kell kezdeni. ( ) A jövő évi bérmá- szentségének fölvétele, mert e szentség is azok közé a szentlási beosztást januárban, az első körlevelünkben fogjuk közöl- ségek közé tartozik, melyeket megismételni nem lehet.
Szeretettel hívom a 15. évet betöltötteket bérmálkozni!
ni.
Készüljünk
fel együtt a Szentlélek Isten befogadására!
Bérmálási korhatár továbbra is a betöltött 15 év. Kérjük
Főtisztelendő Paptestvéreinket, hogy megfelelően felkészített,
A beiratkozás végső időpontja: 2019 október 31.
hitüket gyakorló fiatalokat engedjenek a nagykorúság szentségéhez….vegyék komolyan a bérmálkozók megfelelő felké« BAKÓ ANTAL plébános

2020 – Bérmálási év
Gyergyóremetén
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Magyar Népmese Napja
„Erdő, mező, hegy, völgy, falu…
minden mesél itt.
A mesék földje ez – csuda-e, ha szép csendesen
mesemondóvá nő a gyermek?”
Benedek Elek
Minden esztendőben szeptember 30-án, Benedek Elek
születésnapján ünnepeljük a Magyar Népmese Napját.
Könyvtárunk 2011-ben csatlakozott a Magyar Olvasástársaság felhívásához, idén 9. alkalommal tartottunk mesenapot. Elek apó születésének 160., halálának 90. évfordulója
van ebben az évben. Benedek Elek meseíró, mesemondó
gazdag mesekincset hagyott az utókorra. Igyekszünk méltó
módon továbbadni a kicsiknek és nagyoknak a magyar népmese kincsestárát.
A Balás Gábor Községi Könyvtár, az Együtt a Jövőnkért
Egyesület és a Balás Gábor Művelődési Ház közös szervezésében 2019. szeptember 28-án vártuk a meseszerető kicsiket és nagyokat, hogy néhány óra erejéig igazi mesehősökké váljanak.
A szabad szombat ellenére, nagy örömünkre, jöttek kicsik
és nagyok, gyerekek, tanítóik, szülők és egy nagymama,
aki két unokáját hozta el a mesék birodalmába. A színes
szemléltetőanyag-készlet segítségével, a képzelet szárnyán
az Óperenciás tengerre, sőt még azon is túlra utaztunk, ahol
a gyerekek megépítették képzeletbeli országukat, azaz ki-ki
saját mesebeli házát. Emellett lehetőség volt arra, hogy a
mesejelmezeket magukra öltve beöltözzenek meseszereplőknek és a mesesarokban fotót készítettünk a résztvevőkről, amelyet ajándékba meg is kaptak.
A János juhászlegényről szóló tanulságos mese meghallgatását követően a varázsgömb megérintésével a jelenlévők
megfogalmazták kívánságaikat. Nagyon szépen kifejezték,
hogy a szeretet, a barátság, az egészség, a békesség a legfontosabb dolgok az életünkben.
Igen, kedves felnőttek, elgondolkodtató, hogy mire is
van leginkább szüksége a gyermeknek. Nem az arany, nem
is a csillogás, nem a sok fölösleges kacat, hanem az igazán
értékes dolgok a gyermekek lelkében rejtőznek. Most kell

« A mesenap első résztvevői a speciális csoport tagjai és szüleik voltak.

« Közös mesebeli országot építettünk, ahol minden jelenlévő megalkotta saját házát.

« Mesebeli szereplők jelmezeit is magukra ölthették a gyerekek.
velük együtt olvasni, mesélni nekik, minél több minőségi
időt eltölteni velük.
Kedves résztvevők, bízunk benne, hogy tarisznyátokban
hamuban sült pogácsát vittetek haza, amely táplál majd
titeket életetek folyamán. Ez olyan csodapogácsa, amely
sohasem fogy el. Csak annyit kell tennetek, hogy minél
több magyar népmesét olvassatok.
Akik eljöttetek, reméljük jól éreztétek magatokat és gazdagodtatok a magyar népmesében rejlő varázserővel.
Jövőre is várunk a mesebirodalomba, addig is olvassatok
sok-sok magyar népmesét! Tudjátok, az olvasás által gyarapodik a szókincsetek, szebben tudjátok megfogalmazni a
gondolataitokat, bölcsebbé váltok. A mesék által megküzdötök a sárkányokkal, legyőzitek a rosszat és a végén mindig a jó győzedelmeskedik, a gonosz pedig elnyeri méltó
büntetését.
Egy néhány órára mi is mesésen éreztük magunkat. Köszönet Nektek, kedves mesehősök!
Ugyanakkor köszönet az önkéntes segítőknek, a
Communitas Alapítványnak és a Helyi Önkormányzatnak,
hogy anyagi támogatásával évről-évre lehetőséget teremt
arra, hogy megszervezzük ezt a jeles napot.
« LACZKÓ MARGIT-HAJNAL községi könyvtáros
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Magyarnak lenni szülőföldemen
AZ OKTATÁSI KONFERENCIA UTOLSÓ ÁLLOMÁSA
Utolsó állomásához érkezett a négy évvel ezelőtt Varga
László, biatorbágyi alpolgármester és segítői által útjára indított oktatási konferencia. Szept. 26-30 között Biatorbágyon
volt a város három testvértelepülésének néhány pedagógusa
ezen a rendezvényen. Önkéntes alapon azok vettek részt a
konferencián, akik kíváncsiak arra, hogy más országok magyar pedagógusai hogyan dolgoznak, milyen gondokkal küzdenek, és főleg nyitottak olyan új dolgok befogadására, melyekkel a tanítást lehet hatékonyabbá tenni.
Órákat látogattunk és előadásokat hallgattunk neves szakemberektől.

Mi, óvónők is úgy gondoljuk, hogy mindannyian használható
tudással és felejthetetlen élményekkel, énekléssel tértünk haza.
Az első és utolsó nap leginkább az utazásról szólt. Pénteken
szakmai napon vettünk részt, ahol a gyakorlati oldalát tapasztalhattuk az óvodáknak. A Benedek Elek óvoda két tagóvodájában
nézhettünk meg foglalkozásokat. Nagyon készültünk ezekre a
látogatásokra, tudva, hogy mindig hallunk és látunk valami használhatót, ami nagyban segíti munkánkat.
A Legóvár Tagóvodában kíváncsi szemekkel nézhettünk egy
mesezene foglalkozást, amelynek célja az iskolai olvasás előkészítése. Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel a könyvet már
tavaly nyáron ajándékba kaptuk a biatorbágyi óvónőktől. Így
Nagyon érdekes volt egy negyedik osztály Technika és élet- nemcsak bepillantottunk, hanem használhatjuk is a módszert.
vitel órája, melyben az anyanyelv, a kézimunka és a zene
A második foglalkozást a Csicsergő- tagóvodában nézhettük
egyaránt helyet kapott. A gyermekek vidáman, nagy élvezet- meg, amit egy fejlesztőpedagógus vezetett. Több területet, késtel dolgoztak. Olyan házi feladatokat hoztak, melyek az óra
zséget fejlesztettek, hiszen tudjuk, hogy összefügg a mozgásfejvégén egy külön mozzanatként kerültek bemutatásra, nem egy
rutinos ellenőrzés során. Az osztályt két tanító tanítja, egyik
az órák nagy részét, a másik kevesebb tantárgyat.
A III. osztályban Ha a király kincstárnoka lennék - matematika órán ismét meggyőződhettünk arról, hogy a kevesebb
tananyag alaposabb, elmélyültebb tudást eredményez. A gyerekek most tanulják a számok összeadását 200-ig. Nagyon
pörgős óra volt, melyen szépen kapcsolódott egymáshoz akár
több tantárgy is. A gyermekek észre sem vették, hogy milyen
komolyan meg volt mozgatva több érzékszervük is, melyek
révén alaposan elmélyítették a tanultakat.

« Számos élményt és szakmai tapasztalatot nyújtott az oktatási konferencia.
Szombat délután Ványi Ágnes logopédus egy új olvasástanítási módszert mutatott be, melynek címe: Mesezene módszer.
Lényege, hogy a nagy csoportban elkezdik, majd folytatják
első osztályban az olvasás megtanulását sajátos segédanyagokkal, játékokkal, mesékkel. Sajnos, hiába tartom én személy
szerint is nagyon jónak a módszert, ha nincsen meg a szükséges segédeszköz.
Nagy élmény volt a konferencián lenni, új dolgokat megtapasztalni, megtanulni.
Köszönet érte a szervezőknek, akik ezt a tartalmas, nagyon
színvonalas rendezvényt megszervezték, azoknak, akik lehetővé tetté, hogy résztvevőként ott lehettünk.
« MINCSOR ERZSÉBET tanítónő

lődés a gyermek értelmi fejlődésével. A foglalkozás alatt nagymozgást, figyelmet és szerialitást fejlesztettek egy nagyon jól
felszerelt tornateremben.
Délután meglátogattuk Biatorbágy néhány fontosabb intézményét, amelyek közül minket a Karikó János Könyvtár ragadott
meg, ahol éppen népmese napot tartottak. Jó volt látni, ahogy a
gyerekek szüleikkel együtt életre keltették a könyvtárat.
Vasárnap Pannonhalmára kirándultunk, ahol közös szentmisén
vehettünk részt a Pannonhalmi Főapátság Bazilikájában, majd
Albin atya ismertette velünk a Pannonhalmi Bencés Gimnázium
életét és öt alappillérét.
1. Oktatási színvonal- tanulni kell egy életen át.
2. Kreativitás- szakkörök segítségével valósul meg
3. Sport - ép testben ép lélek- ha nem fárad el a test eléggé, nem
tud pihenni
4. Közösségi élet - „a közösség nem hab a tortán, hanem maga a
torta.”
5. Lelki élet - csend- rájönni, hogy nem vagyunk egyedül
Biatorbágyi vendéglátóink kitettek magukért, hiszen a szakmai
programokon kívül még nagyon sok programmal leptek meg.
Köszönjük. Köszönettel tartozunk még Gyergyóremete Önkormányzatának, hogy lehetővé tette számunkra ezeket a csodálatos
szakmai napokat.
« BAKOS ZSÓFIA, FAZAKAS MÓNIKA, CSORTÁN ENIKŐ óvónők
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A cukorbetegség minden családot érinthet!
Ön észreveszi a figyelmeztető jeleket?

A cukorbetegek világnapját először 1991-ben rendezték
meg november 14-én. Ezen a napon született Frederick
Banting, akinek Charles Besttel közös gondolata vezetett az
inzulin 1922-es felfedezéséhez.
A cukorbetegség (diabetes mellitus) egy olyan anyagcsere
betegség, mely a cukor túlzott felhalmozódását eredményezi a
vérben. Ennek oka a hasnyálmirigy által termelt inzulin nevű
hormon hiánya, vagy a szervezet inzulinnal szembeni érzéketlensége (inzulinrezisztencia) esetleg mindkettő.
A szükséges mennyiségű inzulin hiányában a sejtek nem képesek a vérből a glükóz felvételére, a vércukorszint megemelkedik. Ezek együttesen okozzák a betegség fő tüneteit.
A cukorbetegség tünetei lehetnek:

állandó szomjúságérzet

fokozott vizeletürítés

szájszárazság

fertőzésre fogékonyság

bőrviszketés

látásromlás

éjszakai lábikragörcs

kéz- és lábzsibbadás

hajlatokban bőrproblémák

gyakori, visszatérő nőgyógyászati illetve urológiai fertőzések, gombás fertőzések.
A fenti tünetek esetén mindenképpen gondoljon cukorbetegség lehetőségére, a diagnózis laborvizsgálatból gyorsan és
egyszerűen felállítható.

Megyei labdarúgó
gyerekbajnokságok
Szeptember folyamán gyerekcsapataink több korosztályban, teremben és füves pályán is összemérték tudásukat gyergyószentmiklósi illetve csíkszeredai gyerekek csapataival
szemben.
Az U9-esek, (a kilenc év alattiak), a gyergyószentmiklósi
Jövő csapatához látogattak a megyei bajnokság keretében,
ahol a KSE 6-0 arányú vereséget szenvedtek.
Az FK Csíkszereda vendégeként sem jártak szerencsével, hisz
14-0 arányban maradtak alul.
Puskás Áron tanár úrnak és csapatának azonban ezekből a
vereségekből is volt mit tanulniuk és meggyőződésem, hogy a
kitartó munka meghozza majd a gyümölcsét.
Az U12-esek a Jövő másodcsapatát 8-2 arányban legyőzték, de már a mérkőzés előtt megegyeztek a csapatok abban,
hogy „zöld asztalnál” eldöntött 0-3-as vereség fog bekerülni a
hivatalos jelentésbe, ugyanis csapatunk nagyobb korosztályú
gyerekeket is kellett használjon, játékos állomány hiányában.
Balázs-Kercsó Botond tanár úr tanítványai ezúttal füves pályán játszottak, kihasználva az évszaknak köszönhetően, a
szabadtéri játék lehetőségét.
Szeptember 21-22 között csíkszeredai kiszállásaikon az
alábbi eredmények születtek.
U10-es csapatunk, az FK Csíkszereda 3-as csapatától 4-2 ará-

Hasonlóan ismernünk kell a cukorbetegég kialakulására
hajlamosító tényezőket, ezek fennállása esetén szűrővizsgálatok elvégzése szükséges a korai diagnózis felállítására.
Családtagjaink buzdítása a szűrővizsgálatokon való részvételre igen fontos.
Cukorbetegségre hajlamosító tényezők:

elhízás

családban egyenesági rokonok között cukorbetegség
előfordulása

dohányzás

mozgásszegény életmód

terhességi cukorbetegség a kórelőzményben
A 2018-2019 éves kampány célja, hogy felhívja figyelmünket arra, hogy a diabétesz mindannyiunk családjában előfordulhat és a család szerepe a cukorbetegég megelőzésében,
kezelésében, gondozásában, betegoktatásban kiemelt jelentőségű, ezért előtérbe állítandó. Az életmódváltásban a rendszeres testmozgás, és a csökkentett szénhidrát és kalória tartalmú
diéta elsajátításában és betartásában a hozzátartozók segítése
és támogatása szükséges. Ha a közös cél érdekében a családtagok együttesen lépnek fel, az életmódváltás sikere garantált.
A diéta összeállításában leginkább a háziasszonyok vesznek
részt, ezért fontos a társ, a szülő vagy a gyermek támogatása,
ízletes, de egészséges ételek bevezetése a család konyhájában.
Több mint 245 millió ember szenved cukorbetegségben
szerte a világon. Figyeljünk egymásra!
« DOMOKOS MELINDA iskolaorvos
nyú vereséget szenvedtek, míg a Csíkszereda 2-es csapatától 5
-0 arányban maradtak alul.
Az U12-esek, Gyergyószentmiklóson a Jövő 1-es csapatát 2-0
arányban legyőzték, azonban sajnos ezúttal is 0-3 volt a hivatalos eredmény a fenti esethez hasonlóan.
Ezeket az eredményeket azért írjuk le, hogy nehogy azzal
vádoljanak egyesek, hogy csak a pozitív végkimenetelű eredményekről adunk információt, tudósítást.
Puskás Áron és Balázs-Kercsó tanár uraknak nem szegheti
kedvét a sikertelenség, mert ők most egy új generáció kinevelésén kell dolgozzanak, ahol nem az eredmény a legfontosabb.
Ez a munka olyan, mint az építkezés. A földbe belerakott beton nem látszik az épületnél, de annak elhanyagolása az épület
szilárdságát bizonytalanná teszi.
Rájuk, munkájukra, elődjeik felmutatott sikere negatívan hat,
hisz tőlük - elődjeikhez hasonlóan - a sikerek folytatását várják az emberek, nem számolva azzal, hogy esetleg más gyerekszámból kell válogassanak, más a mai ember mentalitása
illetve hiányzik a több évtizedes szakmai tapasztalat.
Ezt kell ők ambícióval és talán kétszer olyan energia befektetéssel, odaadással csinálják nap mint nap. Sok sikert és kitartást, tanár urak! A kitartó munka meghozza gyümölcsét.
Gyergyóremete Önkormányzata és Hargita Megye Tanácsa pedig már évek óta szárnyai alá vette a gyerekfocit. Anyagi segítségükkel előbbre segítik a térség sportját, amit ezúttal
is nagyon szépen köszönünk. A jövőben is tartsák meg ezt a
jó szokásukat, segítő akaratukat.
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM
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zásra.
Sok sikert kívánva várjuk a hasonló
folytatást. Hajrá, Gyergyóremete! Hajrá, KSE!
2017 szeptemberében arról számol- játék képe.
Talán kis elfogultsággal azt is kijehattam be, hogy Gyergyóremete terem- A marosvásárhelyiek kapusukat melenthetem, hogy a Kereszthegy szurkolabdarúgó csapata jóváhagyást kapott a zőnyjátékosra cserélték és úgy próbál- lótábora is már felnőtt a B liga szintjéRomán Labdarúgó Szövetség által
koztak szorosabbá tenni a mérkőzést. re. Igaz, láthattuk, hogy ha a hangadó
szervezett teremlabdarúgó bajnokság
Ez nagyjából sikerült is nekik, de sze- frontemberek nincsenek kint a mecsmásodik élvonalában való részvételre. rencsére nem csak a vendégcsapatnak csen, akkor a szurkolás szegényesebb,
Azóta eltelt két év és bebizonyosodott, sikerült a hálóba juttatni a labdát hagyengébb, halkabb.
hogy ez nem csak szalmalángszerű
nem a hazaiak is válaszoltak egy-egy A támogatóknak is sokat köszönhenekibuzdulás volt, hanem most, így 2 góllal időközönként.
tünk, hisz nélkülük nem tudnánk egyév távlatából is kijelenthetjük, hogy
A 9-7-es gyergyóremetei győzelemért ről a kettőre jutni. Köszönet érte!
egy sikeres próbálkozásnak vagyunk
megizzadtak csapatunk játékosai és
A sportszerető falustársainknak peszemtanúi.
bizakodva távozott minden hazai néző dig azt üzenem, hogy minél többen
Első évben úgy próbáltunk ismerés játékos egyaránt.
látogassunk ki csapatunk hazai mérkőkedni az új helyzettel, hogy közben az
A második fordulóban a
zéseire, mert azon kívül, hogy jól szóutolsó helyet elkerülve szebb reméGyergyóremetei KSE, Dévára kellett
rakozhatunk,
mindig
fontos
a
nyekkel vághassunk neki a következő utazzon és csapatunk egy kicsit vissza- „hatodik” játékos szerepe. Csapatunk
szezonnak.
fogott reménnyel kelt útra, hisz az első sokkal jobb játékkedvvel és nagyobb
A tizenkét csapat közül a 9. helyen
fordulóban vendéglátóink 18-0 arány- lendülettel játszik, ha harsog a sportvégezve ezt teljesítettük.
A második fociidényben már bátrabb, merészebb terveket szőttünk és
bizony ezúttal sem vallott szégyent a
Kereszthegy Sport Egyesület teremfoci
felnőtt csapata, hisz a középmezőny
jobb csapatai között zártuk a 20182019-es bajnokságot. Az ötödik helyen
végeztünk a végelszámolásnál és olyan
városok csapatait előztük meg, mint
Fălticeni, Segesvár, Gyergyószentmiklós vagy Piatra Neamț.
Így aztán elérkeztünk a harmadik fociidényhez, ahol bátran válaszolhattunk
JELEN-IGEN-nel a névsor olvasásnál.
Jelen, mert ezúttal is ott vagyunk és
igen, mert az ezt megelőző két előző
esztendőben is ott voltunk.
A 2019-2020-as bajnoki idényben
kicsit változtatott a bajnoki rendszeren
a Román Labdarúgó Szövetség. A B
« Ígéretesnek tűnik ez a fociidény is. A teremlabdarúgó bajnokságon kitartással harcolnak a Kereszthegy Sport Egyesület tagjai.
ligában két szériára osztották a csapatokat.
ban elgázolták a Gyergyószentmiklósi csarnokban a „Hajrá, Remete!” biztaAz elsőben szerepel két Buzău-i csapat Inter csapatát.
tás.
továbbá Iași, Piatra Neamț és Darabani Aztán csapatunk ezúttal sem vallott
Befejezésként még meg kell említevárosok csapatai.
szégyent, hisz igaz tíz gólt nekünk is
nem, hogy volt egy barátságos nemzetA másodikban, a Gyergyóremetei KSE rúgtak a dévaiak, de a KSE minden
közi mérkőzése is a gyergyóremetei
mellett a CSM Marosvásárhely, a Ko- másodikra tudott válaszolni, így aztán KSE-nek, amelyen egy kecskeméti
rond Junior 2017, az ACS West Deva, 5-10 arányú vereségünk ellenére biza- csapattal játszottak.
KSE Kézdivásárhely és a AS Inter
kodva tértünk haza, ahol október folya- A mérkőzés igazi jó formaellenőrző
Gyergyószentmiklós.
mán két hazai mérkőzés
meccs volt. Az ellenfél nem volt a legA csapatok szeptember hónap folya(Gyergyószentmiklós és Korond) illet- félelmetesebb, így sikerült a saját játémán már két fordulót le is játszottak.
ve egy idegenbeli mérkőzés vár csapa- kunkat gyakorolni. A végeredmény 5-1
A Kereszthegy csapata nyitásként a tunkra.
volt a hazai csapat javára és az eredtavaly még az első ligában szereplő
Addig is a rájátszást érő harmadik
mény lehetett volna nagyobb különbMarosvásárhely csapatát fogadta hazai helyen várja csapatunk a folytatást,
ség is, ha nem óvatoskodnak egymáspályán és nem remélt sima 6-2-es első ugyanis mindkét csoport első három
sal szemben a csapatok.
félidő után váratlan fordulatot vett a
helyezettje jut tovább a végső csatáro« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

Jelen-igen, harmadszorra is!
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2014 óta az est zárásaként a megújult
Nagyerdei Stadionban egy különleges,
látványos aréna show várja a közönséget
sztárfellépőkkel és több ezer táncossal.
külföldi táncosok, hagyományőrző cso- Az 50. debreceni Virágkarnevál show-ja,
portok kíséretében végig haladnak Deb- az elmúlt 50 év legjobb magyar slágereirecen utcáin.
ből állt össze: Dánielfy Gergő, Falusi
Mára a Debreceni Virágkarnevál Karne- Mariann, Hajdú Steve, Karaván Família,
váli Hétté nőtte ki magát, amikor a város Lovasi András, Nagy Bogi, Nagy Ervin,
számos pontján várják a városba látoga- Pál Dénes és sok más művész dalaiból.
tókat különböző gyerekprogramok, konIdén második alkalommal vehettünk
certek, színházi előadások.
részt a Virágkarneválon a Pozitív Centrum Táncművészeti Egyesület jóvoltából. Ez egy különleges alkalom számunkra, hisz itt más kihívás vár ránk,
mint egy gálaműsoron vagy egy táncversenyen. Művészekkel, énekesekkel dolgozunk együtt, élőzenére táncolunk,
amelyeket több órás próbák előznek
meg.
Már egy héttel a show előtt kiutaztak
a lányok Debrecenbe, hogy az itthon
már betanult koreográfiákat pontosítsák.
Az új kihívás mellett ez a hét egy igazi
csapatösszerázó is egyben: csapatmunka,
alkalmazkodás, rögtönzés, segítségnyújtás, fegyelem és rengeteg figyelem. Tavaly heten, idén már tizenegyen táncolták át a karneváléjt az egyesületből.
Tánc és egy életre szóló élmény. Tapasztalat és feledhetetlen emlékek. Fejlődés és ismeret. Ez számunkra karnevál.

Tánc és élmény
Magyarország egyik legnagyobb és
egyben legnépszerűbb kulturális rendezvénye a debreceni virágkarnevál. A rendezvény központi eleme az augusztus 20
-i karneváli felvonulás, amelyen a több
százezer szál élővirág felhasználásával
készített, közel 5 méter magas és 12 méter hosszú virágkompozíciók hazai és

« Az új kihívás mellett ez a hét egy igazi csapatösszerázó is volt egyben.

« NAGY ANITA INDEPENDANCE TE

valamint a román nyelven történő társalgás a táborban előforduló minden élethelyzetben. Ezért a tábor anyaga, a tavalyi
ismeretek kibővítésével, a hét folyamán a következő nagy
Július 29 – augusztus 2 között, második alkalommal
került megszervezésre a román tábor a Vaskapus Iskola épüle- témakörökre épült: bemutatkozás, a mi házunk és környéke
tében. A táborban 20 gyerek vett részt, második és harmadik (hétfő), a napi programom (kedd), a házi állatok (szerda),
osztályosok. A napi program reggel 9 órától du. 16 óráig tar- mezei munkálatok (csütörtök), nyár és kirándulás az erdőn (péntek).
tott, 12 órakor közös ebéddel a Közösségi Házban.
A gyerekek nagy lelkesedéssel vettek részt a mindennapi
A tábor célja a román nyelven való kommunikációs készfoglalkozásokon:
mondókákat, verseket, énekeket tanultak,
ségek fejlesztése volt játékos, szórakoztató módszerekkel,
ezekre a szövegeknek megfelelően mozogtak, írtak, olvastak,
kézműveskedtek, csoportokban mesét dramatizáltak 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 színes
léggömböt 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.
« LACZKÓ MAGDOLNA tanítónő

Tanuljunk játszva románul
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mindenkinek jót jelenthet.
A tavalyi év mozgalmas volt. Az adventi vásáron begyűlt
összegből a régi iskolai padokra társasjátékokat készítettünk
fóliázva, mint pl. malom, sakk és x karika. Emellett heti rendszerességgel gyermekfoglalkozásokat szerveztünk: varrás,
Mindenekelőtt hálás köszönetem fejezem ki azon szülőkfényképkeret készítés, húsvéti tojásfestés, póló festés, táska
nek, akik ez elmúlt években, idejüket és lelkesedésüket felajánlva segítettek, hogy hangulatosabbá, színesebbé tegyük az készítés, szabad foglalkozás, ahol saját társasjátékokat hoztak
a gyerekek és együtt játszottak.
iskolai szülői közösség életét. Minden együttműködés gyüKezdeményésünkre a tanévkezdés előtt sikerült megvalósímölcsöt termett, olyan gyümölcsöt, amely örömet okozott
tani még egy jó ötletet. Az iskola vezetőségével és egy kedves
szülőknek és gyermekeknek egyaránt.
tanító nénivel együttműködve, az iskolaudvar burkolatára különböző ugróiskolákat, matematikai illetve logikai fejlesztő
játékokat festettünk. A kivitelezésben nagy segítségünkre volt
Szabó Attila rajztanár, amit ezúton is köszönünk.
Jól esett az összefogás és hiszünk abban, hogy a továbbiakban is támogatásra kerülnek a jó ötletek.
Jó látni, hogy kezd érhetővé válni a mi kis közösségünk létének értelme. Nem gondoljuk, hogy különösebben magyarázni
kell, elég ha visszatekintünk és elmondhatjuk, amit tudtunk
megtettük, és amit tettünk szívesen tettük.
Nem titkoljuk, hogy sokszor elfáradunk a minket érő fölösleges intrikák miatt, és azt érezzük, hogy támogatás helyett támadás ér, de ez sem ad okot arra, hogy feladjuk. Mi hiszünk
abban, hogy az igazi csapatmunka által fejlődünk együtt és
így alakulhat ki összetartó kapcsolat szülők-gyerekek-és pedagógusok között.
Nincs összetartóbb erő, mint egy közös cél a jó érdekében.
« Közösségi összefogás az önkéntesség jegyében - iránytű a hétköznapokban.
Reményeink szerint az idén folytatódnak az önkéntes munNehéz volt olyan új dolgokba kezdeni, amelyeknek még
kák. Kérünk mindenkit, hogy lehetősége és lelki akarata szenincs jól átlátható útja és még nem járt rajta senki közülünk.
rint, segítsen, amennyiben tud. Mert valóban a mai világban
Így indult ez a kis közösség is.
az ingyen munka nem divat, és általában, ami ingyen van az
Teréz anyai lelkesedéssel álltunk hozzá mindig és kis dolgo- gyanúsnak tűnik a nagy többségnek. Azonban azt tapasztalkat terveztünk, nagy szeretettel. Mert valóban feltehető a kér- juk, hogy az önkéntes munka érték, amely által példát adunk
dés: mi értelme létezni, ha nem próbálunk meg jót tenni? De gyermekeinknek.
az is igaz, hogy jót tenni nagyon nehéz, mert a jó sem minÖrömmel fogadunk minden jó ötletet, és nyitott szívű emdenkinek jót jelent…Minden esetben, amikor szülőkként ösz- bert. Érdemes összetartanunk és kiszínezni a saját kis egyéniszegyűltünk mindig a gyermekekre próbáltuk helyezni a
ségünkkel egymás életét.
hangsúlyt, és így találni közös kapcsolódási pontokat, ami
Hála és köszönet Mindenkinek!
« A közsség nevében GYÖRGY ZSUZSA

A csutakfalvi
szülői közösség útja nyomán

Becsengettek
(Folyt. az 1 oldalról)
A VII. osztályosok a reformmal egy időben indultak iskolába és eddig soha nem volt minden tantárgyból tankönyvük
tanév elején. Idén is csak vallás, latin, magyar és nemzeti történelem tankönyv érkezett tanévkezdésre ennek a generációnak. A hiányzó tankönyvekre várva igyekszik minden pedagógus megoldást találni, hogy a tantervi követelményeket
szem előtt tartva, órai tevékenységet biztosítson nap mint nap.
Minden, az előző évben sikeres tevékenységet szeretnénk
folytatni ebben a tanévben is, kiegészítve a Diáktanács programjaival. Szorosabb együttműködést, partnerséget akarunk a
szülőkkel, Szülőbizottsággal, akiknek a támogatása nélkülözhetetlen közös céljaink elérésében. További együttműködést
szeretnénk az önkormányzattal és intézményeivel, a rendőrséggel, Caritasszal, az egyházzal, civil szervezetekkel, mindenkivel, akinek szívügye az iskola, az oktatás.
Céljaink felé vezető utunkon nagy szükségünk lesz a Mindenható segítségére, kérjük áldását minden igaz és jó cseleke-

TANÉVSZERKEZET:
Az I. félév 2019. december 20-án ér véget, a második félév
pedig január 13-án kezdődik és 2020. június 12-én fejeződik
be, az órák 35 héten át tartanak.
A vakációk időpontja a következő:
- téli vakáció: 2019. december 21. - 2020. január 12.
- tavaszi vakáció: 2020. április 4. - 2020. április 21.
- nyári vakáció: 2020. június 13. - 2020 szeptemberének az a
napja, amikor a 2020-2021-es tanév kezdődik.
Az elemi oktatásban és az óvodákban még lesz egy egyhetes
vakáció október 26-a és november 3-a között.
A nyolcadik osztályoknak 2020. június 5-én ér véget a tanév.
detünkre, gondolatunkra.
Tartalmas, sikeres tanévet kívánok mindannyiunknak a
következő gondolatokkal: „Csak a gyermekeket szerető iskola nevel iskolát szerető gyermekeket. Csak a pedagógust
megbecsülő társadalomban nevel társadalmat megbecsülő
gyerekeket a pedagógus.”
« MASTALERIU ERZSÉBET iskolaigazgató
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ANYAKÖNYV
Születés
Laczkó-Benedek Péter
Petréd Boglárka
Laczkó Alpár
Góga Rajmond
Ferencz Róza Luca
Ferencz Dávid
Ferencz Attila
Nász
Albert Zoltán és
Fórika Ramóna
Borbély Zsolt és Ferencz Melinda
Gyász
Laczkó Erzsébet
1932
« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal

Képes Vagyok
Gyergyóremete község
havonta megjelenő lapja
Szerkesztőségi tagok:
Barabás Zsófia
Laczkó-Margit Hajnal
Portik-Bakai Ádám
Fotó:
Portik-Bakai Ádám
Nyomda

F&F INTERNATIONAL Kft.
A szerkesztői jog fenntartva!
A megjelent cikkek tartalmáért
az aláíró személy felelős!

Kövessék
a facebook/gyergyoremete
oldalt.
www.gyergyoremete.ro

ANEKDOTA
- Édesapám, csuklik a tehén!
- Hát adj neki vizet!
- Nem úgy, össze...
***
A székely sapka nélkül áll a nagy
hidegben az utcán. Arra jön a komája:
- Hallja, kend, mit áll itt hajadonfőtt
ebben a hidegben?
- A házban ráncba szedtem az aszszonyt, most meg kéne egy bátor
ember, aki ki merné hozni a sapkámat.

CSALÁDI NAP

2019. november 10-én, vasárnap,
a Csutakfalvi Közösségi Házban negyedik
alkalommal szervez családi napot
a Remetei Családosok Közössége.
Meghívott előadó Böjte Csaba OFM.
A programra előzetes bejelentkezés szükséges. Részletes program hamarosan.

A Nőszervezet
ajándékai
A nyári hónapokban a Gyergyó Területi
Nőszervezet is csatlakozott az országos Nőszervezet által meghirdetett „Nemluxustáska” nevű
adományozó akciójához.
A gyergyószéki nők empatikus hozzáállásáról tanúskodik az a 45 női táska, amely megtöltve tisztálkodó szerekkel, higiéniai, ápoló
cikkekkel, örömmel kerültek átadásra. A táskák
először gazdára találtak a gyergyószentmiklósi
hajléktalan szállóban lakó nők körében, mely
otthont Jeszenszky Teréz vezet nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel.
Felejthetetlen élményben volt részünk miközben az ott lakó hölgyek, édesanyák meghatódottságát tapasztalhattuk. A szálló vezetőjétől
megtudtuk, hogy minden adomány jól jön, és
szívesen fogadják. Az adományozásunk második állomása a gyergyószentmiklósi Szent Márton Alapítvány székhelye. A táskákat Székely
Levente, az alapítvány elnöke vette át és biztosított arról, hogy az általuk működtetett Szeretetkonyhán étkező lányoknak, asszonyoknak
fogják átadni. A szintén anyagi gondokkal küzdő étkeztető Portik-Hegyi Kelemen főesperes
jóvoltából nagyon sok rászoruló hölgyet, férfit
és gyereket szolgál ki naponta.

TUDJA-E, HOGY?
A gyergyószentmiklósi piac
Szombatonként sok remeteinek
biztosít bevásárlási lehetőséget a
gyergyószentmiklósi piac. Vásártartási jogot az erdélyi fejedelem adományozhatott. A gyergyószentmiklósi a
legrégibb a vidékünkön 1607-ből.
Kezdetben kétszer tartott országos
sokadalmat: nyáron Szent Vitus napján (jún. 13.) és télen Szent Luca napján (dec. 13.).
1700-tól jelenik meg először a
szombati vásár. Sokáig a mai főtéren
volt a református templom helyén,
majd a jelenlegi művelődési ház helyére költöztették. Az 1970-es években átköltöztették az Orel-kertbe, jelenlegi helyére. Valamikor itt volt a
város gyümölcsöskertje és parkja.

« A gyergyószéki nők empatikus hozzáállásáról tanúskodik az a 45

női táska, amely megtöltve tisztálkodó szerekkel, higiéniai, ápoló
cikkekkel, örömmel kerültek átadásra.

A Gyergyó területi nők nem először bizonyítják be, hogy képesek összefogni, képesek
önzetlenül segíteni bajban levő nőtársaikon,
rászoruló embertársaikon. Ezúton is köszönjük
az akciónkban résztvevő remetei Nők órájára
járó asszonyoknak, Kozma Emmának, Nagy
Menyhárt Szidóniának is, hogy csatlakoztak a
felhívásunkhoz és lelkesen hozták adományaikat!
« DR. PORTIK E. EDIT
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

