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« A kalyiba előtt azon lelkes vállalkozók csoportképe, akik a gazdanapon, a hagyományt felelevenítve, früstüköt vittek.

Gazdanapi sokadalom - a betakarítás ünnepe
Visszagondolva az elmúlt esztendőkre azt
tapasztaljuk, hogy mint minden más, világunkban a gazdálkodás módja, szerkezete és formája is változik. A mezőgazdaságban is új tudásra, fejlődésre van szükség, hiszen nagyon gyorsan változik a technológia. Ma már alig látni a
mezőn kaszával kaszáló és gereblyével dolgozó
gazdálkodót.

Ezelőtt hét évvel, amikor először gazdanapot
szerveztünk, talán nem is gondoltuk volna, hogy
ezáltal hagyományt teremtődik. Ezt a hagyományt továbbvíve került sor október 20-án immár a VII. Gazdanap megszervezésére.
A gazdanap keretében mindig igyekszünk a
gazdálkodás valamely hagyományát feleleveníteni, bemutatni elsősorban a gyerekeknek.
Idén a hagyománytól kissé eltérve a gazdanap
egy útavatóval indult Eszenyőben. Útavató gazdanapon? - tették fel a kérdést egyesek. Igen, ha
továbbgondolunk egy kissé, akkor könnyen
megtaláljuk az összefüggést a gazdálkodás és az
utak között. Ha sikerül egy útszakaszt felújítani,
az mindenkinek hasznára válik, az ottlakók, a
közösség és a gazdálkodók számára egyaránt.
« Gazdanapi tapasztalat: világunkban a gaz- Aki részt vett az avatón, az egy jó hangulatú
dálkodás módja, formája is változik.
eseménnyel gazdagodhatott, hiszen erről a helyi

fúvószenekar gondoskodott, és megreggelizhetett a puliszkafőző csapat által készített rétes
puliszkából,valamint a helyi lakosok által felszolgált kínálmációból. Köszönjük
mindannyiuk tevékenységét, munkáját!
Eközben a nagypálya is megtelt, megérkeztek az árusok, a gyerekek szüleikkel és tanáraikkal és a gazdák állataikkal. Itt jegyeznénk meg,
hogy a gazdák részéről mintha lankadna az érdeklődés vagy nem szívesen vállalják állataik
bemutatását - talán ez a hozzáállás is változik,
mint minden manapság. Mihelyt a nap megmutatta ragyogó őszi sugarait, a gyerekzsivaj is
erősödni kezdett, megindult a bográcsok körüli
sürgés-forgás. Tizenhat osztály tanulói csoportokat alkotva szüleikkel, tanítójukkal, osztályfőnökükkel nekiláttak elkészíteni az elképzelt ebédet.
Időközben, akik a ,,kalyibában aludtak is felébredtek”,és elindultak a früstökkel a kijelölt
irányba. Öröm volt látni annak a négy csapatnak
a lelkesedését, akik vállalták a cél megkeresését
a ködben, amiképpen azt is, hogy az ő örömük
is nagy volt, mikor visszatértek a célpontnál
elhelyezett tárgyakkal.
Folytatás a 6.oldalon
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NOVEMBERI ESEMÉNYEK
CSALÁDI NAP
2019. november 10-én, vasárnap, a Remetei
Családosok Közössége és az Együtt a Jövőnkért
Egyesület megszervezi a IV. Családi Napot.

AZ ELNÖKVÁLASZTÁSRÓL

A november 10-én sorra kerülő elnökválasztás reggel 7 órakor veszi
kezdetét és este 21 órakor zárul.
Község szinten a választások megszervezése négy szavazókörzeti
iroda hatáskörébe tartozik:
KOSARAS BÁL
220. sz. Szavazókörzet: „Balás Jenő” Általános Iskola- Csutakfalva
2019. november 16-án, szombaton, kosaras bált
221. sz. Szavazókörzet: Óvoda- Alszeg
szervezünk, amelyre szeretettel meghívunk min222. sz. Szavazókörzet: „Fráter György” Általános Iskola- Központ
denkit. Helyszín a központi közösségi ház. Köz223. sz. Szavazókörzet: Óvoda - Tulamaros
reműködnek helyi csoportok valamint Bakos
A szavazás napján a szavazókörzeti bizottságok biztosítják a válaszJózsef és zenekara. Jegyek ára közreműködőktások lebonyolítását. A szavazati jogot kizárólag csak a személyazonosnek 10 lej illetve másoknak 15 lej. Részvételi
sági igazolvány felmutatásával lehet gyakorolni. A jogosultságot számíszándékukat jelezzék a művelődési háznál vagy
tógépes rendszer ellenőrzi.
Rigmányi Lajosnál.
Szavazhatnak a 18. életévüket betöltött, választó joggal rendelkező
Jelentkezési határidő: 2019. november 13.
személyek, akiknek Remetén van az állandó lakhelyük, és szerepelnek
KAMARAZENE EST
a község állandó választói névjegyzékben, valamint más helységből
2019. november 16-án, szombaton, 19 órától a szavazás napján a községünkben tartózkodó állampolgárok is.
Balás Gábor Művelődési Házban fellép Frank Nem szavazhatnak a fogyatékkal élő személyek, valamint azok, akiket
van de Laar - zongoraművész (Hollandia)
jogerős bírósági határozattal megfosztottak a szavazati joguktól.
Murvai Márta - hegedűművész (Németország)
A mozgóurna igénylést ahhoz a szavazókörzethez kell benyújtani,
és a Tiberius Vonósnégyes
ahová a mozgásképtelen szavazó igényli. A választások napján két bi(Marosvásárhely). Jegyek ára 15 ill. 10 lej.
zottsági tag, külön urnával lakhelyen lehetővé teszi a szavazást. Ilyen
Bérletes előadás, melyre a Zenei Évad 2019/esetben a kérés mellé csatolni kell a családorvos által kibocsájtott iga2020-as bérlet megvásárolható
zolást.
a művelődési ház igazgatójánál.
A szavazók a megszokott módon, zárt szavazó fülkében szavazhatnak, ahol tilos más személy jelenléte. Kivételes esetben, a szavazókörAZ UDVARHELYI NÉPTÁNCMŰHELY
zeti iroda elnökének a jóváhagyásával hívhat segítségül a szavazó egy
GYERGYÓREMETÉN
általa kiválasztott személyt.
2019. november 17-én, vasárnap 19 órától,
A szavazás alkalmával, annak a négyzetnek a belsejére kell a
az Udvarhelyi Néptáncműhely
VOTAT
bélyegzőt rányomni, amely a kiválasztott jelölt nevét tartalbemutatja Vallomások című táncjátékát.
mazza.A
szavazás után összehajtják a szavazólapot, majd belehelyezik
Helyszín: Balás Gábor Művelődési Ház.
az urnába, vigyázva a szavazat titkosságára.
KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
A szavazási jog az Alkotmány által biztosított jog, és ennek gyakorlá2019. november 19-én, kedden, 17 órakor
sa állampolgári kötelesség.
kerül sor a Periféria témájú, a Hargitai Szalon
« Községi jegyző
őszi képzőművészeti seregszemléjére beérkezett alkotásokból nyílt kiállítás megnyitójára a
Községháza Tanácstermében.
TÁNCJÁTÉK GYEREKEKNEK
2019. november 19-én, kedden, 12 órától,
a Bekecs Néptáncegyüttes bemutatja,
Mátyás király igazságai című mesejátékát.
A táncjáték rendezője Ivácson László.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
SZÍNHÁZ
2019. november 20-án, szerdán 19 órától
a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdiószínház
bemutatja Mike Leigh Abigail bulija című
előadását. Főszerepben Kozma Attila.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
BÁBSZÍNHÁZ
2019. november 26-án, kedden 11 órától, a
gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház
Gyergyóremetén vendégszerepel.
Szervezők: Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és Balás Gábor Művelődési
Ház. Helyszín a Csutakfalvi Közösségi Ház.

CSALÁDI NAPRA

hívja az érdeklődőket a Remetei Családos Közösség
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FERENCZ BÉLA
remetei származású díszítő faszobrász
„Míg más tűzre teszi a fát, ő új életet lehelt bele” – írta Erdély nagy faszobrászát, Szervátiuszt tartotta.
egyik méltatója.
Clevelandban az Árpád Akadémia pályázatán az
Apja, Ferencz Mihály élete azért is érdekes, mert ő volt „Ezeréves Magyarország” mélydomborműve ezüstérmet
az első, aki 1918-ban autót hozott Remetére. Az akkori
kapott. A „Déli harangszó” többréteges domborművét,
embereknek szokatlan volt az új mozgójármű látványa,
amelyik Hunyadi nándorfehérvári diadalát örökíti meg,
ezért a remeteiek gúnyolódása közepette kellett végigauaranyéremmel díjazták és a washingtoni Capitoliumban is
tóznia a falun, amiért nagyon megsértődött. De nem adta
kiállították.
fel az autók iránti érdeklődését. 1938-ban már II.
A „Toldi Miklós küzdelme a nádi farkasokkal” című
Károly román királynak személyi sofőrje a szinajai Peles
műve a torontói (Kanada) kiállítás fénypontja volt. Négy
kastélynál. A bécsi döntés (1940. aug. 30.) után Budapestre évig dolgozott a Los Angeles-i Szent István templom liturköltözik. Az 1956-os magyar forradalom áldozata. Szovjet gikus terének berendezésein. E célból utazott Kolozsvárra,
katonák agyonlőtték.
hogy a Szent Mihály templom fafaragványainak mintáit
örökítse át az amerikai nagyváros templomába.
Fia Ferencz Béla 1920-ban született. Ekkor a család már
Mindszenthy József hercegprímás fogadásán, a Szent
Marosvásárhelyre költözik, de a későbbi művész többször Brigitta lovagrend amerikai kancellárjának kérésére készíti
megfordul Remetén.
el a „Szent Brigitta látomása” domborművét.
Szülei korán felfigyeltek kézügyességére, ezért a székeAmerikai témák is foglalkoztatják. A Beverly Hills-i
lyudvarhelyi szakközépiskolába íratják díszítő szobrászati kiállításon mutatta be az „Oregoni földosztás” című művet.
szakra. Még csak másodikos, mikor ő faraghatja meg az
A „Hawaii-szigetek csodálatos világa”, Honoluluban, a
oklándi román ortodox templom oltárát. Később hatalmas Hawaii-szigetek fővárosában van kiállítva.
kerámia urnákra görög mitológiai jeleneteket farag a
Az Egyesült Államok fennállásának 200-ik évfordulójászinajai királyi kastély (Peleș) számára. Tanulmányait
ra (1976) készítette el az „Oregoni úttörőktől a Holdig”
Brassóban folytatja, majd apja Budapestre viszi magához. domborművét.
Mint a technika és benzinmotorok rajongója, fia művésze1975-ben Los Angelesben szervezte meg feleségével a
tét nem értékeli. „Ennek nincs jövője, csak múltja”- mond- Magyar Emigrációs Művészek Világkiállítását, amelyre a
ta.
világ minden részéről küldtek műveket.
A II. világháború alatt az orosz fronton vadászpilótaként
„A pápa életrajza” témájú művet 1991-ben magyar cserharcol, Németországban amerikai fogságba esik. Így kerül készek adták át a II. János Pál pápának római nyári villájá1951-ben az Amerikai Egyesült Államokba. Amerikában
ban.
Aki Budapestre látogat, ne feledje el megtekinteni Budán, a Gellért szállodával szemben, a Gellért-hegy oldalában lévő csodálatos pálos rendi sziklatemplomot, mert ennek oltárait és egyéb belső faberendezését Ferencz Béla
készítette 1991- és 1997 között.
A „Civitas Fidelissima” (Leghűségesebb város) Sopron
város emléknapjára 1995-ben 17 művét ajándékozta a városnak, amelyek a Városháza csarnokába megtekinthetőek.
2002-ben a Lakiteleki Népfőiskola megrendelésére elkészíti a Trianon előtti Magyarország 64 vármegyéjének
címerét, amelyek a Kölcsey Házban vannak elhelyezve.
2007-ben Marosszentgyörgyön a Szkaliczy családnál
telepedik le. 2008-ban halt meg Budapesten.
Ferencz Béla életpályájának kutatására remetei rokona
Ivácson Katalin (szül. Ferencz) adta az ötletet és keltette fel
érdeklődésemet. A kutatómunkámban nagy segítséget kap« A Ferencz Béla által faragott főoltár a Gellért-hegyi sziklatemplomban.
tam a marosszentgyörgyi Szkaliczky családtól, Szantó
Edittől, Baricz Lajos plébános úrtól, Ferencz Béla Brassókitanulta a fémminta készítés ornamentális kidolgozását,
ban élő rokonai, Ferencz Rozália és Szilveszter
majd kétéves műszaki rajzoló tanfolyamon vett részt. 1966- Teréztől, valamint remetei rokonaitól – Ferencz Dénes bában Los Angelesbe költözik, és hosszú idő után újra kezd
csi (Tolvajos) és Ivácson Katalin (Csutakfalva – Kossuth
faragni, figurális kompozíciókat, domborműveket modern utca).
elnagyolt vésőhatásos képábrázolásban. Eszményképének
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE
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Beruházásainkról
tőmondatokban
0. Az eszenyei utak első fázisát, ami elkészült és már használja is minden érintett,
a Gazdanap reggelén, szerény körülmények között átadtuk, áldással kísérve. Az itt
megmaradt pénzeket, külön engedéllyel igyekezünk lehívni, melyből sáncokat betonozunk az út meredekebb részein. A munka folyamatban van.
1. Aláírtuk a héten a szintén kormánypénzből (PNDL II) modernizálásra kerülő
utak kivitelezési szerződését. Ez a Zsidó-kanyartól a megyei út (153C) csatlakozásáig tartó szakaszt és a Havasfarki utcát érinti.
2. Az erdei út építése teljes hosszában fel van tárva, különböző szinten már kövezve is. Egy szakasz sincs kész még teljesen, az érdemi munka jövőben folytatható,
de máris érzékelhetően megnőtt a forgalom rajta. Fontos kritérium az is, hogy a
környéket érintő magánberuházásokkal összehangoljuk a munkák menetét.
3. Négy kisebb értékű pályázat van folyamatban a LEADER program keretében:
járdásítás, a PRO REMETE KFT felszerelésének bővítése traktorral, fahasogató
géppel és erdei gyümölcs feldolgozóval, valamint a sportcsarnok melegvíz ellátásának napenergiával való megoldása.
4. A Pro Economica Alapítvány által koordinált, Magyar Kormány által támogatott gazdaságélénkítést célzó program keretében községünkből 124 gazdaság pályázott sikerrel. Aki a bonyolításban segítséget igényel, forduljon bizalommal a
Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz. Minimális költségtérítés (fénymásolás,
nyomtatás) ellenében munkatársaink segítenek.
5. A víz-csatornás pályázat eredeti szerződési ideje lejárt. A futamidő hosszabbításával foglalkozunk jelenleg. Várjuk a tervek megújítását, hogy jóvá tudjuk hagyatni, majd a kiviteli munkák közbeszerzését lefolytatni. Reményeink szerint tavaszszal elkezdődhetnek a konkrét terepi munkák is.
6. Október 28-án aláírtuk az iskolás pályázat finanszírozási szerződését is a Központi Régió ügynökségén, Gyulafehérváron. A pályázat felújítást, modernizálást
és didaktikai eszközök, felszerélesek bővítését tartalmazza. Az önkormányzat
ezekkel párhuzamosan szorgalmazza, hogy az iskolai munka tanórai részét is érintő fejlesztések, képzések, mérések újra induljanak! Ezek nélkül minden felszerelés
csupán csekély mértékben tud hasznosulni. Ugyanakkor kérjük és szorgalmazzuk
a szülők és szülőbizottságok érdemi bekapcsolódását a gyerekek iskolai életébe is.
7. A község gázhálózatának tervei készülnek minden utcára kiterjedve. Az ebből
származó feladatokról, lehetőségekről, a januári beszámoló alkalmával fogunk
foglalkozni.
8. A község tulajdonát képező négy tejporgyári lakás és volt étterem felújítási tervei az év végére elkészülnek.
9. Nagyobb teljesítményű másoló/szkenner beszerzése folyamatban van. Ez egy
munkaeszköz lesz, amivel a földek írásos anyagát fel kell tudjuk dolgozni egy speciális programban, digitalizált formában, ami a kültelkek tulajdonrendezését hivatott segíteni.
10. Mert balesetben totál káros lett a Skoda Praktik, a község ételkihordó autója,
folyamatban van egy másik hasonló rendeltetésű autó (Dacia Dokker) beszerzése.
Az ételszállítás folyamatos időközben is.
+1. A községben folyó magánberuházásokat minden rendelkezésre álló törvényes
úton, logisztikailag és kapcsolati hálóval segíti a helyi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal – több esetben kölcsönösségi alapon együttműködve.
« LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR polgármester

Csak
magunkra
számíthatunk!
Kelemen Hunornak, az
RMDSZ, azaz a magyarok államelnök jelöltjének egyik legjobb üzenete a címben szereplő
mondat. Folytathatnánk azzal a
szólásunkkal is, hogy „Segíts
magadon... az Isten is megsegít!”
November 10-én ezzel a
meggyőződéssel kell ismét elmenjünk szavazni, összefogást,
erőt, súlyt, tömeget mutatni
úgy, ahogy eddig is tettük
Gyergyóremetén.
Mindig volt választási részvételünknek eredménye és értelme akkor is, ha nem is lett magyar emberből még államelnök
az újkori Romániában.
Helyi szinten tapasztalhatjuk,
hogy ez a következetes kiállás,
munka eredményezi azt a befektetés sorozatot, ami jelenleg is
folyamatban és kibontakozóban
van községünkben.
Országos szinten pedig fiatalos,
lendületes kampánnyal mutat
be minket, Hunor, román honfitársainknak, akik nem is ismernek minket, félnek tőlünk, zsigerből elutasítanak politikusaik
irányításával.
Mi legyünk bátrak és nyitottak! Bízzunk a jövőnkben!
Életigenlésünk egyik jele az is,
hogy elmegyünk szavazni és
önmagunkra, a magyarok jelöltjére szavazunk!
Tapasztalatból mondom:
Hunorra és magunkra számíthatunk!
« LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR polgármester

KÖZkép

Problémás házvásár
az Alszegi úton
Az utóbbi időben borzolja a kedélyeket, és sokféle mendemondának képezi alapját a címben jelzett történés. Kinekkinek érintettsége, térbeli közelsége, értékrendje, a község
jövőjéről szóló elképzelése befolyásolja és határozza meg
álláspontját. Az ügy többféle tanulságot hordoz. Jó lenne elgondolkodjunk, és néhány következtetést levonjunk a jövőnkre gondolva.
Nagyon sok az üres, lakatlan, elhagyatott, gazdátlannak
tűnő belsőség a faluban, annak minden részén. Ezek hosszú
időn át nem fognak így maradni: az üresség kívánja, hogy be
legyen töltve. Ez a fizika törvénye is.
Az alszegi házat remetei származású, de nem itt lakó tulajdonosai éveken át, a helyi árakhoz képest irreálisan magas szinten, árulták, hirdették az interneten. Ez a hirdetési felület pedig beláthatatlan számunkra.
A szóban forgó vásár teljesen jogszerűen, törvényesen történt. Nem etikus, nem becsületes részlete az, hogy a vásárlók
egy csíkborzsovai magyar embert használtak fel az ügylet
lebonyolítására. A valódi tulajdonosok csak akkor jelentek
meg, amikor telekkönyvileg le volt zárva a vásár. A telekkönyv birtokában pedig remetei személyazonossági igazolványt is szereztek. Jól kigondolt, okosan véghezvitt akció volt.
Hogy ez nekünk nem tetszik? Az a mi bajunk.
A megoldást keresve sikerült megbeszélni egy találkozót a
megyei cigányvajdával, bulibasával Csíkszeredában. Ő az
egyik cigányokat tömörítő párt megyei elnöke, valamint vallási vezetőjük is. Ő képviseli a háztulajdonosok érdekeit. Kifejezte, hogy kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik, és azt is,
hogy lehet visszavásárt csinálni: 250.000, azaz kétszázötvenezer lejért cserébe elköltözteti a családot a házból. Zsarolás? Az, de eldönthetjük, mit akarunk.
A visszavásár azért megfontolandó, mert nem csak a közvetlen szomszédság érintett a problémában, hanem az egész re-
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metei közösség, a falu minden része. Évtizedek tapasztalatai
azt mutatják, hogy a beilleszkedés nem a mi elvárásaink szerint történik. Ők szokásaikat megtartva, saját közösségükben,
kultúrájukban, tömbben szeretnek és akarnak élni, tehát további családokat fognak vonzani a jövőben.
Vitás helyzetekben rendre halljuk egy-egy sértődött remetei
atyánkfiától az „eladom cigánynak” fenyegetőzést, bosszúállásból fakadó mondatot. Nincs, amit erre mondjunk. Megteheti, akit erre visz a dühe és rossz, ártó szándéka! Az ilyen helyzetek feloldása összeköthető a jelenleg kialakult helyzettel, a
helyi kezdeményező csoport, a szomszédság egy részének
szándékával is.
Miután közel négyszáz aláírással megerősített kéréssel
szorgalmazzák a helyzet „megoldását”, egyetlen lehetőség
körvonalazódott: nem aláírást, hanem hozzájárulást, adományt, támogatást kell gyűjteni a visszavásár céljával. Ha az
egész falu lakossága önkéntes alapon összefog, pénzzel segíti
a kezdeményezést, vissza lehet vásárolni az ingatlant, és közösségi célra hasznosítani. Ebbe a korábbi tulajdonosok, helyi
vállalkozók is beszállnak, de mindenek előtt mindenki adományára szükség van. A Polgármesteri Hivatal csak szervezési,
logisztikai segítséget tud adni jelen helyzetben, segítve a közösségi összefogást, akaratot.
A jövőben öntudatosabb, felelősségteljesebb, a község
hosszútávú érdekét, célját, jövőjét szem előtt tartó remeteiekre
számíthatunk csak. Ez ad értelmet és vezeti eredményre a közös munkát: mindenki vigyáz a tulajdonára, arra is, amit örököl! Helyi – ismert embernek adja el azt, ha ez a szándéka. A
vásár előtt kér segítséget, érdeklődik a Polgármesteri Hivatalban, hogy szeretne utánanézni a vásáros félnek.
Ami pedig még fontosabb: hiszünk a jövőnkben, és dolgozunk a jövőnkért! Itt helyben, Remetén! Gyereket és munkát,
áldozatot vállalunk azért, hogy jövőt teremtsünk, megőrizzük,
ami a mienk. Csak magunkra számíthatunk!
Fontoljuk meg a fentieket, és azt is, hogy mi lehet az egész
történet mögött… Lehetőség szerint maximálisan támogassuk a helyi szomszédság szándékát, a község nagyobb részének célját: az eladott ingatlan visszavásárlását!

« LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR
Azon pályázók, akik fellebbezést nyújtottak be nov. 4-én
kapnak választ.
A beszállítók és a nyertesek közötti szerződéskötés folyamatba van.
Nov. 11-től- dec. 11-ig lehet megkötni a szerződéseket
Nagy lehetőség adatott a gyergyóremetei gazdáknak
2019 tavaszán, (április) amikor meghirdetésre került a Szé- a támogatott értékre a Pro Economica Alapítvánnyal itthon.
A kifizetési kérelmek letevésének határideje dec. 31-ig
kelyföldi gazdaságfejlesztési program, amely keretén belül
lett
meghosszabbítva.
mezőgazdasági gépekre, tenyészállatokra valamint ültetArra
bíztatunk mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőségvényre lehetett pályázni.
gel,
amely
az első és talán az egyetlen is.
A pályáztató a Pro Economica Alapítványon keresztül a
Magyar Kormány volt.
Általános tudnivalók:
A pályázat előfeltétele a saját földterület és a 25%-os önA pályázat élettartama 10 év, ez idő alatt az eszközöket
rész. 124 sikeres pályázónk volt az első elbírálás után, ezál- nem lehet értékesíteni, eladni.
tal a megyében az első helyen áll Gyergyóremete.
Az eszközökre a beszállítók garanciát vállalnak.
A nyertes pályázatokban szerepelnek traktorok, vontatott A gépek kiszállításáról, garanciájukról, üzembe helyezémezőgazdasági gépek, háztáji eszközök és gyümölcsfák,
sükről a beszállítók nyújtanak bővebb információt.
ültetvények telepítése - összértékben mintegy 2 millió euMinden gazdának kitartást kívánunk és jó munkát a géro.
pek használatához!
Felhívjuk a pályázok figyelmét a következőkre:
« A pályázatíró csapat

Tájékoztatás a Székelyföldi
gazdaságfejlesztési programról
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A Fráter György Általános Iskola
Diáktanácsának személyiségfejlesztő, hatékony
kommunikáció és konfliktuskezelési képzése
A Fráter György Általános Iskola Diáktanácsának tagjai egy hétvégés, személyiségfejlesztő, hatékony kommunikáció
és konfliktuskezelő tréningen vettek részt
Gyergyószentmiklóson a Hétvirág Panzióban 2019. szeptember 27-29 között.
A diákoknak lehetőségük nyílt személyes
és közösségfejlesztő tevékenységekre és
kikapcsolódásra is.
A kirándulást támogatta Gyergyóremete
Önkormányzata, a Fráter György Általános Iskola és a Fráter György Általános
Iskola Szülőbizottsága.
A képzésről és az élményekről a leghitelesebben a diákok mesélhetnek:

a pozitív oldalát kell nézni. A konfliktusokat a lehető legerőszakmentesebben kell
megoldani.”
„Hogy az akaraterőmmel nem csak bántani tudok embereket, hanem segíteni is
tudok csupán egy szóval.”
„Azt tanultam, hogy mindenre képes vagyok, mindent meg tudok csinálni, ha
odateszem magam.”
„Könnyen barátkozok, feltalálom magam
és nagyon jól elvagyok a barátaimmal.”
„ Azt, hogy bízzak magamban.”
„Azt tanultam meg magamról, hogy ha
megmondják a témát, akkor tudok kreatív
is lenni.”
„Hogy lehet verekedés nélkül is konflikHogy érezted magadat a hétvégén?
tust megoldani. Meghallgatni másokat.
„Nagyon jól! Sokat kacagtunk, nagyon
Csendben tudok ülni órákat.”
boldog voltam!”
„Én megtanultam, hogy tudok nyíltabb
„Nagyon örülök, hogy részt vehettem
lenni másokkal. Megtanultam azt is, hogy
ezen a tréningen! Hasznos volt mindenki kell egy konfliktust megoldani.”
számára!”
„Sok mindent tanultam, de a legtöbbet a
„Nagyon jól éreztem magam. Kicsit olyan csapatmunkában tanultam.”
volt , mintha csak mi léteznénk a világon „Én magamról azt tanultam, hogy tudok
ebben a házban, amiben voltunk, de ettől komolyan dolgozni és viccesen is, ha akalett jobb.”
rok.”
„Nagyon jól éreztem magam. Minden
nagyon tetszett: a foglalkozások, az étel és Szerinted hatással lesz-e az életedre az,
a kikapcsolódás is.”
amit ezen a tréningen tapasztaltál?
„Nagyon jól éreztem magam a tréningen, „Igen, segíteni fog főleg a diáktanácsos
mert nagyon sok új dolgot tanultam meg. munkában, de szerintem a hétköznapi
Sokat kacagtam. Sok barátot szereztem.” életben is.”
„Szerintem hatással lesz az életemre ez a
Mi tetszett legjobban a tréningen?
tréning és remélem mással is így lesz.”
„Nekem a legjobban a vicces feladatok és „Segíteni fog, főleg a mindennapi életben
az új barátaimmal töltött idő tetszett.”
és az iskolában. Amit az erőszakmentes„Talán a témák, a játékok, a magunkról ségről tanultam az jó hatással lesz rám és
készített rajz és nagyjából minden tetjobbak lesznek a jegyeim, mert a
szett.”
kreatívkodástól jobb lesz az agykapacitás
„A könnyed és élénk játékok, az esték, a és itt sokat kreatívkodtunk.”
közös étkezések, a szünetek, az hogy sok „Szerintem nagyon sokat segít és hatással
mindent megtudtunk a társainkról, az
lesz az életemre ez a tréning. Például az
őszinteség és a becsületesség.”
erőszakról és erőszakmentességről is na„A csapatmunka, a reggeli tornák és a
gyon sokat tanultam.”
szünetek.”
„Biztos vagyok benne, hogy hatással lesz
„Nekem a legjobban a közösen töltött idő a jövőmre, mivel ezeket használni akaés a beszélgetések tetszettek.”
rom, hogy jobb jövőm legyen.”
„A beszélgető körök és a gyakorlatok,
„Szerintem akkor fog segíteni a legjobban
azokon belül az volt a leghasznosabb,
ez a tréning, amikor összeülünk tanácsamikor megterveztük a Diáktanács mun- kozni a Diáktanáccsal.”
káját az elkövetkezendő évre.”
„Szerintem hatásos volt a tréning, én az
iskolában fogom felhasználni leginkább.”
Mit tanultál magadról a tréningen?
„Azt tanultam, hogy a dolgoknak mindig
« BORSOS ANNAMÁRIA iskolapszichológus

Gazdanapi sokadalom
Folytatás az első oldalról

Aztán elkezdődtek a gyerekfoglalkozások, a ,,Jeles napok Erdély szerte” program keretén belül színvonalas előadásokkal. Köszönjük az együttműködést és nem
véletlen érezzük úgy, hogy immáron szerves része e program a gazdanapnak.
A bográcsokból áradozó ebéd illata
meghozta minden résztvevő étvágyát. A
plébános úr áldását követően mindenki
elfogyaszthatta a számára legízletesebb
ennivalót. Mindenki kóstolhatott a
György Árpád készítette borjútokányból,
a Ferencz Burkus László és csapata által
készített báránytokányból vagy éppen a
polgármester úr készítette báránysültből,
de az osztályok is szívesen kínálták a saját
főztjüket. Nem volt könnyű dolga a Biatorbágyról érkezett óvónőknek sem, akiknek nem kis fejtörést okozott a közel
kétszász gyerekek által készített rajzból
kiválasztani a legötletesebbeket.
Délutánra a kalyibát is megviselte a
sok gyereklátogató, akik a nap folyamán
bejárták minden zegét-zugát, de öröm volt
látni az egész napos mozgást a szalmabálákból kialakított játszóházban vagy pónis
szekér után rohangálva, bízva, hogy így
hamarabb sorra kerülnek.
A tombolahúzásnak tanúja volt a bálákból felállított és a Fráter György Iskola
három nyolcadik osztálya által feldíszített
pár, akik egész nap fogták kitartóan egymás kezét, talán tolmácsolva, hogy kézfogással, kitartással, együttműködéssel tovább lehet jutni.
A résztvevő gazdák is talán erről beszélgettek, eszmecserét folytatva tapasztalataikról, megvitathatták céljaikat abban a
tudatban, hogy a mezőgazdaságból meggazdagodni nem lehet, de meg lehet élni,
kitartó és következetes munkával, lépést
tartva a kor diktálta fejlődéssel. A tél folyamán majd e témát érintve sor kerül egy
szakmai nap szervezésére a gazdáknak,
melyre mindenkit szeretettel várunk.
Köszönjük az Önkormányzat, a munkatársak, az iskola, a gazdák - akik hozták
állataikat, a közreműködők –
Csutakfalváért Egyesület, a gyerekek,
szülők részvételét és mindenkinek, aki
hozzájárult, hogy egy családias, tartalmas
rendezvény részesei lehettünk
mindannyian.
« Szabó Csaba és Czikó Dezső
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Idősek Nemzetközi Világnapját
ünnepelték Gyergyóremetén
Gyergyó régióban idén is megrendezésre került az Idősek Nemzetközi Világnapja alkalmából tartott rendezvény, melynek a gyergyóremetei Közösségi Ház adott otthont. A rendezvény főszervezője idén is a Caritas
Idős Program volt, partnerségben az
RMDSZ Gyergyó Területi Nőszövetséggel. A rendezvényen 303 szépkorú
vett részt és ünnepelt.
A rendezvény különlegességét adta,
hogy harmadik alkalommal ünnepeltek
együtt a gyergyóremetei idős (95) személyek mellett az alfalvi (43), szárhegyi(17), csomafalvi (37), gyergyói
(34), újfalvi (44) és ditrói (33) idősek
is.
Október 3-án délután három órai
kezdettel került sor az ünnepségre,
ahol a szépkorú ünnepelteket köszöntötte Laczkó-Albert Elemér,
Gyergyóremete polgármestere, Bakó
Antal plébános, Bende Sándor parlamenti képviselő, Dr. Portik Edit nőszövetségi elnök és Péter Róbert Gyulafehérvári Caritas munkatársa.
A köszöntőbeszédek után a Fráter
György Általános Iskola IV. osztályos
diákjai verssekkel köszöntötték az
egybegyűlteket, majd Bartis Erzsébet
előadásában moldvai csángó dalokat
hallhattunk.
Ezt követően színre lépett a gyergyó-

szentmiklósi Step Dance Sportklub,
melyet a gyergyóremetei Sirülő Néptánccsoport közepes csoportjának előadása követett.
Az ünnepelt közönség számára előadott műsorok után, virággal és emléklapokkal köszöntöttük a hölgyeket és
urakat, hálát adva koccintottunk, hogy
jelen lehetünk és egy közösséget alkotva együtt ünnepelhetünk.
Dr. Portik Edit, a RMDSZ Gyergyó
Területi Nőszervezete részéről méltatta
és kitüntette a jelentős közösségépítő
munkát vállaló szépkorú személyeket,
mint: Páll Ibolya zenetanárnőt Gyergyószentmiklósról, a 89 éves Márton
Péter adatközlőt Ditróból, Imecs Irma
nyugdíjas egészségügyi asszisztenst
Szárhegyről, Mayer Juliánna óvónőt
Gyergyóalfaluból, Molnár Sándor kántor urat Gyergyóújfaluból és Dr. Gyulai Annát a remetei Nők órája egykori
vezetőjét. Amint a jutalmazottak méltatásából kiderült, mindenki saját községe illetve a medence kulturális rendezvényeinek aktív résztvevője a mai
napig is, és eddigi életútjuk valóban
példaértékű a fiatalabb generáció számára is.
A koccintások és az ünnepi menü
elfogyasztását követően kellemes, felemelő hangulat áradt szét a remetei
Közösségi Házban, ahol szemmel lát- hatóan önfeledten, napi terhektől mentesülten, igazi jókedvvel tudtunk örülni
egymásnak.
Rendezvényünk hátra maradt részében, a táncon és a közös éneklésen volt
a hangsúly, melyhez az élőzenét méltón szolgáltatta Fülöp Zoltán.
Köszönetünket fejezzük ki ezúttal
is állandó támogatóinknak,
Gyergyóremete, Alfalu, Csomafalva,
Szárhegy, Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatalának valamint rendezvényünk idei támogatóinak, mint a
Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósága, Gedeon
Richter Románia, valamint az RMDSZ
Gyergyó Területi Nőszervezete és a
közreműködő diákok, tanítók és tanárok munkáit, akik mind hozzájárultak
a rendezvény színesebbé tételéhez.
« PÉTER RÓBERT,
Gyulafehérvári
Caritas
Idős Program
« Az ünnepelt közönség számára előadott műsorok után, virággal és emléklapokkal köszöntöttük a jelenlévő időseket.
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amelyeket illene olykor felállva megtapsolni. Amúgy sosem szabad védelmet és
támadó sort külön értékelni. A CSAPAT
Az októbert sem zártuk rosszul a B2 divásárhelyen vendégszerepelt csapakell legyen a nyitó és a záró szó.
ligában, ugyanis a gyergyóremetei Ke- tunk. Nagy reményeink nem lehettek az
A csoport harmadik helye már megvareszthegy Sport Klub felnőtt csapata
eredményt illetőleg, mert a listavezető
lósítottnak látszik, de ne feledjük el,
megerősítette harmadik helyét az alapKSE Kézdivásárhely volt a házigazdánk hogy direkt ellenfeleinkhez mi kell menszakasz 2-es szériájú csoportjában, ezért és épp a megelőző fordulóban győztek 4 jünk a visszavágók alkalmával és nem
joggal bízhatunk a jó folytatásban.
-11 arányban az addigi veretlen Déva
szabad hátradőlni, mert hanyatt esheA harmadik fordulóban, október 5-én, pályáján.
tünk.
12-1 arányban simán leléptük
Gyergyóremete csapata viszont nem kis
A marosvásárhelyi csapat annak ellegyergyószentmiklós tartalékosan kiálló meglepetésre 1-2 arányban vezetett, ám nére, hogy két mérkőzését is megnyerte,
csapatát, ami valljuk be őszintén, jól
sajnos a végére kifulladt csapatunk és 5- azért áll 0 ponttal az utolsó helyen, mert
esett a szívnek, mert már rég vártunk egy 2 es vereség lett a vége, ami nem egy
objektív okok miatt 6 pont levonással
jó eredményt riválisainkkal szemben,
rossz eredmény, ha az ellenfelünk rang- büntette csapatát a Román Labdarúgó
hisz az eddigi négy bajnoki összeméret- ját is figyelembe vesszük.
Szövetség.
tetésen itthon kétszer döntetlent illetve
tőlük két vereséggel távozhattunk.
1. KSE Kézdivásárhely
5
5 0 0 39-18
15 pont
Rá egy hétre október 13-án, a negye5
3 0 2 41-22
9 pont
dik fordulóban, a sorsolásnak köszönhe- 2. ACS West Déva
tően, ismét hazai pályán játszhatott csa- 3. Gyergyóremetei KSE
5
3 0 2 33-26
9 pont
patunk. Ezúttal a Korond Junior 2017
csapata volt az ellenfél és az elején azt
4. AS Inter Gyergyószentmiklós 5
1 1 3 10-44
4 pont
hittük, ez egy sima győzelem lesz ismét,
5
0 1 4 18-32
1 pont
ám vendégeink első találatuktól vérsze- 5. Korond Junior 2017
met kaptak és bizony nem bizonyultak 6. CSM Marosvásárhely
5
2 0 3 27-26
0 pont
udvarias vendégnek, mert egy adott pillanatban közel álltak az ünneprontáshoz
Ami viszont mindenképp beszédes,
Az eredménytáblázat öt forduló után:
is.
az az alapszakasz első felének helyzetje- oszloponként: 1-es, a mérkőzések száSzerencsére a Kereszthegy csapatában
lentését sugalló táblázat.
ma, 2-es a győzelmek, 3-as a döntetlemár van annyira rutin, hogy tud az ered- Öt mérkőzésen rúgtunk 33 gólt, ami 6,6- nek, 4-es a vereségek, 5-ös a rugott illetmény megtartására is játszani. Igaz ez
os gólátlag nem mondható rossznak,
ve kapott gólok száma és 6-os az elért
általában a játék szépségének a rovására viszont a kapott 26 gól, amely 5,1 gólát- pontok száma. Azt hiszem panaszra
megy, de amint mondani szokás, a cél
lagnak felel meg, még javítható szám. Itt nem lehet okunk. Bízzunk egy legalább
nem szentesíti az eszközt.
megjegyzem, hogy nem feltétlen a kapu- ilyen folytatásban, de reménykedjünk
Az alapszakasz első mérkőzéseinek
sok hibája ez a mutató, hisz már sokszor akár egy sikeresebb visszavágó sorozatutolsó fordulójában, október 20-án Kéz- láttunk tőlük olyan bravúros védéseket, ban.
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

Túl az alapszakasz első felén

Gyergyói Varrókörösök Találkozója
2019. október 18-án megszervezésre került a Varrókö- főztek és mindent elkövettek, hogy ez a délután minél
szebb és sikeresebb legyen.
rösök Találkozójára, ahol nagyon szép számban gyűltünk
A legnagyobb öröm az számunkra azonban az volt,
össze. Részt vettek a gyergyószentmiklósi Gránátalma,
hogy
ezúttal a „csűrt kinőttük”.
Gyergyócsomafalva, Gyergyószárhegy, Gyergyóditró és a
« BRASSAI ERIKA
Gyergyóremetei Varrókörök tagjai.
Örültünk, hogy 3 év után mi lehettünk az elsők, akik a
környező falvakat és a várost vendégül láthattuk. Egy szép
délutánt töltöttünk együtt.
Két meglepetésben is volt részünk. Az egyik, hogy a
polgármesterúr meglepetés málét hozott mindannyiunknak,
a másik, hogy a Sirülő Néptánccsoport műsorral gyönyörködtetett bennünket, amit ezúton is köszönünk szépen.
Köszönet a helyszínért a Csutakfalváért Egyesületnek,
Portik-Bakai Róbertnek hogy mindig meleggel vár és köszönjük a polgármester úrnak, hogy a zsúfolt délutánja ellenére is eleget tett a meghívásunknak és ezúton is biztosított, hogy mindig számíthatunk rá. Nem utolsó sorban köszönjük a remetei varrókőr asszonyainak, hogy sütöttek-

CSOPORTkép
Egyházi kórusunk a jobbágytelki
Kisboldogasszony búcsún
A tavalyi jobbágyfalvi kirándulás alkalmával, T. Mihály
József plébános úr invitálta meg a remetei egyházi énekkart
Jobbágytelkére, a Kisboldogasszony Búcsúra.
Szeptember 8-án, vasárnap reggel 9 órakor el is indult autóbuszunk a Maros megyei kis faluba.
Jobbágytelke (románul Sâmbriaş), Marosvásárhelytől 24
kilométerre helyezkedik el és nevét a görgényi várjobbágyokról kapta, akik a hagyomány szerint a helység első lakói voltak. Mi Szovátán és Vármezőn keresztül jutottunk el úti célunkhoz, a Kisboldogasszony Templomhoz. Jobbágytelke
Római katolikus temploma 1781 és 1786 között épült,
ezt 1982-ben az új templom építésekor lebontották, csak a
torony maradt a régi.
A búcsús szentmise 1 órakor kezdődött, melynek
főcelebránsa Ft. Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperesplébános volt. A templom tündökölt a sok, szines népviseletbe
öltözött fiatal lányoktól és fiúktól. Ft. Rózsa Gáspár,
deményházi plébános tartott tartalmas szentbeszédet a Szűzanya tiszteletének fontosságáról. Síri csendben hallgattuk kedves hangját, amint odaillő vers- és dalidézetekkel tűzdelt prédikációjával felébresztette lelkiismeretünket: hogy élek a mai
világban, hányszor mondom el, amikor nehéz az imaélet:
„Anyám, ó jöjj segíts imádkozni”?
Kórusunk a következő énekekkel készült a Szűzanya születésnapjára: Szent Anya Üdvözlégy (egyházi népi ének), Égi
Szűzvirág (Werner Alajos), O Salutaris Hostia (Werner Alajos), A béke napja közel (ismeretlen szerző), Ave Maria (Wolf
Péter), Kell még egy szó (Honfoglalás), Gyönyörű mind (J.
Brutter) és a Ne aggodalmaskodjál (ismeretlen szerző) című
dalok.
A jobbágytelki plébános úr megköszönte az énekkar közreműködését és sajnálatát fejezte ki, amiért nem találkozhatott
Bakó Antal plébános úrral, akinek a felmenői Jobbágytelkéről
származnak, illetve Lőrincz Barnabás tisztelendő úrral, aki ott
szolgált.
A szentmise után megvendégeltek minket a plébánia által
újonnan épült teremben. Itt találkoztunk Csüdör Imrével és
Kovács Péter-Pállal, a hajdani remetei tisztelendő urakkal,
akik most plébánosi szolgálatot látnak el Jobbágyfalván, illetve Nyárádtőn.
Ezt követően - jóllakottan, jókedvvel - hazaindult népes autóbuszunk. Mivel kórusunk az egyházi művek mellett szeretettel
énekli a népdalokat is, érdekességképpen megjegyzem, hogy
Bartók Béla Jobbágytelkén gyűjtötte a következő ismert népdalokat: A malomnak nincsen köve..., Erdő, erdő, erdő..., Már
minálunk babám...
Végezetül, köszönetünket fejezzük ki Gyergyóremete Polgármesteri Hivatalának, aki évről-évre támogatja kórusunkat,
hogy énekünk eljuthasson más helyiségekbe is. Ezúton is
köszönjük a helyi Önkormányzatnak, hogy pályázatunkat
nyertesnek ítélte meg idén is!
A kórustagok nevében köszönetet szeretnék mondani Bakos
Károly kántorúrnak is, aki egész évben lelkesen és türelmesen
vezeti, fejleszti az énekkart. Isten áldja meg minden munkájában, családjával együtt!
« SZABÓ KINGA kórustag
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II. Jeles Napok Erdély-szerte
5. Pásztorélet napjainkban
A Jeles Napok Erdély-szerte programsorozatunk 5.
alkalmát a Gazdanapokra szerveztük meg Pásztorélet
napjainkban címmel. Ez alkalommal is megszerveztük
a kézműves foglalkozásokat. Meghívtuk Gál Kinga
nemezelőt, akivel báránykákat készíthettek a gyerekek, Vízi Jenő fazekas mestert, akivel korongozni lehetett, valamint Ferencz Ágnest és György Mózes Renátát, akikkel most is sok szép nemez és fonal munkát
készíthettek a gyerekek.

« Tanulóink nagy átéléssel kínálták portékáikat az őszi vásárt idéző alkalmon.
Erre a napra őszi vásárt hirdettünk meg, ahová az osztályok portékáikkal kiállhattak árulni. Sok szép, kreatív, ötletes
őszi dekoráció készült a szülők, gyerekek, pedagógusok közös alkotása során. A vásár hangulatával idézni szerettük
volna az őszi vásárokat. Tanulóink lelkesen élték bele magukat a vásárosok szerepébe és becsalogatták a vásárlókat.
Pásztorokat hívtunk meg, hogy meséljenek a gyerekeknek
a pásztoréletről. László Zoltán mesélt a pásztorkodásról, a
pásztorélet mindennapjairól. Ferencz László kiegészítette,
mesélt a pásztorbotfaragásról, sőt be is mutatta, hogyan kell
kicifrázni az egyszerű botot. Érdeklődtünk, hogy hangszeren
játszanak-e? Ők már nem, de tudomásunk van arról, hogy a
régiek játszottak. Többen szájharmonikáztak és kürtöltek.
Meghívottunk, Ségelcz Ferenc mesélt a furulyákról, az életéről, és a kettő összefonódásáról, valamint balánbányai tanítványai mutatták be tudományukat, szép dallamokat csalogatva elő a furulyájukból. Rigmányi Lajos vezetésével egy kis
táncház ízelítőt is kaphattak mindazok, akik beálltak táncolni. A továbbiakban a népi muzsika, az élő zene töltötte be a
teret és mindannyiunk lelkét.
Ez alkalommal is köszönetet mondunk Mindenkinek, aki
belekapcsolódott úgy a szervezés, mint a részvétel szintjén,
és gazdagította, élmény telibbé tette a Jeles Napokat.
« BALÁZS TERÉZ szervező
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Az emberek bizalmát élveztem
Októberben immár 60 éve, hogy Dr. Asztalos Lászlót körorvosként községünkbe helyezték, amely idő alatt
aktívan részt vett és vállalt a faluközösség életében. A Remetén gyökeret vert, ma már nyugdíjas főorvos,
nem szakmaként, hanem hivatásként tekint a gyógyításra. Ez adott erőt, hogy ennyi éven át lelkesen végezhesse munkáját. A múltjáról, a jelenéről és a jövőről beszélgettünk a Doktor Úrral.
- A hivatások éve van. A doktor
úr példás odaadással éli meg orvosi hivatását, hiszen 60 éve, hogy szolgálja a
községet. Mi tartotta meg Önben ezt a
lelkesedést ennyi éven keresztül?
- Ezt így hozta az emberi sors. Mindenekelőtt a Jóisten áldása, hogy nem fogtam
ki egy Alzheimer-kórt, agyvérzést, rákot,
leukémiát, egy balesetet, olyant, hogy
elmentem volna. A 60 éves orvosi találkozón sokat beszélgettem a kollégákkal,
és azt látom, hogy azok vannak kiégve,
hallgatagok, akik csak úgy magukban
élnek. A kollégáknak 80%-a idegenben
él, Németországban, Kanadában, Svédországban, Franciaországban. Amikor
hazajönnek, egyebet sem csinálnak, csak
az asztal mellett sírnak, hull a könynyük… Talán ezért is nem lettem valahol egy skatulyában más orvos, mert
nekem ez az életforma tetszett. Számomra ez az orvosi mesterség. Amikor felesküdtünk a hippokratészi esküvel elmondtuk, hogy minden tudásunkkal, erőnkkel
azon leszünk, hogy a beteget segítsük,
gyógyítsuk.
- Nyugdíjba vonulása után 25 évig magánrendelésben dolgozott. Mit gondol,
mi a titka annak, hogy visszajárnak Önhöz a betegek?
- Ezt talán tőlük kellene megkérdezni…
Azt gondolom, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy a bizalmukat élvezem. Én
nem vagyok csodaorvos, ahogy mondják, ha csak az nem számít csodának,
hogy mennyi mindent megcsináltam a
pályafutásom során. Ebben a szakmában,
mint sok másban is, egy nagy adag elszántság kell, hogy az elméletben tanultakat gyakorlatba ültessük. Sok eset volt,
hogy a hirtelen jött mentőötletet alkalmaztam a betegen és ezen múlott az élete.
A másik vetülete talán az, hogy én mindig szerettem a betegekkel úgy beszélgetni, hogy a szemükbe nézek, és megpróbálom megértetni, elfogadtatni velük
a helyzetüket. Még akkor is, ha tudom,
hogy le kell vágni a lábát vagy olyan
betegsége van, amelyre nincs teljes
gyógymód. Meggyőződésem, hogy job-

bulást okoz az orvos-beteg közötti megfelelő párbeszéd. Ma már ezt hangoztatják a különböző orvosi konferenciákon
is. Erre én valahogy mindig ráéreztem
és ez a viszonyulás természetes volt számomra. Valószínű a betegek is megérzik
ezt, és idejönnek.

a helyi szülőotthonban zajlott, 150-160
csecsemő volt, de a községben nem volt
gyermekorvos, sem fogorvos. Hát akkor
kérdezem - volt-e mit csinálni?!
Természetesen nem ilyen bürokráciával
dolgoztunk, mint manapság, talán nem is
bírtuk volna meg. Nem volt ennyi orvos- Orvosi pályafutása során bizonyára lett ság és többet kellett a beteggel foglalkozni.
volna lehetősége továbblépni, karriert
Remetén ma sokan vagyunk orvosok.
építeni…
- Amikor idejöttem Remetére foglalkoz- Nyilván nagy dolog, hogy az Egészségtatott a gondolat, hogy el kellene menni házban van sürgősségi ellátás, van mentőállomásunk, azonban kíváncsi vagyok,
valahová, ahol kevesebb a munka és
több a fizetés. A kollégáim közül többen hogy mikor lesz még egy olyan elszánt
ember, aki itt is lakik, orvosként?!
is elmentek katonaorvosnak és ötször
jobban meg voltak fizetve, mint én.
- Akkoriban nyilván kevesebb lehetőség
1959-ben kerültem Gyergyóremetére,
volt az egészségvédelem terén, mint ma.
1960-ban már megszületett Laci fiam.
Mégis milyen módjai voltak a betegségEgy darabig törtük a fejünket a felesémegelőzésnek, a lakosság informáláságemmel, de megvoltak már a gyerekenak?
ink, és ebből a tervből nem lett semmi.
- Amikor idekerültem a lakosságnak
Az is igaz, hogy a feleségem és én is
20%-a analfabéta volt, tehát a kultúra és
szerettünk az otthonunkban lenni. Így
az iskolázottság nagyon-nagyon kis fobeértem azzal, hogy van egy családi há- kon működött. Rengeteg nevelnivaló
zam, egy autóm és nem jártam külföldet, volt. Nagy szeretettel vettem részt az
nem csángáltunk el idegenbe.
orvosi, az egészségügyi nevelésben.
1959-ben szörnyű egészségügyi állapot Minden szülőértekezleten tartottam akfogadott itt. Egyedül voltam orvos a kö- koriban előadást, amikoris beszéltem a
zségben, ami azt is hozta magával, hogy ragályos betegségek terjedéséről, megfééjjel-nappal dolgoztam, olyan is volt
kezéséről, megelőzéséről. Jellemzően
éjszaka, hogy nyolcszor voltam elmenve egész osztályok voltak tetvesek.
(Folyt. a következő oldalon)
itthonról. Ekkortájt a szüléseknek 80%-a
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Sose akartam híres lenni
(Folyt. a 10 oldalról) Egy-egy szülőértekezlet vagy Nők órája után bizony megfigyeltem, hogy a tanácsokat megszívlelték és elbeszélték egymás között.
- Ennyi év távlatából mennyire tudott
lépést tartani a gyors iramban fejlődő
orvostudománnyal?
- Pályafutásom során az összes orvosi
továbbképzőn ott voltam, tömörítve sajátítottam el rengeteg információt az ilyen
alkalmakon. Ugyebár, naponta 10-12
órát dolgoztam, és nem volt időm mindent elolvasni. Óriási dolog ez, hiszen
ma már annyira specializálódott az orvostudomány, hogy minden testrészünknek külön szakága van.
Az a legnagyobb baja a jelenlegi orvos
oktatásnak, hogy pontosan a gyakorlatot
nem tanítják meg. Egyszer nálam gyakorlatozott egy ötödéves orvostanhallgató és nem tudott egy üveg penicillin injekciót feloldani, ráadásul 9-en felüli
médiával végzett.
- Manapság az internet segítségével előszeretettel állítjuk fel saját magunknak a
diagnózist. Mi erről a véleménye?
- Úgy is hívják ezt, hogy internet beteg
és internet orvos. Azonban ezzel csak
nagyon óvatosan kell bánni, és nem szabad készpénznek venni mindent, hiszen
nem személyre szabott, amit ott olvasnak. Az internet nem tud senki számára
tényleges gyógymódot felírni. Ehhez
orvosi vizsgálatra, orvosra van szükség.
- A magánéletben mennyire sikerült a
községben emberi kapcsolatokat kiépítenie, barátokra találnia?
- Az embereket nagyon szeretem és úgy
érzem, hogy az övék vagyok. Nem is
igazán tudok menni sehova, hogy ne
álljak meg beszélgetni valakivel. Ez jól
esik. Annak idején a húsz tagot számláló
népi zenekarral összeénekeltük Romániát, országos III. helyet zenéltünk ki a
magyar népdalokkal. Sose voltam olyan
fizikai fáradt, hogy ne tudjak elmenni
énekórára.
Nem gondolom azt, hogy én valaha is
híres szerettem volna lenni. Az emberek
fogják rám, hogy én híres vagyok. De
hát, ha belegondolunk hogyne volnék
híres, amikor hozzám jön valaki, rápillantok, megvizsgálom, adok orvosságot
és meggyógyul.
- 85 év viszonylatában talán modernül

apám volt az, aki mindig hazahívta és
hazavárta a gyermekeket. Minden családtagnak a születésnapja, névnapja családi ünnep volt. Együtt voltunk a nagy
diófa alatt. Még ma is megvan ez a szokás, az öcsémék ott laknak, ma is ott
szórakoznak. Valószínű, hogy ez innen
öröklődik. Természetesen jól esik, ha
jönnek, így van ez jól.
- Nemrégiben a magánrendelője ajtajára
felkerült egy felirat, miszerint végleg
bezárt...
- Azért gondoltam ezt kiírni, mert már 85
éves korban nem bírom azt a munkaritmust, amit egy rendelői szolgáltatás
megkövetel. De igazából nem az órarend szabja meg, hogy mit dolgozok,
hanem az alkalom hozza. De azért most
is van, hogy nem érzem a fáradtságot
napi több óra munka után sem.
- Ennek ellenére például a mai napon
mennyi időt fordított a gyógyításra?
- Ma, ünnep lévén, szigorúan próbáltam
betartani, hogy nem dolgozom, de így is
öt betegem volt. Egyik olyan beteg volt,
aki ágyhoz kötött, mozgásképtelen, nem
tudtam megtenni, hogy ne menjek el
hozzá. Két és fél órát dolgoztam vele,
végül mentőt kellett hívni hozzá. Mégis
hangzik, mégis kulcskérdés: miként tudta azt gondolom, hogy jól tettem, hogy elmentem. Vagy egy másik esethez jártam,
összeegyeztetni a karriert és a magánahol egy idős édesanyának a hirtelen
életét?
- Én mindig büszkén mondom azt, hogy magány úgy kikezdte az idegrendszerét,
az én életem, munkásságom sikere a fe- hogy orvosra volt szüksége. Egy órát
leségem volt. Ő megértő volt ebben. Per- töltöttem vele, beszélgettünk, és végül
mosolyogva hagytam az otthonában.
sze, hogy fájt neki a hiányom, hisz nagyon nehéz volt a gyerekekkel való fog- - Milyen vágya van a jövőre nézve?
lalatoskodás, mert az apjuk hol volt, hol - 9 unokám és egy dédunokám van. Szenem volt, igaz, hogy nem a kocsmában retném őket látni haladni az életben.
volt … de csak nem volt otthon. Hogy
Asztalos Zsuzsa unokám sürgősségi ornéha kocolódtunk-e emiatt? De hát ki
vosin van, ő ebben ügyes, ezt szereti.
nem?! Még most is felemlegeti, hogy az Demény Balázs unokám világhírű zonebédet ötször kell megmelegíteni negorista. Neki ilyenmód örvendezünk.
kem… Mindenekelőtt tehát a feleségem Sajnos őket is utoléri az a szellő, ami a
türelmére volt és van szükség. Most vi- nemzetünket, de egész Közép- Európát,
szont lehet, hogy meg van fordulva a
hogy várnak a gyermekáldással.
játék, mert a sors úgy hozta, hogy én kell - Hogyan éli meg az idő múlását, az ezsok mindent megcsináljak neki.
zel járó változásokat?
- Amit kívülről látni vélünk, hogy a nagy - Azt gondolom, hogy helyesen. Most
családjukat összefogják. Miként sikerült már 80 év fölött az abonament ki van
ez?
akasztva, hogy mikor kell a kocsira felül- Ennek a titka talán a régmúltban gyö- ni, és elutazni… Tőlem azonban soha
kerezik. 1934-ben születtem, 1944-ben senki nem hallotta, hogy milyen kár,
volt a háború. Nehéz idők voltak ezek.
hogy 85 éves vagyok.
Sepsikőrispatakon, a szülői háznál, édes« Az interjút készített Barabás Zsófia
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Születés
Portik-Szabó Kristóf
Ferencz Dávid

Székely bácsi kérdezi a fiától,
hogy mennyi az idő.
- 10 perc múlva kettő - feleli.
- Fiam, azt mondd, hogy most
mennyi! Én nem azt kérdeztem,
hogy mennyi lesz 10 perc múlva.

Nász
Laczkó Csaba és
Bakos Ágnes
Puskás Zoltán és Madarász Katalin Tünde

Az 1840-es évektől dűlőnevek
(határrészek) sora merült feledésbe,
feltételezhetően a tulajdonosok változása miatt. Ma már a beazonosításuk
is nehéz vagy lehetetlen.
Ezek voltak: Felső forduló, Vetés
kertje, Pallóra menő, Ferencziek mezeje, Zúgó, Szabók malma, Cege,
Györfiek fűzese, Kovácsok fűzese,
Szabók köze, Kormoskő, Portikok
jussa, Bakosok mezeje, Csutakos,
Lakatos háza, László Tamás malma.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

« BALÁZS HAJNAL

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal
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A lelkinap élménye
Az Élet a Lélekben imaközösségünk
idén harmadszorra szervezett lelkinapot.
Amit Isten a szívünkbe helyezett, amit és
egész évben kaptunk Tőle, abból adtunk
tovább és szolgáltunk embertársaink felé
ezen a csodálatos napon.
A Glory dicsőítő zenekar tette még emelkedettebbé a hangulatot a gyönyörű szívet
melengető és Istent dicsőítő énekeikkel.
Imaközösségünk tagjai a templom ajtajában öleléssel köszöntötték a vendégeket és
egy kis szívet tűztek mellkasukra, amelyre
a szentírásból választott igerész jelképezte
Isten üzenetét számukra.
A plébános úr nagy szeretettel köszöntötte a vendégeket és az egyházközösségünk tagjait. Ezt követően az imaközösségünk bemutatásáról, megismertetéséről
esett szó. Mély, könnyet fakasztó tanúságtételekkel gazdagodtunk, ahol a testvérek
beszéltek arról, hogy Isten munkáját hogyan tapasztalták meg életükben és Jézus
miként lett életük ura.
Imaszolgálattal folytatódott a nap, ahol
segítettünk Isten elé vinni a nehézségeket,
problémákat és megtapasztalhattuk az Ő
csodálatos irgalmát és kegyelmét életünkben, hogy Jézus ma is él és Ő az, aki szabaddá tud tenni.
Az elmélkedés arra buzdított, hogy kérjük a Szentlélek segítségét, figyeljük munkáját az életünkben és próbálkozzunk az ő
vezetésére ráhagyatkozni. Szentségimádás
következett, ahol testvérek szólították meg
az Oltáriszentség színe alatt jelen levő Jézus Krisztust, saját szavaikkal, hálát adva
és kérve áldását, segítségét életükre, családjukra. Ezt egy hálaadó, lelket melengető
szentmise zárta, köszönetekkel.
Nagyon felemelő volt megtapasztalni azt,
amikor a lelkinap véget ért és az emberek
nem akartak kimenni a templomból, hanem felemelt kézzel dicsértük Istent az Ő
jóságáért és az volt mindannyiunk szívében, hogy „Uram, jó nekünk itt lenni!” Végül kézen fogva adtunk hálát Istennek közösségünkkel e nap kegyelmeiért, a közös
szolgálatért és a Szentlélek munkájáért a
nyitott szívekben.
Hála legyen Istennek mindenért!

Gyász
Ferencz Antal 1947
Balázs-F. Csaba 1967
Laczkó Vilmos 1936
Ferenczi László 1956
Nagy Dezső 1949
Balázs József 1933
Portik Veronika 1946
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Uram, jó nekünk itt lenni!

« Pillanatképek a gazdanapról.

TUDJA-E, HOGY?
Eltűnt dűlőnevek

