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ELŐ 

Eljött ez a nap is, amit bizonyára 
már nagyon vártatok: az emlékezés és 
búcsúzás napja! Sajnos nem ünnepel-
hetjük ezt most oly módon, ahogy szí-
vünk, és iskolánk hagyományai szerint 
szeretnénk. Ezért itt, így búcsúzom el 
Tőletek. 

Az embernek az idő haladtával 
megszaporodnak az emlékei. Bizonyára 
sok szép élmény elevenedik fel benne-
tek, melyeket az együtt töltött évek so-
rán gyűjtöttetek. A baráti beszélgeté-
sek, a jó hangulatú órák, a csínytevé-
sek, puskázások, a hosszú szünetek, 
kirándulások, versenyek, mind ennek a 
most záruló életszakaszotoknak boldog 
emlékmozaikjai, melyek jótékonyan 
elhomályosítják a nem oly fényes na-
pok nyomát. 

És most búcsúztok. Elbúcsúztok 
kedves iskolátoktól, elköszöntök tanára-
itoktól és a diáktársaktól, akiknek az 
elmúlt élmény gazdag éveket köszönhe-
titek. 

Szeptemberben egy másik iskola 
csengője szólít tanulásra Titeket. Bará-
tok, cimborák útjai szétválnak, más-
más iskolában, új közösségekben kez-
ditek ősszel immár középiskolásként – 
az új tanévet. 

Elváltok egymástól, melynek ténye 
biztos sok kérdést hív életre gondolatai-
tokban. 

Vajon túlélik-e a kilenc év alatt szö-
vődött barátságok a távolságot? Lesz-
nek-e új barátok? Befogadnak-e az új 
társak? Jól érzed-e majd magad az új 
osztályban? Megállod-e majd a helyed 
ott is? 

Az új út bizonytalan, a vége kevés-
sé belátható, épp ezért tűnik nehéznek. 
Ám bízzatok magatokban, s abban, 
hogy jó útravalóval telt meg a tarisz-
nyátok! 

A jó iskola két dolgot adhat útrava-
lóul a diákjainak: gyökereket és szár-
nyakat. Ahol az ember egyszer gyöke-
ret eresztett, ott mindig otthonra talál.    

  (folytatás az 5. oldalon) 

Kedves Ballagó Nyolcadikosok!  

« A Világháborús emlékmű a Trianoni meg-

emlékezés napján.   



       KÖZ 

« LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR   polgármester 

9 hét kirekesztés 

Amikor március 22-én utoljára 
vehettek részt hívek a vasárnapi 
szentmisén, nem gondoltuk, hogy 
ez az állapot kilenc hétig fog tarta-
ni.

Egy hideg télies márciusi vasár-
nap volt és valahogy fel sem tűnt a 
hideg, annyira nyomott, lehangoló 
és szomorú volt a hangulat.  

Pedig az Isten háza előtt álltunk 
ahol remény és öröm kellett volna 
erőt vegyen rajtunk, de épp ez a két 
dolog hiányzott a legjobban.  

Aztán teltek a hetek és egyre 
jobban nőtt a hiányérzet az újrata-
lálkozás terén. Szerettük volna is-
mét meglátogatni Őt házában, de a 
válsághelyzet erre nem adott lehe-
tőséget. 

Aztán jött a nagyheti és a húsvé-
ti szertartások sora ugyancsak nél-
külünk (enyhítő körülményként tv-
ben követhettük), amikor talán még 
fájóbb lett számunkra a 
„kirekesztés”. Még azok is kezdtek 
belesavanyodni, akik optimizmus 
bőségükről voltak ismertek. 

Az online misék szerepe nagyon 
fontos szerepet töltött be, de érez-
tük, hogy ez csak köszönő viszony-
ban van a valós találkozással. 

Sőt, ekkor szembesültem azzal 
az érzéssel, hogy mennyivel má-
sabb, közelebbi, egy hazai szentmi-
se közvetítés követése, mint egy 
bármilyen más helységből, legyen 
az bárhonnan. 

Amikor pedig május 24-én, be-
következett az a pillanat, hogy újra 
találkozhattunk Vele, a Házának 
udvarán érezni lehetett, hogy ismét 
az Ő közelébe férkőzhettünk. Az 
időjárás ezúttal sem váltott tűző 
napsütésre, de ekkor már úgyis jó 
érzés töltött el, mert tudtuk, hogy 
ezzel lezárult a kirekesztés korsza-
ka. 

A sors fintora, hogy épp ez a nap 
volt a „társadalmi kommunikáció 
világnapja”. Öröm volt látni, hogy 
szűk körben is, de újra találkozhat-
tunk. Most már csak reméljük, hogy 
nem ver újabb éket közénk az eljö-
vendő időszak és megedződve, na-
gyobb létszámban leszünk Házának 
gyakori vendégei.                                                                         

 
Bakai 
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Nagykorúság vírus közepette 

Hónapok óta hallunk a Covid-19 vírusról, ami felforgatta a minden-
napjainkat, de egyéb kézzel fogható hatását nem tapasztaltuk. Láthat-
juk, ahogy a világ országai, egészségügyi rendszerei, dolgozói külön-
böző módon és hatékonysággal dolgoznak állampolgáraik egészségé-
ért. Főként az online médiának köszönhetően a legkülönbözőbb elmé-
letek is eljutnak hozzánk, mint pl.: „nincs is vírus, az egész kitaláció”; 
„ha van, akkor a hatása el van túlozva, nem olyan agresszív, mint leír-
ják”; „a egész ügy csupán a világ gazdasági-hatalmi újraelosztását szol-
gálja”; „lehet, hogy betegek sincsenek, hanem megfizetnek embereket, 
akik ezt állítják” stb. 

Hogy itt tartunk Romániában, abban komoly felelőssége van az or-
szág politikai vezetőinek. Ennyire következetlenül, bizonytalanul, kap-
kodva és megkésve, másokat utánozva, eszköztelenül, kevés helyen 
kezelhetik a világon ezt a kérdést, mint nálunk. Az eredménye meg is 
látszik az utóbbi napok rohamosan növekvő esetszámaiban. Közben 
politikai vitákat követhetünk (ha erre van ideje és kedve valakinek) a 
helyzet szülte dokumentumok hatásának/tartalmának alkotmányosságá-
ról, a hatóságoktól meg vonnak minden korábbi intézkedési/eljárási 
lehetőséget azok törvénytelensége okán. Kimondatlanul mindezek mö-
gött ott húzódik a politikai érdek, ami a közelgő választásokra mutat.  
ĺgy a vírus (nem ) kezelése is a kampány része, azaz a politikai pártok a 
népszerűségük vesztésétől tartva hoznak, illetve nem hoznak megfelelő 
döntéseket. 

Ha nem az életünkről szólna közvetlenül mindez, még közömbösek 
is lehetnénk vagy mosolyoghatnánk a bénázásán a jelenlegi román kor-
mánynak és az egész politikai osztálynak. Jobbnak látom azonban, ha 
nem ezt tesszük, hanem komolyan vesszük a helyzetet mindannyian! 

Mostanáig három bizonyított eset van Remetén. Rajtuk is áll, hogy 
lesz-e több, nem kerülünk-e a helyzet másik oldalára, amikor tömege-
sen betegszünk meg.  Ahogy fentebb  leírtam: magunkra vagyunk 
hagyva ezzel a dilemmával és döntéssel. Egyéni és közösségi nagyko-
rúságunk mércéje és mértékegysége ez az időszak. Bár országos szin-
ten a helyzet egyre súlyosabb, mégis szabad mozogjunk, minden ko-
rábbi megszorítás betartása ránk van bízva, saját felelősségünkre cse-
lekszünk mindannyian: nem attól kell félnünk, hogy megbüntetnek, 
nem ez kell legyen életünk/tetteink mozgató rugója! 
Együtt kell tudjunk élni ezzel az elhúzódó, súlyosbodó helyzettel is. 
Önmagunk, szeretteink, egymás egészségének és életének veszélyezte-
tésének elkerülése érdekében gondoljunk a kezdetektől hangoztatott 
néhány alapvető javaslatra, kérelemre. Magunkra – környezetünkre 
nézve tartsuk kötelezőnek, tartsuk be felelősségtudattal és következete-
sen azokat. 

Helyileg ezt tudjuk cselekedni, ismétlem: 
-igényesen vigyázunk személyes higiéniánkra: rendszeresen, alaposan 
mossunk kezet, zsebkendőt használjunk, csak a könyök hajlatunkba 
tüsszentsünk, köhögjünk; 
-kerüljük a fizikai közelséget és kontaktust, 1,5 – 2 m távolságot tart-
sunk családtagjainkon kívül mindenkivel; 
-közösségi helyekre csak indokolt esetben, előzetesen bejelentkezve, 
maszkot viselve, kezünket fertőtlenítve menjünk. Az üzletekben tartóz-
kodva kötelező módon rajtunk kell legyen a maszk. 
 
Kedves Falustársaim! Kedves Remeteiek! 

Kitartást, türelmet, önfegyelmet kérek Önöktől továbbra is, életkor-
tól függetlenül. Vigyázzunk magunkra, védjük egymást, segítsünk 
környezetünkben! Foglalkozzunk saját dolgainkkal: a minimális elvá-
rásokat maximálisan betartva éljünk vírusmentes egészségben!  



« ANTAL ERIKA 

Gyógyuljunk mentával 

Bizony, mintegy 50 fajta mentát 
ismerünk. Egyik legismertebb 
gyógynövényünk, az ajakosok rend-
jébe tartozik, és mindenütt megtalál-
ható valamelyik fajtája. Erdőn, ré-
ten, mocsárban, vízparton, mérsékelt 
és mediterrán éghajlaton.  

A mentát nem nehéz felismerni - 
elég megszagolni - de az egyes fajtá-
kat már könnyen összekeverhetjük. 
Na ez nem olyan nagy baj, hiszen 
mindegyiknek kellemes íze és 
gyógyhatása van. 
Fodormenta: emésztéssegítő, ét-
vágyjavító, szélhajtó és epeműkö-
dést segítő. Enyhébb a borsmentá-
nál. 
Borsmenta: görcsoldó, epehajtó, 
szélhajtó. A népi gyógyászat hányás, 
nátha esetén is használta. Ma a kuta-
tások alapján pozitív hatású az irritá-
bilis bél szindróma  kezelésében, 
köhögés, nátha, reumás panaszok, 
csalánkiütés vagy egyéb viszketés, 
tenziós fejfájás tüneti kezelésében. 
Macskamenta: szintén emésztést 
segítő, menstruációs görcsöket oldja, 
ezenkívül enyhe idegnyugtató hatá-
sú, így alvást elősegítő. 
Gyógytea: ha terem a kertben, mi is 
nyugodtan begyűjthetjük és szárít-
hatjuk. évente 2-3 alkalommal is 

szedhető a levél. Fontos, hogy ne 
tűző napon szárítsuk, mert 40 fok 
fölött károsodnak az illóolajok. 
Teának általában 1,5 gramm szárít-
mányt egy csésze vízzel leforrá-
zunk.  Gyakori teakeverékekbe is 
tenni, mert kellemes ízt ad. 
Érdemes kipróbálni a csíki széke-
lyek kedvenc teáját: 2 rész szárított 
áfonyalevél, 1 rész mentalevél. 
Friss növény: a nyári melegben bár-
milyen limonádé, szörp, forró vagy 

hideg tea, vagy koktél feldobható 
egy ág mentával. 
Az almalevest is ízesíthetjük pl. fa-
héj helyett friss mentalevelek-
kel.  De a sárgabarack lekvárt is ér-
demes mentával főzni az idén, na-
gyon finom! 
Illóolaj: illóolajat a fodormenta és 
borsmenta levelek és virágok vízgőz 

desztillációjával állítanak elő. Erős, 
metsző mentolos illatú. Az egyik 
legfontosabb illóolaj. Gyulladás gát-
ló, antiszeptikus, vírusölő, hurutol-
dó, fájdalomcsillapító. Már nagyon 
alacsony koncentrációban is hatásos. 
A ma nagyon népszerű „lóbalzsam” 
egyik fontos összetevője, de minden 
fájdalomcsillapító, hűsítő kenőcsben 
megtalálható. 
Megfázás, influenza, légúti fertőzé-
sek esetén is érdemes párologtatni. 
Szénanátha esetén 2 csepp bors-
menta és 2 csepp levendulaolajat 
tegyünk a párologtatóba. 
Arcüreggyulladás esetén 3 teafa és 
2 csepp borsmenta olajat tegyünk 
forró vízben és inhaláljunk vele. 

Fejfájás esetén 1-1 csepp olajat 
lehet a halántékra kenni. Viszketés-
nél (pl. rovarcsípés) 1% oldatot ké-
szítünk vízzel, és ezzel lehet boroga-
tást vagy lemosást végezni. A bors-
menta illóolaj azon kevés illóolajok 
egyike, amelyet belsőleg is lehet 
használni. Kockacukorra cseppentve 
lehet, semmi esetre sem töményen! 
Gyerekeknél, 4 éves kor alatt nem 
szabad mentol tartalmú készítmé-
nyeket használni! Szintén kerülni 
kell a várandós és szoptató kisma-
máknak. 

«BALÁZS-KERCSÓ ILDIKÓ tanítónő 

       KÖR 

A járvány elleni védekezés újabb szakaszában az 
ember nem feltétlenül olyan olvasmányokat választ 
magának, amelyek a váratlanul elhatalmasodó, pusztító 
ragályról szólnak. Pedig e történetek segíthetnek pers-
pektívába helyezni a félelmeit, s azáltal, hogy szembe-
sítik velük, oldhatják szorongásait. 

Legfrissebb olvasásélményem Jack London: A 
skarlát című novellája, amely 1912-ben jelent meg. A 
hat fejezetre bontott novella 2073-ba visz: egy James 
Howard Smith nevű, valamikori klasszika-filológia 
professzor idézi fel benne a 2013-ban kitört skarlátjár-
vány pusztítását és következményeit. 
    A San Francisco-i öbölben üldögélő hallgatóságát-
unokáinak csoportját- azonban nem igazán köti le a 
mondandója, nem kis részben azért, mert bizonyos ele-
meivel egyszerűen nem tud mit kezdeni. 
    A leszármazottaknak semmiféle ismeretük nincs ar-
ról, mi a pénz, képtelenek meghatározni a „skarlát” szó 
által jelzett színárnyalatot, vagy megkülönböztetni egy-
mástól a különböző nagyságrendű számokat. Ehelyett 
inkább azzal szórakoztatják magukat, hogy kitördelik a 
homokból előkotort emberi koponyák fogait, hogy ké-
sőbb nyakláncot készítsenek belőlük. 

     Jack London érzékletesen tárja elénk a hanyatlás 
képeit. Legemlékezetesebb felismerése azonban aligha-
nem az, hogy e visszaesés a nyelv erodációjával, rom-
lásával párhuzamosan következett be. 
    „ Miért nevezed a rákot felséges eledelnek? A rák, az 
csak rák. Semmi más(…) Nem ismerek senkit, aki eny-
nyire furcsán beszélne a dolgokról!”- fakad ki az egyik 
gyermek az öregre. 
     A Skarlát olyan szempontból is nagyon érdekes, 
hogy vajon hány posztapokaliptikus sci-fi elődjének 
tekinthető. Jack London 2073 San Franciscojába kalau-
zol el, amikor is már az emberiség közel hatvan éve 
szinte teljesen kipusztult egy járvány következtében. 
 Maroknyi immunis túlélő próbál közösségbe rende-
ződni, és folytatni az életet- már amennyire lehet. 
     A környezet és az emberek leírása nagyon szemléle-
tes és átérezhető, már csak annak köszönhetően is, 
hogy a főszereplő élethelyzetének tragédiája kifejezet-
ten megragadó. Az unokáknál idegesítőbb karaktereket 
elképzelni sem lehet. 
     Egy olyan műről van szó, amit nem csak azért érde-
mes olvasni, mert régi, hanem azért is mert aktuális. 
    Tartalmas időtöltést, jó olvasást!                                     

„Űzzük el a haszontalan árnyakat” 
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« Hadnagy László fotója  

«LACZKÓ MARGIT-HAJNAL 

A 2020-as esztendő alapjaiban megváltoztatta a tá-
mogatási kérelmek letevésének munkarendjét.  

Március elején a szokásos szervezésben elkezdtük a 
gazdákat behívatni és a jól bevált módszer szerint dol-
goztunk. Március 11. alaposan felforgatta a folyama-
tot, áthúzta számításainkat. A koronavírus átírta az 
egész életünket. Egy néhány napig szigorított körülmé-
nyek között, falra kivetítve a parcellákat, a gazdák je-
lenlétében dolgoztunk. Majd központi utasításra két 
hét szünet következett, reménykedve abban, hogy jött 
és megy a vírus- folytathatjuk a munkát. Azóta tudjuk, 
hogy a vírus maradt. Mivel a határidő június 15.-re 
volt meghatározva, az országos döntés értelmében a 
gazdák be kellett nyújtsák kéréseiket ezen határidőig. 

Községünkben úgy szerveztük meg ezt a munkát, 
hogy a gazdák a lehető legkevesebbet érezzenek ebből 
az összevisszaságból. Telefonon értekeztünk a gazdák-
kal, elhoztuk a szükséges iratok másolatait. Legjobb 
tudásunk szerint összeállítottuk mindenkinek az irat-
csomóját, otthonában volt felkeresve minden gazda és 
aláírták az iratcsomójukat. Reméljük mindenki elége-
dett.  

Mit jelent ez számokban kifejezve? 
Községünkben 758 gazda élt a lehetőséggel és kér-

vényezte a támogatások valamelyikét vagy összevon-
tan a területalapút az állat- illetve tejtámogatással. 

A területalapú támogatást 747 gazda igényelte 
4480,71 ha földterületre. 11 gazda igényelt állattámo-
gatást, amelyet az APIA megyei kirendeltségénél kel-
lett kérvényezzen. 52 fiatal gazda tett le támogatási 
kérelmet, amely többlet támogatást jelent. Minden év-
ben hangsúlyozzuk, hogy az idősebb gazdák írassák át 

fiatal családtagra a gazdaságukat. Fiatal gazdának szá-
mít, aki nem töltötte be a 40. életévét és kevesebb, 
mint öt éve rendelkezik gazdaságot igazoló azonosító-
val. 64 gazda igényelt tejkvótás támogatást 1555 liter 
tej után. Darabszámos állattámogatást 122-en kértek 
1163 darab szarvasmarha után és 13 gazda 1450 darab 
juh és kecske után. Törzskönyvezett juhokra 8 gazda 
1172 darab juhra igényelt prémium támogatást. Tej-
kontrollos támogatást 41 gazda kérvényezett 754 darab 
szarvasmarha után. 

Összetett munka volt, alkalmazkodni kellett a meg-
változott körülményekhez. Több munkatárs vett részt, 
mint az eddigi években. Több időt és energiát vett 
igénybe. A telekkönyvek szerint kellet berajzolni a 
belterületen támogatást igénylőknek.  

Azon gazdák, akik nem rendelkeznek állattal és te-
rületalapú támogatást igényeltek, a széna eladását iga-
zoló aktákat csak kaszálás után, tegyék le az APIA 
gyergyószentmiklósi kirendeltségénél. Ugyanez vonat-
kozik azokra a gazdákra, akiknek van állatuk, de nem 
elégséges az igényelt legelős terület lefedettségéhez. 
Ők széna tárolási nyilatkozatot kell letegyenek, ame-
lyet kézbe kaptak- ugyancsak kaszálás után- szeptem-
ber végén. Utolsó határidő 2020. október 15.  

Kérem vegyék figyelembe, hogy nem lehet szénát 
eladni kaszálás előtt! 

Idén Medárd nem hazudtolta meg a jóslatot, mi sze-
rint 40 nap esni fog, de az égiek gondoskodni fognak 
jó időről.  

Munkatársaimnak köszönöm a közös munkát, a 
gazdáknak kívánok egészséget, jó munkát, sok napsü-
tést és eredményes esztendőt! 

A mezőgazdasági támogatások margójára    

  ÉLET 4 



« ROMÁN SÁNDOR osztályfőnök, VIII.A. 

Kedves Ballagó Nyolcadikosok!  

   (folytatás az első oldalról)  

Ez az iskola volt hosszú éveken keresztül második 
otthonotok, jelentsen hát ez is gyökeret egy életen át. 
Szárnyaitok is megerősödtek az itt töltött évek alatt. 
Próbáljátok most ki őket! Repítsenek magasra titeket! 
Kívánjuk, hogy az új iskolátokban tanítsanak meg 
okosan repülni, hogy ne jussatok Ikarus sorsára. 

De ezek a szárnyak ne csak egekig röpítsenek, ha-
nem vezessenek is időnként haza titeket ebbe az isko-
lába! 

Legyetek azok, akik lenni szeretnétek! Váljatok 
tudósokká, jó szakemberekké, legyetek sikeres sporto-
lók, dolgozzatok becsületesen, és soha ne feledkezze-
tek meg arról, honnan indultatok, hol vannak a gyöke-
reitek! 

Kívánok ehhez az új úthoz magam és kollégáim 
nevében sok sikert, hitet, szerencsét, kitartást és 
egészséget mindannyiótok számára!  
 

Kedves Szülők! 
Szeretném Önöknek megköszönni, hogy ott álltak 

gyermekük mellett, minden örömben, s akkor is, ami-
kor valamilyen nagy bánat érte őket. A szülői elfoga-
dás, vigasztaló szó átsegítette az érzékeny kamaszokat 
a nehéz perceken is.  
Köszönjük az évek alatt nyújtott támogatást és segítsé-
get!  
 

Kedves Kollegák! 
Nektek megköszönöm áldozatos, tartalmas munkáto-
kat, melyet akkor is szívesen végeztetek, amikor tanít-

ványaitok bosszúságot okoztak számotokra.  
A pedagógus munka nem munka a szó általános 

értelmében, hanem hivatás. Nem mérhető idővel és 
pénzzel. De mérhető az iskolából, a kezeitek közül 
kikerülő, az élet sok területén sikeresen helyt álló 
emberekkel. Amit ti mindannyian szeretettel, 
kitartással vállaltatok, vállaltok nap mint nap, ez olyan 
feladat, amire nem mindenki képes, nem mindenki 
vállalkozik. 
 

Kedves Kollegák és Diákok!  
A tanév végére érve mindnyájan éreztük, hogy elfá-

radtunk. Három hónapnyi virtuális térben folyó munka 
sok kihívást tartogatott, s bizony sokszor nehezebbnek 
bizonyult, mint az osztálytermi tudásgyarapítás. Diá-
kok, szülők, tanárok egyaránt várták ezt az utolsó ki-
csengetést, ami idén csak lelkünkben szólalhatott meg.  
 

Kedves búcsúzó Diákok! 
Kívánom, hogy a jövőbe vetett hittel, bizalommal és 

akarattal - no meg egy kis szerencsével - sikeresen 
vizsgázzatok, válasszatok megfelelő iskolát, tanuljatok 
tovább ott, ahol szeretnétek. Erőfeszítéseiteket kísérje 
sok siker. Az életben legyetek boldogok. Kerüljön el a 
vírus, és minden baj, vagy inkább Ti kerüljétek el! 
Ha szükségetek van tanácsra, segítségre, jó szóra, ha 
meg akarjátok osztani a sikereiteket, örömeiteket, vagy 
csak meg akartok pihenni a régi kedves helyen, iskolá-
tok mindig visszavár! 

Isten Veletek! Kísérje Áldás utatok! 
                                                                   

        

CSOPORT 

«  VIII. A. osztály 
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    A gyergyóremetei Mosolyvár Bölcsődébe a beirat-
kozás a 2020/2021-es nevelési évre 2020 július 13-17 
között történik. Arra kérjük a szülőket, hogy a beirat-
kozáshoz szükséges iratcsomót a Községháza emeletén 
a 4-es irodába, a kijelölt napokon 8-14 óra között adják 
le. 
A gyermek beíratásához szükséges dosszié a követke-
zőket kell tartalmazza: 
Beiratkozási formanyomtatvány (a helyszínen adunk, 
és töltődik ki). 

A gyermek születési bizonyítványának másolata 
 A szülők/törvényes gyámok személyi igazolvá-

nyának másolata, gyergyóremetei lakhellyel 
 A szülők házassági levelének másolata 
 Kiskorú testvérek születési bizonyítványának 

másolata 
 Esettől függően, a gyámságot vagy örökbefoga-

dást igazoló bírói végzés másolata 
 A szülők munkahelyi igazolása, a havi bruttó 

jövedelem megjelölésével, és megjegyzéssel a 
munkaszerződés érvényességére vonatkozóan 

 A családorvos által kibocsátott igazolás, hogy a 
gyermek egészséges és alkalmas a bölcsődébe 
való felvételre 

 Oltási igazolás, az oltási bejegyzésekkel 
 Egyetemi igazolás (nappali tagozatról), ameny-

nyiben a szülő egyetemista 
 Halotti bizonyítvány/ a válás bírói végzésének 

másolata/ a gyermek-elhelyezési határozat máso-
lata, vagy bármilyen más irat, ami az egyedülálló 
szülőséget bizonyítja. Ezek hiányában az egye-
dülálló szülőséget környezettanulmánnyal álla-
pítjuk meg. 

 Bármilyen, kivételes bánásmódot igénylő gyer-
mek esetében (ételintoleraciák, allergiák, króni-
kus betegségek, stb) szakorvosi igazolást, és ja-
vaslatot kérünk. 

Túljelentkezés esetén a következő kritériumok alapján 
vesszük fel a gyermeket: 
 Gyergyóremetei lakhely:  - 10 pont 
 Szülők munkahelye – szülőnként:    - 5 pont 
 Gyermeknevelésen lévő szülő munkába állásá-

nak időpontja:  
augusztus 31-ig munkába áll     - 5 pont 
szeptemberben munkába áll      - 4 pont 
októberben munkába áll            - 3 pont 
novemberben munkába áll        - 2 pont 
decemberben munkába áll         - 1 pont 
következő évben munkába áll    - 0 pont 

 Családi helyzet: 
egyszülős család:   -10 pont 
kétszülős család.    -5 pont 

 Kiskorú gyermekek száma: 
1 gyermek: - 1 pont 
2 gyermek: - 2 pont 
3 vagy több gyermek: - 3 pont 

 Ikergyermekek/ Hármasikrek (minden gyermek 
számára külön iratcsomót kell leadni) - 1 pont 

 A szülők nappali tagozaton tanulnak: - 2 pont 
 A családban súlyosan fogyatékos gyermeket ne-

velnek: 2 pont 
 
Tudnivalók a bölcsődei férőhelyek számával kap-
csolatosan 

Normális körülmények között a bölcsőde 20 férő-
hellyel működik, egy csoportban. A jelenlegi járvány-
ügyi helyzetben nincs még semmilyen információnk 
arról, hogy szeptembertől ezzel a létszámmal indulunk
-e, vagy a nyári programra érvényes előírásoknak kell 
szeptemberben is megfelelni (például 4,5 négyzetméter 
felületet kérnek gyermekenként, az asztalokat, ágyakat 
egymástól 2 méter távolságra kell elhelyezni stb.), 
mert akkor csak 10 gyermeket tudunk fogadni. 

Az idén szeptemberben, nagyon valószínű, hogy 
nem lesz szülőkkel való beszoktatás a bölcsődében. 
Valószínű, hogy a többi szigorított járványügyi előírást 
is be kell tartani, éspedig: 
 érkezéskor a szülők nem léphetnek be a bölcső-

débe. Lázmérés után a gondozók veszik át az 
ajtóban a gyermeket, átöltöztetik, kezet mosnak, 
és viszik be a csoportba. Délután is ugyanígy 
adják át őket. 

 szülői nyilatkozat aláírása, miszerint a gyermek 
nem volt lázas, és nincsenek felső légúti megbe-
tegedésre utaló tüneteia bölcsődébe nem hozható 
otthonról játék, takaró, rongyi, cumisüveg, stb, 
illetve ami behozódott és ott használja a gyer-
mek, nem vihető haza naponta. 

A sok szigorítás, járványügyi helyzet ellenére, a jövő-
beni jó együttműködés reményével várjuk a jelentke-
zők iratcsomóit.  
  
 

 

 

« HOMPOTH TERÉZIA bölcsődevezető 

Beiratkozás/ újrairatkozás a Mosolyvár Bölcsődébe 

« Pillanatkép a bölcsőde életéből 
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Mint tudjuk, ez egy rendhagyó 
évzáró volt, de ennek ellenére 
megpróbáltuk a lehető legnormáli-
sabb keretek között befejezni a tan-
évet, még ha nehéz is volt. Ez az 
írás nem a szomorkodásról fog 
szólni, hanem inkább a nosztalgiá-
zásról, a nyolc év legjobb pillana-
tainak a felidézéséről.  

Volt, aki négy, volt, aki nyolc 
évig tanult az iskola főépületében, 
de abban biztos vagyok, hogy min-
denkinek van jó emléke az itt töl-
tött időkről, és hogy legbelül min-

denkinek a szívéhez nőtt ez az is-
kola.  

Az I–IV. osztályban szerintem 
mindenkinek az esze a játékon van, 
nekem is folyton az járt a fejem-
ben. Mindig mindenhol kerestük, 
hogy hol és kivel tudnánk játszani. 
I. osztályban még féltünk az isko-
lától, de mihelyt barátokat talál-
tunk, már nem is volt olyan félel-
metes. Sokat fogócskáztunk, bú-
jócskáztunk, de a nagyoktól tartot-
tunk, felnéztünk rájuk. Titkon mi is 
olyanok akartunk lenni, mint ők. 
Abban az időben a tanító nénink 
sok osztálynak rendelt munkafüze-
teket, amelyek nagy halomban tor-
nyosultak az osztálytermünkben, 
ezeket pedig az autónknak képzel-
tük el, mellyel bárhová elmehet-
tünk.  

Amikor felkerültünk V–VIII. 
osztályba, a kíváncsiság keveredett 
a félelemmel, mert nem ismertük 
tanárainkat. Az első dolgozatírások 

is nehezek voltak, mivel olyat még 
soha nem csináltunk. De az idő 
múlásával egyre jobban megszok-
tuk az új dolgokat, és már nem 
okoztak bökkenőket. Ezekben az 
években mehettünk el jutalomki-
rándulásokra, melyek mindig na-
gyon jók voltak, gyönyörű élmé-
nyeket, emlékeket gyűjthettünk 
akkor össze. VIII. osztályos ko-
runkban már sokkal bátrabbak vol-
tunk, tudtuk melyik tanárnál mit 
kell mondjunk ahhoz, hogy nagy-
szünetekben bent maradhassunk.  

    Sajnos az utolsó év második fél-
évében karantén lett, az iskolák 
bezártak. Az online oktatás pedig 
eléggé nehéz volt mind a tanulók-
nak, mind a tanároknak. Megtalál-
tuk azokat az alkalmazásokat, ami-
vel tanulhattunk, órarendünk is 
volt, de még így se tudtunk úgy 
tanulni, mint rendesen. Azonban 
valahogy ezen is túltettük magun-
kat, sőt, még a képességvizsgán is, 
amitől mindig is féltünk. Volt, aki-
nek jól sikerült, volt, akinek nem 
annyira, de hát ez mindig is így 
volt, és így is lesz. 
    Mivel elmaradt a hagyományos 
évzáró ünnepségünk, ezúton meg 
szeretném köszönni társaim nevé-
ben is az igazgatónőknek, hogy 
mindig igazgatták útjainkat, hogy 
mindenben segítettek, amiben csak 
tudtak, köszönjük a tanárainknak, 
hogy e négy évben beleadták szí-
vüket, lelküket a tanításunkba, kö-
szönöm a tanító néniknek, hogy 
megneveltek, amikor kicsik vol-
tunk, köszönjük az osztályfőnö-
köknek, hogy terelgettek az úton, 
amikor nagyok voltunk, és végül 
köszönjük a szüleinknek, hogy 
mindenben támogattak minket. 

« LACZKÓ  VIOLA VIII.B. 

Búcsúzás a Fráter György Általános Iskolától 

« VIII. B. osztály 

« Csutakfalvi iskola  végzős osztálya 



Képes Vagyok 
 

Gyergyóremete község  
havonta megjelenő lapja 

 
Szerkesztőségi tagok:  
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.   
 

Az újság a község honlapján, 
www.gyergyoremete.ro  
oldalon is olvasható. 
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ANYAKÖNYV 

Születés 
Bakos András 

Portik-Szabó Előd 
Albert Erik 

 
 

Nász 
Hompot László és  

Portik Andrea 
 

Gyász 
Puskás Erzsébet (május) 
Ferencz Erzsébet (május) 
Pap Zsuzsánna (május) 

Puskás Mária  1946 
Portik Anna  1950 

Nagy-György Péter  1927 
Puskás Mária  1938 
Szabó Anna  1938 
Portik Imre  1944 

 

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 
 

    A “mézes hetek” kifejezés a házasságot 
követő heteket jelenti, esetleg nászúttal is 
egybekötve. Eredete nagyon régi. Már 
4000 évvel ezelőtt Babilonban (ma Irak) 
elterjedt szokás volt, hogy esküvő után a 
menyasszony apja újdonsült vejét egy 
hónapig mézzel ízesített sörrel itatta. Innen 
származik a magyar “mézes hetek”, de 
minden nyelvben hasonló megnevezésű 
kifejezés. 
    Dél-Erdélyben a Hunyad-megyei Vas-
kapu-hágban 1992. június végén a 
románok munkagéppel ledöntötték Hun-
yadi János 1442. szepember 6-án a 
törökök felett kivívott zajkányi győzel-
mének emlékére 1896-ban állított em-
lékművét. A négyméteres öntöttvas 
buzogányt 1993-ban az osztrói tóban 
megtalálták és a várhelyi (Grădiștea) 
múzeumba mentették. Innen 1994-ben 
máig ismeretlenek ellopták. 
 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

ANEKDOTA 

Jókai valamiféle előadást tartott az Aka-
démián. Előadás után, amikor hármasban 
– Jókai, Gyulai és Hatvany – távoznak, a 
mindig zsörtölődő Gyulai ráförmedt Jó-

kaira: 
– Azt mondtad X-ről, hogy zseni?! Még 

az sem biztos, hogy te az vagy! 
Jókai – mert ködös volt az idő – a szája 
elé tartott zsebkendő mögül dünnyögte 

szokott szelídségével, de szokatlan 
'népiességgel': 

– Nézd, Pali, mindenki akkorát köhög, 
amekkorát tud! 

Hol csellengtél, te kis kópé? 
Késtél, oly rég vártalak! 
Jólesik már elnyújtózni 
kint, a lombos fák alatt. 

Mentovics Éva 
Vakáció 

 
Nem kell tankönyv, irka, táska, 

pihen most a csengetés… 
Rengeteg a tennivalóm, 

felsoroljam? Nem kevés! 
 

Holnaptól már nem kezdődnek 
oly korán a reggelek 

- ha kirúg az ágy magából, 
komótosan felkelek. 

 
Vár a bicaj, tollaslabda, 

képregény a könyvtárban, 
cseresznye és vén diófa 

csalogat, hogy megmásszam. 
 

Zöld pázsiton hempergőzöm, 
pillangókat kergetek, 

kifürkészek a környéken 
minden árnyas rejteket, 

 
majd a strandon, kipirultan, 

sikoltozva, dalolva, 
vízi-csúszdák ördögeként 

csusszanok a habokba. 
 

Jó, hogy itt vagy, Vakáció, 
nézd, mindenki ünnepel, 

hisz tudjuk, hogy velünk nyaralsz, 
szeptemberig itt leszel!. 

  

Bizonyítvány, bizonyítvány, 

De sok mindent bizonyítsz rám, 

Amit el is felejtenék, 

Ha nem írtak volna beléd. 

Bizonyítvány, bizonyítvány, 

Vakációt kezdő nyitány, 

Legszebb a befejezésed: 

“Magasabb osztályba léphet.” 

Bizonyítvány, bizonyítvány, 

Útmutató, biztos irány 

Hadd hallgassunk a szavadra, - 

Lépjünk mindig magasabbra!   

 
 

« Községünkben honos a védett harismadár 

Bars Sári 
Bizonyítvány 


