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« A tornateremtől a sportcsarnokig szólt a gyergyói zene egy egész héten át, szinte megállás nélkül. A tábori munkát gálaműsor koronázta meg.  

« A zeneoktatás is helyet kapott. Vizeli Balázs 

hegedűművész és legifjabb remetei tanítványa.  

     2017. augusztus 7-12 között a Balás 
Gábor Művelődési Ház, a REMISZ-el és a 
Sirülő Néptánccsoporttal társulva hatodik 

alkalommal is megszervezte azt a 
néptánctábort, amelyen ugyan nem Henci-
dától-Boncidáig, de a tornateremtől a sport-
csarnokig szólt a gyergyói zene egész hé-
ten, szinte megállás nélkül. Több, mint 250 
személy vett részt cselekvően ezen a ren-
dezvényen, amelyből 155 táncos, a többi 
meg oktató, zenész, gyergyói falvak adat-

közlői és más közreműködők. 
     Négy csoportban, négy helyszínen zaj-
lott a tánctanulás, négy pár oktató közremű-
ködésével. Ezen kívül hegedülni is tanul-
hattak az érdeklődők. A népdaltanulás is 
szerves része volt a tábornak. Az idéntől  
kézműves foglalkozások is helyet kaptak. 

Az agyagozás, szövés-, fonás világából  
ízelítőt adtak a bedolgozók.  
A táncolni vágyók közel fele volt helyi, a 
többiek zöme gyergyói településekről, Ma-
gyarországról (Biatorbágy, Szeged, Romo-
nya, Békéscsaba, stb.) illetve néhányan 
Szlovákiából és Ausztriából is voltak. Ér-

tük szólt a zene, értük ropták a táncot, értük 
szólt a nóta.  

     A hét középpontjában tehát a gyergyói 
tánc, -ének és –zene volt. Ezt szolgálta 
mindenki. Teljes egyszerűséggel fogalmaz-

va róla szólt minden ezen a héten. Azért, 
hogy a hétvégi hajrához erőt gyűjtsön min-
denki, csütörtök délutánján kirándulást 
szerveztünk. Ellátogattunk Bakos Bálint 
esztenájához, ahol megnéztük hogyan ké-
szül a sajt, majd meg is kóstolhattuk a fi-
nom terméket, amiért külön köszönettel 
tartozunk vendéglátónknak. Ezt követően 

kimásztunk Hegyesbükk tetejére és onnan 
szép kilátást kaphattunk a Gyergyói me-
dencére. Laczkó-Szentmiklósi Endre tanár 
úr szakszerű ismertetőjének köszönhetően 
mi helyiek is sok értékes dolgot informáci-
ót hallhattunk.  Miután legyalogoltunk az 
autóbuszokhoz, felszálltunk és siettünk 

vissza a központba, mert már vártak az 
adatközlők. Ezúttal szeretném megköszön-
ni Portik Imre vállalkozónak a segítségét.  
    A hét folyamán majdnem minden este 
adatközlők mutatkoztak be. Itt voltak a 
szárhegyiek, a güdüciek, a helyiek, csütör-
tökön az alfalviak és a csomafalviak, pénte-

ken a ditróiakat és az orotvaiakat fogadtuk.  
Folytatás a 3. oldalon 

A GYERGYÓI TÁNC NAGYHETE 



KÖR kép 2

SZEPTEMBERI ESEMÉNYEK 
 

KÖNYVBEMUTATÓ 
2017. szeptember 8-án, pénteken, 19 órától 
a  Gyergyóremetei Községháza Tanácster-
mében, a szerző jelenlétében bemutatásra 
kerül  Frigyesy Ágnes:  Az Úr csodásan 

működik – Erdélyi nagy Tanúságtevők – 
Ferencz Béla Ervin OFM, Tőkés István, 

Bíró János Antal OFM című kötete. 
 

I. RÉGIÓ BAJNOKSÁG  
Szeptember 10-én a Remetei Lovas 

Klub lovardájánál 10 órától kerül sor 
az I. Régió Bajnokság döntőjére. Lovas 
ügyességi verseny, díjugrató kezdő- és 
haladó kategóriában valamint kívánság 
ugrató verseny szerepel a programban.  

 
 

TANÉVNYITÓ 
2017. szeptember 11-én, hétfőn kezdetét 
veszi a 2017-’18-as tanév. A helyi iskolave-
zetőség közleménye szerint a tanévnyitó 

ünnepség a központon 8.30-kor kezdődik, 
10 órától szentmise lesz, utána osztályfő-

nöki óra. Csutakfalván 10 órától szentmisé-
vel kezdődik, 10.45-től lesz a tanévnyitó 

ünnepség, ezt követően osztályfőnöki óra.   
 
 

II. CSALÁDI NAP 
A remetei családos közösség szeptember 
17-én, vasárnap, családi napot szervez. A 

program a 9 órás szentmisével kezdődik, 
majd a Közösségi Házban előadással, 

gyerekfoglalkozással, közös ebéddel, 
kiscsoportos műhelymunkával folyta-

tódik és délután családi vetélkedővel ér 
véget. Meghívott Borota Gábor pszicho-
lógus, aki a családban megélt szerepeinkről 
fog előadást tartani. Szükséges előzete-
sen bejelentkezni az alábbi telefonszám-
ok  valamelyikén: 0745 486 267 - Balázs  
Hajnal, 0752 241 872 - Barabás Zsófia.  

Hozzájárulás családonként 25 lej.  
 
 

B LIGÁS TEREMLABDARÚGÓ  
MÉRKŐZÉS 

 

2017. szeptember 17-én, vasárnap, játssza a 
gyergyóremetei Kereszthegy SKE terem-
labdarúgó felnőtt csapata első mérkőzését 
a B osztályban, ahol a Luceafărul Buzău 

lesz az ellenfél. Helyszín a Gyergyóremetei 
Sportcsarnok. A kezdési időpont  

egyeztetés alatt. A belépés ingyenes. 
 
 

MAGYAR NÉPMESE NAPJA 
2017. szeptember 30-án a Balás Gábor 

Községi Könyvtár és az Együtt a Jövőn-
kért Egyesület a Magyar Népmese Napját 
tartja kisiskolások és óvodások számára. 
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház. 

 

     „A szóbeszéd szerint a hangszerek királynője az orgona. Ha ez így van, a 
zongora lehetne a hangszerek királya. (…) 
     A Balás Gábor Művelődési Ház részére a Förster zongora (amit a Polgár-

mesteri Hivatal sikeresen pályázott és vásárolt meg– szerk.) megvásárlásakor 
egy minőségi, gyönyörű és értékes hangszer birtokába jutott. Szívből kívánjuk, 
hogy Gyergyóremete közössége sokáig élvezze, örüljön e nemes hangszernek és 
rengeteg hiteles művészi élményben lehessen részük” - írja e méltató sorokat 
Demény Attila zeneszerző, Nádasdy díjas rendező, az RMZT elnöke az október 
6-7 között Gyergyóremetén tartott zongora-avató programfüzetében.  
 

 PROGRAM - 2017. október 6. péntek, 19 óra 
 

 ONY YAN (DE) és DEMÉNY BALÁZS zongoraművész négykezes műsora 
 

 Kodály Zoltán: Szonatina csellóra és zongorára 
Előadja: ZÁGONI ELŐD csellóművész és DEMÉNY BALÁZS zongoraművész  
 

  Kodály Zoltán: Magyar Népzene/ének-zongora/részletek/ 

Előadja: ANDREJSZKI JUDIT (HU) ének- és csembalóművész 
Zongorán közreműködik: ONY YAN és DEMÉNY BALÁZS zongoraművész 
 

  Demény Balázs Liszt, Bartók, Kodály és Ligeti műveket ad elő 
A műveket DEMÉNY BALÁZS ismerteti 
 

2017. október 7. szombat 19 óra 
 

 Zenés történelemóra  
ANDREJSZKI JUDIT ének- és csembalóművész előadása 
DEMÉNY BALÁZS a zongora, a csembaló történetét és rokonságát ismerteti 
                   

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk  a koncertekre!  
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Történészek táboroztak, értekeztek községünkben 
    Közel 60 erdélyi és magyarországi történész, régész, 
művészettörténész és történelemtanár gyűlt össze 
Gyergyóremetén az első erdélyi történész tábor keretében. 

    A tábor célja volt a romániai magyarság történeti kutatá-
sok aktuális eredményeinek, kutatási programjainak bemu-
tatása és megvitatása egyetemi hallgatók, tanárok, kutatók, 

érdeklődők részvételével. A rendezvény felületet biztosított 
arra, hogy az erdélyi és magyarországi történészek össze-
gyűljenek és beszéljenek közös kutatási projektekről, kéz-

iratvitákat folytassanak, szakmai kapcsolatokat építsenek, 
és ahol olyan külföldi és erdélyi előadók tartottak előadást, 
akik a történettudomány új, módszertani és elméleti kérdé-
seiről adtak iránymutatást. Idén több mint harminc előadás 
és kerekasztal beszélgetés alkotta a tábor programját. 
     A program több tematikus blokkra oszlott: helytörténet-
írás módszertani előadásokkal egybekötve, régészet, művé-
szettörténet, levéltárak problémája (levéltárosok részvételé-

vel), történelemelmélet, Székelyföld története, történelem-
oktatás az általános és középiskolákban, kéziratviták. 
    Sajnos egyre jobban atomizálódik régiónkban a tudomá-
nyos élet, ezért egyre nagyobb szükség van az olyan ese-
ményekre, ahol számottevő vita bontakozhat ki. 
    A rendezvénynek Gyergyóremete község több intézmé-
nye adott helyet négy nap alatt az önkormányzat támogatá-

sával. A programot összeállították a Gyergyói Szemle 
Egyesület és erdélyi történészek, több hónapos előzetes 
konzultáció által. Anyagilag támogatta az eseményt a Beth-
len Gábor Alap és a Hargita Megyei Kulturális Központ, 
Hargita Megye Tanácsa. « Erdélyi és magyarországi történészek közös kutatási projektekről, lehetőségekről beszéltek 

    « NAGY JÓZSEF  

     A gyergyói néptánc nagyhete 
 

Folytatás az 1. oldalról  

    Pénteken elkezdődtek a próbák a táborzáró gálaműsorra és a 
szombaton mindenki befejezhette a „nagyheti” munkát. 
    A táborban a napot mindig táncház zárta, amely kivétel nélkül 
átnyúlt a következő napba. Az idén tánctáboros pólót is kaptak a 
résztvevők és sokan büszkén viselték a tábor záró napján is. 

     Szombaton  a verbunk- illetve a népdalvetélkedőre noszogatás 
nélkül is szép számban gyűltek össze azok akik meg akarták mu-
tatni tudásukat és nem féltek a megmérettetéstől. Az esti gálamű-
sorra nemcsak a lenti nézőtér telt meg, hanem a művelődési ház 
erkélye is. Jó volt látni, hogy a szülőket, nagyszülőket érdekli az, 
amit gyerekük, unokájuk tanult a hét folyamán.   
     Vasárnap már a csendé volt a főszerep. A sportcsarnok utolsó 

szálló vendégei is hazautaztak és maradtak az üres matracok. A 

résztvevők zöme, egy-két kivétellel, meg volt elégedve azzal, 
amit a héten kapott és a viszontlátás reményében távozott  el. 
Részünkről úgymond áll a vásár. 2018 augusztusának elején is-

mét meg szeretnénk tartani a gyergyói néptánc nagyhetét. Re-
méljük legalább ennyien és talán egy kicsit még jobban, még 
szebben leszünk együtt és haladunk a megkezdett úton. 
     Az anyagiakról is be kell számolnom, hiszen annak előterem-
tése ránk háruló feladat. A részvételi díjak közel felét teszik ki a 
kiadásoknak. A másik felét támogatók, adományozók adják ösz-
sze. A támogatók sorából magasan kiemelkedik Gyergyóremete 
Önkormányzata, akinek hozzájárulásával zajlik az egész éves 

néptáncoktatás is. A Communitas Alapítványt is meg kell említe-
nünk, hisz eddig mind a hat néptánctábornak támogatója volt, 
valamint külön köszönet azoknak az asszonyoknak, akik a kéz-
műves foglakozások bemutatását vállalták. Az anyagi támogatá-
sokat ezúttal is nagyon szépen köszönjük és reméljük lesz folyta-
tás az elkövetkezőkben is. 

« Négy csoportban, négy helyszínen zajlott a tánctanulás, négy pár oktató közreműködésével. A táncos programot erdei gyalogtúra és állandó kézműveskedési lehetőség is színesítette.  

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 
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    2017. augusztus 6 - án, vasárnap, a 

Csutakfalváért Egyesület tizenegyedik 

alkalommal szervezte meg a Csutak-

falvi Svájci Nap nevű rendezvényso-

rozatot. Ez alkalommal nem mond-

hatjuk el, hogy az időjárás kegyeibe 

fogadta szabadtéri rendezvényünket, 

de lehetett volna rosszabb is. 

     Ünnepi szentmisével vette kezdetét 
a programok sora, majd arcfestés és 
egyéb gyerekprogramok vezették fel a 

szabadtéri programokat. 
A hivatalos megnyitót követően Albert 
Olga, marosvásárhelyi festőművész 
kiállításán vehettek részt a jelenlévők.  
A folytatásban a gyergyóremetei Sirü-
lő Néptánccsoport tagjai táncműsoruk-
kal ajándékozták meg az egybegyűlte-

ket. Ekkor már lehetett látni, hogy a 
további programok lebonyolítása nem 
lesz problémamentes az időjárási vi-
szonyokat illetően. 
     A közös táncot a szervezők jobbnak 
látták kihagyni és így a program előre 
ugrott fél órát. Versenyfutás és taktiká-

zás szőtte össze a programok további 
lebonyolítási rendszerét, mer minden 
égtájról sötét fellegek figyelmeztettek. 
     Az IndepenDance tánccsoport tag-
jai is kipróbálhatták a rendezvénycsűr 
előtti terület minőségi változtatását, 
ugyanis mostanra sikerült végre térkő-
vel kirakni a fellépéseknek helyet adó 

területet. A tánc minőségén is meglát-
szott a kavicságy illetve a térköves 
területek közötti különbség.  
     A nap talán legszínvonalasabb és 

legértékesebb órája következett, ugya-
nis a Lövétei Kákvirág Néptáncegyüt-
tesnek tapsolhatott a több nézőt érdem-

lő, de azért a helyzethez képest szép 
számban összegyűlt néptánckedvelő 
közönség.  
    A programtól eltérően, amíg a kö-
vetkező műsorszámhoz összeállt a 
hangtechnika, a helyi fúvószenekar 
felnőtt csoportja ajándékozott meg 
műsorával és varázsolt ünnepélyes 

hangulatot az udvarban. 
     Az Orotvai Komák humorista páros 
már helyenként szemerkélő esőben, de 
közel egy órán át szórakoztatta a rossz 
idő ellenére kitartó résztvevőket. 
Az utcabál már nagyon a lefújás hatá-
rán ingott, de végül is nem bántuk meg 

döntésünket, mert az eső ellenére kel-
lemesen szórakozott zenekar és táncos 
egyaránt. A kezdetén a Four Play ze-
nekar foglalta el a sátrat, de mivel az 
eső nem akart alábbhagyni, a zenekar 
beköltözött a rendezvénycsűrbe és a 
sátrat átvették a szórakozni, táncolni 

vágyók. 
A csapatnak nem szegte kedvét az eső 
és talán az égiek is látván kitartásun-
kat, jutalomként elzárták az égi áldás 
csapjait. Azt már mondanom sem kell, 
hogy a rendezvényzáró tábortüzet saj-
nos elmosta az eső. 
     A XI. Csutakfalvi Svájci Nap, az 

esős idő ellenére, sikeresnek mondha-
tó. Azok, akik a kis esőtől elriadtak 
vagy otthon várták a szebb időt, azok 
nem tudják mit szalasztottak el. Mi, 

szervezők egy kicsit bosszankodtunk is 
a megszokotthoz képest gyengébb 

részvétel miatt, de már ilyen a mai ké-
nyelemhez szokott ember. 
     Köszönet az Impex Aurora KFT 
vezetőjének, Balázs-Bécsi Józsefnek 
az anyagi segítségért illetve mindazok-
nak a segítségét, akik hozzájárultak a 
rendezvény színesebbé, gördüléke-
nyebbé tételéhez. Köszönjük svájci 

barátainknak, továbbá Gyergyóremete 
Önkormányzatának, hogy egész év 
folyamán anyagilag is 
segítettek, beleértve ezt 

« A csalóka időjárás ellenére sikeresen lezajlott a csutakfalviak nagy ünnepe. Az újonnan lekövezett csűr előtti téren gördülékenyebb volt a tánc, jobban pörgött a szoknya.   

Eső áztatta Csutakfalvi Svájci Nap 

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

« Székely humor fűszerezte a nap prgramját.   
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« BALÁZS RÓBERT kortárs 

szervező 

    Az idén a saját bőrünkön éltük át, tapasztaltuk meg ezt a 
gyerekkorunk óta csodált, évről-évre megtartott hagyo-
mányt, kisebb „faluünnepet” - a 40 éves kortárstalálkozót. 

Mivel az életünkben ez az első „nagytalálkozó”, így nem 
csoda, hogy telve voltunk izgalommal, kíváncsisággal, és 
szervezőként ez hatványozottan igaz.  
     Az utolsó pár száz méteren eluralkodott rajtunk a fe-
szültség annak reményében, hogy minden rendben legyen a 
nagy napon. Istennek hála, úgy is lett. Aug.12-én gyönyörű 
szép időt kaptunk a Fennvalótól és minden meseszerűen 
indult, épp úgy, ahogyan elképzeltük, megálmodtuk. Délu-

tán 2-3 közt szép lassan megtelt kíváncsi, ragyogó arcú, 
ünneplőbe öltözött negyvenesekkel a művelődési ház előtti 
tér. A terembevonulás után felgyorsultak az események és 
főszerepbe került a vidámság. Előbb Jánosi János kortárs  
köszöntötte az ünnepelteket, kellő nosztalgiával és kedves  
öniróniával, mely felidézte viccesen a múltat, majd a pol-
gármester úr köszöntője is mosolyt és nyugalmat csalt az 

arcokra. Tulajdonképpen jó dolog 40 évesnek lenni, ezt 
sugallta Balázs Bence és Laczkó Jázmin által elmondott  
vers is. Ezt követően a Step Dance és a Sirülő tánccsoport-
ok kápráztattak el és tették feledhetetlenebbé a műsort. Há-
lás köszönet érte! 
    A csoportkép készítés után felsorakoztunk hagyományos 
módon és elindultunk a templom felé. Miután tiszteletünket 

tettük a temetőben az elhunyt kortársak előtt, ünnepi szent-
misére vonultunk be a templomba, hálát adni a Jóistennek, 
hogy ezt a napot is megértük. Valóban igazi ünnepi szent-
mise volt ez. A kántor úr által vezényelt kórus gyönyörű 
énekei, a tisztelendő úr szívhez szóló beszéde és Péter Ba-
lázs verse könnyeket csalt a szemünkbe. Köszönet és hála 
ezúton is érte! Lélekemelő volt, ahogy a szentmise végén 
felállva együtt énekeltünk a kórussal, szinte nem akartuk 

elhagyni az Isten házát. 

     A levonulással folytatódott a nap, melyet a helyi fúvó-
sok tették ünnepibbé, hangulatosabbá. Demeter Zsolt helyi 
tűzoltóparancsnok és csapata a forgalmat elterelve vigyáz-

tak a köszöntés zavartalan lefolyásában, hogy a sok kedves 
rokon, barát, ismerős felköszönthessen. Isten fizesse! 
      Ide tartozik az új kezdeményezésünk, mely a Magya-
rországon élő Kiss Árpád kortársunk és jó barátunk ötleté-
ből indult „ajándékkártya virág helyett” címmel. Ezt felka-
rolva, támogatva sikerült véghezvinnünk az iskolavezetők 
segítségével és természetesen azon kedves köszöntők köz-
reműködésével, akik „vették a lapot.” Hálás köszönet érte! 

Az akció sikerességét alátámasztja az ebből összegyűlt  
több, mint 4000 lej, melyet át is adtunk az iskola igazgatói-
nak. 
     Az ünnepi vacsora és mulatság a Közösségi Házban 
vette kezdetét, ahol a Stramli Band felelt a jó zenéért és 
jókedvért. Hangulatos, vicces játékokkal és versenyekkel, 
tombolával, szép díjakkal tűzdelt éjszakának lehettünk a 

részesei, mely egy szempillantás alatt eltelt akár az elmúlt 
40 esztendő. Hálás köszönet ezúton a Közösségi Ház alkal-
mazottainak a finom ételekért és a színvonalas kiszolgálá-
sért, hálás remeteiek lehetünk, hogy egyáltalán van egy 
ilyen nagy, tágas, jól felszerelt rendezvénytermünk. 
Jómagam pedig köszönettel tartozom a szervezőcsapatnak 
a kitartó, önfeláldozó munkájáért és minden kedves kor-

társnak, valamint párjának, aki megtisztelt jelenlétével ezen 
a csodálatos napon. 
     Ünnepelni kell, hagyományainkat ápolni nemes feladat,  
ahhoz, hogy megmaradhassunk itt a szülőföldünkön, az 
elszármazottaink pedig  bármikor visszatérhessenek öröm-
mel, büszkeséggel Gyergyóremetére. Kívánom, hogy talál-
kozzunk erőben, egészségben a 80 éves találkozón is, de 
előtte még az 50-es viszontlátásra! 

 

Ünnepeltek a 40-esek 

    « Fotó Balázs László  
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« Portik Istvánné családi képgyújteményéből -  a gyergyóremetei önkéntes tűzoltó alakulat tagsága.   

Portik Istvánt otthonában kerestük fel 

a falunapi kitüntetését követően. A 

közel 80 esztendős Pista bácsi öröm-

mel számol be arról, hogy a 60 évvel 

ezelőtt vállalt önkéntes feladat most is 

kötelezi. Ha teheti még mindig eljár a 

helyi önkéntes tűzoltó-alakulat gyűlé-

seire. Sok viszontagságot megélt, bár 

sosem félt, amikor egy-egy tűzesetnél 

helyt kellett állnia. Felesége is tűzoltó 

édesapa mellett nőtt fel, így ő is szok-

va volt az örökös készenléthez. A He-

lyi Önkormányzat ezt a közösségért 

végzett 60 éves szolgálatát értékelte, 

amikor díjat adományozott Portik Ist-

ván önkéntes tűzoltónak.   
 

- Milyen volt akkoriban a tűzoltó-

alakulat, amikor soraiba lépett?  

- Én 1957-be álltam be önkéntes tűzol-
tónak. Akkoriban sokkal kisebb volt a 

tagság, esetleg 20-an ha voltunk. Fia-
talság volt, csak a parancsnok volt idő-
sebb. Katonaviselt emberek voltunk. 
Akkoriban a megyétől jöttek tanítani a 
tűzvédelemre és ők is vizsgáztattak. 
Ezt nagyon komolyan is vették. Volt, 
hogy a vizsgán még el is buktam, mert 

Bukarestből román parancsnok jött 
vizsgáztatni és úgy elkezdte románul, 
hogy a kerek szegtől a kerek fentőig 
mindent kellett tudni. De én asztalos-
ként dolgoztam a ditrói gyárba, nem 
voltam gépész, honnan tudtam volna, 
hogy miből állítják össze a motrot. De 

azért csinálta ezt a figurát, őszintén 

mondva, hogy ne mehessünk Bukarest-
be versenyre, és csak itt a megyébe 
járhassunk.  

- Milyen feladata volt 1957 táján egy 

önkéntes tűzoltónak?  

- Egyik feladatunk az volt, hogy rend-
szeresen jártunk a faluba tűzvédelmi 
ellenőrzésbe. Ekkor megnéztük, hogy 
hogy vannak beszerelve a kályhák, a 

kémények, a csövek állapotát is meg-
vizsgáltuk. Ezt írásban vezettük. Ahol 
hibát észleltünk, ott megjegyzést írtunk 

és egy-két héten belül újból ellenőriz-
tük, hogy orvosolták-e a hibát. Volt, 
hogy Szeredából jött ki a katonatiszt és 

vele mentünk ellenőrzésbe. Volt eset, 
hogy még büntetést is kiszabott.  
De a munkán kívül sok versenyre is 
mentünk. A környéken sok versenyen 
részt vettem. Akkoriban a remetei tit-
kár jött velünk kísérőnek, kocsival vit-
tek és hoztak. Szakavatott bizottság 
értékelte a teljesítményünket és tudá-

sunk szerint adtak diplomát, jelvénye-
ket. Még volt eset, hogy pénzt - prémi-
umot is adtak, és mikor haza jöttünk 
meghívtuk a ditrói, szárhegyi alakula-
tot is és jót mulattunk belőle.   
- Milyen volt a felszerelésük?  

- Akkor nem volt olyan modern világ, 

mint most. Kellett gondoskodjunk a 
felszerelésről, onnan szereztük be, 
ahonnan sikerült. Olyan is volt, hogy a 
munkahelyen intézkedtünk, közbe jár-
tam a parancsnokoknál és cserélget-
tünk jobb tömlőre. Most más világ 
van. Akkor nem voltak motorpompák, 

csak kéziek. Utána kaptunk négyhen-
geres motorpompát. Volt, hogy én vol-
tam a motorpompás és elmentünk ver-
senyre és azt mondta a tűzoltóparancs-
nok, hogy ha jól sikerül a verseny, ak-
kor egy láda söröm lesz. És lett is. A 
tűzoltóparancsnok sokszor a saját pén-
zéből vendégelt meg minket, hogy 

méginkább összetartsa a közösséget.   
- Akkoriban, ha volt egy tűzeset, ho-

gyan értesítették a tagokat?  

- Aki észrevette, hogy tűz van, a szer-
tárt kinyitotta, ott volt egy kürt, amit 
ha megfújtunk, mindenki tudta, hogy 
baj van valahol. Kiment a fotbal-

pályához és ott kürtölt. Azt a körzet 
hallotta. Gyorsan felállt az alakulat, 
vittük a pompát és vonultunk oltani. 
Loval, kocsival vontattuk, mikor hogy 
sikerült, volt, hogy kézből is kellett 
vinni. Örökké mentünk és megázva, 
nagy mocskosan jöttünk - ez mindig 

emlékezetes volt. Úgy is volt, hogy 
oltani voltunk és elébb-elébb szenny-
gödrök voltak és volt, hogy félre vették 
és a sötétbe puff belé… Nagy mocsko-
son kivájódtunk belőle és a patakba 
mostuk le egymást ruhástól.  

 
Folytatás a következő oldalon 

60 éve a község szolgálatában  
Portik István önkéntes tűzoltóval beszélgettünk a múltról, a jelenről  

« A polgármester megköszönte Portik István önkéntes munkáját.  
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    « Az interjút BARABÁS ZSÓFIA  készítette  

- Akkoriban az emberek viszonyulása 

milyen volt egy-egy tűzoltáskor? 

- Jöttek legfőbbképpen a helyiek, de  
máshonnan is jöttek segíteni az oltásban. 
De arra is volt példa, hogy még a vedret 
is ellopták. Volt, hogy szándékosan 
gyújtotta meg a szomszédja épületét. 
Emberi rossz szándék akkor is volt, s 

most is van.   
- Tűzesetkor mindenki ment oltani az 

alakulatból? 

- Igen. Aki csak itthon tartózkodott min-
denki tudta mi a kötelessége, és jött olta-
ni. Nekem még itthon is volt tűzoltó-
harog. Akasztottam le s azt is vittem.  

- Veszélyes feladat a tűzoltás. Volt-e 

félelemérzete ilyenkor?  

- Félelmet nem éreztem soha. Az asz-
szony is bizonyíthassa, hogy mikor vil-
lámlott, görgetett mentem ki, hogy vala-
hol nincsen-e tűz. A feleségem örökké 
féltett, hogy nehogy bajom essék. Sok-

szor kormoson, mocskoson jöttem haza, 
mosakodtam és mentem munkába.  
Volt, hogy a traktorral húzatták az épüle-
tet, hogy omoljon meg, hogy hamarabb 
lehessen oltani, és ha nem figyeltünk 
megcsíphetett az égett fa egy kettőre. A 
villámcsapás különösen nagy veszélyt 
jelentetett. Az nagyon veszélyesen ég. 

Haláleset nem volt egyszer sem, de sebe-
sülés volt.    
- Akkoriban gyakoribb volt-e a tűzeset, 

mint manapság? 

- Úgy gondolom régebb több volt. Olyan 
is volt nagyidő volt, s egy este három 
épület is égett. Egyik helyről jöttünk, a 
másik helyre mentünk oltani. Emlék-
szem, hogy Tulamaroson a csűrök egy-
más mellé voltak építve. Az egyik meg-
gyúlt s a másik is. Akkor amelyik égett 
azt hagytuk, és védtük a másikot, hogy 

ne gyúljon meg egészen az is. Volt, hogy 
jöttek a szentmiklósi tűzoltók, de addigra 
mi már végeztünk.  
- Milyen feladata volt az alakulatnál? 

- Sokáig voltam szertáros. Az volt a dol-
gom, hogy tűzesetkor, amikor kivitték a 
tömlőket kellett tudjam, hogy mennyit 

vittek ki, hova vitték. Mikor véget ért az 
oltás és visszahozzák a tömlőket, akkor a 
raktáros számba kell vegye, hogy meg-
van-e. Az eszközöket rendbe kell tartani, 
megtisztítatni, megszárítani, hogy a kö-
vetkező tűzesetnél is használni lehessen.  
- Gondolom, hogy folyamatosan kellett 

tanulnia, hogy az évek alatt a lépést 

tudja tartani a fejlődéssel… 

- A tűzoltóparancsnokok minden két 
hétben gyűlést tartottak és képeztek min-
ket, gyakorlatoztunk és megmutatták azt, 
hogy mit hogy kell csinálni - hogyan kell 
a tömlőt kidobni, hogy kell szerelni és 
mindezt mennyi idő alatt. Függetlenül 

attól, hogy volt-e tűzeset, a gyakorlat 
meg kellett és kell legyen. A tömlődobá-
lás is olyan, hogy ha nincs gyakorlat, 
akkor, úgy kiveti az ember a tömlőt, 

hogy elfordul, de aki jól tudja, annak 
még a vége harsan belé. Ha van tűz, ha 
nincs, a gyakorlat fontos. Egy oltásnál 

mindenki tudta, hogy mi a feladata.  
- Ez önkéntes munka, fizetség nem jár 

érte. Megéri csinálni?  

- Én mindig is szerettem ide tartozni. - 
Ameddig nem zárnak ki, addig megyek 
a gyűlésekre. Sőt, még hívnak is, hogy 
menjek. Örvendek ennek. 
Volt idő, amikor ilyen-olyan formában 

meghonorálták a munkánkat. Például 
akkoriban Balázs Kercsó Jóska parancs-
nok kiharcolta a tanácsnál, hogy kedvez-
ményesen - nem tiszta ingyen! - adjanak 
tűzifát, vagy volt, hogy leírták érte a köz-
munkát. Amikor mentünk gyakorlatra, 
gyűlésbe én örökké jószívvel mentem. 

Szerettem csinálni. Olyan is volt, hogy 
kaszálókalákát szerveztünk, eladtuk a 
szénát és abból Vásárhelyt tűzoltóruhát 
csináltattunk magunknak. A mostani 
divat szerint a tanács intézi. Akkor is 
segített a tanács is .  
- Soha nem akart parancsnok lenni?  

- Én nem oda való vagyok. A tűzoltópa-
rancsnok kézen kell fogja az embereket. 
Én sokszor idegeskedek. Az nem jó ide.  
- Közösségről, csapatról beszél, akit mi 

is sokszor látunk egy-egy eseményen... 

- Mi mindig összetartottunk. Jeles ese-
ményekkor is, ha úgy van díszmenetben 
felvonulunk. Például, amikor a tagságból 

valaki elhunyt a tűzoltók felvonulnak és 
a parancsnokok még el is búcsúztatják, 
hogy ennyi és ennyi évet tevékenykedett 
a közösség érdekében. Én is az asszony-
nak hátrahagytam, hogy ha meghalok, 
akkor a tűzoltóknak három liter pálinkát 
és három kalácsot vigyen, mert a tűzol-

tók íratlan belső törvénye, hogy nem 
mennek torba.  
- Hogy látja a mai alakulatot? 

- Jó kézben van. Csak az a baj, hogy ma-
napság legtöbben idegenben vannak saj-
nos, de aki csak teheti tart a tagsághoz.  
- Mit üzen a mai generációnak? 

- Én arra kérem ezeket a tűzoltókat, hogy 
tartsanak ki az alakulatnál és járjanak 
gyakorlatra, hogy tudják mit kell csinál-
ni. Nem szabad kiállni, ha már egyszer 
valaki vállalta.  
- Hogy fogadta ezt a kitüntetést?  

- Örvendtem, hogy értékelték a munká-
mat. A polgármester úrnak is megkö-

szöntem. Az őszinte, hűséges munkát 
mindig értékelték. Az évek alatt többször 
is kaptam oklevelet, amit őrzök azóta is.  
 « Pista bácsi az évek alatt sokféle elismerésben részesült. A bizonylatokat azóta is büszkén őrzi.  

  Kitartásból jeles  
Folytatás a 6. oldalról 
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    A gyergyóremetei falunapok második napján, az alszegi 
ünnepi mise után Vendégh Zsolt, biatorbágyi újságíró kér-

dezte Borboly Csabát, Hargita Megye Tanácsa elnökét a 

székelyföldi medvék problémájáról. 

- A romániai médiában sűrűn hozza szóba a székelyföl-

di medvék problémáját, amely már igencsak befolyá-

solja a mindennapokat. Ekkora gond lenne ez? Kicsit 

„szakértőjeként” is kérdezem erről. 

- Nem vagyok szakértője a kérdésnek, csak hangot adok 

minden fórumon annak a fájdalomnak és kínlódásnak, ami-
vel nap, mint nap szembesülnek a gazdák. Hargita megye 

erdős területei elbírnak 400 medvét. Ezzel szemben most 

1570 ez a létszám, ebből pedig hetven az, amelyet úgy hí-

vunk, hogy „kármedve”. Ezek már rászoktak arra, hogy 
megtámadják az embert, rászoktak arra, hogy egyedüli táp-

lálékforrásuk az, amely a házunkban van, az udvarunkon, a 

méhkaptárainkban. Ezt kellene megérteni. Mi büszkék va-
gyunk a medvéinkre, és évszázadokon keresztül megőriz-

tük őket, szemben Európa más országaival, ahol kipusztí-

tották őket. Nincs baj a medvékkel, baj van néhány egyed-

del. Baj van azzal, hogy egyes központi romániai médiában 
keltett hisztériakeltés akadályozza a tudatos vadgazdálko-

dást. A teljes tiltást vezették be ezelőtt másfél évvel és az 

óta például megyénkben mintegy 1000 medvebocs (!) szü-

letett és növekedett fel. És igazából túlszaporulat miatt nin-
csen már hely. A medve nem olyan, mint mi. Hogy bár 

sokan élünk egy családban, de mégis elférünk egy kicsiny 

szobában. A vadállatoknál a természet törvényei szigorúak, 

emiatt bekényszerülnek hozzánk, településeinkre. S itt a 
baj, hogy bekényszerülnek udvarainkra, megtizedelik állat-

állományunkat. Romániában sajnos nincsen törvény erről, 

amiért jelenleg harcolunk. Tehát, ha egy medve elpusztul 
egy ember hibájából, akkor 40 ezer lejes büntetésre és bűn-

ügyi eljárás az eredménye. Ha egy ember megcsonkul egy 

kártevő medve támadását követően, a sürgősségi ellátás 

még ingyenes, de azon kívül semmi joga nincsen ennek az 
embernek. Két újabb eset is volt a napokban Csíkmadara-

son. Első körben ezzel a 70 medvével szeretnénk kezdeni 

valamit. Bebizonyosodott, hogy az elszállítás nem megol-
dás, mert a medve, ahol jól érezte magát és megszokott, 

oda mielőbb vissza fog jönni.  

  

- Néhány napja szerveztek Bukarestben ezzel kapcso-

latban demonstrációt. Milyen eredménnyel jártak? 

- Székelyföldről mintegy ötszázan bementünk. Ez volt 

az első magyar demonstráció Bukarestben. Sokan le 

akartak minket beszélni erről, hogy ezt hagyjuk ki. 
Mondták, hogy menjünk csak be két autóval és üljünk le 

kávé mellett beszélni miniszter Asszonnyal. Volt ered-

ménye a demonstrációnak, mert kihirdette a jogszabály-

tervezetet, egy miniszteri rendeletet, amellyel végül 140 
(bár még 175-ről is szó volt) medve kilövését engedé-

lyezné a román állam. A következő lépés, hogy van egy 

társadalmi konzultációs folyamat július közepétől, mi-
szerint a miniszterelnök módosítsa a jogszabályok átlát-

hatóságát. biztosító 2003/52. sz. törvényt, hogy ne kell-

jen várni másfél hónapot a kihirdetésre. Mert ebben az 

ütemben, ahogy zajlanak, minden nap medvetámadások-
ra számíthatunk. Semlegesíteni kéne ezeket a problémás 

állatokat, hogy ismét helyreálljon a normális rend az er-

dőkben és környékén, Székelyföldön. Volt tehát eredmé-

nye a demonstrációnak, mert ha van egy összefogás és 
erőfelmutatás, akkor Bukarestben is sikerrel járhatunk.                                     

Vendégh Zsolt - Biatorbágy  

Postscriptum (utóirat) A fenti interjú egy ez év július 
közepi, bizakodó politikusi és közéleti álláspontot muta-

tott be. Egy „pillanatfelvétel”, amelyből sok mindent 

megtudhat az olvasó. Közben eltelt másfél hónap és saj-

nos a minisztériumi rendelet még nem jelent meg Romá-
niában. Emellett a nyár sajnos egyre több medvetáma-

dásról és a probléma változatlan meglétéről szólt.  

Szeptember 15-ig gyűjtik  

az aláírásokat a vadkár petícióra 
 

     Idén tíz esetben sebesített meg medve embert Hargita 

megyében, közülük fele már aláírta azt a petíciót, amellyel 

Hargita Megye Tanácsa a nép ügyvédjéhez fordul a nagy-
vadak ügyében. Mint arról már sokfelé hírt adtak, augusz-

tus 30-án elkezdődött az aláírásgyűjtés a nagyvadak ügyé-

ben. Hargita Megye Tanácsa felkérte a helyi önkormány-

zatokat és az egyházat is, hogy segítse az aláírásgyűjtést.   
A petíció elektronikusan elérhető itt:  

http://hargitamegye.ro/vadkarpeticio.html 

 

    A Régiók Bizottságának tagjaként Borboly Csaba a 
medvék által okozott károk témájában tesz jelentést a Ré-

giók Bizottságában.  

Hangot adok annak a fájdalomnak,  

amivel mindennap szembesülünk Székelyföldön… 
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« FERENCZ EDITH tanítónő  

Gyergyóremete  

a B ligában játszik 
 

 
 

    Gyergyóremete teremlabdarúgó 

csapata az eddigi eredményei meg-
koronázásaként a 2017-2018-as 
idényben lehetőséget kapott a Ro-
mán Labdarúgó Szövetség által 
szervezett teremlabdarúgó bajnok-
ság második élvonalában való rész-
vételre, ami páratlan lehetőség kö-

zségünk teremfoci életében. Az 
edzések már javában folynak, és a 
csapat lázasan készül az első meg-
mérettetésre.  
    A bajnokság első fordulóján, 
szeptember 17-én, vasárnap,  a 
gyergyóremetei sportcsarnokban, 
az újonc csapat jogával élve, a Ke-

reszthegy SKE hazai pályán ját-
szik, ellenfele a Luceafărul Buzău 
csapata lesz. 
      A 12 csapatot (2-2 csapat Har-
gita, Buzău, Brassó megyékből 
illetve 1-1 csapat Neamț, Botoșani, 
Hunyad, Kolozs és Kovászna me-

gyékből) magába foglaló B osztály 
oda-vissza alapon zajló őszi-
tavaszi szezonból álló 22 fordulós 
bajnoki rendszer. 
     A keretünket 16 játékos alkotja 
és csak leigazolt játékossal lehet 
benevezni (ez már a megyei baj-

nokságból már nem újdonság).  
     Reménykedjünk a tisztes hely-
tállásban és amennyiben többre 
vihetjük, annak csak örülni fogunk. 
Az anyagi vetülete nem kevés egy 
ilyen vállalkozásnak, ezért arra 
buzdítok minden vállalkozót, de 
akár magánszemélyt is, hogy aki 

csak teheti segítsen a csapat anyagi 
gondjain. 
     Annyiszor lehetett hallani az 
utóbbi években, hogy bezzeg haj-
danában milyen jó volt meccsekre 
kijárni…  
Most itt lesz a lehetőség belekós-

tolni a teremfoci második vonalá-
ba. Gólokban biztos nem lesz hiány 
a nagypályás focihoz képest. Minél 
többen jöjjünk el és buzdítsuk csa-
patunkat, hiszen a „Hajrá, Reme-
te!” csengése szüli meg a „Szép 
volt, Fiúk!” örömünnepet.  

     A mérkőzésre a belépés 
 ingyenes. 

 

    Negyedik alkalommal szerveztük 

meg a román tábort kisiskolásoknak 

július 17 – 21 között. A táborban 48 

gyerek vett részt, előkészítő, első és 

második osztályosok, de részt vett 

pár nagyobb diák is. A tábor prog-

ramja reggel 9 órától du. 4 óráig tar-

tott, 12 órakor közös ebéddel a Kö-

zösségi Házban.  

    A napot közös tevékenységgel 

indítottuk, majd a gyerekek két cso-

portban, korosztályokra osztva, élet-

kori sajátosságaiknak megfelelően 

folytattuk a munkát. A tábor célja a 

román nyelven való kommunikációs 

készségek fejlesztése játékos, szóra-

koztató módon, valamint románul 

társalogni a táborban adódó minden 

élethelyzetben. Utolsó nap, pénteken 

14 órától a szülők részvételével egy 

kis bemutatóval zárult a tábor, a gye-

rekek bemutatták a héten tanultakat. 

Minden gyerek részvételi oklevelet 

és labdát kapott ajándékba.  

     Köszönöm Bakos Melinda tanító 

néninek a segítségét, a közös és a 

csoportos tevékenységek sikeres ki-

vitelezésében és megvalósításában. 

Köszönöm az iskola vezetőségének a 

segítséget, az Avully-Remete Alapít-

ványnak, a községi Önkormányzat-

nak az anyagi támogatást, a szülők-

nek a támogatását és érdeklődésüket, 

Divoiu Editnek az élvezetes sport 

órát. 

 

« A tábor célja a román nyelven való kommunikációs készségek fejlesztése játékos, szórakoztató módon. 

Játszva tanuljunk románul  

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

Nyári judó eredemények 
        Judósaink a nyári szezon vége fele több hazai illetve külföldi versenyen is 
részt vettek, ahol szép sikereket értek el.  
    Ivácson Andrea Ausztriában, Graz városában lépett tatamira egy nemzetközi 
versenyen, ahol 12 ország 600 sportolója között küzdött a minél jobb helyezésért.  
Itt a gyergyóremetei sportoló, az U18-as korosztályban 57 kg-os súlycsoportjában 
3. helyezést ért el, ami nagyon jó eredmény figyelembe véve az erős mezőnyt. A 
versenyen való részvétel anyagi hátterét az ANTARES Románia KFT biztosította. 

     Ezzel egyidőben, Nagybányán az U12 és U13-as korosztályosok részvételével 
zajlott az országos bajnokság. Ezen a vetélkedőn két remetei sportoló vett részt.  
Sajnos dobogós helyet nem sikerült szerezniük, de így is az élmezőnybe kerültek 
Ivácson F. Attila U13-as korcsoportba 5. helyezést, míg Ilyés Nándor Benedek 
U12-os korcsoportban 7. helyezést ért el. 
     A nyári szezon ezzel be is zárult, de egy kis pihenés követően, már két edzőtá-
borba vettek részt remete judósai. Ezek segítségével készülnek az őszi versenyekre 

mivel az iskola kezdéssel jönnek az országos földharc bajnokságok.  « MEZEI RAJMOND edző  
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« BAKÓ ANTAL plébános 

       Szent István király ünnepe a világon bárhol élő magyar 
ember számára nagy ünnep. Más világrészekről is hazaván-
dorolnak ilyenkor az igaz magyar emberek. Minden évben 

előtérbe kerül újra a Szent Jobb, a Bazilika, a körmenet, a 
tűzijáték, a zászló felvonás, az új tisztek avatása, stb. Talál-
kozik sok jó magyar hazafi. Szóval, van minden, ami az 
együtt érző szíveket melegíti. István király a haladó szelle-
mű uralkodó évente összegyűjti alattvalóit.  
      Ezen az ünnepen Gyergyóremete katolikus népe is 
„megmozdul”, hetekkel előtte megvizsgáljuk a kicsibükki 
templom kerítésének állapotát, tisztába tesszük a Szent Ist-

ván nevére szentelt kis templomunkat, hiszen minket is , 
idén is újra vár a szent király. Olyan jó együtt ünnepelni az 
egész magyar nemzettel! 
     Ebben az évben szomorú halálos baleset és lakodalmak 
is szűkítették a búcsúsok számát, mégis szép számmal jöt-
tek el híveim az augusztus 19-én megtartott búcsúra. Szíve-
met lelkipásztori boldogság töltötte el a Kicsibükkbe törek-

vő híveim láttán és örvendett a lelkem a Rózsafüzér imád-
ságot hallgatva a gyóntatószékben ülve. A  kisgyermekek 

száma, akiket szüleik ez évben elhoztak reményt nyújt arra, 
hogy ennek a kis templomnak évtizedek múlva is lesznek 
megbecsülői, fenntartói. 
    István király ez évi üzenetét Páll Vilmos salamási plébá-
nos tolmácsolta, aki pár hagyományos, „szentistvánnapi” 

mondat után rátért aktuális mondanivalójára, nevezetesen 
arra, hogy a jelenlévők közül már sokan magyar állampol-
gárok és ez a „státus” nemcsak jogokat, hanem kötelessé-
geket is szül az anyaország iránt. Tehát: ne csupán az érke-
ző kedvezményeket várjuk, hanem figyeljünk a politikai  
üzenetekre, felhívásokra is, amelyek Magyarország irányá-
ból érkeznek. Valamit valamiért. Köszönjük az igehirde-

tést! 
     Köszönjük a fúvószenekarnak a közreműködést, amely-
lyel színesebbé, „hitelesebbé” tették az ünnepünket, köszö-
net azoknak, akik a megvendégelésről gondoskodtak, a 
gyergyóremetei hölgy testvérünknek, aki költeményeivel 
minden évben az ünnep magasába emeli lelkünket. 
      Istenünk, köszönjük a napsütéses időt, amelyet adtál 
nekünk! Szent István Király, köszönjük a szép ünnepet! 

                           

KICSIBÜKKI BÚCSÚ   

« István király a haladó szellemű uralkodó évente összegyűjti alattvalóit.  

« A fúvószenekar színesebbé, „hitelesebbé” tette kicsibükki ünnepünket. 

II. Gyergyói Szemle  
Nyári Találkozó 

     2017. szeptember 2-án került sor a II. Gyergyói Szemle 

Nyári Találkozóra, melyen 20 Gyergyó térségi tudományos 

kutató, intézményvezető és néhány egyetemi hallgató vett 

részt. A találkozó célja a térségtől távol élő magasan kép-

zett személyek és a helyben élők kapcsolatának erősítése, 

együttműködésének kialakítása.  

    A találkozón több olyan személy vett részt, aki tavaly 

még nem volt, habár kevesebben voltunk idén. A Gyergyói 

Szemle Egyesület térségi hálózatépítő projektjeinek bemu-

tatása után Dr. Dániel Botond, a Gyergyói Közösségi és 

Szociális Erőforrásközpont vezetője bemutatta a Gyergyói 

Szemle Egyesülettel közösen működtetett mentorprogra-

mot, ami az egyetemi hallgatók és fiatal kutatók szakmai 

mentorálasát segíti elő a térségben. Az ebédet követően, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet meghívottai, Schwarz 

Gyöngyi és Marelyn-Kiss József bemutatták a 2015-ben 

készített, térségünk gazdasági fejlesztéséről szóló kutatá-

suknak eredményeit. A bemutatót több órás beszélgetés 

követte a meghívottak részvételével. A találkozó egy újabb 

állomás volt a kapcsolatépítésben, egymás megismerésé-

ben, ami a térség problémáiról való együttgondolkodást 

segíti elő.      
          « NAGY JÓZSEF  « A Csutakfalvi Közösségi Házban megtartott rendezvényt Gyergyóremete Önkormányzata támogatta 
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« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

     2017. július 14 és augusztus 12 

között négy korosztály ünnepelt kor-

társaival együtt. Majdnem 250 közsé-

günkben született személy illetve azok 

hozzátartozói (a 70 évesek, majd ezt 

követően az 50 évesek, őket követték a 

60 évesek, míg végezetül a 40 évesek) 

adtak hálát az eltelt évekért. 
 

     Ahány ember, annyi életút. Kinek 
göröngyösebb, kinek simább út jutott 
osztályrészül, de egy mindannyiunk-
ban közös volt: az, hogy megértük a 

kerek évforduló megünneplését. S ez 
nagyon fontos és értékes dolog, ugya-
nis gondoljunk csak bele, hogy hányan 
egyezkedtek volna akár abban is a 
Fennvalóval, hogy mind göröngyös 
úton is, de érjék meg ezt az életkort. 
Sajnos nekik ez a kegyelem nem ada-

tott meg. 
     Az összetartozás ünnepének is ne-
vezhetnénk a kortárstalálkozóinkat, 

mert ilyenkor akár a tengeren túlról is 
hazajönnek a szülőfalunkból elszárma-
zott ünnepeltek. A múlt felidézése 
visszarepít gondolatban az iskolapad-
okig, de akár az óvodás korig is. Majd 
a feledhetetlen ifjúkorba, aztán család-
alapításhoz. Minden életkornak meg-
vannak a problémái, élményei. 

   „Én döntöm el, hány éves vagyok, és 
nem az anyakönyvi kivonatom.”, 
mondta Geszti Péter egy alkalommal, 
amikor életkoráról faggatták. Mi 50 
évesek is így vagyunk ezzel valahogy. 
   Kedves kortársaink! Az igaz, hogy 
minket ez alkalommal az anyakönyvi 

kivonatunk szerinti születési évforduló 
megünneplése hozott össze, de azt hi-

szem sokan vagyunk úgy, hogy ma-
gunk sem hisszük el azt, amit az anya-
könyv mutat. Egyesek negatívan keze-

lik azt, hogy már 50 évesek lettünk és 
állítják, hogy „meg vagyunk öreged-
ve.” Mások viszont Istennek hálát adva 
annak örülnek, hogy megérték ezt a 
szép kerek évfordulót és bizakodva 
tekintenek a jövőbe, még néhány évti-
zed reményében. Talán nekik van iga-
zuk... 

     Azon a napon mindannyian úgy 
éreztük, hogy itt a helyünk. Együtt ün-
nepelni és hálát adni az eltelt öt évti-
zedért felemelő és egyben csodálatos 
érzés. Vissza nem térő alkalom. 
A szülőföld vonzása egyre mélyebb 
árkokat ás lelkünkben és időnként va-

lami külső erő mindig hazacsalogat, ha 
néhány órára is. 
A szülőfaluval való újbóli találkozás  
az édesanyai simogatáshoz hasonlítha-
tó. Megnyugtat, feltölt és útnak ereszt, 
majd fürkésző szemekkel néz a távozó 
gyermeke után, hogy vajon látja-e még 

valaha.  
    A jövőt illetőleg, csak buzdítani sze-
retnék mindenkit, hogy tegyünk ennek 
a szép hagyománynak a továbbadásá-
ért, átvételéért és fennmaradásáért.  
Az összetartozás hónapjára szükség 
van, mert így az itthon élő és elszárma-
zott kortársak felidézhetik az eltelt időt 

és a múltból merített tapasztalataikat 
megosztva hasznunkra válhatnak a 
jövőben. 
  « Kitartással végigcsinált hangszerpróbák a siker ára.  

Könyvbemutató beharangozó 
 

                                                                      
Frigyesy Ágnes:  
Az Úr csodásan 
működik –  
Erdélyi nagy Tanú-
ságtevők – Ferencz 

Béla Ervin OFM, 
Tőkés István, Bíró 
János Antal OFM 
című kötete. 
    

     Takaró Mihály, 
Magyar Örökség-
díjas irodalomtörté-
nész, a kö-
tet bevezetőjében 

így ír: „ Hiánypót-
ló, egyszersmind 

friss, eredeti munkát tart az olvasó a kezében. A Szalézi 
Szent Ferenc-díjas, sokszínű és sokrétű munkát végző újságíró 
Frigyesy Ágnes arra vállalkozott, hogy a történelmi félmúltat 

és jelent összekötve, felekezeti korlátokon túllépve, három 
„istenszolga” életútját bemutatva példákat tárjon elénk, XXI. 
századi magyarok elé arról, hogy a hit, a szeretet, a remény 
örök megtartó erő, mely bátorságot, hűséget, bizodalmat te-
remhet abban, aki mindvégig, rendületlenül ezekbe kapaszko-
dik…” 
     Urbán Erik ferences szerzetes, érseki helynök, a csíksom-
lyói kegytemplom igazgatója a kötet ajánló soraiban rámutat: 

„Sokatmondó a kötet címe is (…) Nemcsak az a célja, hogy 
csupán emlékeztessenek egy adott kor-
ban, politikai rendszerek viszontagságai között nagyrészt le-
élt életutakra, hanem az egyes eseményekben felismerjük Is-
ten gondviselését népe iránt, hiszen minden időben megadja 
azon karizmatikus személyeket, akik elveszítik életüket Iste-
nért és felebarátiakért, így kiteljesítve azt.” 

     A könyv remetei bemutatója szeptember 8-án, pénte-

ken, 19 órától lesz a Tanácsteremben. 

Az összetartozás hónapja Gyergyóremetén 



Képes Vagyok 
Gyergyóremete község  

havonta megjelenő lapja 
 

Kiadó 

Gyergyóremete  
Önkormányzata és  

Polgármesteri Hivatala  
 
 

Szerkesztőségi tagok:  

Barabás Zsófia 

Laczkó Margit-Hajnal 
Portik-Bakai Ádám 

Fotó:  
Portik-Bakai Ádám 

 

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 www.gyergyoremete.ro  
honlapon is olvasható. 
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ANYAKÖNYV 

Születés 
Portik Bendegúz 

Petréd Kamilla 

Portik Kristóf 

Ivácson- Barát Krisztina 

Ivácson Emília 

Bahnă Antonia Alesia 

Ferencz Erzsébet 
 

Nász 
      Portik Cseres Zoltán és Por-

tik Tímea 
Portik Attila és Borbély Enikő 

Portik Szabolcs Ervin és Farkas 
Izabella 

Ferencz Péter és Bajkó Tímea  

 

Gyász 
Ivácson Mária  1928 

Portik Mária   1938 

Laczkó Irén   1936 

Péter Anna   1935 

Pál Attila József   1934 

Brassai Attila   1960 

Laczkó Sándor   1929 

Divoiu Marian   1938 

ANEKDOTA 

KÖR kép 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

    110 éve, 1907-ben a gyergyói 

járásülés jegyzőkönyvéből:  

 

    A térségben van 7 takarékszövet-
kezet, 2 hitelszövetkezet, 2 bank, 7 
ügyvédi iroda, 1 villanytelep 
(Gyergyószentmiklós), 1 tenisz, 2 
korcsolya, 1 fotbalegylet, 1 közkór-
ház, 8 orvos, 5 fűrészgyár, 1 szesz- 
és sörgyár, királyi járásbíróság, te-
lekkönyvi hatóság hat bíróval, csen-

dőr szakaszparancsnokság, állam-
vasúti szakaszmérnökség, 2 újság, a 
Gyergyó és a Gyergyói Hírlap.  
     Elkezdődik Gyergyószentmikló-
son Lengyel János és Szenkovits 
Jenő cementgyárának építése. Kút-
gyűrűket, csatorna kifolyókat, sertés

- és baromfi itatóvályúkat , pinceaj-
tókereteket gyártanak.  
     Ekkor jelenik meg természetesen 
Gyergyószentmiklóson az első au-
tomobil. 

TUDJA-E, HOGY? 

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal  

     Az öreg székely nekiáll reggel 
egy nagy farönköt faragni. Elmegy 

a háza előtt a szomszédja és meg-

kérdi: 

 - Mi lesz abból, szomszéd?  
- Ebből, fiam, gerenda! - válaszol 

a székely.  

    Nem sokkal később a szomszéd 

megint elmegy a ház előtt, látja, 
hogy az öreg még mindig nagy 

munkában van, így bekérdez is-

mét: - És abból mi lesz, szom-

széd?  
- Ebből, fiam, kocsirúd.  

   Dél tájékán a székely térdig érő 

forgácsban ül, és még mindig fa-
rag. A szomszéd újra kíváncsisko-

dik:  

- Ebből mit farag, szomszéd?....  

- Ebből, fiam, szék lábát.  
    Estefelé már nagy halom for-

gács gyűlik össze az öregnél, de ő 

még mindig farag. A szomszéd 

hogy ismét érdeklődik:  
- Mi lesz abból, szomszéd?  

Mire az öreg:  

- Ebből, fiam, fogpiszkáló... ha el 

nem rontom már megint...  

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon 
tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismer-
je a jól végzett munka örömét, megízlelje az alko-
tás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és 
megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”    
Szentgyörgyi Albert 

Molnos Lajos: Becsengetés 
Ezerszínű, kedves nyár: 

elszállt tarka lepke – 
Csitri-csivi fecskék 

sem ülnek az ereszre… 
 

Hosszú, nagyvakáció: 
már csak emlék, álom – 

Szép volt, jó volt, s hogy eltelt, 
kicsit még sajnálom. 

 

De szólít az iskola, 
s padok, térkép, tábla 
ha tehetnék, futnának 

elénk az utcára. 
 

Mint egy nyüzsgő hangyaboly, 
olyan lett az osztály, 

s csupa kérdésekből állunk: 
„… hát te hol nyaraltál? 

…tenger? …tábor? …fenyvesek?...” 
Emlékek cikáznak: 

egy-egy fényes darabja 
az elsuhant nyárnak. 

 

Nézzük egymást kacagva: 
„ – Pityu, hogy megnőttél!... 

- Kati, Palkó, te talán 
kávéban fürödtél?!...” 

 

Szép volt a vakáció, 
mint egy színes álom, 

de hogy eltelt, oly nagyon 

most már nem is bánom. 

Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás! 
 

Hangosabbak ma az utcák, 
Gyerekektől népesek, 

Valahogyan még a nap is 
Szebben ragyog, fényesebb. 

Izgatottan várt e napra 
Minden kezdő kisdiák: 

Az iskola előttük is 
Kitárja ma kapuját. 

Megtanulnak betűt vetni 
A tétova kis kezek: 

Csengő-bongó szép szavakkal 
Telnek majd a füzetek, 
Ma, amikor útnak indul 

A sok kicsi iskolás, 
Kívánjuk, hogy öröm legyen 

Számukra a tanulás!  

GONDOLATOK TANÉVKEZDÉSRE  

http://www.operencia.com/versek/iskolakezdes/1379-molnos-lajos-becsengetes

