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KépesVagyok 
 Gyergyóremetei 

ELŐ kép 

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

« A jubileum alkalmával minden résztvevő „tízest 

kapott”, amiért eljött a Képes Vagyok születésnapi 

ünnepségére. A süteményeket rejtő mézeskalácsdo-

boz Balázs Hajnal munkáját dicséri.  

« Az ünnepséget a kereken 10 éves Györfi Anzelm szavalata nyitotta meg, majd előadás, képvetítés és felolvasás tette színessé a jubileumot.  

   2007 áprilisában látott napvilágot 
Gyergyóremete Község közéleti, kulturális 
lapjának első száma. Bár tavasz volt, nem a 
gólya hozta, hanem néhány ember együttgon-
dolkodásának eredményeként született. En-
nek a jeles eseménynek éppen tíz éve.  
    Tíz év. Számomra szinte hihetetlenül hang-
zik, hogy a gyergyóremetei Képes Vagyok 
ezelőtt egy évtizeddel született. Érdekesség-
képpen számvetést végeztem, hogy lelki sze-
meink előtt láthassuk a Képes Vagyok család-
fáját. A tíz év alatt 120 lapszám jelent meg, 
megtoldva két különkiadással. Az újszülött-
ből minden hónapban több száz másolat ké-
szült. 2016-ig 700-as példányszámban jelent 
meg hónapról-hónapra. Ez évente 8400 kéz-
besített újságot jelent. Mostanáig, tehát meg-
közelítőleg 90.000 darabról beszélhetünk, 
ami eljutott ingyen a remetei olvasók kezébe, 
Gyergyóremete Önkormányzatának anyagi 
támogatásával. (Jelenleg 1000-es példány-
számban jelenik meg az újság.) A gyergyó-
szentmiklósi F&F International Nyomda és 
Kiadó dolgozóinak, de mindenekelőtt 
Mincsor Szabolcsnak köszönhetően az aszta-
lunkra kerülhetett az az újság, amely Önökért 
van, Önöknek van.  
     Április 24-én a születésnapi ünnepségre 
nagyon sokan eljöttek. A polgármester úr 
köszöntőjében örömét fejezte ki, amiért ennyi 

éve folyamatosan megjelenik a Képes Va-
gyok és a helyi nyilvánosság része. Barabás 
Zsófia szerkesztő a helyi (lokális) lapok tar-
talmi illetve formai követelményeiről, szere-
péről, küldetéséről beszélt.  
Vetített képekkel, megjelent újságcikkek fel-
olvasásával tekintettünk vissza az elmúlt 10 
évre. Az estet Polgár Szabolcs zongorajátéka, 
Varga Eszter éneke és Györfi Anzelm szava-
lata tette teljessé. Erre az alkalomra megsze-
mélyesített Képes Vagyok mappa jelent meg. 
Ennek odaajándékozásával köszöntük meg 
azok munkáját, akik írtak a lapba.  
     Ez a pozitív melléállás minket, a lap mel-
lett bábáskodókat jó érzéssel töltött el. Érez-
tük, hogy nem volt hiába az eltelt 10 év, hi-
szen mint a mesében, sokszor éjt nappá téve 
dolgozunk azon, hogy ez a lap folyamatosan 
létezzen és tartalmilag értékes legyen. Külön 
köszönet Barabás Zsófiának, aki a tíz éves 
lapunk mellett áll a létrejöttétől mostanáig. 
Bízunk benne, hogy továbbra is szívén viseli  
sorsát.   
      Befejezésként csak annyit kérek Önöktől, 
hogy továbbra is álljunk a Képes Vagyok 
mellé. Elsősorban ne tűzgyújtót lássunk ben-
ne, hanem egy olyan újságot, amely értünk 
van, rólunk szól. 
    Isten éltessen sokáig, Képes Vagyok! 
       

10 éve Képes Vagyok 



KÖR kép 

 
Elsőáldozás 

 

2017. május 14-én, vasárnap,  
a 11 órás szentmise keretében lesz 
Gyergyóremetén az elsőáldozók 

ünnepi szentmiséje. 
Helyszín a Szent Lénárd  

plébániatemplom.  
 

Zongorakoncert  
 

Május 19-én, pénteken, este 7 órá-
tól Szőcs Botond zongorakoncert-
je lesz a helyi művelődési házban. 

Érvényes  
a Zenei Évad bérlet.  

 

VI. Gyergyó-medencei 
Gyermek- és Ifjúsági 

Színjátszó Találkozó  
 

2017. május 19-20, (péntek – 
szombat) között a helyi Fráter 

György Általános Iskola megszer-
vezi a VI. Gyergyó-medencei 

Gyermek- és Ifjúsági Színjátszó 
Találkozót. 

Helyszín a Balás Gábor  
Művelődési Ház. 

 

Szent Rita búcsú 
 

2017. május 21-én, vasárnap lesz 
az alszegi Szent Rita kápolna  

búcsúünnepe.  
Az ünnepi szentmise kezdete  

délután 5 óra. 
Ünnepi szónok: Gál Hunor,  

a gyergyói örmények plébánosa. 

 
Mesejáték 

 

A Marosvásárhelyi Ariel  
Ifjúsági - és Gyermekszínház 
2017. május 23-án, kedden, 

 12 órától bemutatja  
a Tejkút című mesejátékát. 
A mesejáték az idei évad  

3. előadása.  
Helyszín a Balás Gábor  

Művelődési Ház.  
Jegyek ára bérleteseknek 6 lej, 

másoknak 7 lej.  
 

    Tizenegyedik alkalommal végez ingyenes szűrővizsgálatot Hargita megyében a 
magyarországi Bács-Kiskun megyéből érkező orvoscsoport. Az akció helyszíne 
ezúttal községünk lesz. A tervek szerint naponta kétszáz felnőttet és ötven gyerme-
ket fognak megvizsgálni. A szűrőprogram idejére a Bács-Kiskun megyei 
orvoscsoport egy komplett labort is hoz, felszerelésekkel.   
    A következő szakágakban végeznek szűréseket: sebész, szülész-nőgyógyász, neu-
rológus, kardiológus, tüdőgyógyász-belgyógyász, fül-orr-gégész, radiológus, bőr-
gyógyász, reumatológus, gyermekorvos. 
    Az érdeklődőket megkérjük, jelentkezzenek a családorvosoknál, mert a vizsgála-
tokhoz előzetes bejelentkezés szükséges. Lehetőség szerint ultrahang és laborvizsgá-
latok elvégzése is megtörténik. 
 

« SIMON KINGA animátor 

    A G10- Gyergyó Régió Helyi Fejlesz-
tési Akciócsoportja újabb pályázati le-
hetőségeket hirdet, az Önök véleményé-
vel, ötleteivel, segítségével összeállított 
Helyi Fejlesztési Stratégia alapján, ahol 
lehetőség nyílik 10 településen (Remete, 
Ditró, Szárhegy, Alfalu, Csomafalva, 
Újfalu, Vasláb, Borszék, Holló, Töl-
gyes) a helyi önkormányzatoknak, civil 
szervezeteknek, kis- és középvállalkozá-
soknak, közintézményeknek valamint 
vallási intézményeknek támogatásban 
részesülni.  

    Az első szesz-
szióban kiírásra 
kerülő intézke-
dések listája 
hosszú és válto-
zatos, a 2014-
2020- as perió-
dusban az itt 
felsorolt intéz-
kedéseket lehet 
megcélozni:  

- trágya tároló építését, mivel az állatte-
nyésztési ág a régióban hanyatlásban 
van, a gazdaságoknak nehéz egy ekkora 
beruházás egyedüli finanszírozása. 
Továbbá mezőgazdasági termékek fel-
dolgozását és értékesítését, hiszen a tér-
ség nagy hagyományokkal rendelkezik 
az élelmiszeripari ágazatban, de a meglé-
vő mennyiség jóval a lehetőségek alatt 
van. 
    Lehetőség nyílik biomassza feldolgo-
zására mezőgazdasági és erdős területek-
ről való tisztításból, ugyanis kötelező a 
területek letakarítása, de a szóban forgó 
végtermék nincs használva hőtermelésre, 
hanem tőlünk távolabb van elszállítva és 
eladva. Szintén biomasszán alapuló fűtés
- és melegvíz-rendszerek bevezetését is 
támogatják, tudniillik nincs földgáz háló-
zat a környéken, a közintézmények fűtési 
tűzifát használnak, ami nem megújuló 

energiaforrás, a szükséges hőigényt más-
sal is lehet fedezni.  
   Szociális szolgáltatásokhoz szükséges 
épületek újítására és felszerelésére is 
kaphatnak pénzt pályázók, mert elenyé-
sző számban vannak jelen ezen tevé-
kenységek a környékünkön.  
Emésztőgödör - szippantó autó és ökoló-
giai mobil WC- k vásárlására is lehet 
pályázni, a víz minőségének megőrzése 
érdekében.  
    Emellett prioritás a közvilágítás haté-
konnyá tétele, az energiahatékonyság és 
a közúti biztonság fenntartásáért. 
    Benne foglaltatik a központon lévő 
épületek felújítása és új funkciókkal való 
ellátása, merthogy ezek megrongálódtak, 
vagy nem megfelelő funkciókkal vannak 
ellátva.  
És végül, de nem utolsó sorban kemping 
típusú táborok létrehozására is nyílik 
lehetőség, gyerekeknek, fiataloknak tá-
boroztatásához.  
    A támogatásokról való tájékoztató 
megszervezése május 2-a és 12-e között 
minden fent említett helységben sorra 
kerül.  
Az első bemutatóra itt, Gyergyóremetén 
kerül sor, május 2-án, 15 órától a 
gyergyóremetei Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében, ahová minden kedves 
érdeklőt szeretettel várnak.  
    Amennyiben ez az időpont a lap meg-
jelenése előttre esik, az érdeklődőknek a 
Cseres Tibor tér 22- es szám alatti szék-
helyen a G10 munkatársai állnak szíves 
rendelkezésükre, munkanapokon 8 és 16 
óra között.  
    Használják ki az Európai Unió adta 
lehetőségeket, pályázzanak vissza nem 
térítendő támogatásra, vidékünk, gazda-
ságunk fejlesztésére, életszínvonalunk 
javítása és jövőnk érdekében.  

Leader pályázati lehetőségek  

JELENTKEZNI LEHET  
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSRE  

 

Gyergyóremete, Egészségház, május 29-június 2. 



KOR kép 

A cigányságról  
(5. rész) 

 

      A cigány nyelv az indoeurópai 
nyelvcsaládhoz tartozik. Rokonságban 
áll a nagy indiai nyelvekkel, így a hindi-
vel és az ókorban beszélt szanszkrittel. 
Az indiai alapszókészlet mellett a cigány 
nyelv számos perzsa, örmény és görög 
eredetű szót is tartalmaz. Attól függően, 
hogy vándorlásaik során a cigányok mi-
lyen földrajzi helyekre telepedtek, a be-
fogadó lakosság nyelvéből is sok szót 
átvettek. Így, a kárpát-medencei cigá-
nyok nyelvét romungro nyelvként is 
tartják számon a magyarból átvett tömér-
dek szó miatt. 
     Vallásuk legtöbbször a körülöttük 
élő népekével azonos. Például a törökor-
szági, boszniai, makedóniai cigányok 
muzulmánok, az észak-és közép-
európaiak protestánsok vagy katoliku-
sok. Az orosz, ukrán, szerb és bulgár 
cigányok ortodoxok. Az utóbbi időben 
terjednek közöttük a különböző 
neoprotestáns szekták is. 
      Szellemi kultúrájukba a cigányzene- 
és tánc bír a legnagyobb jelentőséggel. 
E tekintetben nehány zenész egyéniséget 
említek meg, akik a magyar kultúrkört is 
gazdagították: Czinka Panna (1711-
1772) zenekarvezető, prímás. Művésze-

tét Európa sok országában megcsodál-
ták. Berki László (1941- ) zenekarveze-
tő, prímás, zeneszerző. 1968-tól a Ma-
gyar Állami Népi Zenekar prímása. 20 
önálló hanglemeze jelent meg. Bihari 
János (1764-1827) zeneszerző cigány-
prímás. Néhány szerzeményét klasszikus 
zenészek is feldolgozták. Boros Lajos 
(1925-2014) a Száztagú Cigányzenekar 
prímása. Dankó Pista (1858-1903) nóta-
szerző. Zenekarával bejárta az egész 
országot. Az Eltörött a hegedűm művét 
ki ne ismerné? Boka Károly (1808-
1860) zenekarvezető, prímás, Kossuth 
Lajos kedvenc zenésze volt. A klasszi-
kus zene nagy alakja Ruha István (1930-
2004) hegedűművész, 1958-tól a kolozs-
vári Filharmónia szólistája és 1963-tól a 
kolozsvári Konzervatórium tanára volt. 
     Államilag fenntartott, törvényesen 
rögzített státusú és költségvetésű, hivatá-
sos színészekkel játszó cigányszínház 
csak kettő van a világon: A szlovákiai 
Pozsonyban (Felvidék) és az oroszorszá-
gi Péterváron.  
     A cigányság jelenlegi nagy problémá-
ja a társadalmi kirekesztődés, aminek 
oka az alacsonyfokú iskolai végzettség 
és az ebből adódó kedvezőtlen vagyoni 
és munkapiaci helyzetük. Iskolázottság, 
mesterség, szakma nélkül rendkívül 
nagy körükben a munkanélküliség és az 
ezzel járó nagyon alacsony társadalmi- 

kulturális életszínvonal. Ez váltja ki a 
cigánybűnözést: lakásokból, üzletekből, 
parkolók autóiból, mezőgazdasági föl-
dekről való lopást, koldulást, idősek kis-
gyerekek megfenyegetését, békés járó-
kelők, sőt rendőrök megtámadását. 
Mindezek és a bűnüldöző szervek radi-
kális fellépésének hiánya miatt jut el a 
helyi lakosság a tűrőképességének hatá-
rára, aminek az eredménye az önbírásko-
dás. Ilyen esemény volt a hadrévi, 
marossárpataki stb., de a 2017. március  
31-i cigányellenes gyújtogatás is Gyer-
gyószentmiklóson.  
   Remetén XIX. század elejétől van tu-
domásunk cigányokról. Legnagyobb 
számban az 1900-as évek táján éltek. 
Ekkor telepeik voltak: Tulamaroson 3, 
Alszegben 2, Bernádban 1, a Sirülőben 
1. Az ekkorból ismert nemzetségek ne-
vei a Száva, Selyem, Máté, Karácsony, 
Restás és Rupa. Ez utóbbi, Rupa János 
és fia József elismert kovácsok voltak a 
faluban. Az 1992-es népszámláláskor 
közel 100-an éltek Remetén. Jelenleg 62 
cigány van, a Barcsák és a Restások. 
Kilenc gyermek jár iskolába, de az utób-
bi évtizedekben két tanuló volt, aki a 
nyolcadik osztály elvégzése után tovább 
folytatta tanulmányait. (vége a sorozat-
nak) 
  

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

Halhatatlanok.  
Limanowa - a magyar győzelem 

     
    2017. április 30-án a Közösségi Házban erdélyi film-
premier volt Gyergyóremetén. Bemutatásra került a 
Halhatatlanok. Limanowa - a magyar győzelem című 
dokumentumfilm, melyet Bárány Krisztián rendezett, 
aki számtalanszor megfordult településünkön, hiszen 
a Kereszthegy című dokumentumfilm társrendezője is 
volt 2014-ben.  
    1914 őszén, a keleti hadszíntéren az Osztrák-Magyar 
Monarchia és Oroszország veszteség teljes háborúba 
kezdett az első világháború idején. Az orosz túlerő a 
Kárpátok irányába nyomta vissza az osztrák-magyar 
seregtesteket 1914 decemberére. Krakkótól délre, 
Limanowánál az arcvonalnak egy kiszögellése alakult 
ki, melynek irányába ellentámadást indított az Osztrák-
Magyar Monarchia. A támadás sikerének érdekében 
Limanowa vidékét mindenáron tartani kellett, ezért ma-
gyar huszárezredeket vetettek be gyalogosan, hogy a 
város körüli magaslatokat megtartsák. A többek között 
a soproni cs. és kir. 9. huszárezred huszárai 1914. de-
cember elején sikeresen megállították az orosz ellentá-
madásokat. Parancsnokuk, Muhr Ottmár ezredes is hősi 
halált halt, akinek emlékét mauzóleum őrzi Lengyelor-
szágban (Galícia).  

    A 100-ik évforduló után a HM Zrínyi Nonprofit Kft. 
stábja kezdte el a film megvalósítását. A film zeneszer-
zője a csomafalvi születésű Cseh István volt. A közre-
működő történészek közül pedig Csikány Tamás had-
történész neve lehet ismert a remeteiek számára. Bárány 
Krisztián rendező és csapata a játékfilmes elemek mel-
lett, 3D animációk elkészítésével is színessé tette az 
alkotást. 
    A film után levetítésre került a Magyar Tudományos 
Akadémia által finanszírozott A Szent Korona és koro-
názási kincseink nyomában című dokumentumfilm, 
melyet szintén Bárány Krisztián rendezett. A Szent Ko-
rona korai története máig viták kereszttüzében áll, azon-
ban legalább ilyen fontos a korona modern kori történe-
te is, amiről ellentétben az Árpád-korral, számtalan for-
rás áll rendelkezésünkre, mégis kevesebb szó esik róla. 
Nemcsak Szent István királyunk megkoronázásának 
kérdése lehet fontos, hanem adott esetben Károly király 
1916. decemberi megkoronázása is, melynek rituáléja 
számtalan történeti adattal szolgál, ráadásul az egyetlen 
magyar királykoronázás, melyet videóra rögzítettek. A 
látványos és színvonalas alkotás azért is figyelemremél-
tó, mert a Szent Korona mítoszai helyett a valós tények-
re koncentrál. 
    A film ismét bemutatásra fog kerülni június 2-án a 
XIII. Hargitai Megyenapok keretében, szintén 
Gyergyóremetén. 

« NAGY JÓZSEF 



KÖZ kép 

« A kukába vele! 800 zsák szemetet szedtek össze a község határából az iskolások.   

A 2017. áprilisi 12-i rendes tanácsülésről néhány közérdekű, 
közhasznú információt tárunk az Olvasók elé, ami remélhető-
leg széles érdeklődésnek örvend és a mindennapokban hasz-
nos.  
Az írásos összefoglaló alapjául az áprilisi polgármesteri filmes 
beszámoló szolgált. 
 

    A tanácsülés ülésvezető elnöke Maștaleriu Erzsébet igazgató-
asszony, tanácsos asszony volt, aki ismertette az ülés napirendjét. 
Ezek a következő voltak:   
 Útjavítási prioritások a 2017-es évben 
 Tájékoztató a mezei utak és mezőgazdasági területek hely-

zetéről 
 Határozattervezet a helyi civil szervezetek pályázatainak 

elbírálására 
 A XVIII. Falunapok előkészítése  
 A 2017. február 23-i tanácsülés és a rendkívüli tanácsülés 

jegyzőkönyveinek elfogadása 
 A Helyi Tanács hatáskörébe eső különfélék ügyek 
 

ÚTJAVÍTÁSOK 
 

     Az első napirendi pont kapcsán Szabó Csaba alpolgármester 
úr elmondta, hogy amiképp a község lakói tapasztalhatták, a bel-
területeken bizonyos útszakaszokat  már megjavítottak – 
Millenium utca, Vízimalom utca, Falu utcája, a Kertvég utca, az 
Orgona utca, Tulamaroson a Vasút, Harangvirág és Nád utcák. 
Folyatásként Galambasban átereszt szeretnének kiépíteni, de 
ugyanúgy a Fenyő utca illetve az Eszenyő tetején lévő út, a 
Fügésrét út javítása is tervben van. Amennyiben a lehetőségek 
engedik minden utat járhatóvá szeretnének tenni.  
Az útépítések önerőből történnek – egészítette ki Laczkó-Albert 
Elemér polgármester, aki Laji János Márton útja kapcsán megje-
gyezte, hogy szerepel a Kormány által kiírt felújítási program-
ban. Ha nyer, akkor egy másik útépítési szintet jelent, de addig is 
felújítják.  
    A községvezetők felhívták a lakosság figyelmét, hogy ha göd-
röt észlelnek, akkor a megjavított utak állagának megőrzése érde-
kében az út szélére kisodródott kavicsból ki-ki töltse vissza a 
kapuja előtt.  
    Problémát jelent, hogy a mezőgazdasági munkálatok követ-
keztében rengeteg sarat és trágyát kihordanak a jó útra és száz 
métereken keresztül hull le a járművekről, ami rontja a megjaví-
tott út állagát. Sajnálatos, hogy nincs már szokásban, hogy hétvé-
gére megsepri mindenki a kapuja elejét.  
     Az útjavítások kapcsán a polgármester arról is beszámolt, 
hogy az elmúlt időszakban a községnek mind a három utas pá-
lyázatra sikerült letennie pályázatot. Ez azt jelenti, hogy a 
Gyergyóremete ott van a kiértékelés sorába. Ugyan 700-szoros 
volt a túljelentkezés, de bíznak abban, hogy olyan pontszámot 
tud elérni a község, hogy nyertes lesz a pályázat. Fontos megje-
gyezni, hogy lényeges útépítés csak megpályázott összegből le-
hetséges.  
 

CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZTATÁSA  
 

     A tanácsülés egyik legfajsúlyosabb pontja volt a helyi civil 
szervezetek pályáztatására vonatkozó határozattervezet. A pol-
gármester úr elmondása szerint már gyakorlatnak számít, hogy 
az éves költségvetés jóváhagyásakor egy keretösszeget különíte-
nek el erre a célra. Az idén ez 200 ezer lej volt, amire a faluban 
működőképes civil szervezetek pályázhattak.  
    Összesen 31 pályázat érkezett be, minden esetben a kiírásnak 

megfelelően. A fenti összeg el is kelt, le is lett fedve. Különböző 
oktatási, kulturális, sport tevékenységek egész éves bonyolítását 
támogatja ez a kiírás, ide sorolva a falunapot is. Mindenkit kiérte-
sítettek, és mihelyt az érintettek aláírják a szerződést, bonyolíthat-
ják is a pályázatot. A pályázati elszámolásban egy lényeges vál-
tozás van, hogy a teljes pályázati összegről, azaz az önrészről is 
el kell számolni. 
    A szervezeteknek ezúton is köszönik a munkáját, és amivel 
tudnak támogatni fogják azokat.   
 

SZEMÉTGYŰJTÉSI AKCIÓ  
 

    Az iskolával közösen szemétgyűjtési akciót szervezett az ön-
kormányzat. A diákok és pedagógusok több, mint 800 zsák sze-
metet gyűjtöttek össze a község területéről. Nagyon nagy ez a 
mennyiség, de még mindig legalább egy ennyi ott van a határ-
ban. Arra kérik a lakosokat, hogy többlet szemét esetén próbálják 
beosztani, és semmiképp se vigyék ki a patakmedrekbe, a Maros 
partjára. Minden törekvés ellenére még mindig vannak illegális 
szemétlerakó helyek. Szomorúan tapasztalták, hogy már rögtön a 
takarítás után ismét lehet eldobált szemetet látni.  
    Köszönetüket fejezték ki az iskolának, diákoknak, pedagógus-
nak, akik részt vettek az akcióban. „Azt szorgalmazzuk, hogy 
minél tisztábbak, rendezettebbek legyünk” - emelte ki a polgár-
mester. A jövőben arra törekszenek, hogy a felnőttek is vegyenek 
részt a szemétgyűjtésben. Igaz, hogy a gyerekek is szemetelnek, 
viszont a falu határába zsákszámra kihordott szemét a felnőtteket 
terheli. Tervezik,  a Maros árterületeinek kitakarítását, a halá-
szokkal és területtulajdonosokkal közösen. Igaz, hogy valószínű-
leg azt már nem a község lakói dobták el, de itt virítanak a földje-
inken és a megfelelő helyre kell juttatni.  (Folytatás a köv. olda-
lon) 

Aktuális közügyeink összefoglalva 



    (Folyt. a 4. oldalról)  Folyamatban van a komposztládák ki-
osztása. Már több, mint 580-at kiosztottak, még van. Kérik a la-
kosokat, hogy jöjjenek és vigyék, használják a megfelelő célra.  

 

FALUNAPOK  
 

    A falunapok július második hétvégéjén, azaz júl.8-9-én lesz-
nek. Az idei rendezvény különlegessége, hogy a 18. alkalommal 
szervezik meg. Ez a szám a nagykorúságot jelenti az ember életé-
ben, és ennek a jegyében szeretnék szervezni az idei falunapokat 
is. A polgármester úr elmondta, hogy az együttesek, ami a leg-
költségesebb része, le vannak szerződve mindkét estére, a szín-
pad úgyszintén.  
    A program még képlékeny formában van. Hangsúlyozta, hogy 
ha valakinek ötlete, javaslata van, szívesen fogadják.  Az egész 
falunapok étkeztetését szeretnék minőségibb rendszerbe helyez-
ni, de ez sincs még letisztulva.  

 

ADÓZÁS  
 

    Április közepéig a lakosság 68,46 %-a fizette ki a sze-
métilletéket. Ez nagy gond, hiszen minden háztartásnak 
szemete van. Valószínű, hogy azok szemetelnek, akik nem 
fizettek - vonták le a következtetést a beszámolóban.  
    A szemétdíj lefizetését igazoló matricák kapcsán el-
mondták, hogy biztonságos, látható helyre ragasszák fel a 
matricát, különben nem viszik el a szemetet. Aki elveszíti a 
matricát annak újra kell fizetnie a díjat. Vigyázzanak, hogy 
nem sérüljenek! A mátricákkal való üzletelés szabálytalan.  
A hivatalban pontos nyilvántartás van a kifizetésről és itt 
nyomon tudják követni.  
    Fizikai személyek esetében az adómegvalósítás az első 
negyedévben 68,88%-os, a jogi személyek esetében 53% a 
az adóbefizetés szintje. A számvevőszék által kiszedett hát-
ralék 89,81%-a jött be. Ez azért is fontos, mert erről jelen-
tést kell letegyen a község az illetékes szervhez. Kérik, 
hogy a maradék 10% is törlessze tartozását.  
    Felhívták az építkezők figyelmét, hogy oda kell figyelni 
arra, hogy kizárólag a bontási engedélyek kiváltása után 
lehet kivonni egy lebontott épületet az adókötelezettség 
alól. A polgármester hangsúlyozta, hogy minden építés 
vagy bontás esetében törvényes előírás az engedély kiváltá-
sa.   
 

TULAJDONRENDEZÉS, MEZŐGAZDÁLKODÁS 
 

    Jelenleg 180 birtoklevél, tulajdonbatételi jegyzőkönyv 
van letéve a megyei kataszteri hivatalhoz. Területileg a 
falunak több, mint fele van feldolgozva. Igyekeznek a bel-
területen a végére érni a feldolgozásnak. A Cézár program 
él, ennek mentén haladnak. Kicsit lassabban megy, de min-
denképp olcsóbb ez a megoldás, mint az elbirtoklásos. 
Mindenkit biztosítanak arról, hogy a törvényes lehetőségek 
szerint járnak el.  
    A pásztorlás kapcsán elmondták, hogy engedély nélkül 
senki nem kezdhet neki a pásztorlásnak. Kérik, hogy min-
denki a saját területén legeltessen, vagy azon, amit egyér-
telműen bérbe vett a gazdáktól. Tartsuk tiszteletbe a tulaj-
donjogokat! 
    Az Apiás támogatásos kéréseket május 15-ig lehet tt 
Remetén leadni. Itt helyben nincs hosszabbítási lehetőség. 
Akiknek van kérelmük, azokat programálással hívják, de 
azok, akiknek még nem volt és akarnak letenni, lehetőség 
szerint kiszolgálják. Kiemelendő, hogy világosan kell tudni 
a bérleti szerződések feltételeit - mit, kinek és mennyi időre 

adja bérbe a tulajdonos. 
    Lehet letenni kérést a fűzfa illetve más fának a bélyeg-
zésére. Júniusban megtörténik a bélyegzés, és akkor min-
denki hivatalosan, időben juthat fához. A fűzfakivágás ese-
tében nagy gondot jelent, hogy a vastagabb részét elviszik, 
a többit ott hagyják és ez szemétnek számít. Területigazo-
lás kell, és csak rendszerben lehet igényelni a fát. A kiter-
melést ki-ki a maga idején végezheti. Ezeket a bélyegzés-
nél összegyűjtött adatokat a területek azonosításánál hasz-
nálni fogják. 
    Közbeszerzési eljárás alatt van az a nyertes pályázat, ami  
300 kedvezményes csatornabekötésre vonatkozik. Jelezzék 
a REDISZA valamelyik alkalmazottjánál igényüket a bekö-
tésre.  

KÜLÖNFÉLÉK  
 

    Felhívták a lakosság figyelmét, hogy értesülésük van 
arról, hogy idegen emberek járnak a faluban, akik főként 
idős asszonyokat arra vesznek rá, hogy csatornát javítsa-
nak. Ezektől az emberektől óvakodjanak, mert nem tisztes-
séges módon járnak el és próbálják becsapni az embereket.  
 

    A helyi tévé szolgáltató léte. „Hogy milyen szerződést 
kötöttek a régi kábeltévé és a UPC, azt nem tudjuk. Ez két 
magáncég szerződése. A fontos, hogy mi azt látjuk, hogy a 
régi kábeltévé a múlt, a UPC a jövő. Helyi műsorszórási 
joga, elképzelésünk szerint egy helyi egyesületnek lesz. Te-
hát lesz helyi adó, a UPC hálózaton belül is. A célunk, 
hogy minden csomagban benne legyen ez a helyi adó. Kép-
viseljük a remeteiek érdekeit, indirekt módon. Arra kérünk 
mindenkit, hogy a szerződéskötéskor szögezzék le, hogy 
milyen csatornát vásárolnak, és azok hogyan foghatóak. A 
kedvezmény szó nem ámítson el bennünket. Feltétlenül tud-
juk, hogy a kedvezmény lejárta után mennyibe kerül a cso-
mag, mert a szerződés hosszabb időre vonatkozik, mint a 
kedvezmény. Ebből félreértések származhatnak. Kérdezze-
nek erre mindenképp rá. A bekötés ingyenes, 15 méterig 
adnak ingyen huzalt, ezen felül a különbözetet kell kifizetni. 
A bekötés pillanatában nem kell semmit fizetni. Ezt az első 
számla fizetésekor kell rendezni” – hangsúlyozta a polgár-
mester.   
    A ledolgozandó büntetéseket több, mint 100 személynek 
alakította át a bíróság közmunkává. Az értesítőket kiküldik. 
Kell hozni orvosi igazolást és lesz lehetőség a közmunka 
lerovására.  
    A különfélék között került sor az önkormányzati munka 
végzésének körülményeire. Nehézkesen megy a munka. Az 
önkormányzat folyamatos támadásoknak van kitéve az Er-
délyi Magyar Néppárt részéről. Legutóbb is Pál Antal taná-
csos bíróságra adta a polgármesteri hivatalt, hogy nem biz-
tosított székhelyet az említett pártnak, miközben ez tör-
vénybe ütköző lenne. Azt tapasztalják, hogy a részükről 
érkező folyamatos jelentgetések a közösség ügyeitől vonják 
el a figyelmüket, miközben erre kaptak megbízatást. 
„Bízunk benne, hogy az idő elhozza a jó megoldást erre a 
kérdésre is.” – összegzett a polgármester.   
    Végül egy soron következő kulturális rendezvényre is 
felhívták a figyelmet. Május 12-14-én a budapesti Székely 
fesztiválra hivatalos a Gyergyói-medence, ezen belül Re-
mete. 12-én, pénteken a Millenáris színpadán a gyergyói 
táncok bemutatójára kerül sor, de lesz lemez- illetve 
könyvbemutató is. Kérik, hogy a kint élő, dolgozó rokonai-
kat értesítősítsék erről.  

KÖZ kép 

 

« Lejegyezte BARABÁS ZSÓFIA 

Beszámoló a község dolgairól - folytatás 



    CSOPORT kép 

« A tánccsoportok közös tánccal zárták a rendezvényt, amelyen gyergyói élő zenét húztak a zenészek. Ezt a fennkölt élményt táncház követte.  

Kilencen a tizenharmadikon 
 

     A babonások az tartják, hogy a 13-as szerencsétlen szám. Ezt cáfolta meg az idei 
Gyergyóvidéki Ifjúsági Néptánctalálkozó, ugyanis résztvevő számból és táncminőségből 
is jelesre vizsgázott rendezvényünk. 
Kilenc tánccsoport, közel 300 fiatallal vett részt a Remetei Ifjúsági Napok keretében 
megszervezett néptánctalálkozón. 
     Szentmisével nyitottuk a napot, majd bevonultunk a művelődési házba. Miután kö-
zségünk polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, kezdetét vette a néptánctalálkozó. 
Öröm volt látni, hogy ez alkalommal több „kivülálló” falustárs volt kiváncsi a táncműso-
rokra, mint más években. 
A fellépők sorát Koós Róbert és zenekarának muzsikája nyitotta meg, majd kezdetét vet-
te a különböző tájak táncainak bemutatása. Vajdaszentiványi táncokat láthattunk a helyi-
ektől, moldvai táncokat a gyergyóalfalviaktól. Szilágysági táncokat a gyergyócsomafalvi 
és a holtmarosi csoportok mutattak be. 
Felcsíki táncrendet hoztak a gyergyóújfalviak és a gyergyóditróiak, gyímesi táncokat a 
maroshévíziek. A küküllőmenti táncok sem maradtak ki, a borszéki tánccsoportnak kö-
szönhetően. A gyergyószentmiklósiaktól és a gyergyócsomafalviaktól második táncként 
fűzesi táncokat láthattunk illetve a mezőségi táncokat ez alkalommal a Sirülő Néptánc-
csoport nagy táncosaitól láthattunk. Az ifjúsági néptánctalálkozón látott táncok közül a 
holtmarosiak mezőmadarasi táncán kívül már csak a gyergyóiról nem tettem említést.  
Gyergyói tánc nélkül a XIII. Gyergyóvidéki Ifjúsági Néptánctalálkiozó hiányos lett vol-
na, ezért közös tánccal zártuk a rendezvényt, amelyen gyergyói élő zenét húztak a részt-
vevők talpa alá. 
     A közösen elfogyasztott töltelékes káposzta után táncházban vehettek részt levezetés-
ként a táncosok, majd következett a „vihar előtti csend”, ugyanis ezalatt a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes előadására készítették elő a színpadot. 
Aztán eljött a pont, amely felkerült az „i”-re.  
    A RIN-2017 egyik legemlékezetesebb órája következett. A Ludas Matyi című táncjá-
ték humoros és egyben táncokban gazdag műsor volt, amely minden igényt kielégített. A 
teltházas előadás jó kedvcsináló volt a monoton hétköznapok küszöbén. 
     Összegzésként megállapíthatjuk, hogy egy színvonalas néptánctalálkozón vagyunk túl 
és támogatóink bebizonyosodhattak, hogy nem volt kidobott pénz az anyagi segítségük, 
amit ezúttal is köszönünk szépen.  
Külön köszönet főtámogatóinknak: Gyergyóremete Önkormányzatának, az Antares Ro-
mánia Kft-nek valamint a Communitas Alapítványnak.  
     Viszontlátásra a 14-en! 
 

Jávorfácska  
a nagyváradi 

XVIII.  
Országos  

mesevetélkedőn  
 

   Életünk történéseibe nagy-
mértékben beleszólnak a je-
lenkori kultúrák és nevelési 
módszereinknek gyakran kor-
látot szabnak. Ezért is egyre 
inkább fontosnak tartom, 
hogy minden szülő és pedagó-
gus a napi elfoglaltsága elle-
nére azon legyen, hogy a nép-
mesével, a népmese esztétiku-
mával a nagy betűs életre 
nevelje gyermekét.   
Ugyanis a mesék a gyermek 
bimbózó énjéhez szólnak, fej-
lesztik intellektusát, érzelmi 
intelligenciáját, s burkoltan 
jelzik az erkölcsös viselkedés 
előnyeit.  
    Többek között, ezért is 
nagyra értékelem a nagyvára-
di Szacsvay Imre Általános 
Iskola tanítónője Alföldy And-
rea által útjára indított orszá-
gos szintű mesevetélkedőt. A 
kisiskolások számára rende-
zett verseny jellegű megmé-
rettetésre több erdélyi megye 
több száz csapata nevezett be.  
    A Fráter György Általános 
Iskola IV. A. osztályos tanuló-
iból verbuválódott csapat, a 
Jávorfácska – Balázs Csíki 
Noémi, Laczkó-Albert Eszter, 
Tóth  Anna, Simon Máté – 
sikeresen vette az előző for-
dulók akadályait és nagysze-
rűen helyt állt március 24-26 
között a Nagyváradon  meg-
rendezett országos döntőn is. 
Az ország 18 legsikeresebben 
szereplő csapatai között a 
Jávorfácska - ezúttal megsze-
rezte a hetedik helyet, maga 
mögött hagyva több híres vá-
rosi iskola csapatát. Ezúton is 
köszönjük a kedves szülők 
támogatását, Mincsor Erzsé-
bet tanító néni lelkes munká-
ját és nem utolsó sorban 
Laczkó-Albert Elemér polgár-
mester úr nagyszerű segítsé-
gét.  
                                                              « PORTIK E. EDIT   IV. A. oszt. tanító 
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       SPORT kép 

Korosztályok 
Kupája 

 
     Március utolsó napján kezdődött és 
április 2-án fejeződött be a különböző 
korosztályokba tömörülő, labdarúgást 
kedvelők tornája, amelyre 11 helyi 
csapat nevezett be. 
  A legfiatalabbak a 2003-ban születet-
tek voltak, míg a legidősebb korosztály 
csapatát az 1952-1972 között születet-
tek alkották. 
A hat legfiatalabb korosztályú csapat 
az A csoportban csatározott meg a cso-
porton belüli minél jobb helyezésért, 
míg az öt idősebb korcsoport csapatai 
a B csoportban küzdöttek meg egymás 
ellen. 
A B csoportban, a legfiatalabb csapat 
(1988-1992) lett a csoportelső, majd 
őket követte az 1973-1977-esek kor-
csoportja. A csoport harmadik helye-
zettjei a legidősebbek lettek, bebizo-
nyítva, hogy annak ellenére, hogy 
egyesek már az unokáikat tanítják fo-
cizni, nem csak szeretik, hanem tudják 
is művelni ezt a sportot. 
    Az A csoportban nagyon kiegyensú-
lyozott volt a küzdelem az elsőségért. 
Három csapat végzett azonos pont-
számmal, miután egymást körbe ver-
ték, így az egymás elleni eredményeket 
alapul véve az 1993-1996-os korosz-
tály csapata végzett az élen. Őket kö-
vette az 1998-1999-es korosztály csa-
pata, míg a 2000-ben születettek lettek 
a csoport harmadikok, akik a bajnoksá-
gon való helyezésért zajló csatában 
legyőzve a legidősebb korosztályúakat, 

lettek az 5. hely várományosai. A 4-2-
es vereség ellenére az „öregek”  sokáig 
partiban voltak a közel fél évszázaddal 
fiatalabb ellenfeleikkel szemben, ami 
példaértékű volt az ifjú nemzedék 
előtt.         
     Miután az elődöntőkben az 1993-
1996-osok legyőzték a 1973-1977-
eseket és az 1988-1992-esek 
legyőzték1998-1999 között születette-
ket, kialakult a kisdöntő és a nagydön-
tő párosítása. 
A harmadik helynek, az 1973-1977-
esek lettek a birtokosai, miután 1-0 
arányban legyőzték a másik elődöntő 
vesztesét, az 1998-1999-eseket. A 
nagydöntőben pedig az 1988-1992-
esek miután 3-1 arányban bizonyultak 
jobbnak az 1993-1996-osoknál, meg-
szerezték az idei Korosztályok Kupájá-

nak első helyét, míg ellenfeleik a má-
sodik hellyel kellett megelégedjenek. 
    A teremfoci vetélkedő gólkirályi 
címét Balázs István érdemelte ki. A 
résztvevők szavazata alapján a legjobb 
kapus cím birtokosa György Nándor 
lett, míg a legjobb játékos címet a 
Nagy Zsombornak ítélték oda. 
     A Korosztályok Kupájával lezárult 
a sportcsarnok által szervezett teremfo-
ci idény. A Családnevek Vetélkedője, 
a Falurészek Kupája és ez a sporthét-
vége is Gyergyóremete Önkormányza-
tának anyagi támogatását élvezte, amit 
ezúttal is nagyon szépen köszönünk.  
    A viszont látásra és kellemes nyarat 
mindenkinek! 
 

 « PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

« Csoportkép - mindenki a torna nyertese volt. A Korosztályok Kupájával lezárult a sportcsarnok által szervezett teremfoci idény.  



CSOPORT kép 

- Elmúlt 15 éves a REMISZ. Milyen igény hívta életre ezt 
az egyesületet? Hogyan emlékeztek a kezdetekre - kérde-
zem elsőként a két régebbi elnököt?  
 

Portik-Bakai Ádám - A kezdeményező csapat 2002 áprilisá-
ban úgy gondolta, hogy kell egy hivatalos bejegyzett egyesü-
let, amely elsősorban a gyergyóremetei fiatalokat akarta ösz-
szefogni. A bejegyzett egyesület első elnöke Barabás Imre 
volt és azóta folytonoson változik úgy az elnök személye, 
mint a tagsága. Az alapító tagok közül már sokan családanyák 
illetve családapák lettek.  
László-Ilona Emőke - Annak idején nem volt érdekképvisele-
te a helyi ifjúságnak. Nem volt hivatalos önszerveződés, tehát 
nem lehetett pályázni, hivatalos formában rendezvényt szer-
vezni. Így megfogalmazódott a gondolat, hogy be kellene je-
gyeztetni hivatalosan is a szervezetet.  Én sorban a harmadik 
elnök voltam.  A kezdetek kezdete egyszerű és spontán volt. 
A Fráter György Iskola egyik termében gyűltünk össze rend-
szeresen, ott tartottuk a gyűléseket és inkább az együttlétről  
szólt. Együtt eltöltött tartalmas időnek mondanám, mintsem 
nagy célok megfogalmazódásának vagy stratégiák felállításá-
nak. 
 

- Érdekes a Tolvajos név. Ez hogyan határoz meg titeket? 
László-Ilona Emőke - A Tolvajos nevet annak idején azért 
választottuk, mert ez egy Remetéhez köthető név, emellett 
viccesnek is gondoltuk. Ez nem egy szokványos név, tehát 
mindenki felfigyel rá.  
P-B.Á. - A „Tolvajos” név kitalálásakor azt szerettük volna, 
hogy egy sajátos remetei falurész nevét találjunk, és semmi 
esetre sem a szónak a negatív jelentéstartalma volt  a döntő.   
 

- A magcsapat állandóan alakult. Mi változott meg azóta az 
egyesület életében? (Laczkó Emőke jelenlegi elnökkel kiegé-
szült a válaszolók köre.) 
Laczkó Emőke - Véleményem szerint más, újabb rendezvé-
nyeink is vannak.  Kicserélődtek a tagok. Az alapító tagokból 
két személy van, aki még most is tagja szervezetünknek.  
P-B.Á. - Szerintem a mi létünk, alapítókként, az egyesületben 
már csak idő kérdése, mert lassanként a mai fiatalokra kell 
hagyni az egészet. Mi is csak azért maradtunk mostanáig, 
mert a másfél évtized alatt szerzett tapasztalataink egy részét 
át akartuk adni. Az utánpótlás kapcsán nekem még mindig 
vannak aggályaim. Valahogy azt érzem, hogy nincs meg a 
kitartás és csapatban dolgozás igénye egyes tagokban. De 
bízom benne, hogy ez csak a pillanatnyi látszat.  
Laczkó Emőke - Én pozitívabban látom. Azt gondolom, 
hogy igen, van utánpótlás. Jelenleg 17 személy az aktív tagok 
száma, és igyekszünk ezt bővíteni még fiatalabb tagokkal. 
 

- Miben látjátok a REMISZ szerepét a helyi ifjúsági életben?  
Laczkó Emőke: - A REMISZ egy fontos űrt töltött be azzal, 
hogy megalakult, ezáltal a helyi fiatalok be tudnak kapcsolód-
ni a közösség életébe, ugyanakkor hivatalosan is részt tudnak 
venni egész az Székelyföldet lefedő rendezvényeken is. Prog-
ramokat szervez az ifjúságnak, de besegít más kulturális ren-
dezvényeken is, ami a tágabb közösségnek szól. Az ifjúság 
életben a mi szervezetünk egy lehetőség, azoknak, akik ki 
akarják próbálni magukat csapatban, szeretnek társaságban 
lenni. Ugyanakkor egy kicsit szórakozhatnak is, valami nem 
mindennapi, megszokott dolgokban vehetnek részt. Művelőd-
hetnek, azon rendezvényeink által, amit ilyen célból szerve-
zünk. Úgy gondolom, hogy a REMISZ jelentős szerepet tölt 
be a remetei fiatalság életében.   

- Milyen tevékenységetek van évente? Melyek a legkiemelke-
dőbbek? 
P-B.Á. - Az egyesület főszerepet vállalt különböző progra-
mok szervezésében a gyergyóremetei – de nem csak – ifjúság 
számára. Az ifjúsági napok és az egész Gyergyót összefogó 
néptánctalálkozó a két legnagyobb évente megismétlődő 
programunk. Ezen kívül közel tíz tevékenységnek vagyunk a 
pályázói és az anyagi oldal lebonyolítói. Még megemlíteném 
az utóbbi időben hagyománnyá vált Remisz Mikulás nevű 
programunkat, amellyel a legfiatalabbaknak szoktunk kedves-
kedni. 
Laczkó Emőke - A RIN-t idén   XIII. alkalommal szerveztük 
meg. Ez a rendezvényünk 2-3 napos szokott lenni. A felsorol-
takon kívül még megemlíteném a sportnapokat, részt vettünk 
Falunapon is.  

 

- Hogyan méritek fel azt, hogy mire van igény a fiatalság 
részéről ? 
 

P-B.Á. - Volt, amikor szórólapokat osztottunk szét és a bejött 
válaszok alapján próbáltunk programokat szervezni. De a gya-
korlat az, hogy a mindenkori kezdeményező csapat szüli meg 
az igénylistát. A Sirülő Néptánccsoport tagjai is több alkalom-
mal besegítenek a szervezésbe, na meg a plébániai hivatalon 
belül működő ifjúsági csoport is gyakran segít, ha van rá 
szükség. Ez kölcsönös, ugyanis a REMISZ is több alkalom-
mal felvállalta az anyagiak biztosítását pályázatok révén. 
Laczkó Emőke - Rendezvényeinkkel leginkább a helyi fiata-
lokat célozzuk meg, külön kategóriában az elemi osztályoso-
kat és a középiskolásokat, viszont próbáljuk a fiatal felnőtt 
generációt is bevonni. Nem utolsó sorban mindig vannak né-
hányan más településről is a programjainkon. 
 

- Minden tavasszal megszervezitek az ifjúsági napokat. Ho-
gyan értékelitek az ideit ? 
Laczkó Emőke - Igen, már XIII. alkalommal került megszer-
vezésre a RIN. Véleményem szerint sikeres hétvégét tudunk 
magunk mögött. Nagy öröm volt látni, hogy néhány progra-
munkon nagy számban voltak jelentkezők. A szervezés szem-
pontjából nem volt gond, viszont az időjárás miatt néhány 
programunkon voltak változások. (Folyt. a köv. oldalon) 

« Az alaptagok változnak, de az alaphangulat ugyanolyan jó a REMISZ-ben.  

Ifjak nagyító alatt 

A Tolvajos Remetei Ifjúsági Szervezetről beszélgettünk  



kép 

 

(Folyt.) P-B.Á -  Az idén csak a kulturá-
lis programok szervezésén voltam jelen, 
épp azért, hogy szokják a mély vizet a 
mostaniak. Örömmel láttam, hogy na-
gyon ügyesen úsznak és a fulladás ve-

szélye nem állt fenn egyik programnál 
sem. Azért még a „mai öregek” jelenléte 
szükséges, ugyanis ők azok, akik az ala-
pító tagokkal együtt több éven át vitték a 
REMISZ zászlaját. A programjaink zö-
mén az eddigi évek átlagánál több részt-
vevőt láthattunk, ami jó jel a jövőt illető-
leg.  
- Manapság jellemző, hogy a fiatalok 
közül sokan a középiskola után nya-
kukba veszik a világot. Mennyire tudjá-

tok tartani a kapcsolatot ezekkel a fiata-
lokkal?  
P-B.Á - Egy ifjúsági szervezetnek épp 
az egyik hátránya, hogy a tagok kiöre-
gednek, más életmódot, más lakhelyet 
választanak. A kapcsolattartás mára már 
kibővült az internetnek is köszönhetően. 
Jó érzés olvasni egyes tagok bátorítását, 
gratulálását Angliából, Németországból, 
Magyarországról vagy épp Erdély vala-
melyik sarkából. 
 

- Pár év születéseltolódás sok újat, má-
sat hoz. Milyennek látjátok az Y gene-
rációt? 
P-B.Á - A mai generáció is kinevel 
újabb tagokat a szervezetünk számára, 
csak talán kevesebben szeretnek csapat-
ban dolgozni. Mindenki elvan a saját 
nyűgével, bajával. Az utcán is keveseb-
bet kommunikálnak egymással. Az in-
terneten kívül nagyon kicsi a kommuni-
kációs felület, amit használnak. Pedig az 
emberközeli kapcsolatok, barátságok 
sokkal életképesebbek lennének. Ezt én 
így látom. 
Laczkó Emőke - Az Y generáció két 
részből áll: vannak az aktívak, akik kor-
osztályuknak megfelelően részt vesznek 
minden programunkon és azokat komo-
lyan is veszik. A másik réteg passzív. 
Őket egyelőre nem tudjuk rendezvénye-
inkkel megmozgatni. 
 

- Miből tudja fenntartani magát az 
egyesület? 
P-B.Á - A REMISZ pályázatok és kü-
lönböző támogatók, adományozók anya-
gi hátszelével teszi a dolgát. Nem köny-
nyű ez a mai rendszerben. Köszönhetően 
8-10 állandó támogatónknak eddig min-

dig megoldódtak anyagi gondjaink, ha 
mind utólag is. 
 

- Milyen a kapcsolatotok az iskolával? 
P-B.Á - A kapcsolatunk mindig jó volt 
az iskolával, de más intézménnyel is 
(helyi és megyei önkormányzatok, egy-
ház, erdőtársulások, stb.)  
Laczkó Emőke - Úgy tapasztalom, 
hogy az iskolában szívesen fogadnak, 
amikor rendezvényeinket szeretnénk 
népszerűsíteni a diákok körében. 
- Van-e kapcsolatotok más ifjúsági 
egyesülettel? 
P-B.Á - A biatorbágyi ifjúsági szervezet-
tel már közel egy évtizedes partnerkap-
csolatban vagyunk illetve a kupi Három 

Határ Kulturális Egyesülettel is jók a 
kapcsolataink, habár ezeknek a felfrissí-
tése is fontos lenne, de ez már a jövő 
zenéje. Kettőn áll a vásár.  
 

Laczkó Emőke - Hasonló kapcsolatunk 
a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanáccsal 
van, akikkel konferenciákon, programo-
kon való részvétellel ápoljuk a szerveze-
tek közötti barátságot.  
 

- Milyen távlati célkitűzéseitek vannak? 
P-B.Á - A jövőt illetőleg szerintem az 
kell legye a fő célkitűzés, hogy az alapo-
kat megerősítve továbbra is egy életké-
pes ifjúsági szervezet maradjon a 
„Tolvajos” Remetei Ifjúsági Egyesület. 
Ez számunkra tökéletes elégtétel lenne. 
 

Laczkó Emőke - Hosszú időn át marad-
jon fenn ez a szervezet. Új tagokkal bő-
vüljön. Minél több rendezvényt megva-
lósítsunk. A rendezvényeinken a létszám 
növekedést mutasson. Ilyen és ehhez 
hasonlóak a céljaink.  

« A REMISZ Mikulásának szekere az utóbbi évek decemberében bejárja a községet. Az ajándékozás sem marad el.  

« Twistert játszanak a lelkes versenyzők a RIN alkalmával. 

« RIN 2013. A merészebbek még magasabbra törtek.  

« Az interjút Barabás Zsófia készítette 

Több éve viszik a REMISZ zászlaját 

CSOPORT kép 



ÉLET kép 

    Az idén is ezzel a jelmondattal buzdítot-
tuk községünk ifjúságát egy kis kikapcso-
lódásra. A tizenharmadik alkalommal 
megrendezett RIN csak úgy elröpültek. 
Szervezőként feladatunk volt, hogy szín-
vonalas programokkal kedveskedjünk úgy 
a kisebb, mint a nagyobb, vagy akár a fel-
nőtt korosztálynak.  

    A Péntek esti „Kockás Inges bulival ” 
startoltak az ifinapok, amely adott egy kis 
lendületet, jókedvet az ifjúságnak. Szom-
baton hajnalban a mára már hagyománnyá 
vált kincskeresés vette kezdetét, amelyre 5 
csapat érkezett. Még a hideg vagy a korán 
felkelés ténye sem vette el kedvüket a já-
téktól, hogy bizonyíthassanak maguknak, 
társaiknak, hogy kibillenjenek a szürke 
hétköznapok monotonitásából.  
    A nehézségek ellenére, csodálatos érzés-

sel tölt el, ha van érdeklődés, hogy van 
kinek szervezni. Ezek a fiatalok, olyan 
jellegű kreativitással, gördülékenyen vették 
a feladatok akadályait, hogy azt öröm volt 
nézni. Eszembe juttatja azt az időt, amikor 
még résztvevőként, csapattagként, ugyan-
ilyen lelkesedéssel aktiváltunk a programo-
kon. Akkor is öröm volt, de most, mint 
szervező még inkább boldogság látni, 
hogy valami olyant tudtunk adni, amitől 
sok ember arcán ragyog mosoly.  
    A reggeli torna, hangulatosan jó kedvvel 
zajlott, amiért köszönettel tartozunk Divoiu 
Edith-nek. Pezsgést vitt a kora reggel má-
morába. Az időjárás komoly fejtörést, és 
nehézségeket okozott a szervező csapat-
nak, hiszen a buborék focit a műfüves pá-
lyára terveztük, készültünk egy B tervvel is 
arra az esetre, ha nem megy el a hó... Kide-
rült az ég, ezzel együtt a szívünk is.  
     Ezzel egy időben a kisebb korosztály 
izgatottan gyülekezett a rajzversenyre. Jöt-
tek és jöttek és jöttek... Sok kis kíváncsi 
arc, boldog szempár. Kívánság az arany-
haltól volt a verseny témája, és Szabó Atti-
la rajztanár koordinálta le, amiért hálásak 
vagyunk neki. A gyerekekkel közösen egy 
pillanatig elröpültünk a Centrál Parkba, 
Jurassic Parkba, a tengerpartra, de nekik 
köszönhetően találkoztunk unikornissal, 
szivárványszínű macskával, hercegnőkkel 
és óriás pók királlyal, és néhány pillanatra 
F1-es versenyzők is lehettünk. Volt olyan 
gyerek is, akinek a család, és a benne rejtő-
ző gondolat volt a fontos. Jelentős számú, 
sokatmondó és tehetséges rajz született. Az 
ők szemüvegén keresztül láthattuk a vilá-
got.  
    A délutáni órákba egyénileg is kipróbál-
hatták magukat a fiatalok az idei új mókás, 
lufis játékokon. Majd a póker kedvelőit 
invitáltuk meg, egy megmérettetésre. A 
hosszas játszma, komolyan és fegyelme-
zetten zajlott, hiszen nagy volt a tét.  
    A bicikliversenyre is volt az érdeklődés. 
Még a szomszédos falvakból is csatlakoz-
tak a sportkedvelők. Három kategóriába 
történt a díjazás. A kicsiktől a nagyokig, a 
résztvevők pozitív visszajelzést adtak.  
    Talán az egyik legsikeresebb program az 
éjjeli bújócska volt, ugyanis közel 55 gye-
rek volt jelen. Jó kedvvel, énekszóval, fel-
pörögve keresték egymást a csapatok. A 
gyerekek kreativitása külön értékelendő, 
ebben a kategóriában is. Annyira jóra sike-
redett, hogy nem akart vége lenni, érdekes 
bújó helyekre találtak, ez által megnehezít-
ve a kereső személyek dolgát. Végül min-
denki elégedett, fülig érő mosollyal és kis 
plüssmacival a kézbe ment haza.  
    Vasárnap a kulturális programoké volt a 

főszerep.  
    A XIII. Gyergyóvidéki 
Néptánctalálkozót tartottak,  ezt követően 
táncház volt a felelős a nap hangulatáért. 
Záró programként egy közös filmnézést 
tartottunk, amely felidézte a mozis hangu-
latot.  

      
    Összességében egy sikeres ifinap telt el. 
Jellemző volt a vidámság, a széles mosoly 
az arcokon. Megmutattuk, hogy adhatunk 
másoknak valamit abból, amik vagyunk, 
láttuk az önfeledt vidámságot,  az érdeklő-
dő tekinteteket.  
Látni a láthatatlant, belelátni a lelkekbe... 
Egy kívülről szemlélő kissé nehezen érti 
meg, nehéz átérezni azt az érzést, amit a 
gyerekek szeméből kiolvasunk, egy-egy 
program végén, hálásak és boldogak, vég-
telenül tudnak örülni az apró dolgoknak. 
Ezekért a pillanatokért érdemes folytatni, 
hiszen „Tőled színes!”.  
 

     Köszönettel tartozunk főtámogatóink-
nak: Gyergyóremete Önkormányzatának, 
a Communitas Alapítványnak, az Antares 
Kft-nek és a többi támogatónak, a szervező 
csapatnak valamint mindenkinek, aki bár-
milyen formában hozzájárult ahhoz, hogy 
13. alkalommal is létrejöhessen ez a hétvé-
ge.  
    A Magna Cum Laude dalszövegével 
kívánom, hogy a hétköznapokban mindig 
„Színezd újra, színezd újrabaz életed, ha 
megfakulna..” 
  
  « A buborékfoci nem veszített a népszerűségéből.  

Az idei RIN is színesre sikeredett 

« KOZMA ANDREA - szervező 

« Mit kívánsz az aranyhaltól? - a rajzverseny témája.   

« A kincs a tét. Csoportos vetélkedő az ifinapokon.   



       CSOPORT kép 

 

    Csapatunk ismét nyakába vette a nagyvilágot és elindult meg-
mérettetni magát Debrecenbe, az Év Tánca nevet viselő táncver-
senyen, amelynek idei mottója a „Retróban nyomjuk!”De most 
már sokkal nagyobb létszámban, mint ahogy azt az ősszel tettük.  
    Ezen versenyen a remetei és a ditrói csoportok vettek részt. 
Mindannyian nagy izgalommal készültek, sok munkát és energiát 
fektettek abba, hogy produkciójuk színvonalas legyen és megállja 
majd a helyét a versenyen. Péntek este autóbusszal indultunk el 
Remetéről és szombat hajnalban érkeztünk meg Debrecenbe. Az, 
ahogy várható volt a nagy izgalomban táncosaink elfelejtettek az 
út közben pihenni, de ez teljesen érthető, hiszen nagy kaland várt 
rájuk, ilyenkor ki bírna nyugton maradni és aludni? Azért az éj-
szakai utazást igazi táncosokhoz méltóan meg is fűszereztük egy 
kis zenével és tánccal az egyik benzinkút parkolójában. Miután 
megérkeztünk a helyszínre a csapatnak első dolga volt, hogy 
megnézze magának a színpadot, ahol majd elő kell adniuk a ko-
reográfiájukat. Ahogy megkezdődött a verseny beültünk megnéz-
ni a kisebb korosztályok táncait, illetve közben elkezdtünk készü-
lődni mi is. Szépen sorban mindenkinek elkészítettük a haját, a 
sminkjét, a ruháját. Mivel a táncosaink a 191 produkció között az 
utolsó harmadban voltak beosztva, így volt időnk mindenre. Első-
ként a duókkal került sorra Puskás Hortenzia és Ferencz Mónika, 
Györfi Andrea és Nagy-György Andrea, valamint Fórika Szimo-
netta és Csíki Brigitta. Ezután következett a ditrói csoport, majd a 
remetei csoport és végül a két csoport közös tánca, melyben egy-
szerre huszonhatan álltak fel a színpadra és táncoltak közös szív-
vel és lélekkel.  

    Nekem, mint a csapat „veterán” tagjának különösen megható 
és ugyanakkor örömteli élmény volt a nézőtérről izgulni a ver-
senyző táncosainkért. Mindannyian kiemelkedően teljesítettek, 
elmondhatom, hogy végtelenül büszke vagyok mindre. Úgy hi-
szem, hogy ez a verseny nem csak arra volt jó, hogy bezsebeljünk 
néhány elismerést, hanem arra is, hogy a csapat még jobban 
összekovácsolódjon, és hogy táncosaink még több erőt és lendü-
letet kapjanak a továbbiakra. Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
gyerekek odaadó szeretetét és munkáját, a szülők, nagyszülők 
támogatását és mindazok segítségét és bíztatását, akik mellettünk 
állnak és hisznek az álmainkban.    
    Eredményeink: Puskás Hortenzia és Ferencz Mónika – Ezüst 
minősítés,  Fórika Szimonetta és Csíki Brigitta – Ezüst minősítés 
Györfi Andrea és Nagy-György Andrea – Arany minősítés Kato-
nalányok – remetei csapat – Ezüst minősítés Szörnyen jó Hip-hop 
– ditrói csapat – Arany minősítés Retró mix – közös 
produkció – Arany minősítés.  

« Debrecenben versenyeztek a IndepenDance Sportklub tagjai. Sikerélménnyel tértek haza.  

« FEJÉR KAMILLA  

Tánc és élmény – ismét!  A sörfőzés titkaiba avattak be  

    2017. április 28-án Katona Csaba történész (MTA Bölcsészet-
tudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet „Iszom a 
sört, szívem mámorban fürdik”. A magyar sörfőzés története a 
XIX-XX században címmel  tartott előadást a Községháza Ta-
nácstermében. Katona Csabát Magyarország 
„sörtörténészeként” tartják számon, elmondása szerint kutatási 
területéből adódóan rengeteg sörfesztiválra és egyéb hasonló 
rendezvényre hívják meg előadást tartani, ami igencsak szóra-
koztatóvá teszi a történész mindennapjait.  
    A téma kissé sajátosnak hangzik, talán azt mondhatná az em-
ber, hogy nem eléggé komoly, pedig a sörfőzés több évszázados 
tradíció Magyarország történetében és meghatározó társadalom-
történeti adalékokkal szolgál. Tehát a sörfőzés kultúrájának 
megismerésén keresztül ugyanúgy betekintést nyerhetünk múl-
tunkba, mint bármilyen más, fontosnak tartott téma segítségével. 
    Az előadó hangsúlyozta, hogy csak a XX. században vált 
tömegessé a sörfogyasztás. A XIX. században elsősorban a pol-
gáriasodott társadalmi rétegek fogyasztottak sört Magyarorszá-
gon. Addig évszázadokon keresztül a bor volt a meghatározó 
ital. Sört elsősorban ott fogyasztottak Közép-Európában is, ahol 
nem termett jó minőségű szőlő.  
    A XIX. századi Magyarországon a sörfogyasztás is a városok-
ba koncentrálódott. Ez vezetett oda, hogy a magyar sörgyárak 
nagyrészt Budapesten voltak és innen szállították az ország kü-
lönböző részeibe a sört. A polgárság státuszának meghatározó 
jellemzőjévé vált a sörfogyasztás, amit a „pohár ser” ára is tük-
rözött, hiszen kissé drága volt a vidéki fölműves ember számára, 
aki ettől függetlenül továbbra is inkább bor vagy pálinkafo-
gyasztó volt. 
    A magyar sörök minősége is fokozatosan javult a XX. század 
elejére és a termelés mértéke is nőtt, mígnem az 1918-20 utáni 
válságot követően, a területileg lecsökkent Magyarországon 
több sörgyárat be kellett zárni, mivel elveszítették felvevő piacu-
kat. 1945 után, a kommunista rendszer idején megkezdődött a 
sörgyártás tömegméretűvé válása és mindenki számára elérhető-
vé tétele, ami a minőség rovására megy az óta is. A manufaktu-
rális gyártás teljesen kiszorult a piacról, a sörgyárakat államosí-
tották, ami felszámolta az addigi, minőségre törekvő piaci ver-
senyt. A kisüzemi és a manufakturális sörfőzés Magyarországon 
fokozatosan indult újra 1990 óta. Mára már évente vannak olyan 
sörfesztiválok Magyarországon, ahol kimondottan a kisvállalko-
zások mutatkozhatnak meg. Pl. a „Főzdefeszt” nevű eseményen 
számtalan egyedi készítésű és ízű, adott esetben korlátozott 
mennyiségű, csak az alkalomra főzött sört kóstolhat meg az em-
ber, ami élménnyé teszi a sörfogyasztást.  
    Sajnos Romániában a házi sörfőzés gyerekcipőben jár. Akár 
Remetén is elkelne egy-két kisvállalkozás, ami elkezdene sört 
főzni. A kérdés mindig a tudás elsajátításának mikéntje és az 
akarat a tanuláshoz. Hiszen piaci akadály nem nagyon lenne a 
Gyergyói-medencében, helyi keretek között, mivel a gyergyó-
szentmiklósi Romfeld család sörfőzdéjét még a kommunista 
rendszer kiépülésének elején felszámolta az állam, ahol az óta 
sem indult újra a sörfőzés. 
    Nemcsak a házi készítésű sör minőségét nélkülözzük, hanem 
az eredeti tradícióktól is elszakadtunk a sörfogyasztást illetően. 
Az előadó elmondta többek között, hogy eredetileg nem volt 
szokás ennyire lehűteni a sört, ahogy ma szoktuk. Az emberek 
később szoktak hozza az erőteljes hűtés igényéhez 1945 óta. A 
sör olcsó nagyipari gyártása sok adalékanyag megjelenésével 
járt, az ez által okozott különböző mellékízt az erőteljes hűtés 
elnyomja, így az ember a sör zamatát sem fedezheti 
fel a hideg sör gyors elfogyasztása által. « NAGY JÓZSEF 



« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

KÖR kép 

    

     A gyergyói erdei munkásról.  
Krippel Móric (1867-1945) gyergyószent-
miklósi erdőgondnok, egyetemi tanár 
gyakran írt a székelység problémáiról. 
1901-ben írta a gyergyói erdei munkások-
ról: „Nagyon jó, ügyes és szorgalmas erdei 
munkások. Messze vidékre járnak munká-
ba, hol az ország határain belül, hol azon 
kívül, Romániába. Megbecsülik mindenütt 
mint munkabíró, megbízható munkást, s 
jól fizetik. Szerez is szép pénzt. S talán 
éppen ez a baj. A többecskén szerzett pénz 
bármiként legyen is ruhába csavargatva, 
mulatságra késztett. Valahányszor, amikor 
az inkább vállalkozó községekbe járok s, 
arról szó kerül , mindig azt hallom, hogy a 
Romániából hazatérők előbb benéznek a 
kocsmába, s csak azután térnek házukba. 
Otthon ezért szemrehányás várja a hazaté-
rőt. Természetesen van másképp is, jobban 
is de mert sokat hallom, sok történik így.” 

« A 18 évesek nevében, NAGY-GYÖRGY KRISZTA 

« Ennek a pozitív hitvallásnak a jegyében telt  

a 10 éves Képes Vagyok megünneplése.  

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal  

Krisztus örömhíre 
 

     Nagypénteken elindultunk, hogy beváltsuk 
egyik ígéretünket, hogy mi, a 2017-es év 
nagykorúvá avatottjai őrizzük a Szent Sírt, az 
ünnepi mise alatt. 
Háromnegyed háromkor kissé izgatottan 
gyűltünk össze a sekrestyében, várva, hogy 
elmondják nekünk mi is lenne pontosan a 
feladatunk, majd  két fiú és két lány állt dísz-
őrséget a Szent Sír előtt, és kezdődött is az 
ünnepi szentmise. Mi, őrök, voltunk annyian, 
hogy időközönként felváltottuk egymást, így 
alkalmunk adódott, hogy húsvét alkalmával 
feloldozást nyerjünk bűneink alól és magunk-
hoz vehessük Jézus Krisztus testét. 

     A Szent sír mellett állva, a feszületre te-
kintve arra gondoltam, hogy 2000 évvel eze-
lőtt Jézus meghalt érettünk. Szenvedett éret-
tünk, az emberiségért, mekkora áldozat volt 
ez.  Akárcsak Bakó Antal plébános prédikáci-
ójában az apa, aki a vonaton ülő emberekért 
feláldozta a fiát. Azt hiszem ezek tökéletes 
példák arra, hogy mi is időről időre áldozatot 
hozzunk valami jó érdekében, akármilyen 
fájdalmas, nehéz vagy ijesztő.  Számomra ez 
az üzenet is fontos, ugyanúgy, mint azok az 
útravaló tanácsok amelyeket  a nagykorúsító 
bál alkalmával kaptunk. Megfontolandó, hi-
szen ez is segít abban hogy évek múlva ne 
csak tapasztalt felnőttek, hanem emberek 
lehessünk, Isten segítségével. 
     A nagyszombat esti körmenet mélyen meg-
érintette mindannyiunk lelkét. Elindultunk a 
körmenetre gyertyákkal, a fúvós zenekar kísé-
retében a templom körül. Ez a gyönyörű szer-
tartás fontos hírt hivatott közölni: feltámadt 
Krisztus. Késő este mindannyian a feltáma-
dásra gondolva távoztunk. 
    Találkozunk a pünkösdi búcsún! 

 

A székely bácsi ül a szekéren. Egyszer csak 
megállnak a lovak. A bácsi jól odasóz nekik: 
- Gyííí! 
A lovak meg sem moccannak. A bácsi újra 
odacsap az ostorral: - Gyííí! 
A lovak megint nem mozdulnak. A bácsi 
leszáll a bakról, előremegy a lovakhoz, és 
észreveszi, hogy közvetlenül a lovak előtt 
egy óriási szakadék tátong. Erre visszamá-
szik a bakra és így szól: 
- Helyesbítek: Hóóó!  

 


