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« Bátorság kell a kudarchoz is, pont úgy ahogy a padlóról való felálláshoz. Húsvét a bátrak ünnepe, a feltámadás csodája.  

     Jézus egész földi élete a bátorságról szólt. Ő 
nem félt a szenvedéstől, az emberek véleményé-
től, az esésektől, a kereszttől, a nehézségektől. Ha 

gyáva lett volna, akkor mi nem lennénk most 
megváltott emberek. Bátran vitte a keresztet érted 
is a Golgotára, szabadon és szeretettel, hogy 
megváltson bennünket, részt kapjunk az örök 
életből. A nagyböjt tehát ezekről a dolgokról is 
szól, mint például a bátorság.     
     Az élethez bátorság kell. A szabadsághoz is. 
Az önálló élethez is. Az erdőben való barango-

láshoz is. Bátorság kell a kudarchoz is, pont úgy 
ahogy a padlóról való felálláshoz is. Bátorság 
nélkül semmi sincs. Húsvét a bátrak ünnepe, a 
feltámadás csodája.  
     Él egy régi történet egy fiatalemberről, akinél 
egy éjjel megjelent egy angyal és csodálatos dol-
gokról mesélt neki, amelyek az életben várnak rá. 

Minden lehetőség adott lesz számára, hogy ha-
talmas vagyonra tegyen szert, a társadalom meg-
becsült tagja legyen, és egy gyönyörű nőt vegyen 
feleségül. 
      Emberünk egész életében várta, hogy az ígért 
csodálatos dolgok valóra váljanak, de nem tör-
tént semmi, és végül egyedül és szegényen halt 

meg. Amikor a mennyország kapujához ért, meg-
látta az angyalt, aki sok-sok évvel ezelőtt meglá-
togatta álmában, és felelősségre vonta: 

– Te hatalmas vagyont ígértél nekem, társadalmi 
rangot és gyönyörű feleséget. Egész életemben 
vártam, de nem történt semmi. 
– Én neked nem ígértem ezt – válaszolt az an-
gyal. – Én ezeknek a dolgoknak a lehetőségét 
ígértem neked, de te elmulasztottál élni ezekkel a 
lehetőségekkel. 
Az ember megdöbbent. El sem tudom képzelni, 

miről beszélsz! – mondta. 
– Emlékszel, egyszer volt egy ötleted, de te féltél, 
hogy nem sikerül, ezért nem tettél semmit? – kér-
dezte az angyal. Az ember bólintott. 
– Mivel te visszautasítottad a megvalósítást, az 
ötletet néhány év múlva egy másik embernek 
adták, aki nem ijedt meg a nehézségektől, és ha 

visszaemlékszel, akkor ez az ember az egyik leg-
gazdagabb ember lett a környéken. 
 – És arra emlékszel-e, – folytatta az angyal – 
volt egy eset, amikor a várost óriási pusztítás 
érte, sok ház romba dőlt, sok ezer ember nem 
tudott szabadulni a romok alól.                                                              
                                               (Folyt. az 5 oldalon) 

HÚSVÉT A BÁTORSÁG ÜNNEPE IS 
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ÁPRILISI ESEMÉNYEK 
 

NAGY MÁRIA KONCERT 
2018. április 2-án, hétfőn, 19 órától, kon-

certtel egybekötött közönségtalálkozónak 
ad helyet a Balás Gábor Művelődési Ház.  
A Gyergyóremetén született Nagy Mária 

koncertjére a belépés díjtalan! 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

 
SEBESTYÉN MÁRTA ÉS  

ANDREJSZKI JUDIT KONCERT 
2018. április 7-én, szombaton, 19 órától, 

Gyergyóremetén vendégszerepel a nagy 
népszerűségnek örvendő magyarországi 

művészpáros Sebestyén Márta és 
Andrejszki Judit. 

Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház. 
Helyjegyek elővételben megvásárolhatóak 

a művelődési ház igazgatójánál.  
Jegyek ára: 20 lej 

 

XIV. REMETEI IFJÚSÁGI NAPOK  
2018. április 6-8 között a REMISZ és a Ba-
lás Gábor Művelődési Ház megszervezi a 
RIN 2018 nevű programsorozatot. A teljes 

program mellékelve  lap jobb oldalán.  
 

GYERGYÓVIDÉKI IFJÚSÁGI 
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ 

2018. április 8-án, vasárnap, a RIN 2018 
keretében megszervezzük a  
XIV. Gyergyóvidéki Ifjúsági 
Néptánctalálkozót, amelyen  

a térség tánccsoportjai lépnek fel. 
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház. 
A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk. 
 

A HARGITA NEMZETI SZÉKELY 
NÉPI EGYÜTTES ELŐADÁSA 

2018. április 8-án, vasárnap a RIN 2018 
keretében a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes bemutatja az Erdély.ma/Levelek 

Londonba című néptáncműsorát. 
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.  

Az együttes tagjai közt van 
 a gyergyóremetei  

Laczkó-Benedek Tünde is. 
Belépés tetszés szerint.  

Az előadás főtámogatója Gyergyóremete 
Önkormányzata. 

« Helyjegyek elővételben kaphatóak a művelődési ház igazgatójánál.   

XIV. REMETEI IFJÚSÁGI NAPOK PROGRAMJA 

RIN 2018 

Április 6. Péntek 

22:00 – RIN buli a 
Palexben 
 

Április 7. Szombat 

05:00 Kincskeresés 
09:00 Reggeli torna  
          Műfüves pálya 
10:00 Sport játékok  
          Sportcsarnok 

11:00 Rajzverseny  
           Szt. Anna Szoc.Közp. 

12:00 Paintball  
            Nagy focipálya 

13:00 Just dance  
           Szt. Anna Szoc. Közp. 

18:00 Lájkvadász  
            Szt. Anna Szoc.Közp. 

19:00 SEBESTYÉN MÁRTA 

ÉS ANDREJSZKI JUDIT 

KONCERT  
         Balás Gábor Műv. Ház 

20:30 Éjjeli bújócska 
21:00 Beerpong (Palex) 
 

Április 8. Vasárnap 

11:00 Ifjúsági szentmise (Központi plébániatemplom) 

12.30 XIV. GYERGYÓVIDÉKI IFJÚSÁGI NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ 
          Balás Gábor Művelődési Ház 

14:00 Társasjátékok (Szt. Anna Szoc. Közp.) 
19:00 HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES ELŐADÁSA 
         (Balás Gábor Műv. Ház) 
22:00 Filmvetítés (Balás Gábor Műv. Ház) 

A HÁROMSZÉK  
TÁNCEGYÜTTES 

GYERGYÓREMETÉN 
 

2018. április 22-én, vasárnap 
este 19 órától, a Balás Gábor 
Művelődési Házban ven-
dégszerepel a Sepsiszent-

györgyi Háromszék  
Táncegyüttes. 

Az együttes tagjai közt van 
a gyergyóremetei  

Portik-Cseres Norbert is. 
Helyjegyek elővételben a 

művelődési ház 
 igazgatójánál. 

Jegyek ára diákoknak, 
nyugdíjasoknak  10 lej  
illetve másoknak 20 lej. 
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« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

    Húsvét másodnapján a remetei Balás Gábor Művelődési 

Házban fél évszázad után láthatjuk Nagy Mária énekesnőt.  
     Gyergyóremetén született 1957-ben. Szülei Nagy Dénes 

és Puskás Juliánna. Két leánytestvére van, Teréz és Mag-
dolna. Általános iskolai tanulmányait Remetén végezte 
1964- 1972 között. Szüleitől 1968-ban egy harmonikát, ké-

sőbb egy hat és egy tizenkét húros gitárt kapott ajándékba. 
Bizonyára ezeknek nagy szerepük volt Mária énekesi karri-

erjének elindulásában. 1969-ben lépett először színpadra a 
remetei kultúrotthonban. Egy iskolai műsor keretében nép-

dalokat énekelt. 
     1972-ben felvételizett a ditrói, ma Puskás Tivadar Líce-
umba, ahol csak egy évharmadot tanult, mivel a család 

Csíkszeredába költözött. Ugyanis édesanyja úgy gondolta, 
hogy nagyobb esélye lesz leánya tehetségének kibontakoz-

tatására. A tanévet a jelenlegi Márton Áron Középiskolában 
fejezte be, majd az Építészeti Szaklíceum ( ma Kájoni János 
Szakközépiskola) diákja lett. 1978-ban érettségizett.  

     1976-ban tagja lesz a csíkszeredai  Folk Group 5 együt-
tesnek , amelyik a megyeszékhelyen szervezett Fiatal Zene-

fesztiválon elnyerte Scanteia Tineretului újság díját. Mivel a 
csapat bekerült az első 12 helyezett közé, automatikusan 

szerepeltette őket a TV- és rádióadásban Boros Zoltán, a 
TVR magyar adásának zenei szerkesztője és Borbély Zol-

tán a Marosvásárhelyi Rádió magyar adásának szerkesztője. 

A Folk Group 5 mellett a Vox T popzenekarban is énekelt 
csütörtök és szombat esténként az ifjúsági klubban (ma itt 

van Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa) 1978 tava-
szán Adrian Păunescu költő a Folk Group 5 zenekarral be-
válogatta a pályakezdő fiatalokat bemutató, Az antenna az 

önöké (Antena va apartine) című TV műsorba. Még ebben 
az évben a Păunescu által vezetett Fáklya Kör (Cenaclul 

Flacăra) egyik bukaresti stadionba szervezett rendezvényen 
lépett fel 30.000 néző előtt. 

     1978 őszén bejutott a bukaresti Művészeti Népiskola 
ének (canto) szakára. Itt Florica Orascu tanárnőnél tanult, 
aki olyan énektehetségek kibontakozását is irányította, mint 

Angela Similea, Dida Drăgan, Adrian Romcescu. Országos 
turnékon olyan neves művészekkel lépett fel, mint Nicu 

Alifantis, Aurelian Andreescu, Marina Voica, Mirabella 
Dauer, Cornel Constantiniu, Kis Éva stb. 1982 elején kilé-
pett a Fáklya Körből és a Scanteia Tineretuluihoz megy, 

amelyik országos szintű előadásokat szervezett. A folk után 
itt énekelhetett- amire nagyon vágyott- rock-pop zenét, 

Bonnie Tyler, Suzi Quatro, Tina Turner dalokat. Ebben az 
évben jelent meg első kislemeze Boros Zoltán szerkesztésé-

ben. 1983-ban együtt turnézott az egyiptomi Kairóban 
olyan művészekkel, mint Alexandru Arsinel, Cristina 
Stamate stb. és a Patrichi Balettcsoporttal. 1984-től 1997-ig 

Egyiptomban, Jemenben, Franciaországban, Marokkóban 
turnézott. Külföldi hírességekkel is összehozta a sors. Éne-

kelt Károly hercegnek, aki 1995-ben a Britannia Hete alkal-
mával küldöttséget vezetett Marokkóban, de ugyanitt Ca-
sablancában a hotel vendége volt. Bruce Sprengsteen és 

Sting . 
    Kairóban 1998-ban két hétig a híres hollywoodi színész-

nek, a nemrég elhunyt Omar Sharifnek Edith Piaf dalokat 
énekelt. 1997-ben eldöntötte, hogy karrierjét lezárja és csa-
ládot alapít. 1998-tól Magyarországon telepedett le. Gár-

donyban él akárcsak édesanyja és leánytestvérei családjuk-
kal. Azóta mondhatni ingázik Magyarország és Bukarest 

között, számtalan interjú-felkérés rendezvény és meghívás-
nak eleget téve. 2007-ben, amikor hazajött Remetére az 50 

éves kortárs találkozóra Boros Veronika szerkesztő és Sánta 
Ádám operatőr a TVR magyar adása számara 40 perces 
kisfilmet készítettek vele. 2012-ben a Doru Ionescu által 

készített interjú Nagy Mária életpályájáról rekordot döntött  
mind az adás nézettsége, mind pedig a TVR csatorna hon-

lapján való megtekintések terén. 
     Ugyanakkor felmerül a kérdés: az anyaország miért volt 
olyan mostoha a romániai rock-pop magyar énekesnőjével 

szembe. Egy Locomotiv GT vagy Piramis együttesel (mint 
Kovács Kati vagy Zalatnay Sarolta) készült lemeze óriási 

szenzáció lett volna. 
     „Életem legszebb napja lesz április 2-a” mondta a félév-

század multával remetei színpadra készülő Nagy Mária. 
Mivel húsvét másodnapján lesz a fellépése, bizonyára a sok 
taps mellett locsolásban is lesz része.  

Nagy Mária énekesnő Remetén 
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Köszönet a munkájáért! 
 

           A január végi Nők órája felemás érzésekkel, gondola-
tokkal kezdődött. Egyik szemünk sírt a másik nevetett, ugya-
nis a remetei asszonyok csütörtök délutánonkénti kultúra ápo-
ló tevékenységét, művelődését, szórakozását több éven át se-
gítő, irányító Dr. Gyulai Anna elköszönt csapatától.  
    A közismert Anikó doktornő hosszú ideje elkötelezte magát 
a közjó gyarapításában, miközben lelkes munkájával erősítette 

községünkben az összetartozás kötelékét. Mindig szó nélkül, 
azonnal igent mondott, ha a község életében bármilyen ese-
mény alkalmával szükség volt az asszonyok szorgos munkájá-
ra, jelenlétére. Anikó doktornőre mindig lehetett számítani, ha 
kellett közösen főztek, vendéget fogadtak, kirándultak, fellép-
tek, karitatív munkát végeztek, előadást hallgattak, hagyo-
mányt ápoltak, ünnepeltek és kapcsolatokat ápoltak. És min-

dezt ingyen és bérmentve, önkéntes alapon, hálát nem várva 
végezte hosszú évek során.   
    Mai világunkban, amikor kihaló félben van az emberekből 
a lelkesedés, a másikért való tenni akarás, az önzetlen segít-
ségnyújtás, jó lenne példát venni egy asszonytól, aki nemcsak 
családi életében, de sikeres szakmai útján és közösségért nyúj-
tott tevékenysége során mindvégig kitartóan helyt állt. Anikó 
doktornő, nagy örömünkre megígérte, hogy ha helyét át is 

adja Laczkó-Szentmiklósi Judit nyugdíjas magyartanárnőnek, 

ezután is fogja erősíteni a remetei asszonyok, nők együvé tar-
tozását, közösségi munkáját. 
    A Gyergyó Területi Nőszervezet ezúton is köszöni értékte-

remtő munkáját! 
                                                                                                     

« Március 7-én délután nőnapot ünnepeltek a gyergyóremetei Nők órá-

jára járó asszonyok. A szebbik nem köszöntése ezúttal sem maradt el a 

Nőszervezet részéről. Portik E. Edit a női szerepek sokszínűségéről, a női 

lélek szépségéről és az igazi nő vágyairól, álmairól beszélt. A helyi álta-

lános iskola II. B. osztályos tanulói saját készítésű üdvözlő lapokkal 

ajándékozták meg a szép számban összegyűlt hölgyeket.  

Laczkó Erzsébet és Erős Noémi tanulók szavalataikkal könnyet  

csaltak az asszonyok szemébe.  

« PORTIK E. EDIT 

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

     Az idei ünnepségsorozat, a hagyo-
mányokhoz híven, reggel 8 órakor lovas 
toborzóval indult.  

Sajnos, az idén először, két kézen meg 
lehetett számolni a lovasok számát.  
     A 14 főből álló csapat viszonylag 
gyorsan haladt, így a csutakfalvi felvo-
nulást követően, a tervezett útvonalon 
kívül Alszeg egy részét is be tudtuk jár-
ni. Ezután népes tömeghez csatlakoz-

tunk, amely, miután részt vett az ünnepi 
megemlékező szentmisén, kivonult a 
hősök emlékművéhez. 

    A hősök emlékművénél közreműkö-
dött az egyházi kórus is illetve verset 
mondott Csortán Réka, VIII.B. osztályos 
tanuló. 
Az ünnepi beszédek keretében felszólalt 
Laczkó-Albert Elemér polgármester és 
Bende Sándor parlamenti képviselő, 

majd a koszorúzás után bevonultunk a 
művelődési házba, ahol Mincsor Erzsé-
bet, a helyi RMDSZ elnöke köszöntötte 

a jelenlévő ünneplőket. Ezután kezdetét 
vette a kultúrműsor. 
     A kulturális programok sorát Balázs-
Bécsi Emília tanítónő IV. B. osztályos 
tanulóinak műsora nyitotta meg, majd 
Puskás Noémi-Tünde tanárnő és 
Rigmányi Lajos táncoktató tanár által 
felkészített csoport műsora zárta a prózai 

részt. 
Ezt követően a Sirülő Néptánccsoport 
közepes- és nagy táncosai mutatták be 
néptánckoreográfiájukat, míg a helyi 
ifjúsági fúvószenekar - Laczkó Gyula 
vezetésével - zárta a programsorozatot. 
     Együtt ünnepelt az egész község. 

Igaz, a lovasok száma nagyon lecsök-
kent, de bízom benne, hogy ez csak a 
bizonytalan időjárásnak tudható be.  
A két zenésznek - Petréd Bálint bácsinak 
és Pál Zoltánnak külön köszönet azért, 
hogy a farsangbúcsúztatókhoz hasonlóan 
ezúttal is részt vettek az ünnepségen, és 

zenéjükkel szebbé, magasztosabbá tették 
a magyarok nemzeti ünnepét.  
     Hálás köszönet minden résztvevőnek, 
aki tett azért, hogy az ünnep valóban 
ünnep lehessen. « A szentmise és a hősök emlékművénél tartott megemlékezés után a művelődési házban folytatódott az ünneplés.  

Együtt ünnepeltünk a magyar szabadság napján 
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1. Milyen liturgikus színek jellemzik a 

nagyhetet s a húsvétot? 
A nagyhéten a liturgikus színek – mint min-

den a sekrestyében és a templomi raktárak-
ban – megmozdulnak, és legalább három 
kerül elő: a bűnbánati lila szín hétfőtől szer-
dáig, a vörös a szenvedés vasárnapján 
(virágvasárnap) és nagypénteken, a fehér 
nagycsütörtök miséiben és a feltámadást 
ünneplő húsvéti misékben. 
 

2. Miért nagyhétnek hívjuk a húsvétot 

megelőző, virágvasárnappal kezdődő he-

tet? Honnan ered a magyar elnevezése? 
Már a IV. században nevezik görögül és 
latinul is ezt a hetet nagynak, innen ered a 
ma használt magyar neve is, régen azonban 
helyenként hívták sanyarúhétnek és 
vizeshétnek is (a böjtölésről). 
 

3. Pontosan meddig tart a nagyhét, s mi-

kor kezdődik a húsvét? 
A nagyhét virágvasárnaptól nagyszombat 

délutánig tart. Nagyszombat estéje már hús-
vét előestéje. 
 

4. Nagycsütörtökön miért viszik el az Ol-

táriszentséget a templomból? S hova vi-

szik az Eucharisztiát? 
Az utolsó vacsora miséjében már drámai 
elemek is vannak: eltűnnek a harangok és a 
hangszeres énekkíséret, az evangélium után 
lábmosást végzünk tizenkét emberen. A 

dramatizálás folytatódik, az Oltáriszentség-
ben az apostolokkal együtt kikísérjük Jézust 
a városból, ki a templom szentélyéből, és 
elhelyezzük egy külső őrzési helyre. Jézus-
nak a városon kívül, számkivetve kellett 
szenvednie és meghalnia, amint a városon 
kívül kellett korábban megszületnie is. 
 

 

5. Csak csütörtökön este kell virrasztani, 

vagy pénteken is?  
A latin liturgiában a virrasztás nagycsütörtök 
este történik, a szertartás végén, vagy az este 

folyamán még ott maradunk Jézussal az 
Olajfák-hegyén, vagyis az Eucharisztia ide-
iglenes őrzési helyénél, és az elhagyatottsá-
gon és az Atyának való igent mondáson 
elmélkedünk, például a búcsúbeszéd szavai-
val. 
 

 

6. Van-e szentmise nagypénteken? 
Nincs, a nagypénteki szertartást szokták ré-
gebben „csonkamisének” hívni, mert van 
igeliturgiája, szentáldozása, de nincs benne 

eucharisztikus imádság, a kereszt felmutatá-
sa áll e napon az úrfelmutatás helyén. 
 

7. Nagyszombaton mi a szertartás lénye-

ge? 
Ezen a napon egyáltalán nincs mise. Az 
Egyház hivatalos imádsága, a zsolozsma sok 

helyen ünnepélyesen hangzik fel. A szertar-
tás a misekönyv szerint is a szentsír látogatá-
sa: megrendült elmélkedés Jézus Krisztus 
halála fölött. 
 

 

8. Nagyszombaton ünnepeljük Jézus fel-

támadását? Húsvét vigíliája a nagyböjt 

része? 
Húsvét vigíliája az átmenet ünnepe (pészah: 
átvonulás, átmenet). Nagyböjtben kezdjük, 
és húsvétba érkezünk. Csodálatos éjszaka! 
 

 

9. Miért beszélünk az ünnepek – így a 

húsvét – vigíliájáról? 
A vigília virrasztást jelent: este nem lezárjuk 
a napot vacsorával, esti imával és alvással, 

hanem az érkező ünnepet kezdjük imádság-
ban várni. Ez a vigília azonban nem az ün-
nep előző estén való „letudását” jelenti, ha-
nem megkezdését. 
 

 

10. Miért olyan nagy a húsvéti gyertya 

jelentősége? 
A feltámadást nehezebb dramatizálni, mint a 
passiót. A gyertya a világosság győzelmét 
hirdeti a sötét fölött, a feltámadásét a halál 
fölött. Krisztus jelképe, aki győztesként tért 
vissza a halál országából. 
 

 

11. Honnan ered a legnagyobb keresztény 

ünnep magyar elnevezése – húsvét? Van-

e köze a húsvét szónak a húshoz? 

Igen, mi a szent negyvennapot a legérzéke-
nyebb pontjáról nagyböjtnek hívjuk, a feltá-
madás ünnepét pedig fontos hasi örömünk-
ről húsvétnak, a hús újbóli magunkhoz véte-
lének nevezzük. 
 

 

12. Miért tartozik még egy húsvéti nap, 

húsvéthétfő is az ünnephez? Mi a különle-

gessége e napnak? 
Húsvétnak – amint karácsonynak is – nyol-
cada van: nyolc napig megáll az idő és csak 
allelujázunk örömünkben. Ennek első napja 

ma is munkaszünet, a hétfő, de mindegyik 
nap érdemes misére mennünk. 
 
 

13. Miért locsolkodunk húsvétkor? 

A húsvéti locsolásnak is van termékenységi 
olvasata: a friss hideg víz életre serkenti a 
természetet és a lányokat, de figyelmeztet a 
húsvét éjjelén kapott új életre is, amelyet a 
keresztség vizében kaptak a katekumenek, 
de minden résztvevőt is meghintettek vele. 
 

Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/ 

Nagyhét és húsvét kívül és belül 

(Folytatás az 1 oldalról)  

Neked lehetőséged lett volna segíteni a 
bajbajutottakon és a túlélőket kimente-
ni, de te féltél, hogy ha elmész otthon-
ról, akkor betörnek hozzád és kirabol-

ják a házadat, ezért nem mentél el 
segíteni a hívó szóra, hanem otthon 
maradtál. 
Az ember szégyenkezve bólintott. 
– Ez egy hatalmas lehetőség volt, hogy 
száz és száz ember életét megmentsd, 
a város összes életben maradt lakója 

tisztelt volna téged. – mondta az an-
gyal. 
– És emlékszel arra az asszonyra, arra 
a fekete hajú nőre, aki neked annyira 
tetszett? Nem hasonlított egyik nőre 
sem, akikkel korábban, vagy későbbi 
életedben találkoztál, de azt gondol-

tad, hogy sose menne férjhez egy 
olyan emberhez, mint te. Féltél, hogy 
elutasít, és elmentél mellette. 
Az ember újra bólintott, de már sírt. 
– Igen barátom, – mondta az angyal – 
ő a feleséged lett volna, vele sok gyer-
meket neveltetek volna, vele igazán 
boldogságban éltél volna egész életed-

ben. 
A tanulság:  
Ilyen lehetőségek mindannyiunk életé-
ben adódnak, de gyakran, ehhez a 
történetbeli emberhez hasonlóan, mi is 
megengedjük, hogy a félelem felülke-
rekedjen rajtunk, és megzavarjon ben-

nünket, hogy éljünk a lehetőséggel.  
Nem megyünk oda másokhoz, mert 
félünk az elutasítástól, mi nem beszé-
lünk az érzéseinkről, mert félünk, hogy 
kinevetnek bennünket, és nem bízzuk 
rá magunkat más emberre, mert fé-
lünk a fájdalomtól, ha elveszítjük.  

    De még nincs veszve semmi. Még 
életben vagyunk. Elkezdhetjük kihasz-
nálni az előttünk álló lehetőségeket! 
Elkezdhetünk létrehozni lehetőségeket 
saját magunk számára!  
    Az élet túl rövid ahhoz, hogy gyáván 
éljük. Az egy színtelen, szürke világ. 
Ha hagyod, hogy mások éljék az éle-

ted, az nem a te életed lesz. Az a má-
sok élete.  
    Kívánom, hogy a feltámadt Jézus 
Krisztus mindannyiunk életébe hozza 
meg a bátorság csodáját és örömét!   
 

«  LŐRINCZ BARNABÁS tisztelendő úr 

Húsvét a bátorság 

ünnepe is 
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Barabás Zsófia - Hogyan emlékszik vissza az első napra, ami-

kor fiatal orvosként Remetére érkezett?  
Dr. Gyulai Anna - 1971. október 22-e volt. Emlékszem, hogy 

megérkeztem ide és Asztalos doktor úr fogadott, aki rögtön elkí-
sért  Oláh Jóska polgármesterhez. Nagyon kedvesek voltak, és 
minden segítséget felajánlottak. Még olyan apróságokra is em-
lékszem, milyen ruha volt rajtam. Azt is tudom, hogy aznap, a 
helyi szülőotthonban, Isten nyugtassa Portik Gyuszi született, a 
Hadnagydombján.  
Ezt megelőzően egy évet voltam Udvarhelyen meg Oklándon. 
Remetén minden teljesen ismeretlen volt számomra, hiszen so-

sem jártam errefele. Asztalos doktor úréknál laktam egy hetet, és 
aztán kaptam a tejporgyárnál egy tömbházlakrészt. Ott rendez-
kedtem be az itt lakásra.  
- Milyenek voltak az első élményei az orvosi munkája kapcsán?  
- Jól emlékszem, hogy az első páciensem egy kislány volt, Petréd 
(Ilyés) Zsuzsi - , akit fülfájással hozott az édesanyja. (Ma már ő 
maga is édesanya). Rögtön az elején be is dobtak a mély vízbe, 

hiszen Asztalos doktor úr szabadságra ment, úgyhogy még egy 
hónap sem telt el és én teljesen egyedül kellett megálljam a he-
lyem. Pályakezdőként talán nem voltam teljes tudatában annak 
az óriási felelősségnek, amely akkor rám hárult.  
Még egy mozzanat él bennem elevenen. Egy éjszaka Tolvajosba 
hívtak ki beteghez. Szekérrel mentünk, egy lámpa világította az 
utat. Én akkor elgondoltam, hogy édes Jóistenem, hova is kerül-

tem?! Én itt biztosan nem fogok ülni! Ennek éppen 46 éve.  
- Minek köszönhető, hogy végül itt maradt a községben - törté-

netesen alakult így vagy egy tudatos döntés volt? 

-  Az első években még megfordult a fejemben, hogy elmenjek. 
Nem azért, mert nem szerettem itt, hanem a családom részéről 
volt egy elvárás felém, hogy szakvizsgázzak. Akkor viszont elég 
szűkösek voltak a lehetőségek. A fizioterápia jöhetett volna szó-
ba, de ahhoz Vásárhelyre kellett volna mennem és a lányom egé-

szen kicsi volt, így hát nem tudtam volna megoldani az utazást. 
Fokozatosan az emberek részéről éreztem, hogy elfogadtak. Szá-
momra nem lett volna elég, hogy dolgozom, hazamegyek, becsu-
kom az ajtóm és kész. Igényem volt, hogy legyen kapcsolatom 
azokkal, akik között élek. Akkoriban nagyon sokat jártunk terep-
re, sok segítséget kaptam Csibi Magdi nénitől, az akkori védőnő-
től. Házszám szerint tudtam, hogy ki hol lakott. Ezt egy városban 

nem tudtam volna elérni. A vásárhelyi barátnőmnek meséltem 
ezt, és ő nem hitte, hogy van ilyen. Persze ennek megvolt a nehé-
zsége is, hiszen sokszor volt rá példa, hogy munkaidőn kívül is 
hívtak beteghez, és én a kicsi gyermekeimnek kerestem a segítő 
szomszédot, ahol elhagyhatom őket. De ez ezzel járt! 
- Asztalos doktor úrral hogyan tudtak együtt dolgozni?  

- Asztalos doktor urat abszolút tisztelet övezte. Ez hozta azt is, 

hogy aki vele volt, annak is megvolt a tekintélye. Most is vannak 
olyan idősek, akik kezicsókolommal köszöntenek. 
Mindannyiunknak megvannak a sajátos szokásai, de igyekeztem 
ezt mindig a helyén kezelni. Mi mindvégig jól ki tudtunk jönni, 
egységben voltunk. Úgy látom, hogy ezt vették át azok a kolle-

gák is, akik utánunk jöttek, a mostani családorvosok és fogorvos-
ok is.   
- A doktornőt tevékeny, a közért tenni akaró és közösségét sze-

rető emberként ismerjük. A kezdetekben mennyire sikerült be-

kapcsolódni a falu életébe?  

- Az első években különösebb próbálkozás nem volt részemről. 
A munkám mellett a beilleszkedéssel voltam elfoglalva, családot 
alapítottunk, neveltem a gyerekeket. A községben a művelődési 
tevékenység nagyjából lekorlátozódott az iskolában működő 
színjátszó körre. Nem emlékszem vissza különösebb művelődési 
eseményre. Az akkor működő Nők óráján néhányszor részt vet-

tem meghívottként. Tulajdonképpen a rendszerváltás után kap-
csolódtam bele a tágabb értelemben vett közösségi életbe.  
- Ekkortájt indította újra a Nők óráját... 

- A gyerekeim már nagyobbak voltak, igényem is volt rá. Eleinte 
résztvevőként, majd aktív szervezőként is bekapcsolódtam a mű-
velődési eseményekbe. (Marosvásárhelyen nevelkedtem, kon-
certre, színházba, egyetemre jártam. Ez volt számomra a termé-

szetes.) Ekkortájt jött a gondolat, hogy újra életre kellene kelteni 
a Nők óráját, melyet valamikor Füstös Rózsika néni vezetett, és 

ami nagyrészt kézimunkázásból állt. Ilyen szempontból kissé 
más irányt adtunk neki. Meghirdettük, és hívtuk az asszonyokat, 
nőket, hogy közösen előadásokat hallgassunk, különböző témá-
ban. Nagyon népes csoport gyűlt össze, több, mint 100-an voltak. 

Igyekeztem érdekes előadókat megszólítani - a legkülönbözőbb 
témákban, legyen az gyermekneveléssel, irodalommal kapcsola-
tos, az egyházi ünnepek alkalmával egyházi személyeket hívtunk 
meg, gyógynövényekkel kapcsolatos előadások voltak stb.  

(Folyt. a következő oldalon) 

Nők órája - az összetartozás helye 
Dr. Gyulai Anna Marosvásárhelyen született és végezte iskolai tanulmányait. Az orvosi egyetem befejezését követően máso-

dik állomása Remete volt, ahol nemcsak szakmáját lelkiismeretesen gyakorló háziorvosként, hanem a közösségért tenni 

akaró személyként évekig dolgozott, és aktív részt vállalt a művelődési rendezvények szervezésében. A nevéhez, személyéhez 

fűződik a Nők órájának újraindítása. E közösség élén töltött éveiről, vitalitással teli életszemléletéről kérdeztük. Beszélgeté-

sünk apropóját az is adja, hogy Gyulai Anikó doktornő nemrégiben hivatalosan is elköszönt a Nők órája közösségétől.  

«  Elköszönt a Nők órájától Gyulai Anna doktornő, aki évekig vezette a közösséget.   
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     E közösség továbbra is élni akar 

« Az interjút BARABÁS ZSÓFIA készítette 

- Az évek során szoros kapcsolat alakult ki a budapesti Nők a 

XVIII. kerületért Alapítvánnyal (NATIK), élükön 

Mogyorósiné  dr. Pécsi Ildikóval. Ez hogyan alakult?Mit adott 

a remetei asszonyoknak? 

- Egy gyergyói lapban velem készült egy interjú, hogy újraindí-
tottuk a Nők óráját. A környéken mi voltunk az elsők ebben. Ez 
a cikk valahogyan eljutott hozzájuk és ők megkerestek minket. 
Első évben, amikor meghívtak magukhoz, akkor egy nagy autó-

busszal utaztunk ki Budapestre, és ők ott ugyanannyian fogadtak 
bennünket, elszállásoltak. Személyes kapcsolatok alakultak ki, 
amelyek többé-kevésbé mindmáig élnek. Mi adtuk magunkat és 
ők ezt nagyon értékelték. Ők civil szervezetként működtek, kari-
tatív tevékenységekkel, vásárokkal. Azóta is minden falunapra 
jönnek, nagyon ragaszkodnak. Nagyon sokat tanultunk tőlük.   

- Mit ad a Nők órája közösség tagoknak és a nagy közösségnek? 

- Mindenekelőtt az összetartozás érzését adja. A közösség tagjai 
tudnak egymásról, számon tartják egymás ünnepeit, bánatát. A 
beszélgetések során nagyon sok mindent megtudtam róluk, sokat 
tanultam tőlük. Azonban többször is tapasztaltam, hogy ez a kö-
zösség frusztrálva is érezte magát, hiszen kívülről érkeztek gú-
nyolódó visszajelzések is, miszerint lenézően tekintettek erre a 

csoportra. Szerencsére ennek a társaságnak van egy olyan magja, 
akit mindez nem tántorított el attól, hogy eljöjjön hétről-hétre az 
alkalmakra.  
- Említette, hogy problémának látja, hogy nem sikerült új tago-

kat megszólítani, bevonni. Ennek mi lehetett az oka?  
- Az eltelt évek alatt azt tapasztaltam, hogy a kezdeti lelkesedés 
alábbhagyott, és ez nem csak a résztvevőkre, hanem az előadók-

ra is vonatkozott. Amit én hiányoltam, hogy nem igazán tudtunk 
újabb embereket bevonni. Nem is föltétlenül csak a fiatalokra 
értem ezt, mind inkább a középkorúakra, akik sem itt, sem ott 
nem jelennek meg. Sokat gondolkodtam, hogy mi lehet ennek a  
magyarázata. De úgy gondolom, hogy ez nemcsak ránk volt 
igaz. Ha kicsit körültekintünk ez általános jellemző - nagyjából 
minden művelődési eseményen ugyanazok a személyek vesznek 
részt.  

- Milyen a mostani a közösség a kezdeti Nők órájához képest?  

- Nem olyan népes, mint annak idején volt, viszont van egy erős 
mag, akinek megvan az igénye arra, hogy fejlődjön, többet kap-
jon, legyen szó az élet bármilyen területéről. Azt tapasztaltam, 

hogy ezek az asszonyok, nők elsősorban azért jönnek, mert kiala-
kult bennük egy belső késztetés a tudás, tanulás iránt. Megszólít-
hatóak különböző eseményekkor, legyen szó adventi koszorú 
készítésről, könyvbemutatóról, falunapokról stb.  Az évek során 
már önszerveződővé váltak, hiszen a résztvevők is jöttek ötletek-
kel, javaslatokkal. Amikor jeleztem feléjük, hogy nem tudom 
folytatni ezt a munkát, akkor ők keresték meg Laczkó-
Szentmiklósi Judit tanárnőt, hogy vállalja el a csoport irányítását. 

Jelzés értékű: ez közösség élni akar.  
- Milyen kedves élmény idéződik fel Önben a Nők órájával kap-

csolatban?  
- Annyi év alatt sok előadáshoz fűződő élményem van, de a leg-
megrendítőbb az volt, amikor a tavaly abbahagytam a Nők órá-
ján irányítását és a közösség, a Szent Mónika imacsoporttal 
együtt, anyagilag és erkölcsileg is támogatott. Ez a gesztus is 

ráerősített arra, hogy nem végeztem hiába ezt a munkát. A másik  
meg egy friss élményem, amikor ünnepélyesen is megköszönték 
az eddigi munkámat. Nem vártam el, de meghatott, jól esett. Én 
akkor ígéretet tettem rá, hogy résztvevőként ezután is igyekszek 
jelen lenni a találkozásokon.  
- Manapság mivel telnek a napjai? 

- Változatosan telnek. Nagyon sokat olvasok, világ életemben 

szerettem olvasni. Rejtvényt fejtek, hisz tudom, érzem, hogy 
frissen tartja az emét. Kézimunkázok, varrtam kalocsait, de leg-
jobban írásost szeretek varrni - most fejeztem be, emellett kötök, 
horgolok is. Egy ideje személyes okok miatt eléggé kikerültem a 
körforgásból, de igyekszek visszakerülni. Azt hiszem, hogy meg-
öregítene ez. Én minden nap bemegyek és végigjárok minden 
rendelőt - látszólag nem haragszanak érte a kollegák. Nekem kell 
szívni minden nap egy kicsit abból a levegőből.  

- Nyugdíjas orvosként miben leli leginkább örömét? 

- Elsősorban az unokáimban. Négyen vannak, és csodálom, aho-
gyan nőnek, fejlődnek, alakulnak. Különösen örülök annak is, ha 
valamit még tudok csinálni, alkotni. Most éppen a kicsi unoká-
imnak szeretnék húsvétra valami készíteni.  
Ahogyan a mondás is tartja - van társas magány és lehet egyedül 
is élni, de nem magányosan. Ott van a családom, akinek szüksé-

ge van rám. Én soha nem bírtam a magányt, és talán pont az hi-
ányzik, hogy koromtól fogva nem nyüzsöghetek már annyit a 
különböző szervezkedésekben.  
- Ön községünk díszpolgári is. Ennyi év távlatából hogyan látja 

ezt a kitüntetését?  

- Bár nem vártam el, de örömmel fogadtam a Helyi Önkormány-
zat részéről. Úgy érzem, ezzel is értékelték a községben kifejtett 

munkámat. Most is vallom, hogy életem egyik legjobb döntése 
volt, hogy nem maradtam Vásárhelyen és ide jöttem. Városon 
nem biztos, hogy ugyanezt az elégtételt érezném. Úgy vélem, 
hogy itt mégiscsak letettem valamit az asztalra.  
Kimondottan büszke vagyok arra, hogy az életem nagy részét itt 
éltem le. Az évek alatt már érzületemben is remetei lettem - a 
rokonaim szerint még a beszédem is remeteies lett.   
 

«  Intenzív kapcsolat jellemezte a remetei Nők órája és a NATIK közötti viszonyt.   
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« A méltán büszke győztes csapat, Nagy Zsombor gólkirállyal.  

Teremfoci  
gyerekeknek  

 
     Valamikor a „mi időnkben” március elején még fociról 
szó sem lehetett, csak esetleg a szabad- illetve szabaddá tett 
délutánjainkon rúgtuk a labdát. 
Most pedig itt van március vége és már a focihírek sokaságá-
val találja szembe magát az ember. Igaz, teremfociról szólnak 
a tudósítások, ami abban az időben egy elvont fogalom volt 
számunkra. 

    2018. március 16-án, a VII-VIII osztályosok számára szer-
vezett teremlabdarúgó megyei bajnokság, körzeti szakaszának 
adott otthont a gyergyóremetei sportcsarnok. 
Ditró, Szárhegy és Remete csapatai vettek részt. Mindenki-
mindenkivel játszva alakult ki a végső rangsor. 
Az első mérkőzésen Ditró és Szárhegy 3-3-as döntetlent ját-
szottak egymással. A folytatásban Remete csapata 2-0 arány-

ban legyőzte Ditró csapatát, így a Remete-Szárhegy mérkőzé-
sen dőlhetett el a csoportelső kiléte és egyben a felsőbb sza-
kaszra jutó csapat neve. 
Ezen a meccsen fiaink maguknak tették nehezebbé sorsukat, 
ugyanis a sok kihagyott helyzet és egy-egy védelmi hiba szin-
te áthúzta számításainkat, de végül sikerült 3-1 arányban le-
győzni Szárhegy csapatát és kiharcolni a továbbjutást.  

Március 21-én már a Gyergyó medencei szakaszon folytató-
dott a küzdelem, ahol Alfalu csapatán kellett túljutni. A mér-
kőzést 0-2 arányban elveszítettük, ám az alfalviak visszalép-

tek sérülésekre hivatkozva, így aztán a Fráter György Általá-
nos Iskola csapata fogja képviselni térségünket, a megyei 
döntőn. 
     Március 20-án, az I-IV osztályosok számára, 
Gyergyószárhegyen megszervezett körzeti szakaszon minden 
álomszerűen kezdődött.  
    Legifjabb csapatunk ismét a Ditró-Remete-Szárhegy hár-
mas csatájában vehetett részt és az első mérkőzésen Remete 

csapata 16-0 arányban kiütötte Ditró hasonló csapatát. A szár-
hegyiek is 7-0 arányban jobbnak bizonyultak a ditróiaknál, 
így jött a sorsdöntő meccs. Ezen, a házigazda Szárhegy csapa-
ta 6-5 arányban legyőzve Remete csapatát továbbjutott a 
Gyergyó medencei szakaszra. Így aztán hiába rúgott 21 gólt 
Jánosi János tanár úr csapata a két mérkőzésen, meg kellett 
elégedniük a második hellyel. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a 2018-as esztendő 
összességébenkezdete sikeresnek nevezhető.  
     Gyergyóremete Önkormányzatának megköszönjük, hogy 
anyagilag is támogatja az iskolás sportot és a jövő csapatának 
alapozását. 
    Reméljük Jánosi tanár úr munkájának köszönhetően, még 
sok sikerről hallunk a gyerekfocisaink részéről.  

    Köszönjük, tanár úr! Sok sikert, fiúk! 
 

     Már 2017 őszén kezdetét vette a nyolc csapatot tartalmazó 
teremlabdarúgó bajnokság, amely a gyergyóremetei csapat B 
ligás szereplésének következtében kicsit a háttérbe szorult és a 

forduló lebonyolítása sem volt zökkenőmentes. 
Aztán egyes vendégcsapat komolytalansága is bonyolított a 
szervezők gondjain, de végül mindent sikerült a helyére hozni. 
A tavaszi visszavágóknak már csak a neve volt tavaszi, mivel 
mire kitavaszodik igazából, arra már újabb tornákon is túl le-
szünk. Na, de térjünk a tárgyra! 
     Az idén egy kicsit érdekesebbre sikeredett ez a bajnokság, 
ugyanis a hagyományos Bad Boys illetve Big Face párharcba 

beleszólt egy harmadik csapat is, amely majdnem a nevető 
harmadikként lepte meg azokat, akik az idén is a szokásos 

forgatókönyvre számítottak. A Fiatalok csapata, mert róluk 
van szó az utolsó fordulóig kérdésessé tette a bajnokcsapat 
nevét. 

     Az utolsó előtti fordulóban 6-5 arányban legyőzve a Big 
Face csapatát, már jelezte a Bad Boys, hogy az idén is számít 
a bajnoki címre. Az utolsó fordulóra maradt mindent eldöntő 
mérkőzésen a Bad Boys nagyon felkészült arra és a kezdetén 
szorosnak induló rangadón 6-2 arányban legyőzve a Fiatalok 
csapatát az idén is bebiztosította a bajnoki címet.  
A végső rangsor pedig 14 mérkőzés után, a következőképpen 
alakult: 

Bad Boys      14   12-1-1  107-28    37 pont 
Big Face       14   11-0-3    76-33    33 pont 
Fiatalok        14   10-1-3    96-39    31 pont 
A gólkirályi címért is nagyon érdekesen alakult a küzdelem. A 
záró forduló előtt Balázs István állt közelebb a címhez 45 gól-
jával, de az utolsó fordulóban épp a direkt mérkőzésen dönt-
hettek és ez így volt igazságos. Egyik sem vádolhatta a mási-

kat azzal, hogy egy könnyebb ellenfél ellen több esélye volt a 
gólszerzésre. 
Így ezen a mérkőzésen a bajnokcsapat azt is eldönthette, hogy 
melyik csapat adja a bajnokság gólkirályát.  
    Az utolsó sípszó után eldőlt, hogy ebben a kiírásban Nagy 
Zsomboré lett a gólkirályi cím, aki csapata 107 góljából egy-
maga 47-et tudhatott magáénak. 

Az a Nagy Zsombor, aki a B ligában a Kereszthegy SE első 
számú kapusa. Tehát van lehetősége saját bőrén megérezni, 
hogy milyen gólt lőni és milyen hálóőrnek lenni.  

Őszi-tavaszi teremfoci bajnokság 

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 
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    2018. március 23-25 között, a helyi 
sportcsarnok adott otthont a Korosz-
tályok Kupája nevű teremlabdarúgó 
bajnokságnak. 
Ezen 10 különböző korcsoport küzdött 
és néhány mérkőzést leszámítva, talán 
ez volt a legfeszültségmentesebb torna. 

A csapatok két csoportra osztva pró-
bálták megszerezni az elődöntőbe ju-
tásra feljogosító első két hely egyikét 
illetve mindenki harcolt a minél előke-
lőbb helyezésért. 
     Az A csoportban, már a csoport-
mérkőzéseken lehetett sejteni, hogy ez 

az erősebb csoport, és aki innen tovább 
jut, azzal nem lesz könnyű elbánni a 
másik csoportból érkező csapatoknak. 
A csoport első három csapata kiemel-
kedőbb teljesítményt mutatva, az egy-
más elleni direkt meccseken döntötték 
el végérvényesen, a csoport végső 

rangsorát. 
A 2000-ben születettek döntetlent ér-
tek el az 1994-1997-es korcsoport csa-
patával, míg a 1989-1993-as korosz-
tállyal szemben 1-5 arányban maradtak 
alul. A csoport döntőjének is nevezhe-
tő mérkőzésen az 1989-1993 korcso-
port csapata 3-3-as döntetlent ért el az 

1994-1997-es korosztály csapatával, 
így ez az utóbbi két csapat jutott az 
elődöntőbe ebből a csoportból. 
     A B csoportban az 1984-1988-as 
korosztály csapata minden mérkőzését 

megnyerve biztosította be a csoportel-
sőséget és ezzel az elődöntőbe jutást. 
Őket az 1974-1978-as korcsoport kö-
vette, akik csak a listavezetőtől szen-
vedtek vereséget. A csoport harmadik 
helyén végzett a legidősebb, az 1958-
1973-as korcsoport csapata, akik egy 

győzelemmel, egy döntetlennel és két 
vereséggel több, mint tisztes helytál-
lással mutatták meg a náluknál sokkal 

fiatalabbaknak, hogy a focit nem csak 
tudni, hanem szeretni is kell és a kitar-
tás sem egy jelentéktelen dolog ebben 
a korban. 
     Az elődöntőkben a papírforma ér-

vényesült, habár az 1974-’78-as kor-
csoport nehezen adta meg magát és 
csak 1-0 arányban tudták őket legyőzni 

az 1989-93-ban születettek.  
A másik elődöntőben az 1994-’97-es 
korosztály csapata pedig 4-0 arányban 
múlta felül az 1984-’88-as korosztály 
csapatát, így kialakult a kisdöntő illet-
ve a döntő párosítása. 
A kisdöntőben az 1984-88-as csapata 
ezúttal is legyőzte korábbi 

csoportriválisát, az 1974-78-asokat és  
4-1- es győzelmével bebiztosította a 
harmadik helyet. 

A döntőben pedig megismétlődött az A 
csoport egyik rangadója és ekkor már 
nem született döntetlen, ugyanis az 
1989-’93-as korosztály csapata 2-1 
arányban legyőzve az 1994-’97-es kor-
osztály csapatát lett a 2018-as és Kor-
osztályok Kupájának tulajdonosa. 

     A torna gólkirályi címét Csibi And-
rás érdemelte ki 10 góljával. 
A legjobb játékos címet Balázs Fülöp 
Nándornak, míg a legjobb kapus címet 
Fehér Rollandnak ítélték oda. Érdekes 
és beszédes adata ennek a tornának, 
hogy amíg a legfiatalabb játékos a 13 

éves Simon Máté, addig a legidősebb 
játékos az 59 éves Kinda János volt. 
     A VII. Korosztályok Kupáját anya-
gilag Gyergyóremete Önkormányzata 
is támogatta, amit ezúttal is köszö-
nünk. Külön köszönet a sportcsarnok 
adminisztrátorának, Pál Nándornak, 
hogy megszervezi a teremfoci tornákat 

és lehetőséget ad mindenkinek a spor-
tolásra, a mozgásra.  
    Szép volt, fiúk! A viszontlátásra! 

 
« Nagy küzdelem zajlott a gyerekek teremfoci bajnokságán.   

Korosztályok Kupája 

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 
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« MASTALERIU ERZSÉBET igazgató 

     „Az írás csak akkor töltheti be rendeltetését, ha éppoly 
híven tolmácsolja a gondolatot, mint a szabatos, talpraesett 
élőszó. Az írásbeli gondolatközlés félreérthetetlenségének 

egyik biztosítéka a kifogástalan helyesírás.”  
                                                        (Szemere Gyula- nyelvész) 
 

    2018. március 3-án a Fráter György Általános Iskola adott 
otthont a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny Hargita 
megyei szakaszának, melyen idén 116 V-VIII. osztályos tanu-
ló vett részt. Iskolánkból három V. osztályos tanuló- Laczkó 
Albert Eszter, Simon Máté, Tóth Anna, Balázs Bécsi Anita 
VI. osztályos -, valamint két nyolcadikos - Csortán Réka és 
Puskás Búza Anna - jutott be a nagyon erős megyei mezőny-

be. Az ötödikesek korosztálya volt a legnépesebb, itt 90 pont-
tal dicséretet kapott Laczkó Albert Eszter.  
    A helyesírási verseny egy tollbamondás megírásából, utána 
egy tesztlap megoldásából áll, így derül ki milyen mértékben 
ismerik a résztvevők anyanyelvünk szabályait, a helyesírást. 
    A verseny után településismertetőre hívtuk meg a résztve-
vőket, Laczkó-Szentmiklósi Endre történelem szakos kollé-
gánk tartott vetítéssel egybekötött ismertetőt. Ezt követte 

Nagy József történész érdekes, rövid bevezetője a Kereszt-
hegy című film levetítése előtt, majd a Közösségi Házban 
elfogyasztottuk a Szülőbizottság által az Önkormányzattól 
megpályázott ebédet. Ezt követően került sor az eredményhir-
detésre, a díjak átadására a Művelődési Házban.  
    Tartalmas, jó hangulatú rendezvénynek voltunk részesei, 
melynek szervezését köszönöm a magyar szakos kolléganők-

nek- Puskás Noémi Tündének, Istók Tímeának, Szabó Csillá-
nak, Laczkó-Szentmiklósi Endre és Nagy József történészek-
nek, Portik-Bakai Anna adminisztrátornőnek, az iskola sze-
mélyzetének, a Művelődési Ház igazgatójának, a Közösségi 

Ház alkalmazottjainak, az Önkormányzatnak, az End-Ibo 
csokigyárnak a támogatást. 

«  Megyei szintű rangos helyesírási versenynek volt szervezője községünk oktatási intézménye.   

Simonyi Zsigmond Helyesírási Vetélkedő  

megyei szakasza Gyergyóremetén 

Mese élő szóval, 
felnőtteknek 

 

     Az előző évekhez hasonlóan a Cseres Tibor Emléknapok 
ünnepségsorozatát a felnőttek találkozása, együttléte zárta. 
Ebben az évben a mese köré gyűltek össze a csodás történetek 
világát idéző gyermekkortól évtizedekkel - ki kevesebb, ki 
több - messze járó pedagógusok.  
    Megtisztelő örömmel köszöntöttük azt a felnőttet is, aki 
nem a tanügyben dolgozik.  

Az iskolánk egyik termében igyekeztünk a mesék hangulatát, 
körülményét felidéző tüzet segítségül hívni a sok gyertya elhe-
lyezésével, valamint jelentős díszlet volt a nagyanyámtól örö-
költ hárászkendő és a nemezből készült díszes varázslabda. A 
hangulatos környezet, a mesét szerető felnőttek együttléte va-
lóban részeltetett a mesék szívet-lelket melengető, gyógyító 
hatásában.  

    Mindenki megosztotta a meséhez fűződő hajdani - jelenlegi 
kellemes élményei egy részét. Majdnem mindenkinél azt érez-
tem, hogy még többet is tudna mondani, ha az idő engedné.    

    Akarva – akaratlanul beindult a mesélés, és rövid kis, tanul-
ságos életmeséket hallgathattunk meg egymástól. Ezután 
Agócs Gergely (Berecz Andráshoz hasonló híres mesemondó) 

előadása nyomán készített jegyzeteimből megosztottam az ő 
mai, „reform” meglátásait a meséről.  
    A gondolatokat kedvenc könyvemből (Clarissa P. Estés: 
Farkasokkal futó asszonyok) felolvasott részekkel tettem ke-
rekké. Végül Mincsor Erzsébet tanítónő fejből mondott mesé-
je zárta a rendkívüli estét. 
    Az élmények hatására csak biztatni szeretnénk Mindenkit, 
hogy forduljanak bátran a mesék világához, mely életkortól 

függetlenül mindenkinek nyitott, s mindenki számára tartogat 
személyre szóló tanácsot vagy akár biztatást, visszaigazolást.    
    Ne féljünk mesélni gyerekeinknek, unokáinknak, egymás-
nak. Mesét bátran lehet mondani bárhol, bármikor, bárkinek s 
akár minden alkalommal változhat egy – egy részlete az alka-
lomhoz illően. A mese műfaja ezt megengedi.  
    Idézzük fel a régi meséket, melyeket nekünk meséltek gye-

rekkorunkban s adjuk át gyerekeinknek! Vigyázzunk, hogy ne 
szakadjon meg a meselánc s ne veszítsük el ezt a szellemi 
örökségünket se, melyet őseinktől nagy szeretettel kaptunk! 
 

« BALÁZS TERÉZ tanítónő 
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   CSERES TIBOR  

EMLÉKNAP 
 
     A Fráter György Általános Iskola tevékenységi naptárában 
idén március 23-ra, péntekre tettük azokat a kulturális és sport 
tevékenységeket, melyekkel tisztelegni kívántunk szülőfalunk 
nagy szülöttje előtt.  
    A programot a községközpontban lévő emlékműnél  koszo-
rúzással indítottuk, a sűrű havazás miatt csak elhelyeztük a 

koszorút és a Művelődési Házban, mely zsúfolásig megtelt , 
emlékeztünk az íróra, felelevenítettük életének, munkásságá-
nak főbb állomásait.  
     A tevékenységek időpontjainak, helyszíneinek elismétlése 
után a Művelődési Ház előtti téren nem törődve a havazással a 
VIII. osztályosok sikeres flash mob-ot, azaz villámcsődületet 
mutattak be.  

Utána a sportokat választó tanulók és szurkolók a sportcsarno-
kot, a IV. osztályos Anyanyelvi vetélkedősök, a Ki mit tud? 
földrajz vetélkedősök, a kézműveskedők a számukra kijelölt 
termeket vették birtokukba. 
    11 órától kezdődött a szavalóverseny a Művelődési Ház-
ban, melynek hangulatát az alsó tagozatos versmondók fokoz-
ták azzal, hogy elmondták a verseket azok, akik iskolánkat 

képviselték a Kányádi Sándor, és a Vidám versek szavalóver-
senyén.  
    Az V-VI. osztályosok közül 14 tanuló mondott verset, a VII
-VIII. osztályokból 8 tanuló.  
Helyezések: 

Laczkó Viola I. , Román Máté II., Nagy-György Tamás III., 
Balázs Csíki Noémi és Pál Szidónia dicséretben részesültek.  
A nagyobb korosztályból első lett Csortán Réka, II. Pál 

Armella, III. Laczkó-Albert Anna, dicséretet Nagy Andrea 
kapott. 
     Ameddig a zsűri tagjai - Jánosi Zita, Laczkó-Szentmiklósi 
Judit magyar szakos tanárnők, és Laczkó Hajnal 
könyvtárosnő - a sorrendet felállították a jutalmazáshoz, a 
Mindenki című Oscar díjas filmet vetítettük le.   
    A rövidfilm levetítése után került sor a díjazásra, ahol a 

sportban és a kulturális tevékenységekben jeleskedők jutalma-
kat vehettek át az Önkormányzatnak és a  Szülőbizottságnak 
köszönhetően.  
     A népes részvételért köszönet a diákoknak, a programokat 
szervező, vezető pedagógusoknak, a felkészítő kollégáknak, a 

zsűritagoknak minden tevékenységben, a Művelődési Ház 
igazgatójának, az iskola személyzetének, MINDENKINEK, 
aki segített a NAP megszervezésében.  
 

«  Ezen a napon immár hagyományosan szavalóversenyt is szerveznek a falunk szülöttje tiszteletére.  

«  A különböző sportvetélkedőkkel párhuzamosan anyanyelvi illetve földrajz tudásukat is összemérték a diákok, de voltak akik a kézműveskedésben jeleskedtek.  

«  Az emléknap programja a községközpontban lévő emlékműnél koszorúzással kezdődött.  

« MASTALERIU ERZSÉBET igazgató 



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 község honlapján,  
www.gyergyoremete.ro  
oldalon is olvasható. 

10 

ANYAKÖNYV 

Születés 
Gegő Anna 

Laczkó Tamás 

György- Mózes Bianka  
Portik Milán  

Portik Julianna  
Borbély-Pál Veronika 

Borbély-Pál Jolán 

Nász 
László Gyula és  

Trinfuj Katalin 
Balázs-Ruszka Csaba és  

Antal Zsuzsána 
Bakos Szabolcs- Ferenc és 

Costandi Noémi 
György- Mózes János és  

Portik- Lukács Adél       

Gyász 
Farkas Antal 1932 ( febr.) 

Portik- Szabó Borbála  1942 
Puskás Mária   1935 

Csortán Karolina  1939 
Laczkó Péter 1955 

Bakos József 1956 

ANEKDOTA 

KÖR kép 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

TUDJA-E, HOGY? 
      

Március 10-e miért  

a Székely Szabadság napja? 
 

     Marosvásárhelyen az orvosi egyetem felé 
vezető szerpentines út aljában, a valamikori 
Postaréten áll egy gránit obeliszk Jókai Mór 
szövegével. 1854. március 10-én itt végezték ki 
a Makk József-féle összeesküvés székelyföldi 
szervezőit: Török Jánost, Horváth Károlyt és 
Gálfi Mihályt. Ez volt az 1848-as szabadság-

harc utolsó Habsburg bosszúállása.  
    A szervezők nem voltak elég óvatosak és 
nem tudták, hogy egyik társuk, Bíró Mihály 
fizetett osztrák besúgó, aki a szervezkedés min-
den mozzanatáról értesítette a császári hatósá-
got. Amikor már elégséges terhelő bizonyíték 
összegyűlt, 1852 januárjában letartóztatták őket 

és két évi fogság és vallatás után felakasztották.  
    Az emlékművet Aradi Zsigmond szobrász 
készítette és 1875 júniusában leplezték le. Az 
ünnepi beszédet Orbán Balázs tartotta. Az obe-
liszk egy 6 m magas oszlop. Alapkövén nyíltól 
sebzett oroszlán látható, amelyik első mancsai 
között tartja a nemzeti lobogót, alatta keresztbe 

tett két kardon a magyar címerrel. A hely neve 
ma Székely Vértanúk tere.  

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal  

Az Egészségház  

tájékoztatója 
 

    Gyergyóremetén az Egészségházban 
február végétől újraindult az állandó 

háziorvosi ügyelet, közel féléves szünet 
után.  
     Február elejétől egy sorszám-
adagológép is működik a bejáratnál, 
ami megkönnyíti az orvosok és betegek 
haladását. Ennek alkalmazási módja 
még kialakulóban van, hiszen jelenleg 
az előre programáltakat és a sorszámot 

váltókat váltva fogadják a családorvosi 
rendelőkben.   
     Továbbá a házban a megszokott 
program szerint működnek 
családorvosi és fogászati rendelések 
hétfőtől- péntekig. A gyógyszertár hét-
főtől- péntekig 8-20 óráig, szombaton 9

-12-ig. Gépkocsivezetőknek, munkahe-
lyi alkalmazás, fegyvertartás minden 
héten kedden, 15 órától. 
    Laboratóriumi vizsgálatok hétfőtől 
csütörtökig 8-9 óra között. 
    Van endokrinológia, kardiológia, 
ortopédia, tüdőgyógyász, allergológus-
bőrgyógyász, optika, masszőr, csontko-

vács, gyógytornász szakorvosi ellátás.  

HIBAIGAZÍTÁS 
 

A februári lapszámunkban elírás történt 
az Anyakönyv rovatnál, a Nász nyil-
vántartásnál. A tévedésért elnézést  
kérünk az érintett személyektől!  

 
 A Jóisten éltesse és  

adjon sok örömteli évet  
Laczkó János és Gábor Margit 

     Bakos Szabolcs és Bakos Erzsébet 

Portik-Lukács Róbert és Portik-H. Éva 

új házasoknak! 

« A márciusi ifjak mintájára lelkesen ropták a táncot, muzsikáltak a gyerekek.  

Két székely kaszál. Józsi bá’ belevág egy darázs-
fészekbe, s néhány másodperc múlva eszeve-
szetten rohan. - Csípnek! - üvölti. 

Estván komája leül egy kőre. 
- Mutasd meg melyik vót, me' levágom!  


