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« Az V. Gyergyói Népzenészek Találkozója elérte a fő célját. A résztvevők a gyergyói népzenét szolgálták a zenés, táncos együttlétükkel.

Középpontban minden, ami gyergyói

Az utóbbi időben egyre gyakoribb, hogy
van egy-egy hónap évente, amikor a gyergyói
néptánc, - népdal vagy a gyergyói népzene
rivaldafénybe kerül. A 2017-es esztendő novembere is egy ilyen jeles hónap volt.
Ennek emlékezetes és rendhagyó példája a
Duna Tv által közvetített Fölszállott a páva
tehetségkutató két műsorszáma. Az első élő
adásban Farkas Tamás és Farkas Ágnes néptáncosok előadásuk révén ország-világ előtt
arról tettek tanúbizonyságot, hogy a gyergyói
tánc él, eleven valóság. Nézőként elégtételt
adott és felemelő érzés volt viszontlátni a
színpadon azokat a tánclépéseket, amelyeket
nemrégiben még itt Gyergyóban tanultak, és
évek óta átadnak, tanítanak az ifjainknak.
Rá egy hétre, a tehetségkutató második
elődöntőjében a debreceni Pendely Énekegyüttes az elmúlt évek gyergyói gyűjtésének
anyagából gyergyói dalokat adott elő. A zsűri
maximális pontszámát kiérdemlő előadásban
nekünk, gyergyóremeteieknek is részünk volt,
hiszen azon túlmenően, hogy a mi dalainkat
« A Fölszállott a páva tehetségkutató műsorában hallhattunk viszont, a mi székelyruhánkban
Farkas Tamás és Farkas Ágnes magyarországi
adták elő azokat. Abban a népviseletben munéptáncosok előadásuk révén, ország-világ előtt
tatták meg tudásukat, amelyet gyergyóremetei
arról tettek tanúbizonyságot, hogy a gyergyói
asszonyok készítettek, szívük szeretetét beletánc él és eleven valóság.
fonva, beleszőve, belevarrva.

Egy másik jeles eseményen a hónap végén
gyergyói népzenészek gyűltek össze az V.
Gyergyói Népzenészek Találkozójára. A Balás Gábor Művelődési Ház minden év novemberében szervezi meg ezt a találkozót és
Gyergyóremete Önkormányzatának segítségével az anyagi háttér is megvalósul, amiért
köszönettel tartozunk.
Ez alkalomra három citerazenekar illetve két
népi zenekar jött el, valamint az orotvai
Csirilla János bácsi ajándékozott meg furulya
muzsikával. A találkozót színesebbé tette a
Gyergyóremetei Hagyományőrző - illetve a
Sirülő Néptánccsoport előadása.
A Balás Gábor Művelődési Ház nézőtere
sajnos eléggé foghíjas volt. Ennek ellenére a
rendezvény elérte a fő célját, mert a gyergyói
népzenét igyekeztünk szolgálni azzal, hogy
összegyűltünk, muzsikaszó kíséretében alkalmat biztosítottunk a találkozásra, ezáltal az
idősebb illetve ifjabb generációk népzenészei
jobban megismerték egymást.
Ezek az ünnepélyes pillanatok megerősítik
bennünk, hogy munkánk nem hiábavaló. Előrevisznek a hétköznapok küzdelmeiben. Még
sok ilyen hónapot kívánok a gyergyói zenének és -táncnak, magunknak.
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM
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DECEMBERI ESEMÉNYEK
ADVENTI HANGVERSENY
2017. december 9-én, szombaton, 19 órától
az Amabile Trió (Péter Ernő - hegedű, Polgár Szabolcs – zongora és Szentgyörgyi László – cselló)
bemutatja adventi hangversenyét.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
Jegyek ára: nyugdíjasok, diákok 5 lej, másoknak 10 lej.
Az előadásra érvényes a 2017-2018-as
Zenei Évad bérlete.

KARÁCSONYVÁRÓ GYEREKKONCERT
2017. december 22-én, pénteken ,18 órától tartja a
Gyergyóremetei Ifjúsági Fúvószenekar évzáró koncertjét. Közreműködik a Fráter György Általános
Iskola kórusa és -blockflöte együttese, a
Gyergyóremetei Ifjúsági Fúvószenekar valamint a
zenekar kamarazene formációi.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
Jegyek ára: nyugdíjasok, diákok 5 lej, másoknak 10 lej.
Az előadásra érvényes a 2017-2018-as
Zenei Évad bérlete.
AZ INDEPENDANCE TÁNCEGYESÜLET
ÉVZÁRÓ MŰSORA

2017. december 23-án, szombaton, 18 órától,
az IndepenDance Táncegyesület megszervezi karácsonyi előadását. Helyszín a Balás Gábor
Művelődési Ház. Jegyek ára 10 lej.
NO SUGAR KONCERT
A No Sugar együttes (szólóénekesük a
gyergyóremetei Portik-Hegyi Lívia), 2017. december
26-án, kedden, 19 órától, Szabó Zsolt, Molnár Cs.
Attila és a Camerata Nőikar közreműködésével karácsonyi koncerttel ajándékozza meg hallgatóságát.
A koncerten akusztikus átdolgozott számokat hallhatunk dalaikból. Helyszín a Balás Gábor Művelődési
Ház. Jegyek ára: nyugdíjasok, diákok 10 lej,
másoknak 15 lej.
ÉVZÁRÓ GÁLAMŰSOR A
„SIRÜLŐ” NÉPTÁNCCSOPORTTAL
A Balás Gábor Művelődési Ház 2017. december 27én, szerdán, 18 órától megszervezi a 2017-es esztendő hagyományos évzáró gálaműsorát.
Fellépnek a gyergyóremetei Sirülő Néptánccsoport
táncosai, a Népdalkör és a Hagyományőrző Néptánccsoport. Helyszín a Balás Gábor
Művelődési Ház. Jegyek ára: nyugdíjasoknak,
diákoknak 5 lej, másoknak 10 lej.
STEP DANCE ÉVZÁRÓ GÁLAMŰSOR
2017. december 29-én, pénteken este 18 órától a Step
Dance Sportklub bemutatja
A csoda te vagy című évzáró gálaműsorát.
A Hans Christian Andersen: A kis gyufaárus lány
című mese alapján készült műsor
helyszíne a Balás Gábor Művelődési Ház.
Helyjegyek elővételben a helyi művelődési ház
Igazgatójánál kaphatóak - tel. 0752 241873
Jegyek ára: 20 lej.

Adventi gyertyagyújtásra
hívjuk a község lakosságát
Advent I. vasárnapján az édesapák,
nagytaták gyújtották meg az első
gyertyát a központban felállított adventi koszorún. A Szent László emlékév jegyében ünnepi műsor
kísérte a gyertyagyújtást.
Advent II. vasárnapján (dec. 10) az
édesanyák, nagymamák, advent III.
(dec.17) vasárnapján az ifjak valamint advent negyedik vasárnapján
(dec.24.) a gyerekek gyújtják meg
ünnepélyesen a koszorún a gyertyát.
A IV. vasárnapon, a megszokott
módon és időpontban a legkisebbekkel feldíszítjük a község karácsonyfáját is. Erre is hívjuk, várjuk a szülőket, pedagógusokat gyermekeikkel
együtt. Kérjük, hozzanak díszeket!

Indul a Remete Tv
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75 éves a Déda – Szeretfalva vasútvonal
Ki nem utazott volna, akár többször is
Déda – Szeretfalva irányából Kolozsvárra,
Nagybányára vagy Máramarosszigetre?
Az 1940. aug. 30-i bécsi döntéssel Magyarországhoz visszacsatolt ÉszakErdélynek volt egy nagy közlekedési nehézsége: az országhatárt Marosvásárhelytől
nyugatra olyan kedvezőtlenül jelölték ki,
hogy Székelyföldnek nem lett vasúti öszszeköttetése az Erdély fővárosának számító Kolozsvár felé. Ezért volt szükség Déda
és Szeretfalva (Sărățel) között egy 48 kmes vasút kiépítésére, amelyik csatlakozik a
Kolozsvár - Beszterce szárnyvonalba.
A munkálatok 1941. márciusában kezdődtek el hat építési szakaszra osztva, és
rekord idő alatt fejeződtek be 1942. decemberében. Az építkezés rendkívüli sürgőssége miatt nem volt arra idő, hogy előzetesen, esetleg évekkel azelőtt a vasúti
építkezéseknél szokásos felvételeket, talajkutatásokat stb. elvégezzék. Mindezeket az
építés folyamán végezték el. A helyszíni
talajkutató források kijelölése, az adatok
kiértékelése, a szükséges földműtervezések
(alagutak szelvényei, töltések és bevágások
méretei, szivárgó hálózatok elhelyezése
stb.) az akkori tudomány legmodernebb
elvárásainak és vizsgálati módszereinek
széleskörű alkalmazásával voltak elvégezve, amelyet dr. Jáky József a Gazdaságtudományi Egyetem professzora vezetett. A
vasútépítés irányítását és felügyeletét dr.
Álgyai Pál műegyetemi tanár és államtitkár végezte. A munkálatokat gyakran ellenőrizte Kállay Miklós miniszterelnök és a
tragikus sorsot megért Horthy István kor-

« Árdánypatak híd építése, 1942 áprilisában.
mányzó helyettes.
Az építkezés folyamán mindvégig
27.000 munkás dolgozott, 70 mérnök és
140 tisztviselő irányítása alatt. A hidak,
alagutak, épületek, szivárgók, két viadukt
és a sínpálya építésénél 47.000 vagon betonkavicsra, 4.300 vagon portlandcementre, 5.000 vagon gömbfára, 5.650 vagon
homokra és salakra, 2.500 vagon téglára,
220 vagon különböző szerkezetű vasra, 45
vagon bitumenre, 11.000 vagon zúzottkőre, 600 vagon talpfára, 580 vagon sínre
volt szükség (akkoriban egy tehervagon 10
tonna terhelésű volt). A 930 m hosszú
nagy alagútba 108.000 db. faragottkő és
165.000 beton-idomkő van beépítve. Gon-

« Forrás: részletek a M. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium kiadványa nyomán (A szeretfalva-dédai vasút
építkezésének ismertetése.)

doskodni kellett a több ezer munkás egészségügyi ellátásáról is. A telephelyeken
orvosi rendelőket állítottak fel,
Monorfalván (Monor) megfelelő berendezésű, műtővel is ellátott kórházat biztosítottak.
Végül a vasutat 1942. december 5-én
avatta fel szép ünnepség közepette Magyar
- ország kormányzója, vitéz nagybányai
Horthy Miklós. Amúgy is a vasútvonal
felavatását Horthy névnapjára tervezték
(december 6.)
A rendkívül nagy világháborús költségekkel megterhelt Magyarország számára
a Déda – Szeretfalva vasút megépítése
nagy áldozat volt. Ha figyelembe vesszük
az építkezés rendelkezésére álló igen rövid
időt, az 1941-’42-es rendkívül hideg telet,
mely alatt a munkálatok nem szüneteltek,
valamint az a tény, hogy a vidék az Erdélyi
-medencében a földcsuszamlások, talajmozgások klasszikus hazája, méltán állíthatjuk, hogy ez a 48 km hosszú vasút az
európai hírű magyar vasútépítkezés ragyogó példája.
Alig két év múlva 1944 őszén Észak
Erdély elveszítésével a román állam tulajdonába került, minden kártérítés nélkül.
Országhatárok és társadalmi rendszerek
változásai ellenére is a Déda – Szeretfalva
vasút nekünk ma is az, amilyen céllal épült
a kis magyar világban: Székelyföld és az
észak-erdélyi részek vasúti és közlekedési
kapcsolata.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE
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Mindig tündökölni fog, aki tanított
Emlékoszlopot állítottak a remetei pedagógusok tiszteletére
2017. november 21-én sor került a
Gyergyóremetén tanító pedagógusok
tiszteletére állított emlékoszlop felavatására a templomtéri iskola udvarán. Ezt az
emlékoszlopot a község aktív és nyugdíjas pedagógusai állíttatták önerőből. További cél, hogy rá is kerüljenek azoknak
a nevei, akik falunkban tanítottak.
Az ünnepségen Laczkó-Szentmiklósi
Judit, a helyi Pedagógus Szövetség volt
elnöke elmondta, hogy három évvel ezelőtt született meg ez az ötlet, és a tanári
közösség felvállalta, önerőből megvalósította. Maștaleriu Erzsébet igazgatónő
Apáczai Csere János Magyar Enciklopé-

« Az emlékoszlop helyszínén, a templom közelében kezdődött valamikor Gyergyóremetén az iskolai oktatás.

« A jövőben rákerülnek azok nevei, akik falunkban tanítottak.

dia című művéből idézett gondolatokat a
jó tanítóra vonatkozóan.
Laczkó-Albert Elemér polgármester úr
ünnepi beszédében méltatta a közösségi
összefogás eredményét, amely kapcsolatot teremt a múlt, a jelen és a jövő között,
és utalt arra, hogy jó a hely kiválasztása,
mert valamikor Gyergyóremetén a templom közelében kezdődött az iskolai oktatás. Petres Lajos nyugalmazott ditrói
zenetanár, aki megfaragta az emlékoszlopot, elmondta, hogy mit jelentenek a
kopjafa díszes faragásai. A szokványos-

Svédországban
a remetei judosok

tól eltérően a kopjafa tetején nem női
vagy férfi szimbólum található, hanem
egy lámpás, amely mindig világít, utat
mutat.
Az ünnepi beszédek után Bakó Antal
plébános megszentelte az emlékoszlopot
és ezt követte Laczkó Blanka, Román
Máté, Nagy Andrea, Balázs István-Vajk
szavalata és Laczkó Kata éneke.
Köszönet mindenkinek, akik támogatták ezt az ötletet, segítettek a megvalósításban, valamint az ünnepségen megtiszteltek jelenlétükkel.
« BALÁZS TERÉZ tanítónő

Külön köszönet a Remetei önkormányzatnak, hogy egész
évben támogatta a remetei csapatot azzal, hogy a terem költséget szponzorizálta.
« MEZEI RAJMOND edző

Az év második felében Svédországban Halmstad városában mérkőztek meg egy nemzetközi kupán az északi országok, ahol a remetei judos Ivácson Andrea is részt vett. Közösen a csíkszenttamási judosokkal voltunk Halmstadban, ahol
egy nemzetközi verseny es egy nívos edzőtáboron vettünk
részt. A versenyen 300 sportoló mérkőzött meg, hat különböző országból, ahol Ivácson Andrea a súlycsoportjában harmadik helyezést ért el, három nyertes és egy vesztett meccsel. Ezt
követte egy három napos edzőtábor, napi két színvonalas
edzéssel, amit a többszörös európai dobogós es világbajnoki
bronzérmes Sophie Cox vezetett. Köszönet az Antares cégnek
a teljes verseny költségének a támogatásáért.
Eközben a kis judosok sem lazsáltak, hiszen Szentegyházán vettek részt egy kupán, ahol több érem is összejött és az
év vége fele meg három verseny elé néznek gyerekek, amire
folyamatos edzéssel készülünk.
« Szentegyháza Kupa - 9 légiós, 7 érem a kis remetei judosoknak
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Kis lépések,
látható eredményekkel

Novemberi kézilabda sikerek
Iskolánk focicsapatával párhuzamosan, a kézilabdások is két
tornán szerepeltek november folyamán. Igaz, mindkét alkalommal hazai pályán, de ez csak pozitívan hatott a kézilabdás fiúk
játékára.
November 9-én a 31. kiírásához érkezett kézilabda Remete
Kupán mérték össze tudásukat Alfalu, Ditró, Csíkszereda és Remete VII-VIII. osztályos fiúkból álló csapatai. Egyik ágon Remete csapata 26-6 arányban elgázolta Alfalu csapatát, míg a másik mérkőzésen Csíkszereda csapata, szoros és izgalmas mérkőzésen 11-9 arányban bizonyult jobbnak Ditró csapatánál. Így
aztán a papírforma érvényesült, ugyanis a döntőt Remete és
Csíkszereda játszotta. Az elején kicsit zavarosan kezdtek

Több kisebb, de annál fontosabb tevékenységet támogatott
anyagilag Gyergyóremete Önkormányzata a 2017-es esztendőben.
A varrókör keretében, lányok és asszonyok, Kis Portik Irénke
néni jóvoltából a feledés irányába haladó öltéseket, horgolási
technikákat igyekeztek visszatanulni. Több hónapon át, csütörtökönként összegyűlve szorgalommal és kitartással, a tanulni akarás vágyával tevékenykedtek a résztvevők, elsajátítva azt a tudást,
amelyre már építeni tudnak és akár tovább is adhatják.
Egy másik, kisebb csoport a népi hagyományos bútorfestés
világából kapott ízelítőt. A képzéssorozat végére látványos és
szemet gyönyörködtető alkotásokat is láthattunk tőlük.
A képzés díjának nagyobb részét mindkét esetben a résztvevők
fizették be. Egy kis részt a REMISZ közreműködése által, a helyi
önkormányzat biztosított.
A támogatottak körébe tartozik a helyi felnőtt fúvószenekar
is, aki egy újabb eseménydús évet tud maga mögött. Őket is az
önszorgalom, a bizonyítási vágy és a szolgálatkészség vezérelte,
hiszen amikor csak idejük és lehetőségük engedte, péntek esténként összegyűltek egy próba erejéig. A meghívásokat szívesen
vállalták, természetesen amennyiben abban az időszakban össze
tudott állni a csapat, ugyanis mindenkinek a munkahelye illetve
családi kötelezettsége is van.
« Győzelem a küzdelem díja - Remete - Csíkszereda csapata a Remete Kupa döntőjében
Helyi szinten is több rendezvényen részt vettek és szívesen
Mincsor Béla tanár úr tanítványai, de a megilletődöttség elmúlt
tettek eleget a felkérésnek azért, hogy szebbé, magasztosabbá
és sikerült rendet tenni a fejekben, annyira, hogy már megnyugtegyék a polgári- illetve egyházi ünnepeinket.
tató előnyt szerezhettünk a félidő végére.
A folytatásban már csak attól kellett óvni csapatunkat, hogy ne
bízzák el magukat, mert az ellenfél azonnal kihasználta az adódó
alkalmakat. A végére 21-16-os végeredménynek örülhettek a
remeteiek, ezzel itthon tartva az első helyezettnek járó serleget.
A torna gólkirálya a remetei Borbély-Bartis Szilveszter volt, míg
a legtechnikásabb játékos címet az ugyancsak remetei Portik
Lóránd érdemelte ki.
Ugyancsak a helyi sportcsarnok adott helyet november 28-án,
a vidéki iskolák számára kiírt megyei bajnokságnak, ahol a házigazda Remete csapata mellett Tölgyes, Ditró és Csíkszentdomokos csapatai vettek részt.
A Fráter György Általános Iskola csapata ez alkalommal sem
kegyelmezett ellenfeleinek. A nyitómérkőzésen 17-3 arányban
múlta felül Csíkszentdomokos csapatát. A folytatásban Tölgyes
csapata sem járt jobban, ugyanis 19-8 arányban maradt alul el« A felnőtt fúvósok előadásukkal magasztosabbá tették a polgári- illetve egyházi ünnepeinket. lenfelünk, majd az addigi eredmények következtében, az egyben
döntőnek is számító Ditró elleni zárómeccsen gólzáporos mérkőVendégszerepeltek Borszékon, a város ünnepén. Ezt megelő- zésen, 34-19 arányban bizonyultak jobbnak fiaink.
A torna gólkirálya ezúttal is a remetei Borbély-Bartis Szilveszter
zően a kellemest a hasznossal összekötve a Szent Anna tóhoz
volt, 22 lőtt góljával. Csak érdekességként megjegyzem, hogy
látogattak el családtagjaikkal illetve utána részt vettek a Parajdi
Csíkszentdomokos teljes csapata 25 gólt illetve Tölgyes csapata
Töltöttkáposzta Fesztiválon is.
Gyergyóremete Önkormányzata minden pályázatot jó néven 23 gólt dobott a három mérkőzésen vagyis csak 3-mal illetve 1gyel többet, mint gólkirályunk egymagában. A legtechnikásabb
vesz és amennyiben támogatható programnak találja, felkarolja
játékos címet is ismét Portik Lórándnak ítélték oda.
azt, anyagi hátszelet biztosítva a szervezőknek.
Gyergyóremete Önkormányzata egy olyan sportágat támogat,
Ezt bizonyítja ez a három példa is. Köszönet a támogatásokért és
amelynek
hozadéka már most meglátszik az elért sikerekben. A
reméljük a jövő esztendőkben is számíthatunk a községvezetés
február
végi
megyei döntőn Remete és Ditró csapata nyert részsegítségére.
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM vételi lehetőséget. Ezúttal is bízzunk egy bajnoki címben!
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Előadás a bántalmazásról
2017. november 3-án Bántalmazás az emberi kapcsolatokban címmel
előadást tartott a Községházán Sisak Imola klinikai főpszichológus,
pszichoterapeuta. Másodszor látogatott el Gyergyóremetére, ugyanis
2013-ban a Falunapok alkalmával már hallottunk tőle egy tartalmas
előadást a családról, a családi kapcsolatok működéséről.
A hivatása iránt mélyen elkötelezett,
a szakmáját magas szinten művelő,
sokoldalú tudással és nagy tapasztalattal rendelkező szakembert ismerhettünk meg Sisak Imola pszichoterapeutában. Elmondása szerint erre kapott ő meghívást, a kapott talentumokat igyekszik kamatoztatni a munkája
során.
A Brassóban élő és működő pszichológusnőt most nehéz téma ismertetésére kérte fel községünk vezetése, hiszen a bántalmazás, az erőszak jelen
van az emberi kapcsolatokban, de leg-

nik. Amikor a nő nem örömmel, lelkileg ráhangolódva vesz részt a nemi
együttlétben, a férfi pedig nincs erre
tekintettel, az erőszaknak minősül és
nőgyógyász által bizonyítható.
A gazdasági erőszakkal kapcsolatban sem valami országos dologra kell
gondolnunk, hiszen ha csak egyik fél
tartja kézben a család pénztartalékát,
nem ad a párjának elég pénzt, elszámoltatja, nem engedi, hogy saját magának vásároljon valamit, ezek mind az
ilyen jellegű bántalmazás ismertető
jelei.
És hányszor van, hogy lelkileg tartjuk

« Sisak Imola pszichológusnőt kényes téma ismertetésére kérte fel községünk vezetése - a bántalmazásról beszélt.
szívesebben nem veszünk róla tudomást, nem akarjuk beismerni és magunkban felismerni, nem avatkozunk
bele, mert úgy gondoljuk: a családon
belüli erőszak „magánügy”. Fontos
tudatosítanunk, hogy nemcsak testi
(fizikai) erőszak létezik, hanem szavakkal is verhetjük egymást, és létezik
lelki, gazdasági és szexuális erőszak is.
Ez utóbbival kapcsolatban megdöbbentő tényt közölt velünk Sisak Imola:
a szexuális bántalmazások legnagyobb
hányada házastársi kapcsolatban törté-

sakkban egymást: nem értékeljük, lebecsüljük egymás munkáját, észre sem
vesszük a párunk családért hozott áldozatát, korlátozzuk a szabadságát, nem
mehet, ahová szeretne, vagy ha elmehet, be kell számolnia, hol járt, kivel
találkozott, miért késett.
Ezek a cselekvések és viszonyulások
mind a hálátlan, elégedetlen magatartás következményei. A hálátlan emberek megnehezítik mások életét, negatív, romboló légkört teremtenek maguk
körül. Nem veszik észre másokban a

jót.
Talán ezért is tűnik nehezen megvalósíthatónak mindaz, amit a szakemberek megoldásként javasolnak: elsősorban a saját viszonyulásunkat kell megváltoztatnunk, a döntés a mi kezünkben van. Mindannyian hozzuk a családunkból a mintát, amelyet a szüleink
életéből merítettünk, ám a gyengeségek tudatában szabad akarattal dönthetünk úgy, hogy mi nem viselkedünk
hasonló módon. Tudatosan akarjunk és
merjünk változtatni. Vegyük észre,
hogy az igazi erő nem az, ha bántjuk a
gyengébbet, hanem ha meg tudunk
állni, el tudunk gondolkodni, át tudjuk
értékelni, jobb megoldást keresve újra
tudjuk kezdeni.
És mit adjunk tovább mi a gyermekeinknek?! Tanítsuk meg nekik, hogy
csak olyan kapcsolatban érdemes megmaradni, ahol nem válunk rosszabbá.
Hívjuk fel a figyelmüket a tisztelet
fontosságára, hogy tudatában legyenek: senkinek nincs joga tiszteletlenül
viselkedni velük, és nekik is tisztelniük
kell embertársaikat. Életképes gyermekeket neveljünk, akik meg tudják védeni magukat, és amikor nem boldogulnak, tudjanak segítséget kérni.
Számunkra is itt van a figyelmeztetés: merjünk szólni, ne hallgassuk el a
dolgokat, ne tegyünk úgy, mintha semmit sem tudnánk, mert a bajban lévő
emberek (legtöbb esetben nők) nagyon
magányosak, hiányzik az önbizalmuk,
elhiszik saját magukról azt a sok roszszat, amelyet a bántalmazó fél róluk
állít, nem mernek lépni, tehetetlenül
toporognak reménytelen helyzetükben.
Egy kedves, biztató szó, egy fontos
információ sokat segíthet. Reményt,
erőt adhat a változtatásra. Kiutat mutathat egy segítő személy vagy intézmény felé.
Sisak Imola és segítőtársai krízis
menhelyet is működtetnek Brassó közelében, ahol szállást, orvosi ellátást,
nyugalmat biztosítanak a bántalmazott
nőknek és gyermekeiknek, pszichológiai és törvényszéki segítséget is nyújtanak, hogy megerősödve dönteni tudjanak a további életükről. Velünk is
megosztotta az elérhetőségeket, hogy
nehéz helyzetben bátran segíthessünk:
e-mail cím
spero.office@homeofhope.ro és egy
telefonszám: 0744368196.
« LACZKÓ-ALBERT KATALIN
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Kisiskolások
őszi szavalóversenye
Borongós, szürke, ködös nap volt november 24-e.
A templomtéri iskolába szavalóversenyre voltunk
hivatalosak. Az osztályterem az ősz gazdag kosarával, 56 szavaló, verset kedvelő kisiskolással és az
őket felkészítő tanítókkal fogadott. Három csoportban - az előkészítősök, az I-II. osztályosok és IIIIV. osztályosok - szebbnél-szebb őszi versekkel simogatták a szívünket-lelkünket, szavalataikkal bearanyozták a napot.
A fák miután bőséges termést hoztak levetik színes ruhájukat és megcsupaszodva téli álomba szenderülnek. Elcsendesedik a természet, rövidebbek a
nappalok és hosszabbak az éjszakák. Kicsit az elmúlásra emlékeztet ez az évszak, az elcsendesedés időszaka. Ritkán bújik elő a napsugár a ködfelhők mögül és rövid táncot lejtve el is bújik egy másik felhő
mögé - ezek a gondolatok csendültek ki a versekből.
A zsűri ezúttal is nehéz feladatot vállalt, LaczkóSzentmiklósi Judit tanárnő, Portik-Bakai Anna és
jómagam igyekeztünk jó döntést hozni. Minden vers
megsimogatta a lelkünket és legszívesebben mindenkinek díjat osztottunk volna. Mindenki emléklapot kapott, aki részt vett a szavalóversenyen és minden szavalónak járt a zsűri dicsérete.
Gratulálunk és arra biztatunk minden kisiskolást,
hogy szeressék a verseket, tanuljanak meg minél
többet és ha ez alkalommal nem is vihettek díjat haza, következő alkalommal is jöjjenek bátran és szavaljanak. Gazdagabbak lesznek egy verssel, egy tapasztalattal, egy jó élménnyel.

2017. december 9-én, szombaton, 19 órától az Amabile Trió
(Péter Ernő - hegedű, Polgár Szabolcs – zongora és Szentgyörgyi
László – cselló) bemutatja adventi hangversenyét.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
Az Amabile Trió 2012 – ben alakult, alapító tagjai lelkes, fiatal
zenetanárok, akiknek céljuk, hogy a mindennapi oktatás mellett
tehetségüket a koncerttermek falai közt kamatoztassák. A tagokat
egy közös cél vezéreli, mégpedig a hegedű, cselló és zongora gazdag irodalmának a bemutatása és megismertetése a közönséggel.
Repertoárjuk közt említhetjük: F.Schubert, F.Mendelssohn,
J.Brahms, A. Corelli, W. A. Mozart, L.v. Beethoven, E. Grieg, J.
Haydn, V. Monti, Hubay Jenő, J.Strauss, F.Kreisler, Kodály, Erkel és Bartók műveit.
Jegyek az előadás előtt megvásárolhatóak. Jegyárak: 5 lej a
nyugdíjas
ill. gyerekjegy, 10 lej a felnőttjegy. Érvényes az idei
Díjazottak:
Zenei
Évad
bérlet.
Előkészítősök kategóriájában - Péter Melánia, Portik Mercédesz és Balázs Fanni
I- II. osztályosok korosztályában
I díj: Laczkó Erzsébet, Ferencz Richárd, KeresztesAndré Mercédesz, II. díj: Nagy Johanna, Borbély
Alfonz, Kis-Simó Dalma, III. díj: Erős Noémi, Balázs Emília,Laczkó Jázmin, dicséret: Brassai Boglárka, Borbély Csongor, András Antónia- Edina
III- IV. osztályosok csoportjában
I. díj: Györfi Anzelm, Balázs Bence, Laczkó Blanka, II díj: Szabó Hajnalka, Nagy Anasztázia, Albert
Boglárka, III: díj: Antal Hunor, Pál Aliz, BalázsFülöp Dorottya, Ivácson Abigél, Portik Viktória,
dicséret: Puskás Katalin és Puskás Roland
Az előkészítősök és az I- II. osztályosok könyvet
kaptak jutalmul, a III-IV. osztályosok egy-egy 500
darabos kirakóst vihettek haza az Avully-Remete
Alapítvány jóvoltából, aki a rendezvény főtámogatója volt. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a « 2017. december 29-én, pénteken, 18 órától a Step Dance Sportklub remetei csoportja tart gálaszép őszi napnak.
műsort A csoda te vagy címmel. Helyjegyek elővételben a helyi művelődési ház igazgatójánál « LACZKÓ MARGIT HAJNAL tel. 0752 241873. Jegyek ára: 20 lej.
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Nem a múzeumba gyártjuk a székelyruhát
Pál Gizella alszegi varrónő pályáját saját bevallása szerint a sors alakította így. Több kézműves szakmát kipróbált, végül a
varrás mellett döntött. Elsőként gyermekeinek készített székelyruhát. A pontosan, igényesen végzett munkájának köszönhetően egyre több megrendelése lett. A Helyi Önkormányzat egyik pályázata révén néhány évvel ezelőtt megbízatást kapott,
hogy a község néptánccsoportjának varrja meg a viseletet. Nagy kihívás volt számára nemcsak a varrás, hanem az a feltáró
munka is, melyet a remetei viseletek elkészítésének mikéntje után kutatva végzett. Ma már kizárólag a székely viseletek
megvarrása tölti ki az idejét. Munkáját sokfelé elvitték már. Legutóbb, nagy meglepetésére, a Duna Tv Fölszállott a páva
című műsorában két alkalommal is viselték az általa készített remetei népviseletet. Ennek apropóján, de nem csak erről
beszélgettünk egy interjú keretében.
Barabás Zsófia - Mindig is varrónő szeretett volna lenni?
Pál Gizella - Mondhatni a sors hozta így. Diákkoromban sok
minden érdekelt. Faiparit végeztem - a fafaragászat, az asztalosmunka vonzott. Viszont középiskolában nem jött úgy össze
a gyakorlat, ahogyan szerettem volna, így elmentem a varrodába gyakorlatozni. Gyermekként a varrógép mellett nőttem
fel, hiszen édesanyám is varrt. A sok cérnavég miatt én mindig azt mondtam, hogy varrónő soha nem leszek. (A mai napig is édesanyám felemlegeti, hogy mit is mondtam akkor.)
Ennek ellenére mégiscsak szerettem, sőt mondhatom, hogy a
varrás volt a hobbim.

- Szegről-végről az egyik legnehezebb műfajnál kötött ki. Ma
már többnyire székelyruhákat varr…
- Ez is a gyermekeimhez köthető. Elkezdték az óvodát és a
szereplésekkor szükség volt a székelyruhára. Minthogy kölcsön kérjünk, inkább megvarrtam. Így adódott, hogy erre több
édesanya is felfigyelt és kérték, hogy varrjak a keresztlányaimnak, a barátaink gyermekeinek is. Fokozatosan belerázódtam.
- A férje családja révén is találkozott a varrással…
- Igen, apósom a székelyharisnya varrását hátra akarta hagyni.
Habár akkor én előre idegenkedtem tőle, de Dénes fiamnak
kellett, így végül csak megtanultam. De emellett megvarrtam
mindent, amit kértek - ruhát, kosztümöt, függönyt. Idehozták
a régi megfakult székely rokolyákat is. Azokat elbontottam,
megmostam, a szakadt részt megvarrtam és kifordítottam, így
újítottam fel. Annak a mintáját, színezését mindig lerajzolgattam és gyűjtöttem a feljegyzéseimet. Néhány régi szoknyát
meg is vásároltam. Igazán az Önkormányzat által kapott megbízatás lendített bele ebbe a munkába, hiszen a Sirülő Néptáncegyüttesnek 20 rend férfi és 20 rend női viseletet varrtam.

- A népviselet készítése milyen kihívással járt?
- A női székelyruha öt darabból áll - a rokolya, alsószoknya,
kötény ing és a főkötő, azaz a csepesz. A férfi viselet négy
darabból áll - harisnya, ing, mellény és a kalap. A kalap kivételével én minden darabját elkészítem. Mindegyiknek megvan
a maga nehézsége és szépsége.
- Mely darabnak a megvarrása a legbonyolultabb?
- Egyértelműen a csepeszé. Azt szinte annyi idő megvarrni,
mint egy rend székelyruhát. Az utolsó csepeszt közel hatvan
éve temették el itt Remetén. Kisné Portik Irénke által a gyer« Páll Gizella varrónő keze nyomán sorra készülnek a székelyruhák.
gyói múzeumból kérettünk ki egyet mintának, hogy legyen,
- Miben mutatkozott meg, hogy a hobbija volt a varrás?
ami alapján elkészítsem a tánccsoportnak. Annak az anyaga
- Tíz éves koromtól próbálkoztam. Már akkor elrontottam
úgy meg volt érve, hogy még meg sem tudtam mérni. Végül a
édesanyámnak a varrógépét… Aztán kilencedikes koromban Kászonokban teljesen véletlenül akadtam rá egy nénire, akitől
megkaptam életem első varrógépjét, amin gyakoroltam. A
megtanultam a csepesz varrását. Önmagáért beszél, ha például
varrodás tapasztalatig már úgy be tudtam ezen gyakorolni a
csak annyit mondok, hogy 10 méter kikeményített csipke van
varrást, hogy lábbal beindítottam a gépet és nem kellett kézzel belevarrva az első részébe. Mindegyik egyenként van levarrva
megsegítsem. Akkor keltette fel az érdeklődésemet a hímzés. egy rámára. Bonyolult, de szép. Ezt itthon igazán mégsem
A mozgató hímzést meg is tanultam. Mire ezt elsajátítottam, viselik…
addigra hoztak olyan gépet, ami már magától megcsinálta ezt - A régi szőttesekéhez képest az anyagok minősége is sokat
a műveletet. Akkor már a formázást kellett megtanulnom.
változott. Ez a varrást mennyire befolyásolta?
- A diákévek után hogyan alakult az élete, hogy kitartott a
- Minden tekintetben törekedtem arra, hogy az általam haszvarrás mellett, mint megélhetési forrás?
nált anyagok jó minőségűek legyenek. Igaz, hogy régen min- A gyermekeim születéséhez köthető. Nekik kötöttem, hordent kézzel készítettek, kézzel varrták a csipkét, de erre magoltam a gyermekjátékot, varrtuk a babarongyot. Később adó- napság már nem futja az időből. Arra viszont nagyon odafidott egy lehetőség, hogy az akkori szövetkezetnél vállaltam
gyelek, hogy például olyan csipkét, zsinórt használok, ami
ágynemű varrást, hímzést, és azzal lendültem bele igazán.
nagyon hasonlít a kézzel készítettre.
(Folytatás a 9. oldalon)

ÉLETkép

...a legfontosabb, hogy szeressék, viseljék
(Folytatás a 8. oldalról) A férfi viselethez használt zsinórt
nemrég még magam horgoltam, de végül találtam egy olyan
minőséget, ami megfelelő és így ma már a gombot horgolom
meg csupán. A szőttes részeket illetően én ragaszkodtam ahhoz, hogy megmaradjanak a régi színek - a piros, fekete, kék,
barna, zöld és a mályvalila, amit csak azoknak szőnek bele,
akik családjába pap van. Ez viszonylag ritka. Ahhoz, hogy a
varrás jó minőségű legyen, igyekeztem a szövőasszonyokkal
is egyeztetni, elmondani, hogy mire figyeljenek a szövéskor.

gyen a keresztelőre, elsőáldozásra, találkozóra. Ez anyagilag
is egy nagyobb kiadás, úgyhogy ezzel is összefüggésbe van az
igényszint.

- A saját népviseletem elkészíttetésekor tapasztaltam, hogy
milyen szépen összedolgoznak. Követik egymás munkáját.
- Több szövőasszonytól is kapok anyagot. Góga Rózsika néni
szőtte le a pályázatnál használt szőttest. Szárhegyen is van
egy szövőasszony, aki szintén nagyon szépen dolgozik. A
csutakfalvi Brassai Tibiné Ibolya is sok szőttest készít, akivel
szintén konzultáltam, hogy mire figyeljen oda. Így, együtt
csináljuk végig a folyamatot a megfelelő minőségig. Tanulunk egymástól. Például ahhoz, hogy a pikkelyes részeket
szépen meg tudjam varrni, figyelni kell az anyag szélére a
szövésnél. Ha nem áll szépen, akkor bizony nem veszik fel a
fiatalok.

- A hagyományos férfiharisnya varrására visszatérve. Mi
ennek a különlegessége?
- Ez egy sajátos szabási technikát igényel. Egybe szabódik ki
az egész nadrág és kívül varródik össze. Arra nagyon oda kell
figyelni. Ezt próba nélkül nem készítem el. Úgy kell álljon a
férfin, ahogy a neve is mondja, akár egy harisnya. Tiszta
gyapjúposztot használok a megvarrásánál.

- Mennyi időt varr naponta?
- Az egészségi állapotom miatt nem tudok felállított rendet
betartani. Olyan nap is van, hogy 15 órát varrok, de olyan is,
hogy egyet sem. Ha egész nap tudok dolgozni - ezalatt legalább napi 8 óra varrást értek - , akkor egy rend székely ruha a
csepesszel együtt egy hét alatt elkészül.

- Sokszor látni amolyan rögtönzött székelyruhákat, amit
műanyagból készítettek el. Erről mi a véleménye?
- A válaszom erre az, hogy ha jó minőségű anyagot hoznak,
akkor azt elfogadom és elkészítem. Amennyiben nem látom
megfelelőnek az anyagot, nem foglalkozom vele. Én, ragaszkodom ahhoz, hogy ha valamit kiadok a kezemből, jó minőségű legyen. Csak minőségből dolgozom.
- A Fölszállott a páva műsorban két alkalommal is láthattuk
a keze munkáját…
- Nem tudtam róla. A műsorban, a képernyőről ismertem meg
a munkám. Elégtétel volt számomra. Farkas Tamás magyarországi gyűjtőnek, néptáncosnak és a párjának is a nyáron varrtam a viseletet. Meglepődve láttam, hogy mire készültek. A
debreceni Pendely Énekegyüttes is az általam készített ruhákat viselte. Örültem ennek. Azt jelenti, hogy értékelik a munkám. Bár muszály megjegyeznem, hogy bosszantott amiért
nem az eredeti fehér kötényt tették fel…

- Gépi hímzéssel is szívesen foglalkozik.
- Igen, valóban nagyon szeretem a hímzést. Bár igaz, hogy
mostanság már inkább egy-egy kicsit kizökkenek általa a szé- Hogyan tapasztalja, mely korosztály rendel leginkább szé- kelyruha varrásból, mert annyi a megrendelés, hogy nem makelyruhát?
rad másra idő. Én személy szerint a hímzéseimre vagyok leg- A csecsemőtől a 70-80 évesig mindenkinek varrtam. A falu- inkább büszke. Ezek egyedi darabok. A remetei tűzoltóságból is, de a környező településekről is van megrendelésem.
nak, a községnek a zászlóját is én hímeztem. Kihívás egy
Több pályázati megrendelésem is volt, amikor nagyobb
ilyen címer elkészítése. Oltárterítőket, zászlókat készítettem
mennyiségben készítettem el. Hargitafürdőre, Szárhegyre.
hímzéssel, de varrtam papi inget, stólát is néhai Lajos plébáMost például Temesvárra készítek egy női és egy férfi rendet nos úrnak.
egy olyan házaspárnak, ahol a nő román ajkú, a férje székely.
- Van-e személy, akinek továbbadhatná ezt a tudást?
Városnapok alkalmával meglátták a népviseletünket, megtet- Egyelőre sajnos nincs. A gyermekeim nem ezt a pályát vászett nekik és megkerestek, hogy varrjam meg. De a munkálasztották. Remélem, hogy a Jóisten még éltet és lesz unokám,
mat már sokfele elvitték Ausztriába, Chicagóba, Magyaroraki eltanulja. Ezt szeretni kell nagyon, különben nem lehet
szágra, itt a környéken sokfelé.
csinálni.
- Tapasztal-e olyat, hogy napjainkban felértékelődött a szé- Mi jelent elégtételt az Ön számára?
kelyruha?
- A legfontosabb, hogy az illetőn álljon jól a székelyruha, le- A rendszerváltás után a sok turkáló megjelenése miatt alábbgyen rászabva. Amikor mosolyog az arca, akkor azt jelenti,
hagyott a népszerűsége. Mindenki olcsón jutott és jut ruhanehogy meg van elégedve és akkor ez számomra sikerélmény.
műhez. Kevesen és ritkán áldoztak erre. Tehát nem föltétlenül
Nem a múzeumba gyártjuk a székelyruhát, a legfontosabb,
így tudom megközelíteni a kérdést. Aki ragaszkodik a hagyohogy szeressék, viseljék.
« Az interjút Barabás Zsófia készítette
mányainkhoz és szereti viselni, az megcsináltatja, hogy le-

« Gyergyói dalokat énekeltek remetei viseletben a Fölszállott a páva színpadán
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Életszentség a remeteség tükrében
Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes igehirdetése Szent Lénárd ünnepén
Az ősök, egy remetét, Szent Lénárdot, választották védőszentül.
A remete, mint bizonyára tudjuk: olyan ember, aki kivonult a világból, mert meghallott egy hívó szót. Egyedül él a pusztában
vagy az erdőben vagy éppen egy barlangban. Istennel osztja meg
magányát, alig találkozik emberekkel. Távolságot tart az élet mindennapi eseményeitől. Igényeit is nagyon leredukálja, csak a legszükségesebbekkel él. Olyan ember, akinek az értékrendje félelmetes távolságra van a mai ember, azaz a mi értékrendünktől.
2017. november 6-án tehát az a kérdés: Van-e még meghallgatásra méltó üzenete, mondanivalója Szent Lénárdnak, a remetének, az egyházközség védőszentjének?
Nem jobb lenne, egy modernebb, a mi életvitelünkhöz közelebb
álló védőszent után nézni és fölötte napirendre térni?
Ünneplő Testvérek! Én nem sietném el a dolgot. Évekkel ezelőtt
olvastam egy szenzációs könyvet: Walter Nigg A szerzetesek titkai.
Ebben írja a szerző, az első pusztai remeték életét elemezve, hogy:
„a remete szállása, táplálkozása és ruházata, mind jele annak,
hogy belül valami döntő esemény zajlott le.” (61-62 old.) Újrafogalmazva Walter Nigg megállapítását, elmondhatjuk: azért olyan,
amilyen a remete lakása (szállása), táplálkozása, ruházata, mert ő
találkozott valakivel, ez a valaki beköltözött a lelkébe és ott lelke
mélyén olyan döntő esemény zajlott le, hogy attól kezdve az ő életében egészen másra tevődött a hangsúly, másban volt a lényeg.
Lakás, Táplálék, Ruházat.
Van-e köze ennek Krisztus követéséhez?
Van-e köze ennek a keresztény élethez?
Vegyük egyenként!
I. Lakásaink.
A népi bölcsesség szerint: „Aki hideg szobából lép az utcára, az
utcán is fázni fog.”
Isteni üdvözítőnk, Jézus Krisztus a názáreti meleg otthonból
lépett az utcára. Bár azt mondta: a rókának odúja, az ég madarainak fészke van, de az Emberfiának nincs hová lehajtania a fejét,
mégis, amikor Péter és János ott a Jordán folyó partján megkérdezték: Mester, hol lakol? Azt mondta: Gyertek, nézzétek meg. És
olyan jó volt nála lenni, hogy sosem felejtették el.
Később Péter kafarnaumi házában talált otthonra a Mester. Mindez azt bizonyítja, hogy lakásaink értéke attól függ, hogy egyben
otthonok-e?
Mi is az otthon?
Az otthon, több mint lakás. Az otthon az, ahol várnak, ahol szeretnek. Az otthon a találkozás szentélye, a kudarcok és sebek gyógyításának szent szanatóriuma. Az otthon oázis, a világ közepe. Az
otthon felbecsülhetetlen kincs. Otthon jobb, otthon a legjobb!
És milyen otthonokat látunk?
Van otthon, mely: csupán éjszakai menedékhely, garázs, átjáró
ház, átszállóhely, kocsma, kínzókamra, a közöny tanyája, földre
szállt pokol. Miért? Mert Istent és minden vele kapcsolatos dolgot
kizártak. De, ha Őt, az Istent befogadjuk, engedjük, hogy életünk
részévé legyen, akkor otthonunk:a szeretet tanyájává, a béke szigetévé, az egymásra figyelés oázisává, viharból érkezők menedékhelyévé, a mennyország előszobájává, a csend házává, az imádság
szentélyévé, Katekumenátussá, a kötelességteljesítés iskolájává,
Betániává, Názáretté alakul.
Az ilyen otthonok titka kisugárzik, vonzóvá válik, arról beszél,

hogy Isten a családfő, Ő a ház Ura.
Az ilyen otthonokban:
1. Van egy szent sarok, egy oltár, ahol megállnak, ahol együtt
imádkozik a család.
2. Van gyermekszoba.
3. Az öregek számára is van hely.
Az ilyen otthonok keresztény és magyar jövőnk bölcsői, garanciái.
Lehet, hogy nem paloták, csak szegény falusi házak, de mert igazi
otthonok, felbecsülhetetlen értékek. Tehát lakásaink értéke máshol
keresendő.
II. Ruházat.
Keresztelő Szent János teveszőrből készült ruhát viselt. A próféták ruháját. A remeték ruházkodása is egyszerű és célszerű volt.
Tudjuk, az első ruhát Isten készítette ősszüleinknek még a paradicsomban. Másként öltözünk a gyász idején, vasárnap, munkához,
kiránduláshoz.
Az Evangéliumban a király menyegzőt rendezett fiának, és a
mustrán kiderült, hogy valakin nem volt menyegzős ruha. Nos,
ruházkodásunk ezzel a menyegzős ruhával van kapcsolatban.
Akinek a lelke ragyogó tiszta, az tudja mi a szép, hol az ízlés határa. Tudja, nem a ruha teszi az embert. Ruházatunk is a mérték és a
jó ízlés határán belül mozog. Ruházkodásunk és ruhatárunk is
valami másnak a függvénye. Ha Jézus benézne a szekrényekbe...
III. Táplálkozás.
Keresztelő Szent János sáskát és vadmézet evett. A természet
ajándékait. Tudjuk, Isten az özönvíz után adott engedélyt a hús
fogyasztására. Az Evangéliumi gazdag naponta nagy lakomát
rendezett. Ez a bőség jele.
Babits Mihály írja: „Nem azért élünk, hogy együnk,/azért eszünk,
hogy éljünk.” Ha tehát tudom, hogy miért élek, már nem lényeges,
hogy hogyan élek.
Jézus Jákob kútjánál még beszélget a szamariai asszonnyal,
amikor visszatérnek tanítványai és kérik: Mester, egyél! Ő így
válaszol: „Van eledelem, csak nem tudtok róla.” A tanítványok
erre tanakodni kezdtek egymás közt: „Csak nem hozott neki valaki
enni?” Jézus erre megmagyarázta: „Az én eledelem, hogy annak
akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott. (Jn
4, 33-34).
Ez volt a remete táplálkozásának a titka is, Isten akarata.
Ma minden a bőségről beszél. Eldobott tízóraikba botlunk lépten
nyomon. A bevásárlók elveszik józan eszünk.
Ugye mennyi energiát ölünk ebbe a három dologba: lakás, ruházat, táplálkozás?Jézus arra figyelmeztet: ne aggódjunk ezekért.
Keressük elsősorban Isten országát és annak igazságait és ezeket
ráadásul kapjuk. Pál apostol kéri: legyünk elégedettek. Tudjunk
ínségben, bőségben becsületesen élni. A Példabeszédek szerzője
pedig rátapint a lényegre: „Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert
hiszen belőle indul ki az élet.”
Hát nem ezt mondta Walter Nigg?
A remete szívében dőlt el, hogy milyen a lakása, ruházata, táplálkozása. Ugyanez áll ránk is. Az én szívemben dől el, vagy marad minden a régiben vagy elindulok a változás útján.
Az elmélkedés 2017. november 6-án hangzott el,
a községünk templombúcsúján
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A Remetei Lovasklubé az ország legjobb 5 éves lova
Országos díjugrató versenyen több kategóriában is
sikeresen szerepeltek a Remetei Lovasklub versenyzői.
November 23-26 között Brassóban volt megrendezve az a
4 napos országos verseny, amelyen több, mint160 lovas
vett részt Romániából, akik különböző kategóriába
versenyeztek. A lovasklubunk 5 lóval szállt versenybe:
Remetéről Balázs Alíz; Nyircsa Andrea és Puskás Buza
Anna, Csomafalváról Huszár Nikolett, és Gyergyóból
Székely Kata Flóra. Az edző is lóra ült, és megmutatta
hogyan kell nyerni az 5 éves lovak korosztályánál Charles
nyergében.
A négy nap alatt a csapatnak 12 első és 3 második
helyezést sikerült összegyűjteni. Anna és Sátán a kezdő
« Balázs Sándor, a Remetei Lovasklub edzője az 5 éves lovak korosztályában Charles
nyergében szállt versenybe.
sportoló kategóriában, Niki és Száráh az amatőr 1, Andrea
és Alíz a kezdő lovak csoportjába teljesítettek a legjobban.
Hargita megyét csak mi képviseltük ezen a versenyen,
amelyet a Romániai Lovas Szövetség (FER) és az Ifjúsági
és Sportminisztérium (MTS) szervez. Minden hónapban
szerveznek versenyt, nyári időszakban különböző
városokban, télen a fedeles pályán Brassóban. A következő
versenyidőpont december 13-15 között lesz. Terveink
szerint részt is veszünk, ahová jöhetnek nézők is lelkesíteni
a csapatot.
« PETRÉD KÁROLY, Remetei Lovasklub

« Országos első díjjal jutalmazták a remetei edzőt és lovát.

Labdarúgó tornák
VII-VIII. osztályosok számára
Egy hét leforgása alatt két labdarúgó tornán is részt vett a
Fráter György Általános Iskola foci csapata.
November 18-án, Gyergyószárhegyen játszottak Jánosi
János tanár úr tanítványai, ahol kiemelkedő sikert értek el,
ugyanis az öt csapatos sporteseményen mindenkit legyőzve
elhódították a Bástya Kupát. Gyergyószentmiklós csapatát 60 arányban, Gyergyóditró csapatát 3-2 arányban,
Gyergyóújfalu csapatát 3-1 arányban és a házigazdákat 2-0
arányban múlták felül. A 14-3-as gólarány is beszédes szám.
A legjobb hátvéd címet a gyergyóremetei Nagy Rolland érdemelte ki.
November 24-én, fiaink hazai pályán szervezték meg a
Remete Kupát. A hat csapat két csoportra osztva küzdött és a
gyergyóremeteieknek nem vált hasznukra a hazai pálya,
ugyanis mindkét csoportmeccsüket elveszítették, így az 5-6
helyért játszhattak Gyergyócsomafalva ellen, amelyet végül is
4-0 arányban megnyertek és így elkerülték az utolsó helyet. A
csoportban Gyergyóditrótól 1-2, illetve Gyergyóújfalutól 1-3
arányban veszítették el mérkőzéseiket.
A Remete Kupát Gyergyótekerőpatak csapata nyerte meg.
A torna legfiatalabb játékosa címet ifj. Jánosi János kapta.

Gyergyóremete Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala

A szociális iroda felhívása

Felhívjuk azoknak a szülőknek a figyelmét, akik külföldön dolgoznak, vagy tervezik a külföldre menetelt,
hogy az indulás előtt legkevesebb 40 nappal kötelesek értesíteni a Polgármesteri Hivatal szociális osztályát, hogy
munkavégzés céljából huzamosabb ideig elhagyják az országot.
Meg kell jelölniük egy személyt, aki a távollétük alatt a
gyermeket gondozza, neveli. A kinevezett személynek
nagykorúnak kell lennie, és legalább IV. fokú rokonságban
kell álljon a gyermekkel. Azt, hogy a megjelölt személynél
maradhat-e a gyerek vagy nem, bírósági határozatban igazolják vissza. Abban az esetben, ha a szülők nem tartják
be a törvény előírásait 500-1000 lejig terjedő büntetés róható ki!
A törvény nem csak azokra a családokra vonatkozik,
ahol mindkét szülő külföldön van, hanem azokra is, ahol
csak az egyik.
A Polgármesteri Hivatal szociális referense fel fogja
keresni azokat a családokat, ahol az egyik/mindkét szülő
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM külföldön dolgozik!
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ANYAKÖNYV

ANEKDOTA

Születés

Két koma eregel egymás mellett csendben a mezei úton. Egyszercsak sántikálni
kezd az egyik, s felszisszen:
– Valami sérti a lábamat!
– Tán a kavics – mondja a komája.
Lehúzza a székely a csizmáját, nézegeti de
nem lát semmit benne.
Megszólal a komája:
– Biztosan a másikban van.

Ferencz Máté
Csibi Adrien
Varga Máté
Ferencz Arnold
Varga Petra Lilla
Pál Dorottya Jácinta
Nagy Orsolya Kincső

Nász
Bakos Endre és Parpulov
Aletta Evelyn
Kis András és Zoltán Irina

Ringó-rengő csilingelő csengő,
zengő-bongó borongó harangszó,
síp, dob, fuvola, furulya, brácsa,
ez itt a hangok felvonulása.
…………………………………..
…………………………………..
Angyali muzsika – gyorsan kapcsolj:
ciccegj, döngess, csöngess, tapsolj!
Döngjön a ritmus, zengjen az ének,
advent nagy közös ünnepének!

Képes Vagyok
Gyergyóremete község
havonta megjelenő lapja
Kiadó

« Gyertyagyújtás advent első vasárnapján a Szent László év jegyében

Gyergyóremete
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala

TUDJA-E, HOGY?

Nyomda
F&F INTERNATIONAL Kft.
A szerkesztői jog fenntartva!
A megjelent cikkek tartalmáért
az aláíró személy felelős!

Kövessék a facebook/
gyergyoremete oldalt. Az újság
a www.gyergyoremete.ro
honlapon is olvasható.

Jó, hogy senki nem siet,
lassú este lett,
gyertyafényben itt ülök
én is veletek,

ZENEBONA

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal

Fotó:
Portik-Bakai Ádám

Kis koszorún gyertya ég –
üljük hát körül!
Ennyi tűz is épp elég
annak, ki örül!

Ünnep lett a pillanat,
kis láng-hozta fény –
legyen gyertya máskor is az
asztal közepén!

Nagy József 1925(október)
Balázs- Oldal Terézia 1939
Péter Erzsébet 1971
Portik-Hegyi Éva 1937
Nagy János 1970
Balázs- Fülöp József 1980
Portik Pál 1977
Portik- Dobos Ferenc 1958
Ferencz- Csibi Matild 1938

Barabás Zsófia
Laczkó Margit-Hajnal
Portik-Bakai Ádám

Szabó T. Anna versei
GYERTYA

szemünk egymást tükrözi,
fény a közepe,
beszélgetős vacsora –
nincs vége sose.

Gyász

Szerkesztőségi tagok:

ÜNNEPRE HANGOLÓ

Évfordulós események
110 éve, 1907-ben épült meg a vasút, már
1880-ban elkezdett Déda – Madéfalva gyergyói szakasza. A munkálatokat vezető egyik
olasz nemzetiségű mérnököt Gyergyószentmiklóson ittas legények megverték. Az ügy
a rendőrségre került és az egyik legénynek a
nyilatkozatában ez áll: „a feje majdnem
olyan kemény volt, mint egy remeteinek”
75 éve, 1942-ben Remetén magán tejszövetkezet létsült. Tulajdonosa Borbély Bartis
Sándor. A napi 600-650 liter begyűlt tejből
napi 27 kg vajat gyártottak, amelyet a községben értékesítettek.
Ugyanebben az évben létesült Remetén egy
Hangyaszövetkezet és két gazdakör. A központinak 196 tagja, a csutakfalvinak 96 tagja
volt.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

AZ ÜNNEP AZÉ AKI VÁRJA
Aki magot szór ablakába
és gyertya vár az asztalán.
A várók nem várnak hiába.
Egy angyal kopogott talán?
Szárnysuhogás az ablakon túl –
vigyázz! Kinézni nem szabad!
Künn az angyalhad térül-fordul,
egy pillanatra látszanak.
A karácsonyfát hozzák – hallod?
– egy koppanás, és leteszik.
Fényben úszik az üvegajtód,
s megint suhogás. Mi ez itt?
Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág,
karácsonyszagú és meleg.
“Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!”
Ez az angyali üzenet.
És be is mehetsz – vár az ünnep,
és minden zárt ajtót kitár.
A fa alatt angyalok ülnek –
az ünnep azé, aki vár.

