Gyergyóremetei

KépesVagyok

2018. május ~ XII. évfolyam, V. szám, 12 oldal

Havonta megjelenő községi lap

www.gyergyoremete.ro

ELŐ kép
Júniusi események » 2.o
Elsőáldozás » 3.o
Szent Rita búcsú » 4.o
Hegyesbükki találkozó » 4.o
A véradás feltételei » 5.o
Focipálya készült » 6.o
Adalékok Gyergyóremete
monográfiájához » 7.o
Véget ért a B divíziós
bajnokság » 8.o
Gyermeknap, csodanap... » 9.o
Jeles Napok Erdély-szerte »10.o
Pünkösdölő » 11.o
Tudja-e, hogy? »12.o

« A Buzánszky Jenő Erdélyi Focikupán szerzett nagydíjjal csapatunk történelmet írt a gyergyóremetei gyerekfoci történelmében.

A naggyá lett kis csapat
„A sportolónak le kell tudnia mondani egyes ben a Buzánszky Jenő Kárpát-medencei Focikudolgokról, hogy sikeres legyen.‖, vallotta
Buzánszky Jenő, az Aranycsapat tagja. E jeles
sportember tiszteletére, a 16. alkalommal megszervezett focivetélkedőt, Buzánszky Jenő Erdélyi Focikupának nevezik.
A gyergyóremetei Fráter György Általános
iskola IV-V. osztályos tanulóiból álló focicsapata ezeket a szavakat megszívlelve indult a tornán
és siker koronázta a csapat munkáját, kitartását,
tudását.
Csapatunk a körzeti szakaszon simán legyőzve Ditrót, továbbjutott a Gyergyó-medencei
szakaszra, ahol Gyergyószentmiklós és Újfalu
csapatát megelőzve a csoport élén végzett és így
térségünket képviselhette a Buzánszky Jenő
Erdélyi Focikupa döntő tornáján.
A sikersorozat itt is folytatódott, ugyanis Jánosi János tornatanár, edző csapata maga mögé
utasítva Marosvásárhely, Csíkszereda,
Csíkdánfalva, Kézdiszentkereszt, Szováta,
Csíkkarcfalva és Lábnyik csapatait, elnyerte a
« Díjkiosztó előtt. A gyergyóremetei 4-5. osztá- győztesnek járó vándorserleget.
lyosokból álló focicsapat a dobogó legfelső fokára
Ezután következett a hab a tortán, ugyanis kis
állhatott, így ezúttal övé lett a vándorserleg.
csapatunk a Budapesti OTP Kupán, amely egy-

pa döntője is volt, legyőzve a magyarországi
Pánd és Pécs, a felvidéki Bodrogszerdahely csapatait bejutott a döntőbe, ahol büntetőkkel elveszítette azt egy magyarországi regionális válogatott csapattal szemben. Így a második helyen
végezett a csapatunk, ezzel történelmet írva a
gyergyóremetei gyerekfoci történelmében.
Tömören így foglalható össze a sikertörténet,
azonban ezt sok küzdelmes munka előzte meg.
Térjünk vissza az elejére!
2018. április 27-én a focicsapatunk benevezett a körzeti szakaszra, ahol Gyergyóditró csapatát 16-0 arányban legyőzve simán vette az
első akadályt.
Május 7-én, már a Gyergyó-medencei szakaszon folytatták és miután Gyergyószentmiklós
csapatával döntetlent értek el (2-2),
Gyergyóújfalu csapatát 3-0 arányban fölülmúlva
jutottak tovább. Ezen a tornán, a legjobb hátvéd
címet a gyergyóremetei Balázs Bence érdemelte
ki, míg a legjobb csatár címet ugyancsak a
gyergyóremetei Györfi Anzelm.
A cikk folytatás a következő oldalon
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JÚNIUSI ESEMÉNYEK

A naggyá lett kis csapat

MESEJÁTÉK A HÁROMSZÉK

(Folyt. az első oldalról) Május 10-11 között Csíkszentdomokoson a
Buzánszky Jenő Erdélyi Focikupa döntőn: Remete - Marosvásárhely 2-1, Re2018. június 7-én, csütörtökön, 12 órá- mete – Kézdiszentkereszt 0-0, Remete – Lábnyik 6-0, Remete – Szováta 1-0,
Remete – Csíkdánfalva 3-1, Remete – Csíkszereda 1-1.
tól, a Háromszék Táncegyüttes,
A döntő torna legjobb kapusa Simon Máté lett, a legjobb játékos kitüntetést
bemutatja a Szerencsekrajcár című
Jánosi Zsolt kapta, mindketten gyergyóremeteiek.
mesés néptáncos feldolgozását.
A történet egy másik szálon is elindult. A VI.-VIII. osztályosok is benevezJegyek ára: 8 lej
tek a Buzánszky Jenő Erdélyi Focikupára, igaz nekik kevesebb sikerélmény
jutott. Ők is Gyergyóditróval szemben kezdték a küzdelmet és 4-1-es sikerük
Helyszín a Balás Gábor
továbbvitte őket a Gyergyó-medencei szakaszra, ahol miután 1-4 arányban
Művelődési Ház.
kikaptak Gyergyószentmiklós illetve 7-0 arányban Gyergyóújfalu csapatától,

TÁNCEGYÜTTES ELŐADÁSÁBAN

GYERGYÓMEDENCEI GYERMEKÉS IFJÚSÁGI SZÍNJÁTSZÓ
TALÁLKOZÓ
2018. június 8-án, pénteken, a Fráter
György Általános Iskola megszervezi
a VII. Gyergyó-medencei Gyermek- és
Ifjúsági Színjátszó Találkozót.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési
Ház. Az előadások kezdete 16 óra.
A belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

LOVAS TÁBOR KEZDŐKNEK
2018. június 20-24 között, a
Gyergyóremetei Lovasklub tábort
szervez kezdők számára.
Helyszín a gyergyóremetei lovarda
székhelye. Jelentkezni illetve
érdeklődni a szervezőknél.

« Csapattagok: Simon Máté, ifj. Jánosi János, Balázs Bence, Györfi Anzelm, Laczkó Dávid, Szabó Hunor, Albert

Lukács, Ferencz-Csibi Roland, Nagy Balázs, Ivácson Rajmond, Ilyés Benedek-Nándor, Jánosi Zsolt. Edző Jánosi János.

számukra befejeződött a küzdelem. Azonban nem távoztak üres kézzel, ugyanis az edzők közös véleménye szerint a legjobb hátvéd címet Nagy Rolandnak,
míg a legjobb csatár címet Portik Lórándnak ítélték oda.
Május 24-26 között Budapestre utazott a naggyá vált kis csapat.
csapat kapott meghívást erre a tornára. Erdélyt Gyergyóremete képviselte és
KICSIBÜKKI ÖRÖKIMÁDÁSI NAP 6nem
is akármilyen szinten. Jánosi tanár úr csapata a magyarországi Pándot 7-0
2018. június 22-én, pénteken lesz a arányban illetve Pécs csapatát 6-0 arányban múlta felül a csoportmérkőzések
kicsibükki kápolna örökimádási napja. során. A középdöntőben a felvidéki Bodrogszerdahely csapatát 2-0-ra legyőzve, bejutott a döntőbe, ahol egy magyarországi regionális válogatott csapat, a
Helyszín a kicsibükki kápolna.
Régio SC várt fiainkra, amely ugyancsak veretlenül és kapott gól nélkül fejezte
Bővebb információk
be addigi mérkőzéseit. A döntő rendes játékidőben gól nélküli döntetlennel ért
a helyi plébániai hivatalnál.
véget, így aztán következtek a büntetők. Ezt sajnos 2-1 arányban elveszítette
Gyergyóremete csapata.
Így létrejött az a furcsa helyzet, hogy csapatunk úgy lett második, hogy rendes
MATEMATIKA TÁBOR
játékidőben egy gólt sem kapott.
A torna legjobbjai között van a remetei Jánosi Zsolt, aki a legjobb mezőnyjá2018. június 25-29 között matematika
tékos címet érdemelte ki. A gólkirályi cím is Gyergyóremetére került ifj. Jánosi
Ttábort szervez a Fráter György
Jánosnak, aki egymaga 6 gólt lőtt ezen a tornán.
Általános Iskola.
Ez a páratlan sportsiker örömre ad okot, hiszen egy megalapozott utánpótlásBővebb információk az iskola
nevelésnek a hozadéka is, amelyet már több éve elkezdtek a szakembereink.
titkárságán.
Szép volt, fiúk! Köszönjük, tanár úr!
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM
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JÉZUS, A KERESZTÉNY ÉLET KENYERE
A mi vallásunkban minden nap van „istentisztelet”, amelyet szentmisének nevezünk. Minden szentmisén találkozhatunk a kenyér színében köztünk maradt Jézus Krisztussal, a szentáldozásban magunkhoz vehetjük és hazavihetjük Őt. Az egyházi év folyamán mégis van három nap, amikor kizárólag csak érte gyűlünk össze:
Nagycsütörtök, az Oltáriszentség alapításának emléknapja; Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe és az elsőáldozás.
Az Úr Jézus számára is és számunkra is biztosan a legkedvesebb ezek közül az elsőáldozás.
Ekkor új emberek lépnek az oltár elé, és lelkükben Jézussal távoznak.

A gyergyóremetei egyházközségben május 13-án hatvannyolc harmadik osztályos gyermek került közelebbi kapcsolatba az Úr Jézussal.
Szükség van erre a kapcsolatra.
A kisgyermek, miközben telnek az
évek, egyre gyakrabban kerül kontaktusba a mindennapi élet dolgaival, ezek a találkozások sokszor
kemény ütközések, amelyek fölött
való győzelemhez nagy lelki erőre
is szükség van. Ha Jézus velünk
van, mindig győzni fogunk!
Azonban, ha Jézus velünk van,
meg kell változzon az életünk is! Ő
az erősítő táplálékunk, de a példaképünk is: nemcsak halálával és
feltámadásával váltott meg, hanem
élete példáját is ránk hagyta. Akinek Jézus a szívében van, ahhoz
tartja magát: áldozás előtt rendet
rak a lelkében, áldozás után arra
vigyáz, hogy Jézus minél tovább
maradjon nála. Ez állandó gyakorlattá válik: így lesz szebb és tisztább az életünk!

« A gyergyóremetei egyházközségben május 13-án hatvannyolc harmadik osztályos gyermek az áldozásban az Úr Jézussal találkozott.

Az új nemzedék nevelésében
Isten elsőszámú segítőtársai a szülők. Jórészt nekik köszönhetjük,
hogy a kisgyermekek tíz éves korukban ott állnak az oltár előtt: felveszik a harmadik és a negyedik
szentséget.
A szülők ne feledjék: továbbra is

nagy felelősséggel tartoznak Istennek, ugyanis a kereszteléskor vállalták, hogy:
 munkájukkal, életük példájával
nevelik, tanítják gyermekeiket,
 a körülmények szerint hittanra
járatják őket,
 előkészítik a szentségek vételére,
ahogy az idő következik.
Gyermekük elsőáldozásának
szentmiséjén bizonyára visszaemlékeztek saját elsőáldozásukra, és feltették maguknak a kérdést: vajon itt
van-e Jézus a mindennapi életemben? Gyermekem nevelésében
igénybe veszem-e az Ő segítségét?
Vagy minden szellő másfelé csavar
és Isten nélkül megyünk valamerre?
Kegyelmekben gazdag, szép életet kívánok az elsőáldozóknak, szülőknek, keresztszülőknek, hozzátartozóknak! Legyenek meggyőződve
arról, hogy ez év május 13-án nem
egy „hagyományt” ünnepeltek, hanem gyermekeik egy újabb biztos
lépést tettek Jézus felé!

« Az elsőáldozásban nem egy „hagyományt” ünnepelünk, hanem gyermekeink egy újabb biztos lépést tesznek Jézus felé.

« BAKÓ ANTAL plébános
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Szent Rita vonzza a ma élő embereket
Isten segítségével lejárt a tavaszi
búcsúünnepünk is. Amint a szentmise
végén is kiemeltem: Szent Rita vonzza
a ma élő embereket, mert közelinek
érezzük hozzá magunkat. Ebben sokat
segít az életéről készült játékfilm, amelyet többször is levetítettünk annak
idején a kábeltelevízióban.
Vonzó az alakja, mert ugyanazokkal

a gondokkal küzd, mint a XXI. század
embere: békétlenség, bizonytalan társadalom, családi békétlenség. Vonzó a
fiatal édesanyák számára, akik gyermeket nevelnek és úgy érzik, hogy a világban más a „trend”, mint amit ők
szeretnének gyermekeiknek átadni.
A napján ünnepeltük meg, de délutáni szentmisével, hogy a munkába

járók is elérkezzenek, ha szeretnének.
Szép számmal jöttünk össze, csupán a
papság számára volt probléma a keddi
nap, mert a Szent Antal kilenced imádságait kellett híveikkel otthon elvégezniük. Mégis többen megtiszteltek jelenlétükkel. Köszönet legyen érte!
Köszönet Puskás Attila
gödemesterházi plébános úrnak a magas röptű elmélkedésért, melyben azt
igyekezett bizonyítani, hogy templomunk védőszentje példája szerint, csupán az Istenbe vetett teljes bizalommal
leszünk képesek átalakítani közeli környezetünk tagjait és általuk a világot,
megtartani az Isten tízparancsolatát,
megőrizni keresztény életünket.
Köszönet azoknak, akik munkájukkal széppé, tisztává tették kis templomunkat, köszönet azoknak, akik a
Szent Rita kilenced elvégzésével lelkileg előkészítették az ünnepet! Köszönet a fúvószenekar tagjainak, akik a
szép zenei aláfestést adták alszegi egyházi ünnepünknek!
Szent Rita, segíts minket!

« Az alszegi kápolna búcsúját a napján ünnepeltük meg, délutáni szentmisével, hogy a munkába járók is elérkezzenek, ha szeretnének.

« BAKÓ ANTAL plébános

Isten - természet - ember találkozása
Már 9 éve annak, hogy egy természetjáró és -szerető baráti
jövőben is, adja a jóságos Fennvaló, ha lehet még többen a 10.
társaság összefogásából Hegyesbükkön keresztet, majd a széjubileumi alkalmon.
kelyzászlót állítottak. Azóta minden évben, pünkösd után való
Hálás köszönet mindenkinek a hozzáadott segítségért és
szombaton megszervezésre kerül a Hegyesbükki találkozó.
részvételért egyaránt!
« BALÁZS RÓBERT
De mi is ezen ünnep rendeltetése, célja?
Véleményem szerint ez a hely egy találkozási pontként működik Isten-természet-ember között. Jóakaratú, lelkes, Istenszerető és -kereső, töltekezni akaró emberek találkozó helye,
ahol ki lehet zökkenni a hétköznapi rutinból, elfásultságból.
Idén sem volt ez másként.
Az előkészületek már pénteken elkezdődtek. A „táborhegy”
kialakításában László Zoltán évről-évre fáradhatatlanul és
rutinosan mozgósítja a csapatot az előkészületekre. Könnyedséggel összeállt az amúgy pontos szervezést igénylő munka,
ugyanis a szentmisén résztvevőket ízletes ebéddel várták idén
is, György Árpád és Erőss János közreműködésével. Istennek
hála, szép számban vettünk részt rajta!
Barni tisztelendő úr meghitt beszéde, a kántor úr és énekkaros segédei dicsőítő énekei, valamint Ferencz Ilona néni szívből jövő, lélek ébresztő versei és a természet lágy, ölelő hangulata mind, mind segítettek megteremteni az Isten és ember
közötti összekapcsolódást, erő és békesség áramlást.
Ezek az apró pillanatok, alkalmak adják meg az élet igazi
ízét, aki ezt egyszer megtapasztalja újra és újra vágyódni fog
az ilyen és hasonló alkalmakra. Ebben bízva találkozzunk
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Nyolc hónap történése
avagy ősztől-nyárig

A véradás feltételei

A gyergyóremetei Egészségházban időszakosan önkéntes
véradási akciókat szerveznek, ahol régi és új véradókat várnak.
A nyári szünethez közeledve, vessünk egy rövid visszapil- A legutóbbi önkéntes véradáson, májusban, községünkben kölantást a Csutakfalvi Svájci Házban zajlott eseményekre. A
zel 20-an adtak vért. A jövőbeni pontosabb tájékozódás végett
Csutakfalváért Egyesület szervezésében 2017 októberének
a véradás legfontosabb feltételeire hívjuk fel a remeteiek figyelközepétől heti rendszerességgel, keddenként „guzsalyast”
mét. Az önkéntes véradási alkalmat kábeltévén, a világhálón
tartunk. Igyekeztünk tartalmas, jó hangulatú találkozásokat
fogják hirdetni.
szervezni.
A véradás nem jelent semmilyen veszélyt a véradó egésHagyományainkat megélve mi is megtartottuk a falu ünne- zségére: a használt anyagok sterilek és egyszer használatopeit, nagy napjait. Gondolok itt a mikulás járásra, az adventi
sak, valamint a vérvételt magas szinten kiképzett személyzet
készülődésre, farsangolásra, nőnap- , anyák napja megünnep- végzi. Véradás után a vér mennyisége 24-48 óra után visszalésére, a búcsúkat megelőző készülésekre, pityókafesztiválra, termelődik, és a vörösvérsejtek 2-3 hét után újraképződnek.
stb.
Épp ezért a véradás semmilyen hátrányt nem jelent az egésMeghívottjaink is voltak szép számban, megemlíteném
zségre. A véradást követő második napon a vért megvizsgálLaczkó-Szentmiklósi Endre tanár urat, Maștaleriu Erzsébet
ják, és többféle készítményt állítanak elő belőle a betegek
igazgatónőt, Rigmányi Lajos néptáncoktatót, Puskás Imre ta- szükségleteinek függvényében. Minden tasak vérből 3-4 vérnár urat,
készítmény készül, ami sok beteghez eljut.
Nagy Anita táncAz önkéntes véradó jelentkezéskor hozza magával érvényes
oktatót,
(fényképes) személyazonossági igazolványát vagy hajtási jogoBorbély Margit
sítványát.
szakápolót,
Tudnivalók:
Lőrincz Barna vért 18-52 év közötti személy adhat. Amennyiben rendszeres
bás lelkészt,
véradó - évente 2 alkalommal ad - akkor 65 éves korig.
Laczkó- Sz. Judit
 legalább 60 kg kell legyen a testsúlya
tanárnőt, Jánosi
 ne legyen krónikus betegséggel nyilvántartva
Zita tanárnőt,
(cukorbetegség, asztma, gyomorfekély, reuma, szívinfarktus,
Asztalos László
nemi betegség)
doktor urat,
 ne legyen véralvadásgátló kezelés alatt
Ivácson Noémi
 ne legyen akut betegsége (meghűlés, torokgyulladás, fülvédőnőt, Berecz
gyulladás, foggyulladás, hasmenés, allergiás kiütések)
András mese ne legyen akut herpeszvírus fertőzése (ajakon, orrszárnyon)
mondót, Laczkó gyógyszeres kezelést, műtéti beavatkozást, új tetoválást köAlbert Elemér
vetően teljen el 6 hónap
polgármestert,
 fogászati kezelés után teljen el 3 hónap, a beavatkozástól
akik szép, tanulfüggően
ságos előadásokNők esetében:
kal gazdagították
 a szülés után legalább egy év
«Berecz András neves mesemondó is az előadók között volt.  a menstruációs ciklus lejárta után 5 nappal
tudásunkat.
Közös filmnézést is terveztünk. Megnéztünk néhány termé-  ne legyen B vagy C vírusú sárgasággal vagy krónikus májszettudományi filmet, máskor játékfilmet vagy éppen a Kebetegséggel nyilvántartva
reszthegy című filmet. Gyergyóremetéről készült tévéadáso akut A vírusú hepatitisz fertőzés után teljen el 1 év
kat, kisfilmeket sem hagytuk ki, hiszen jó látni vagy újra nézni  véradás előtt 24-48 órával ne fogyasszon szeszes italt, festéezeket is. Rendhagyó élmény volt számomra, hogy idén bekes/ energia italt, zsíros ételeket, sülteket
kapcsolódtunk a megyei könyvtár által meghirdetett
 gépkocsivezetőknek véradásnapján ne legyen hosszú út befelolvasómaratonba is.
tervezve
Gyerekeknek is szerveztünk különböző tevékenységeket Véradáskor:
táncházat, játszóházat. Helyet adtunk több közösség fejlesztő - a kötést tartsa a szúrás helyén 2 órán át
tevékenységnek (férfiak, tanítónők, óvónők különböző kezde- - a véradást követő órákban igyon több folyadékot
ményezései, ötletei). Kirándulással készülünk befejezni talál- - ne fogyasszon alkoholt a véradás napján
kozásainkat a nyári szünet előtt, hogy együtt csodálhassuk ha- - ne dohányozzon 2 órán át a véradás után
zánk szebbnél szebb helyeit.
- tartózkodjon a fárasztó tevékenységektől 24 órán át
Köszönet mindenkinek, aki eljött meghívottként, résztvevő- - ha a véradást követő 3 napban fertőző betegségek jelei jelentként és nem utolsó sorban szervezőként rendezvényeinkre. A keznek (kiütések, láz), értesítse a központot.
nyáron nem szakadunk el teljesen egymástól. Találkozásra
adnak alkalmat a rendezvényeink: júliusban a Hagyományőrző A KÓRHÁZBAN FEKVŐ, VÉRKÉSZÍTMÉNYEKRE VÁRÓ BETEGEK NEVÉBEN KÖSZÖNET
Kézműves Tábor és a Csutakfalvi Svájci Nap, amelyre minA NEMES CSELEKEDETÉRT!
denkit sok szeretettel várunk.
« PORTIK-BAKAI ANNA,a szervezők nevében
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Lehetőséget teremtünk
„Adj lehetőséget a dolgoknak, hogy megtörténjenek!
támogatására, mivel az anyagi költségeket önerőből nem
Adj lehetőséget a sikernek, hogy bekövetkezzék!” (R.M. DeVos) tudtuk volna megvalósítani. További lépésekben nagy
Jelenleg a Gyergyóremetén zajló nagypályás futballcsa- szükség volt a munkálatok megszervezésére, amelyben sok
pat utánpótlás kinevelése van folyamatban, amely Ábra- helyi vállalkozó és önkéntes futballszerető emberek nyújtották segítségüket.
hám Andor szakvezető edző irányítása alatt zajlik, aki a
A pálya létrehozásához szükség volt egy talaj előkészítő
Puskás Akadémia gyergyói alegységének alkalmazottja.
munkálatra,
amely magában foglalt 240 köbméter termőEnnek segítésére a nagypályánál szabadtéri füvesített páföld
gyepesítésére
alkalmas fűmagot. A magelvetési munlyát alakítottak ki nemrégiben.
kálatok után szükség volt egy öntözőberendezés felszereléA rövidített nagypálya létrehozására azért volt szükség,
sére, amely hosszú távon lehetővé teszi a füvesítést és a
mert a jelenlegi sportpályák nem feleltek meg a nagypályás gyep karbantartását. Ennek fenntartása érdekében nagy
labdarúgás felkészülésének és technikájának. Ezek után
szükség lenne a továbbiakban, hogy minden sportszerető
született meg az ötlet, hogy szükség lenne egy 60mx40m- szülő hozzájáruljon a saját lehetőségeihez mérten, anyagi
es füvesített pályára, hogy a gyerekek megfelelően tudjatámogatásával. A cél a közeljövőben, hogy minél több tenak fejlődni.
hetséges gyereket tudjanak kinevelni a jövő foci nemzedéMaga az ötlet elindítása és megvalósítása Balázs Róbert kének.
helyi önkormányzati képviselő és jómagam, Györfi ElemKöszönetünket szeretnénk kifejezni azon személyeknek,
értől indult el. Az ötletünk támogatásához szükség volt a
akik már hozzajárultak anyagi támogatásukkal és önkéntes
helyi önkormányzat beleegyezésére, mivel ez egy közterü- segítségükkel, hogy minél több tehetséges, fociszerető
leten zajló tevékenység. Ezek után a dolgok kivitelezésére gyermek tudjon nemzetközi sikereket elérni.
nagy szükség volt a szülők és a helyi vállalkozók anyagi
« GYÖRFI ELEMÉR

« Szülők önkéntes munkája, támogatók anyagi hozzájárulásával egy öntözőberendezéssel ellátott füvesített focipályát alakítottak ki, amely a labdarúgást kedvelő gyerekek fejlődését hivatott szolgálni.

Felsőboldogfalván szerepelt a
Csalóka színjátszócsoport
Április 20-án Felsőboldogfalván mérettette meg magát a
III. B osztály Csalóka színjátszócsoportja, a XXIII. Játsszunk
együtt Színjátszó Fesztiválon. A versenyen a Tojás című vidám jelenetet mutatták be a gyerekek. A lelkesedés nagy volt,
az izgalom még nagyobb, hiszen először léptek színpadra idegen közönség előtt a kicsi „színészek”, versenyen pedig még
sosem voltak.
A fellépés előtt Székelyudvarhelyen a játszótéren lazítottunk, igyekeztünk nem gondolni a ránk váró feladatra. A versenyzőtábor népes volt és színvonalas előadásokat láthattunk.
A szereplés nagyon jól sikerült, második díjjal tértünk haza.
Nagy öröm volt megtapasztalni a gyermekek részéről azt,
hogy idegenben is büszkék voltak arra, ami itthon nekünk
teljesen természetes pl. a mi modern művelődési házunkra.
Bár még tapasztalatuk kevés, igyekeztek gyorsan és jól alkalmazkodni a nehezebb körülményekhez. Hiszem, hogy több
helyre járva, más helyeken szerepelve, számukra új dolgokat

megtapasztalva, lélekben, tudásban egyaránt gyarapodnak,
jobban értékelik, azt amink van, és jobban is vigyáznak közös
értékeinkre.
Az utazást anyagilag a község Önkormányzata támogatta,
melyet tisztelettel köszönünk a gyermekek és szülők nevében.
« MINCSOR ERZSÉBET tanítónő
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nám elbírálni. Mégis az emlékeim visszafejlődést mutatnak. A
tanulók létszámában biztos a visszalépés, mert a 71-es létszámú I. osztályból, amelyet Szabó József tanított (az iskola igazgatója), a VII. osztályban az abszolváló vizsgáig 5 (öt) tanuló
jutott el a ditrói vizsgaközpontba: Balázs B. Balázs, Balázs B.
„Tavaszi nap-éj egyenlőség reggelén ragadtam tollat, írni József, Füstös Károly, Bakos Dénes és Nagy István. Csutakpróbálok Gyergyóremetéről, a kedves szülőfalumról. A sokat falváról is volt egy jelentkező: Balázs Jenő.
Mekkora volt a tanulók lemorzsolódása? Legtöbbje a négy
fejlődött Hargita megyei nagyközségről, ahol 1923. december
elemit
sem végezte el. A leányok szolgálónak, a fiúk pásztor9-én a központban, Kőpatak mellett láttam meg ezt a szép vinak, csmetekerti munkásnak stb. szegődtek el. Portik Cs.
lágot.
Mártonék az Izsák Jenő gáteres üzemében vállaltak tőke
1929-ben a kovácsmesterkedő Füstös Sándor, édesapám,
reggelizés után megmosakodott és ünneplőbe öltözve vezetett bütüllő munkát. Aki az V– vagy VI. osztályos bizonyítványt
szerezhetett, az valamelyik kisiparosnál keresett tanonckodási
a templomtéri iskolába, hogy első osztályba írasson.
Szabó József a szobrász, faluszülötte írt be nagyon pontat- lehetőséget 3 vagy 4 esztendőre.
lan adatokkal az osztálynapló végére. Kik voltak a község
II. A népdalok - gyermekdalok - gyermekjátékok tanítását kézélén: Dr. Hollanda János plébános, Dr. Pál Gergely körorzel másolt szöveg alapján egy-egy tehetséges atyánkfia végezvos, Balázs B. János ifjabb községi főbíró, Balázs B. János
te.
idősebb albíró, Bucur Paternie főjegyző. Két biztos felirat
Bethlemes (Pásztorjáték) betanítására Portik Szabelek Péter
jelezte, hogy hova érkezett az idegen.
Az alszegi (nyírszegi) Maroshíd mellett nemzetszínű oszlo- vállalkozott. Hála és köszönet neki és társaiank. (...)
A Dúsgazdagok előadására is népi kezdeményezésből és
pon ez állott: Romînia, județul Ciuc, Plasa Gheorgheni,
kisiparos szereplőkkel került sor. A Halált Laczkó Antal
Comuna Remetea.
(nemrég Kolozsváron elhalt) alakította, az ördögök közül
A községháza irodáiban (most szülészet és orvosi rendelő
Pulutort vagy Drumát Laczkó Bálint byugalmazott
épület) minden ajtón felirat figyelmeztetett: Vorbiți numai
kovácsmester játszotta. (...)
romînește‖.
A postán Zsigmond néni volt a főnöknő. A megyebíró Nagy A zabhintést Újév napján felnőttek, legények, elsősorban
iskolások végezték ismerőseik lakásában. Összecsoportosulva
Gy. István bácsi volt a Nagybányáról.
A községi tanácsot, a bírót választották. A Nemzeti Liberá- 3-4 személy indult el a családokhoz az újévi kívánságot
osztogatni. Zsebükben vagy zacskójukban kb 1/2 l zabot vittek
lis Párti Balázs Bécsi helyett Szabó Lénárd került a község
élére. Hogy javult-e a helyzet a községben? Nem hiszem, nem magukkal. A családhoz érve beköszöntöttek: ―Boldog
emlékszem. A kocsmában s az utcán a szavazás után kiabál- Újesztendőt adjon az Isten‖, majd formaságból néhány
ták, hogy „Kicsi mise, kása mise, semmi se—mase Bécsi Já- zabszemet elhintve::
―Adjon Isten füvet, fát, tele pincét, kamarát,
nos‖.
A csendőrség vezetője Vocolae Lazăr, az R.K.P. sejt titkára Sok örömet a házba, békességet hazánkba
Ez Újesztendőben.‖
(úgy szivárgott ki az Izsák testvérek fűrészgyárából) Gál Bálint volt.
(Részlet Füstös Károly: Szülőföldem szép határa c. könyvéből,
Hogy fejlődött-e a község és mennyit, azt én nehezen tudPro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2017, 11-14.o.)

Adalékok Gyergyóremete
monográfiájához

« Pünkösdi mulatság. A jeles ünnepnapokon a helyi iskolában néptánc, népdal, kézműves foglalkozások szervezésével a régi szokásokat elevenítik fel. Cél ezek összegyűjtése és megtartása napjainkban.
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Véget ért a B divíziós Nemzeti Teremlabdarúgó Bajnokság
2018. május 6-án, a 22. fordulóval,
véget ért a 2017-2018-as szezon, B divíziós teremlabdarúgó bajnoksága.
A Gyergyóremetei Kereszthegy SE csapata azzal a céllal vágott neki a Liga 2
teremfoci bajnokságnak, hogy lehetőleg
mint újonc csapat ne zárja a sort. Ez, így
első hallásra talán lekicsinylően hangzik,
azonban, ha abból indulunk ki, hogy a
teremfoci Liga I. osztály (10 csapatos)
után ez a csoport képezi a második vonalat Romániában, akkor nem is volt olyan
szerény vállalkozás.
A csapat a bajnokság első részében
ismerkedett a helyzettel és az első hat
forduló után még nem ismerte a győzelem ízét. Már kezdett nyomasztó lenni a
nyeretlenségi sorozat, ám a csapatunk
bízva saját képességeiben nem tört meg
és kitartott mindvégig.
Itt a közönség hozzáállását is kiemelném, mert nem kudarcként élte meg az
egészet, hanem a jó és szép játékot értékelve, szinte minden hazai mérkőzésen
teltházas volt a sportcsarnok lelátója.
A segesvári idegenbeli győzelem lendületet adott a csapatnak és 7 ponttal
vártuk a visszavágókat.
Itt már lehetett készülni az ellenfelek-

« A tisztességgel helytálló csapatunkkal együtt a közönség hozzáállása is kiemelendő, hiszen szinte minden hazai mérkőzésen teltház volt.

ből is és nem volt már ismeretlen csapat.
A bajnokság második felében még 10
pontot sikerült gyűjteni, így a 17 pont
birtokában, a kilencedik helyre tornázta
fel magát csapatunk.
A Kereszthegy SE, jó gólarányának
köszönhetően megelőzte az azonos pontszámú Gyergyószentmiklós csapatát,
ami nem kis bravúr. Továbbá sikerült
megelőznünk Nagyvárad és Segesvár

Zárásként, íme a táblázat, kiemelve csapatunkat.
Az oszlopok sorrendben:
győzelmek-, döntetlenek-, vereségek száma, majd lőtt és kapott gólok száma. Ezt
követi a gólkülönbség, míg az oszlopokat a pontok számának oszlopa zárja.
Az esetleges összeférhetetlenség a pontok esetében annak tudható be, hogy egyes
csapatokat különböző okok miatt, pontlevonással büntetett a Román Labdarúgó
Szövetség.
1.

Kolozsvári Clujana

17 2

3

219-81

138 53

2.

Luceafarul Buzau

15 1

6

138-106

32

46

3.

Brassói Colţea 1920

18 0

4

147-77

70

44

4.

Futsal Ceahlaul Piatra Neamt

12 2

8

130-106

24

38

5.

Bukovinai Vicov

14 1

7

164-113

51

37

6.

Kézdivásárhelyi KSE

11 3

8

144-116

28

36

7.

Fortius 2014 Buzău

12 0

10

112-92

20

36

8.

Dévai West

8

2

12

108-155

-47 26

9.

Gyergyóremetei Kereszthegy

5

2

15

118-160

-42 17

10. Gyergyószentmiklósi Inter

5

2

15

90-143

-53 17

11. Nagyváradi Dinamo

4

2

16

111-181

-70 14

12. Segesvári Pro-Tineret

2

1

19

72-223

-151 7

csapatát is.
Az utolsó fordulóban Nagyvárad csapatát 14-8 arányban legyőzve, megérdemelten hangzott a közönség részéről a
minden mérkőzés végén felcsendülő
harsány „Szép volt, fiúk!”
Csapatunk zöme gyergyóremetei ifjakból állt össze, de voltak vendégjátékosaink is. Aki jártas a mai csapatsportban, az tudja, hogy a mai spotvilágban
nagyon nehéz fennmaradni külső segítség nélkül.
Íme, azok névsora, akik
gyergyóremeteiként odatették részüket a
sikersorozathoz:
Balázs István, Balázs-Hegedüs Csaba,
Balázs-Kercsó Botond, Balázs Pál,
Csibi András, Fejér Nándor, Ferencz
Balázs, Gál Rajmond, László Rolland,
Nagy Zsombor, Péter Csaba, Portik
Dénes, Puskás Áron és Varga Arnold.
A csapat játékos-edzője és gólkirálya
Doltea Gabriel-Cătălin volt.
Külön köszönet Pál Nándornak, aki a
csapat szíve-lelke volt és a csapat létrehozását illetve működését irányította.
Köszönet a csapat minden tagjának,
edzőjének valamint támogatóinak az
egész éves munkájáért, a segítségért valamint a szurkolóknak, akik jóbanrosszban kitartottak a Gyergyóremetei
KSE mellett.
Szép volt, fiúk! Viszontlátásra és legalább egy ilyen folytatást az új szezonban, de akár jobbat is.
Hajrá, Remete!
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM
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Gyermeknap,
csodanap
Május végére érve Iskola másként hetet
hagytunk a hátunk mögött. Ezen a héten a
csutakfalvi iskola elemi osztályokba járó
tanulói színes és változatos programokon
vehettek részt.
Utolsó napon a gyermeknapi versenyek következtek, amelyeket türelmetlenül
vártak, hiszen a nagyobbak ismerték előző
évekből, a kisebbek pedig kíváncsiak voltak rá, hogy mi következik. Kipróbálhatták
kreativitásukat az aszfaltrajzokkal, valamint ügyességüket, gyorsaságukat bicikli,
zsákba ugrás, három lábon futás, labdapattogtatás és egyensúlyozás kanállal próbákon.
A legfelejthetetlenebb meglepetést az
ugráló várakkal szereztük az ünnepeltjeinknek. Szavakban nehéz lenne kifejezni a
sok csillogó szempárt, vidámságot és
örömujjongást, amit megtapasztaltunk

« Csutakfalván hagyományosan együtt ünneplték az előkészítő-IV. osztályosok a gyermeknapot. Idén az ugrálóvár volt a meglepetés.

tanító kollegáimmal.
nélkül nem vált volna valóra a
Köszönetünket fejezzük ki
„gyermeknapi álmunk.’’
Gyergyóremete Önkormányzatának, a
« PUSKÁS B. ÁGOTA tanítónő
szülői egyesületnek és Portik Idának, akik

„Tanítsd a gyermeket úgy élni, egész évben tudjon szeretni,
minden megélt percnek örülni!”
Idén első alkalommal megrendezésre került a községszintű
gyermeknap óvodásoknak, amelyre minden helyi óvodai csoport
meghívást kapott. Az óvónők nagyon lelkesen fogadták a meghívást és nagy sikerrel mozgósították óvodásaikat. Közel száz óvodáskorú gyermek vett részt a rendezvényen.
A délelőtt folyamán egy időben több helyszínen zajlottak a
tevékenységek. Balázs-Kercsó Botond tornatanár különböző
ügyességi játékokkal várta a jelentkezőket, az óvó nénik pedig
változatos kézműves foglalkozásokkal készültek. Nagy sikernek
örvendett az arcfestés, minden gyerek elsőként azt szerette volna

és ezért hajlandóak voltak akár egy órán keresztül is türelemmel
várakozni. Időközben elkészült a finom darázsfészek is, aminek
elfogyasztása után új erőt és lendületet kapva, kezdetét vette a
közös mondókázás és tánc, amelyet Rigmányi Kinga Mária irányított.
Köszönettel tartozunk Gyergyóremete Önkormányzatának, a
Fráter György Általános Iskola Szülőbizottság Egyesületének, a
Csutakfalváért Egyesületnek és Balázs Róbertnek az anyagi támogatásért, valamint a község óvónőinek a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségért.
« A szervezők
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JELES NAPOK ERDÉLY SZERTE
Pünkösd hava: táncoljunk, vigadjunk áldott szép pünkösdkor!
A gyergyóremetei Fráter György Általános Iskola alsó
tagozatos tanulói, tanítóik vezetésével hat alkalommal
kapcsolódnak bele a Hagyományok Háza Hálózat által
támogatott Jeles Napok Erdély-szerte gyerekfoglalkozás
-sorozatba, figyelembe véve a helyi adottságokat, ünnepeket. Ezek az együttlétek a jeles napok alkalmából a
néptánc, népdal valamint a kézműves foglakozások
mentén szerveződnek.
Falunkban, a különböző közösségeinek összefogása
eredményeként, sikeres volt az első ünnepünk, a Pünkösdi Mulatságunk. Köszönettel tartozunk a tanfelügyelőnőnek, Galaczi Hajnalkának, az iskola vezetőségének,
a tanítóknak, tanulóinknak, a szülőknek, a Plébános úrnak, a falu vezetőségének és mindenkinek, aki lehetősége szerint hozzájárult az örömteli együttléthez.
Bizakodva tekintünk előre, hogy a további öt alkalom- « A táncelőadásokat kézműves foglalkozások színesítették, amelybe bárki bekapcsolódhatott.
mal is összefogásunk eredményeként sikerül örömet
színpadon. A pedagógusok célja ezzel a régi szokások feleleszereznünk mindenkinek.
Balázs Teréz tanítónő venítése, összegyűjtése és megtartása napjainkban.
Mivel jól fogadták e kérdőívet és eredménye is lett, további
témákkal kapcsolatosan is készítenek majd és ugyanígy kiküldik a falu lakosságának gyermekeiktől.
A műsort követően nagy táncház és vigadalom kerekedett a
művelődési ház előtti udvaron. Élő népzenére táncolhattak a
gyermekek, amit a néptáncoktató, Rigmányi Lajos vezetett. A
gyermekek részére zsíros kenyeret készítettek a szülők, amit
az udvaron tálaltak. A szemük felcsillant a finom étek láttán s
örömmel fogyasztották el. Mindeközben kézműves foglalkozások is zajlottak, ahová bárki csatlakozhatott. A gyermekek
nem fáradtak el, kihasználták, hogy élő muzsikára táncolhatnak s látva ezt, nagyon élvezték.
Összességében véleményem szerint nagyon jól sikerült ez a
nap. Örömmel, jókedvvel és jobbnál jobb ötletekkel készültek
a pedagógusok. Az is öröm számukra, hogy e foglalkozássorozatban ők is részt vehetnek. Nagy az összetartás a pedagó« Jeles Napok Erdély-szerte gyerekfoglalkozás-sorozat vette kezdetét a pünkösdi ünnepkörben.
gusok részéről és hálás szívvel készülnek a következő jeles
napra, ami június 14-én lesz, ugyanígy a délelőtti órákban.
2018. május 23-án megrendezésre került Gyergyóremetén a
« TAKÁCS VERONIKA – Hagyományok Háza Hálózat, Erdély
Jeles Napok foglalkozássorozat első alkalma.
Gyönyörű, vidám napra ébredtünk. Az iskolák pedagógusai
összegyűltek, hogy átbeszéljék még egyszer e napot és az
utolsó simítások is megtörténjenek. Ezt követően a gyerekek
megérkeztek az iskolába szépen népviseletbe felöltözve. Minden tanító a saját osztályával átvonult a művelődési házba,
ahol 9 órakor megkezdődött a műsor. Az osztályok különkülön egy produkcióval készültek. Először pünkösd ünnepével kapcsolatos műsorszámot láthattunk, majd ezt követően a
többi osztály is megmutathatta tudását. Népi játékokat, szokásokat és táncokat mutattak be. Összesen 300 gyermek vett
részt e napon és lépett színpadra.
Ezt megelőzően az előkészületek során a pedagógusok
készítettek egy kérdőívet a gyergyóremetei lakosok számára,
amit a gyermekektől küldtek haza. A szülők és nagyszülők
szívesen vették és örömmel válaszoltak pünkösd ünnepével
kapcsolatos kérdéseikre. Ezek felolvasására is sor került a
« Összesen 300 gyermek vett részt e jeles napon és a színpadon bemutatta tánctudását.
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Pünkösdölő

kozták tojással, almával, kevés pénzzel.
Több idős emberrel beszélgettem erről a szokásról, de nem
emlékeztek arra, hogy ilyen nálunk lett volna. Ezért néhány
A gyermekek számára a pünkösdi ünnepkör
évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal elsőáldozó osztá„legkézzelfoghatóbb” eseménye a pünkösdölő eljátszása.
lyommal bemutattuk pünkösd vasárnapján ezt a játékot. Idén
A pünkösdölő a magyar nyelvterületen a XVIII. század
is megtettük ezt, pünkösd vasárnapján, a kicsi mise után, a
vége felé kezdett elterjedni, sok helyen pünkösdi királynéjá- templom előtt. Bízom abban, hogy örömet szereztünk, és szérásként emlegetik.
pítettük sokak ünnepét ezzel is.
Pünkösd napján a falu egyik szép kislánya lett a királyné,
A gyermekek lelkesedése annyira nagy volt, hogy május 23
ami nagy tisztesség volt. Fejére koszorút és fátylat tettek, amit -án, a hagyományőrző napon is bemutattuk a művelődési ház
lehajtottak, hogy az arca ne látszódjon. Mise után házról házra színpadán, majd másnap, 24-én Alfaluban, a XVII. Felszállott
jártak, jókívánságokkal, énekekkel köszöntötték a háziakat,
a páva rendezvényen is előadtuk nagy sikerrel.
virágot szórva a királyné elé, és azt kívánva, hogy a gazdaszReméljük ezek a gyerekek és talán mások is, akik látták a
szony kendere magasra nőjön, a csepű pedig alacsony marad- játékot, majd élő hagyományként fogják továbbadni ezt a szép
jon. A játék végén a háziak megkérdezték: „- Hadd lám, mi- népszokást.
lyen a királynétok? Édes-e vagy savanyú?”
« MINCSOR ERZSÉBET tanítónő
Miután meggyőződtek, hogy a királyné elég édes, megajándé-

« Pünkösd vasárnapján a csutakfalvi kápolnánál az előkészítő és első osztályosok, a központon a templomtéri harmadikosok mutattak be pünkösdölőt a reggeli szentmiséket követően.

„A vers olyan lelki lábbeli, amelyet mindenki viselhet.”
Ezzel a biztatással vágtunk bele a hitelesen tolmácsolták költőink gondoversek tanulásába, s indultunk a meg- latait.
mérettetésen. Ebben az évben Brassai
Boglárka I. osztályos tanuló, Csutakfalváról nemcsak az iskolánk, hanem
a megyénk egyik képviselője volt a
XX. alkalommal megszervezett
Kányádi Sándor szavalóverseny országos szakaszán, Varsolcon.
A márciusi, megyei előválogatás
után csak annyit tudtunk, hogy megyünk. Merre? Az már fogas kérdés
volt! De nem sokáig, mert a gyors információszerzés után megtudtuk, hogy
messze. Ugyanis Varsolc a Zilahot
Szilágysomlyóval összekötő út mentén
terül el a Szilágyságban.
Május 12-én volt a nagy nap, ahová
az ország 17 megyéje küldte el a kiválasztottjait. Mind ügyes, tehetséges
gyermek, akik előadásában életre keltek a szavak, s már-már korukat túl« Brassai Boglárka I. osztályos tanuló, Csutakfalváról, tanítónője
szárnyaló művészi előadásmódban.
felkészítésével és kíséretében országos szavalóversenyen vett részt.

Öröm volt gyermeknek, szülőnek,
tanítónak együtt lenni, képviselni az
otthoniakat az ország különböző, egymástól távol eső részeiről. Úgy pénteken, mint szombaton változatos, szórakoztató, de egyben tanulságos programok voltak a felnőttek, gyerekek számára egyaránt. Barátságok alakultak a
gyerekek, az őket elkísérő családok,
tanítók között. Nemcsak Boglárka,
hanem a felnőttek számára is egy sejtelmes próbatétel, kihívás volt, amely
által csak gazdagabbak lettünk, mint
népmeséink hősei.
Két Kányádi Sándor üzenetet hoztunk haza. Az egyik a gyerekeknek
szól, amelyet a tavalyi varsolci szavalóverseny résztvevőinek üzent „… a
gyerekek mondják a verset, mindegy,
hogy ki írta azt.‖ A másik gondolat a
felnőtteknek szól, s általuk a gyerekeknek is: „Aki megért, s megértet, egy
népet megéltet‖.
« BALÁZS TERÉZ tanítónő
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Születés

Pali bácsinak gyönyörű borzbőr-tarisznya lóg
az oldalán. A városban meg is bámulják, meg is
kérdezik, mert két borz bőréből került ki a szép
bőrtarisznya.
- Ugyan Pali bácsi, hogy lehet két borzot fogni?
- Hogy-e? – veti oda Pali bácsi, - hát megfogok
hármat, elszalasztok egyet s megvan!...

Puskás Annabella
Bakos Dóra
Bartalis Bence
Györfy Kamilla

Nász
Nagy Róbert és
Nagy Helga-Alíz
Pál Levente és Gál Katalin
Ilyés Arthur és
Fésüs Renáta

Gyász
Ivácson Rozália 1928
Laczkó István 1937
« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal

Képes Vagyok
Gyergyóremete község
havonta megjelenő lapja

TUDJA-E, HOGY?

Kiadó

Nobel-díjas tudós
Csík-Gyergyóban

Gyergyóremete
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala

1932. június 2-án érkezett meg Csíkszeredába a Hirsch családhoz Szent-Györgyi Albert
feleségével, leányával és a cambridge-i egyeSzerkesztőségi tagok:
temről (Anglia) egy professzorkollégájával.
Barabás Zsófia
Egy hónapig tartózkodtak vidékünkön és ezalatt bejárták a Tolvajos-tetőt, Hargitafürdőt,
Laczkó Margit-Hajnal
Csicsói-Hargitát, Madarasi-Hargitát, a karcfalPortik-Bakai Ádám
vi Lokot, az Ostorost, Marosfőt, Gréces-tetőt,
Fotó:
Fekete-Rezet, Gyilkos-tavat és a BékásiPortik-Bakai Ádám
szorost. A megjelölt táborhelyeken 2-3 napot
Balázs László
tartózkodtak, az éjszakákat sátrakban töltötték.
Nyomda
Szent-Györgyi Albert 1937 decemberében
F&F INTERNATIONAL Kft. vette át Stockholmban a Nobel-díjat a Cvitamin felfedezéséért és ennek mennyiségi
A szerkesztői jog fenntartva! előállításához szükséges ipari szintézis kidolA megjelent cikkek tartalmáért gozásáért. Díjátvevő útjára elkísérte barátja
az aláíró személy felelős!
Gözsy Béla csíkszeredai orvos, aki később a
montreali (Kanada) orvosi egyetem professzoKövessék a facebook/
ra lett. Az említett Hirsch Hugó csíkszeredai
gyergyoremete oldalt.
sebészfőorvos volt 1912-től. Ő vezette be
Az újság a község honlapján, Csíkszékben először a labor- és
roentgenvizsgálatot. A mai Venczel József
www.gyergyoremete.ro
utcában magánkórházat is létesített.
oldalon is olvasható.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

Markó Béla: Levél kislányomnak,
aki néha rosszat álmodik
Tüntetnek értünk a hangyák, látod-e?
Mennek hosszú sorokban,
feketén, némán, elkeseredetten.
Értünk zümmögnek a méhek, hallod-e?
Odahagyják a mézet,
s lobognak, mint parányi zászlók
a kék levegőben.
Értünk nő a levél, értünk hull a lomb,
tudod-e?
Értünk raboskodik a vakond a mélyben,
hiszed-e?
Értünk esik az eső,
értünk süt a nap,
értünk, hogy éljünk!
Föl a fejjel hát, kicsi lányom,
mellettünk van mind, aki nőni akar,
hallgasd csak, hogy zúg az erdő,
hogy füttyögtet a rigó,
hogy folyik a folyó,
hogy forog a föld
jóval, rosszal megrakottan,
s lehet, hogy nem gondolnak ránk az emberek,
mert éppen esznek, isznak, alusznak,
de vonulnak a hangyák,
de szállnak a méhek,
ne félj!

« FÓRIKA SZIMONETTA IndepeDance Táncegyesület

