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„Békét adj szívünknek!”
Advent közeledtével elcsendesedünk, a szívünk megtelik
örömmel és várakozással. A megbékélés és a lelki megtisztulás
időszaka ez, amely segít ráhangolódni a közelgő ünnepekre.
Mi van a szívünkben, életünkben? Tudjuk-e, akarjuk-e engedni, hogy a mi szerető Istenünk kezdjen munkálkodni, életet fakasztani a pusztaságainkban?
Segítsük mi is Isten „szívformáló” munkáját! Fontos mindanynyiunk számára, hogy életünkben rátaláljunk a lelki békénkre.
De hogyan? Vajon ez lehetséges? A lelki élet teológiája szerint a
lelki békének 8 alapköve van. Lássuk a belső békéhez szükséges
legfontosabb dolgokat!
1. Optimizmus - Az optimista emberek gondolkodásmódjuknak köszönhetően bevonzzák a jó dolgokat, s a negatív eseményekre sem sorscsapásként, hanem figyelmeztetésként tekintenek. Változtassunk a szemléletmódunkon, hisz ha más szemmel
nézzük a dolgokat meglepő felfedezéseket tehetünk!
2. Humor - Nem hiába a nevetés a legjobb orvosság, hisz aki
kacagni tud a bosszúságokon könnyebben feldolgozza az őt ért
negatív hatásokat és könnyedén továbblép. A humorérzék segíthet a kellemetlen szituációk tudatos leküzdésében.
3. A szép meglátása - Nap mint nap átsiklunk számunkra érdektelen dolgok felett, melyek valójában a világ egy-egy apró
csodái. Próbáljunk meg arra törekedni, hogy meglássuk az élet
apró örömeit és szépségeit, legyen az egy virág, egy lenyűgöző
táj vagy egy elgondolkodtató művészeti alkotás.
4. Adni jobb, mint kapni - Napjaink anyagias világában fontos,
hogy néha önzetlenül is tudjunk adni. Persze nem kell feltétlen
anyagi javakban is mérhető értéket adnunk, egy mosoly esetleg

egy kedves gesztus, segítség is sokat jelenthet a másik számára.
Lelki békénk érdekében érdemes egy jó ügy mellé kiállnunk,
hisz nemcsak új tartalmat ad életünknek, de mi magunk is értékesebbnek érezhetjük ezáltal magunkat.
5. Bizalom - Sokan összekeverik a bizalmat a naivitással, pedig a
két fogalom nem azonos. Bízni valakiben annyit jelent, hogy jót
feltételezünk róla, hiszünk abban, hogy tudatosan nem cselekszik
rosszat. Érdemes tiszta lappal indítani és újraértékelni emberi
kapcsolatainkat, és közben a legjobbakat feltételezni a másikról.
6. Szeretet - szükségünk van a szeretetre, érzelmeink kimutatására. Az ölelés vagy egy kedves szó minden nap bevethető
„trükk”, mégis sokkal erősebbre fűzheti emberi kapcsolatainkat.
Ha valakit szeretünk, kedvelünk, ne féljünk kimutatni érzéseinket, hisz mindenkinek jól esik, ha kellemes társaságnak tartják.
7. Megbocsátás - Saját életünket mérgezzük meg azzal, ha a
régi sértettségek, viták során felgyülemlett negatívást őrizzük.
Emberként mindannyian hibázunk néha, hisz nem lehetünk tökéletesek, de nagyon fontos, hogy ezeket a botlásokat elfogadjuk és
megbocsássuk.
8. Összhang és harmónia - A harmónia eléréséért nekünk is
tennünk kell. A környezetünk irányában tanúsított felelősségvállalás, szolidaritás és jóra való törekvés a kellemes miliő létrejöttének alapja. A legfontosabb az önmagunk irányában tanúsított
tisztelet és az önmegismerés vágya. Ha magunkkal jóban vagyunk és tisztán látjuk énünket, akkor a környezetünket is új
szemszögből közelíthetjük meg.
Lelki békében gazdag adventet kívánok minden kedves olvasónak!
« LŐRINCZ BARNABÁS tisztelendő úr
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DECEMBERI ESEMÉNYEK
TEREMLABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
2018. december 8-án, szombaton, 14 órától,
a Kereszthegy SK U19-es csapata
a Kézdivásárhelyi KSE csapatát fogadja a
gyergyóremetei sportcsarnokban.
Tét a Románia Kupájának 16 legjobb
csapata közé jutás.
KOMOLYZENEI KONCERT
2018. december 15-én, szombaton, 19 órától
komolyzenei koncertnek ad helyet
a gyergyóremetei Balás Gábor Művelődési Ház.
Kamarazene estre kerül sor a Mercurium vonósnégyes és Botz Isván klarinétművész előadásában. Az előadásra jegyek válthatóak valamint
érvényesek a Zenei évados bérletek.
NU SUGAR KONCERT
A No Sugar jótékonysági koncertet tart 2018.
december 21-én, pénteken, 19 órai kezdettel.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
ADVENTI ZENÉS ÉVZÁRÓ
2018. december 22-én, szombaton megtartja
évzáró műsorát a Gyergyóremetei Ifjúsági Fúvószenekar. Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház. Közreműködik a Karácsonyi Kiskórus
(Puskás Bernadett és meghívottai).
INDEPENDANCE TÁNCGÁLA
2018. december 23-án, vasárnap 18 órától
az IndepenDance TE bemutatja Angyalok között
című táncgála műsorát.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
ÉVZÁRÓ NÉPTÁNCGÁLAMŰSOR
2018. december 27-én, csütörtökön,
18 órától, a Gyergyóremetei „Sirülő”
Néptánccsoport megszervezi
az Egy évtized a Sirülővel című gálaműsorát.
Közreműködnek különböző korosztályú tánccsoportok, Bartis Zoltán (Kicsi) és zenekara,
a Gyergyóremetei Népdalkör valamint
a Balás Gábor Művelődési Ház népi zenekara.

Teremlabdarúgó Remete Kupa
A Fráter György Általános Iskola sporttörténeti korszakváltáshoz érkezett.
Mincsor Béla és Jánosi János tanár urak nyugdíjba vonulásuk következtében ifjú
sporttanárok vették át szerepüket, helyüket.
A folytatás nem könnyű az új tanárok számára, mert elődeik egy sikeres és igényes
munkát hagytak örökségül és ezt kell továbbvigyék, túlszárnyalják.
Ennek szemszögéből is kíváncsian vártuk az idei V-VIII. osztályosok számára szervezett Remete Kupa teremfoci vetélkedőt.
Balázs-Kercsó Botond tanár úron érződött a feszültség, mert annak ellenére,
hogy tudjuk rövid idő alatt nem lehet csodákat művelni egy csapaton belül, mindenki győzelmet várt csapatunktól.
Hat csapat vett részt az idei kupán és mindenki megpróbált minél jobb helyezést
elérni.
Két három csapatos csoportban kezdődtek a küzdelmek, majd a csoporthelyezéstől
függően kialakultak az elődöntő párosításai. Az elődöntő vesztesei a harmadik helyért küzdöttek, míg a győztesek az első helyért.
Gyergyóremete az A csoportba került, ahol miután 3-0 arányban felülmúlták a
gyergyószentmiklósi Vaskertes Iskola csapatát, Gyergyóújfalu csapatától 0-2-es
vereséget szenvedtek, ami a csoportban a második helyet jelentette, Gyergyóújfalu
csapata mögött foglalva helyet.
A B csoportban már kiegyensúlyozottabb csatározás folyt és végül jobb gólarányának köszönhetően Gyergyószárhegy lett a csoportgyőztes, míg Gyergyótekerőpatak végzett a csoport második helyén.
Az elődöntőben a rossz helyzetkihasználásnak is köszönhetően alulmaradtak fiaink,
így a kisdöntővel kellett beérnünk.
Sportberkekben azt állítják, hogy sokkal jobb érzés egy megnyert harmadik hely a
kisdöntőben, mint egy vereséggel járó második hely a nagydöntő után.
Ezt az érzést Gyergyóremete a győztesek oldalán tapasztalhatta meg, miután a
kisdöntőben, sima 4-0-ás győzelmet aratott Gyergyótekerőpatak csapata fölött, így
megszerezve a torna harmadik helyét, maga mögé utasítva a legyőzött csapaton
kívül még a gyergyóditrói és a gyergyószentmiklósi csapatokat.
A döntőben, a 3-3-as döntetlennel végződött rendes játékidő után, büntetőkkel
Gyergyóújfalu csapata 2-0 arányban múlta felül ellenfelét, így megszerezve az első
helyet, míg a második helyen Gyergyószárhegy csapata végzett.
A Teremlabdarúgó Remete Kupa legjobb kapusa címet a gyergyóremetei Simon Máté érdemelte ki. A legjobb játékos címen kívül egy közönségdíjnak is helyet adhattak volna a szervezők, hisz a remetei Molnár Andrea lányként olyan férfias harciasságról tett tanúbizonyságot, amely sok fiúnál hiányzott. Ha fejelni kellett
sem húzta be a fejét, vagy ha labdaszerzésről volt szó, akkor általában megálljt parancsolt az ellenfeleknek. Gratulálunk, Andrea! Csak így tovább!
« Bakai

Advent vasárnapjain közös gyertyagyújtásra
kerül sor a központban 10.15 perctől.
« A remetei kézilabdacsapat, élén Balázs-Kercsó Botond edzővel, idén is jól szerepelt a Remete Kupán.

ÉLETkép

3

Szent Lénárd búcsú
Részletek Sebestyén Ágoston
plébános igehirdetéséből, mely
Szent Lénárd ünnepén hangzott el
Ma másfél évezredes múltból állítja
elénk Szent Lénárdot a mi Anyaszentegyházunk. Egy teljesen más világban, más
környezetben élt, ma mégis őt ünnepeljük.
Azt nem tudom, hogy egyházközségetek
védőszentjének mikor és miért választották
őt, de egyben biztos vagyok: őseitek példaképet láttak benne és számotokra is példaképet állítottak az Ő személyében.
Tegyük fel a kérdést: van-e az életében
olyan, amit nekünk követnünk kell? Igen,
van,Testvéreim! Mit üzen nekünk Szent
Lénárd? Legyünk hűek hitünkhöz, szeressük a jó Istent!
Lénárdot katonának szánták. Hatalmas
karrier állt előtte. Érezte azonban, hogy Ő
az Úr katonája akar lenni, Isten akarja
szolgálni. (…)
Boldogok, vagyunk, ha tudunk felfelé
nézni, tudjuk, hol kell keresni a megoldást
gondjainkra. Aki ismeretlen helyen közlekedik, nézi a térképet, hogy célt érjen. Nekünk is van térképünk: Jézus evangéliuma.
A hit útját mutatja. Milliók járták azt az
utat és szépen éltek. Elindulhatunk utánuk.
Másodszor azt üzeni nekünk Szent Lénárd, hogy legyünk hűek Jézus tanításához, a keresztény erkölcshöz és adjuk azt
tovább a következő nemzedéknek is! Életét
a jézusi tanítás, a keresztény erkölcsösség
jellemezte és életpéldája másokat is megérintett. Szent Lénárd megélte és életével
mások számára is vonzóvá tette Jézus tanítását és a keresztény értékeket. Tudta, hogy
így lehet boldog egy ember. Mert az erkölcsi értékeket vesztő ember boldogtalanságát és ürességét hiába is próbálja elfedni,
elfeledni az úgyis megmarad. Ez vezet aztán lelki sötétségbe és gyakran emberi
tragédiákba.
Bár nehéz időket élünk, sok a gond, a
nehézség, rengeteg a betegség, nehéz a
megélhetés, mégis ha Jézus tanításának
megvalósítására, átadására törekszünk,
akkor bízhatunk abban, hogy lesz jövőnk
és még azt is remélhetjük, hogy a végítéleten jobbjára állít bennünket a jó Isten.
Harmadszor azt üzeni nekünk Szent Lénárd, hogy legyünk nagylelkűek, segítőkészek!
Ő rabokat szabadított ki és a betegek
védőszentjének is tekintik. Ma, ha azt

« Novemberben plébániatemplomunk búcsúünnepét tartottuk. Az ünnepi szónok Szent Lénárd életpéldájának követésére buzdított.
mondjuk, hogy valaki rab, börtönben van,
legyintünk rá egyet: méltó büntetését kapta. Igaz is talán, de a rabság sokféle lehet.
Lehet fizikai és lelki egyaránt. A lelki rabság és nyomor, óriási. Szent Jakab apostol
így fogalmaz: „Ahol irigység és önzés, ott
zűrzavar van”.
Sajnos, mi keresztények is legtöbbször
arra törekszünk, hogy mindenben elsők
legyünk. A szeretetre való képességünket
veszítjük el ebben rohanó világban. Pedig
Jézus Krisztus figyelmeztet: „úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket;
amit egynek a legkisebb testvéreim közül
tettetek, nekem tettétek; amit egynek a legkisebb testvéreim közül nem tettetek, nekem nem tettétek”.
Amikor képesek vagyunk cipelni egymást, amikor nem nehéz a másik ember,
mert testvérem: ott húsvét van, ott föltámadás van, mert ott van az Isten.

ne. Lehet, hogy nem mindig sikerül. Nem
baj, ha elesünk. Álljunk fel, kezdjük újra!
(…)
Székely János püspök mondta el a következő estet, amely Amerikában történt:
egy kisfiú szeretett baseball edzésre járni,
de gyengén játszott. Az édesapja, akit a
kisfiú nagyon szeretett, gyakran elment az
edzések végére. Olyankor a fiú rohant az
édesapjához és ketten sétáltak, beszélgettek. Az édesapa meghalt. A fiú sokáig elmaradt az edzésekről, de egyik napon mégis betoppant. -„Szombaton nagy mecscsünk lesz, tegyen be a kezdő csapatba” –
mondta az edzőnek. Az edző nem akarta,
de az édesapa halálára való tekintettel
megtette. A meccsen a kisfiú úgy játszott,
mintha kicserélték volna. Végén az edző
megkérdezte: -„Hogy lehet, hogy ilyen jól
játszottál?” A fiú így szólt: -„Az édesapám
vak volt. Ez volt az első meccsem, amit
láthatott. Neki játszottam”.
Baja Mihály írja:
Isten is az életünket végtelen szeretettel
„Tanítsátok meg végre a világot,
nézi,
ezért életünk játékát szépen kell játHogy élnünk gyűlöletben nem lehet, Hogy
szanunk. Kérjük, a jó Istent segítsen, hogy
Jézusunk csak egy vallást tanított, S legkövetni tudjuk Szent Lénárd példáját. Őt
szebb vallás az emberszeretet!”
pedig kérjük, őrködjön egyházközségünk
Emberek iránti szeretetünk tükrözi a jó fölött. Legyen közbenjárónk a jó Istennél
Isten iránti szeretetünket és ad választ arra és esdje ki számunkra azt, amit Túrmezei
a jó Isten irántunk való végtelen szereteté- Erzsébet így fogalmazott meg:
re, amelyet Jézus Krisztus így mutatott be:
„úgy szerette Isten a világot, hogy egyszü- „Uram, Teneked sok a Pétered,
lött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne
sokak a nagycsütörtök-éjszakáid.
hisz, el ne vesszen, hanem örök élete leÓh, bár lehetnék csendes Jánosod,
gyen”. Ezt értette meg Szent Lénárd, aki
aki nem ígér, nem fogadkozik,
Jézust szerette a rabokban, a betegekben de hű marad egész a Golgotáig”.
és szeretettel, önzetlenül segített rajtuk.
Sebestyén Ágoston
Szent Lénárd példáját követnünk kelle-
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Iskolaorvosi rendelő indult
December 3-tól az Egészségházban iskolaorvosi tevékenységet indítottunk. Az
iskolarendelő elsődleges feladata a szűrővizsgálatok elvégzése, valamint a megelőzés. A szűrővizsgálatokat a rendelőben a különböző korcsoportoknak előre meghatározott időben végezzük.
A ciklusváltó osztályoknál ( I – IV – VIII ) az iskolaorvos, a többi korosztálynál
a védőnők végzik a szűrővizsgálatokat. A vizsgálatok időpontjáról a diákokat és a
szülőket előre értesítjük, és a szülőnek jogában áll elkísérni a gyerekét. A vakációk
utáni héten a fertőző betegségek kiszűrése céljából nézzük át a gyerekeket az iskolákban, óvodákban. A szűrővizsgálatokon kívül a munkánk része a felvilágosítás,
az egészségügyi nevelés, és nem utolsó sorban a betegek ellátása.
Szeretnénk felhívni a szülők és a pedagógusok figyelmét, hogy zsúfoltabb időszakokban, amikor a családorvosok túlterheltek, fordulhatnak hozzánk. Decemberben a nyilvántartást szeretnénk elkészíteni, és ebben kérjük a szülők segítségét,
hogy hozzáférhessünk a gyerekek adataihoz.
Januártól indítjuk a szűrővizsgálatokat, de addig is a kifüggesztett program szerint fogadjuk a betegeket.
8-9 – Szűrővizsgálat (Óvodák – napközi- bölcsőde)
9-11 – Betegvizsgálat (Rendelő, Egészségház)
11-13 – Periodikus vizsgálat (Rendelő, Egészségház)
13-15 – Terep ( Szűrővizsgálat, egészségnevelés)
« DR. DOMOKOS MELINDA iskoalorvos

Őszi takarítás
Mindenszentek előtt
November első napjaiban megjelenő kettős ünnep közeledtével mindenki
igyekezett az elhunytjai sírjánál rendet
teremteni.
A Polgármesteri Hivatal alkalmazottai példamutató és dicséretre méltó
munkát végeztek. A Tulamaros felőli
részen, a plébánia előtt, a Hősök tere
emlékműnél, a templomtéri iskola előtti
téren összeszedték a szemetet és összegereblyélték a lehullott falevelet. Sokan
példát vehetünk.
Én a magam nevében kívánok
mindannyiuknak erőt, egészséget, hogy
még sokszor kivehessék részüket a közösségi munkából!
Tisztelettel,
László Lőrinc

Őszi szavalóverseny az elemi osztályosok számára
November 23-án a templomtéri iskola
volt a helyszíne a hagyományos őszi
szavalóversenynek.
Minden pedagógus nagy örömére
közel hetven gyerek mondott nagyon
szép őszi verseket. Szinte minden gyerek
más-más verset választott, alig ismétlődött néhány. A gyerekek emléklapot és
édességet kaptak, a nagyon kiemelkedően szavalók oklevelet és könyvet vihettek haza.
A díjazottak korcsoportok szerint:
Előkészítősök:
1. helyezett Barabás Róza előkészítő A
2. helyezett Pál Csongor előkészítő C
3. helyezett Györfi Abigél előkészítő C
Dicséretben részesült: Sándor Csenge
Boglár előkészítő C
I-II osztály:
1. helyezett Ferencz Richárd II.A
2. helyezett Brassai Boglár II.C
Barabás Anna II. B
Kis-Simó Dalma II. B
3. helyezett Albert Melinda I. A
Balázs Fanni I. B
Dicséretben részesültek:
László Ivett I. C
Portik H. József II. C
Balázs Martin II. B
III-IV. osztály
1. díj Simon Sára IV. B

2. díj Portik K. Petra III. A
Köllő Izabella IV. B
Portik Viktória IV. A
Borbély Alfonz III. C
3. díj Nagy Anasztázia IV. B
Keresztes André Mercédesz III. A
Ivácson Abigél IV. C
Dicséret Sándor Csilla IV. A
Szervezőként megköszönöm a tanítóknak és szülőknek a felkészítést, Lacz-

kó Margit Hajnal és Portik-B. Anna
könyvtárosoknak a zsűrizést, az Önkormányzatnak és a Szülői Bizottságnak az
anyagi támogatást.
A gyerekeket pedig továbbra is a vers
olvasására, mondására biztatjuk, főleg a
fiúkat, mert az évek előrehaladtával az
ők részvételük a szavalóversenyeken
egyre inkább csökken.
« MINCSOR ERZSÉBET tanítónő

« Dicséret és jutalom, öröm az arcokon. Az őszi versmondóverseny díjazottjainak csoportképe.

CSOPORTkép

Remetei nők
az Erdő Házában
Minden második csütörtök a Nők Órája résztvevőinek kikapcsolódást, feltöltődést jelent. Novemberben két alkalommal találkoztunk. Első meghívottunk a Fráter György Általános Iskola pszichológusa, Borsos Annamária volt, aki olyan
érdekes tevékenységet tartott a közel 40 résztvevőnek, hogy
feledtette a napi gondokat és régi emlékeket hívott elő az interaktív foglalkozás alkalmával. Az AVP bemutató témája: Szülőként, nagyszülőként a békés életért.
Gondolkodva a további programokon, felvetődött a kérdés,
hogy mennyire ismerik a remeteiek a szomszéd községet,
Ditrót és annak nevezetességeit. Így döntöttünk amellett, hogy
meglátogatjuk az Erdő Háza Tematikus Központot és betérünk az impozáns nagytemplomba is. November 29-én került
sor erre a „kirándulásra”.
Mihály Lajos, az Erdő Háza gondnoka, környezetvédelmi
mérnök programon kívül fogadott és szakértelmével, közvetlenségével olyan idegenvezetést biztosított, hogy a 30 résztvevő nagy érdeklődéssel járta végig a termeket. Láthattuk az
erdőkitermelés régi eszközeit. Volt, aki érdeklődéssel bön-

Jeles Napok Erdélyszerte
6. Lénárdkor kerek az asztal nálunk!
E régi szólásra építettük a hagyományőrző gyerekfoglalkozásunk hatodik alkalmát, amely a falu búcsúünnepe köré szerveződött Szent Lénárd napján.
Tanulóink székelyruhába öltözve először a diákmisén vettek
részt tanítóik vezetésével. A mise után a Balás Gábor Művelődési
Ház előtti parkban készülődtünk a táncházra, kihasználva a gyönyörű napsütést. Becsületünkre szolgál, hogy a vásárlás láza nem
ragadta el a gyermekeinket és a búcsúfiát később vették meg.
Megszólalt az élő muzsika és tanulóink táncra perdültek. A
táncházat Rigmányi Lajos néptáncoktató vezette, Balázs-Bécsi
Orsolyával. Igazi búcsús ünnepség volt: lelkesen táncoltak, szívből énekeltek gyermekeink és a zeneszóra, táncra felfigyelő felnőttek örömmel, derűs lélekkel biztatták a kis táncosokat.
A népi gyermekjátékokat néha-néha csíki és gyergyói muzsikával
varázsolták változatosabbá a zenészeink, és tanulóink, főleg a
nagyobbak, arra is ropták. Miután elfáradtak az alkalomhoz illő
mézes pogácsával kínáltuk meg a résztvevőket.
A tánc végén a programsorozat ünnepélyes bezárására is sor
került, ahol megköszöntük a sok segítséget. Nehéz sorrendet felállítani, de mindenképpen köszönettel tartozunk elsősorban a Hagyományok Házának, aki anyagilag támogatta programjainkat s e
lehetőség által megszülethettek ezek az alkalmak, a Fráter György
Általános Iskola vezetőségének és tanítóközösségének, a Szülők
Egyesületének, falunk Önkormányzatának, Rigmányi Lajos néptánc oktatónak, Portik-Bakai Ádámnak, aki mindig segített a hangosításban és végül, de nem utolsó sorban tanulóinknak és a mögöttük álló szülőknek, felnőtteknek. Hat programnak értünk a
végére, amely által közösségünk megerősödött és szép emlékekkel, élményekkel gazdagodtunk.
« BALÁZS TERÉZ tanítónő
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gészte ismerőseit, hozzátartozóit az erdőkitermelésről készült
régi fényképeken. Megnéztük a növényzetet ismertető képeket
a falon, megcsodáltuk a kitömött állatokat és a madarak gazdag fajait. Előkerültek az okos telefonok, fotók készültek a
nagyvadakról. Megtudtuk, hogy a ditrói Közbirtokosság tulajdona az épület, mely helyet adott a gyűjteménynek és azt is,
hogy a pince részben sókamra létesítése van folyamatban.
Sokan restelkedve jegyezték meg, hogy bár itt van a szomszéd
községben, nem is hallottak az Erdő Házáról és elhatározták,
hogy elhozzák unokáikat, vendégeiket is.
Átsétáltunk a nagytemplomba, melynek belső terét szintén
kevesen látták. Mivel már sötétedett, inkább az építésének
körülményeiről tettem említést. Fontosnak tartottam beszélni
a középiskoláról (egykori polgári iskola) és Ditró három legismertebb személyiségéről, az iskolák névadóiról: Puskás Tivadarról, a telefonközpont feltalálójáról, Dr. Csibi Andorról, az
újságíróról, a gyergyószentmiklósi múzeum alapítójáról és
Siklódy Lőrinc szobrászművészről.
A csípős hideg ellenére élményekkel gazdagodva tértünk
haza.
Köszönet a Favorit személyszállítási vállalatnak és türelmes sofőrjének Csibi Sándornak. A jövőben is elvárunk minél
több nőt a Nők Órája tevékenységeire.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI JUDIT ny. tanárnő
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Kapocskönyv
A Magyar Nyelv Napja alkalmából, 2018. november 13-án
mutatták be Sarányi István újságíró Szóbeszéd című valamint
Ambrus István újságíró-szerkesztő Szertelen szószedet című
könyvét a Községháza Tanácstermében. A kötetet Bajna György
újságíró, költő méltatta.
Az újságíró két alapfeladata: a tényközlés és a véleménynyilvánítás. Egyiket a tájékoztató műfajtípus látja el, a véleménynyilvánítást a publicisztikai műfajok. A publicisztika érzelmeket is kifejez, az újságíró magatartását is jelzi, tehát szubjektív műfaj. Nem
elhanyagolandó az sem, hogy ezek az írások színes olvasmányos,
irodalmi nyelvhez közelítő stílusúak, s mindig határozott nézetet
képviselnek időszerű és közérdekű témában.
Mivel a mai találkozón a jegyzet van a célkeresztben, a jegyzet
legfőbb ismertetőibe kaphat a nyájas érdeklődő betekintést. Két
kitűnő újságíró barátom megtisztelő felkérésének, könyveik bemutatására azért is vállalkozhattam örömmel, mert így elmondhatom, amit közismert szemérmességem miatt nekik személyesen
aligha tettem volna meg. Mert olyanokat kellett volna mondanom,
ráadásul szemtől szembe, hogy a jó írás lényeglátó, szerzője szakmailag felkészült, önálló véleményalkotásra képes, jó ízlésű, megingathatatlan értékrendű. Tessék elképzelni, ezeket szemébe mondani két főszerkesztőnek. Hát botrányos. Amolyan nyelvvékonyítónak nevezhető cselekedet. Szerencsémre rég túl vagyok azon,
hogy hajbókolnom kellene. Tíz éve akkor sem vállaltam volna egy
ilyen könyvbemutatót, ha egyébként mélységesen egyet értettem
volna a szerzőkkel, s irántuk érzett tiszteletem is a mai lett volna.
Mellesleg ez a tisztelet immár közel egy emberöltőnyi múltra tekint vissza.
Nehogy valamelyik vakmerőbb hölgy szerelembe esne Ambrus
Attila hírneve okán, le szeretném lohasztani lobogását: nem ő a
viszkis! Idősebb és bátrabb, sőt vakmerőbb annál, hiszen az itt
látható „Ambrus Attila nem csupán a romániai magyar újságírás
kiemelkedő személyisége, de legszebb hagyományainak közvetlen
folytatója is... valóságszomj, tárgyilagosság és kendőzetlen szókimondás jellemzi” – írja róla Bíró Béla. Vele pedig nem illik egyet
nem érteni, hiszen maga sem bókolós fajta.
Ambrus Attila a Brassói Lapok főszerkesztőjeként tette le a garast, de hangja, a Marosvásárhelyi Rádióból is ismerős lehet sokak számára itt, Remetén is.
„Sarány István olyan, kihalóban lévő újságírói nemzedékhez
tartozik, aki még átérzi a leírt szó súlyát, és nem átall sajátos stílust kimunkálni akkor sem, ha a média által sajnálatosan agyoncsépelt témához nyúl” – méltatta Cseke Gábor.
Sarány István a Hargita Népe főszerkesztője. Mindkét mai
vendég – én nem tartom annak magam itt Remetén – családos,
ráadásul komoly ember, akikre miden ráfogható kivéve a kicsapongó életet. Ez is sejteti: megbízhatóak, s ezt megbízóik tudják a
legjobban, ha olvasóikon kívül más ilyen is akadna.
A könyv állománya: jegyzetek sora. Nem világrengető események hatására kerültek papírra. Java részük mindennapi eseményhez fűződő, rövid terjedelmű, szellemes, ötletesen megírt.
Nem hiányolja a kritikai észrevételeket sem. E kötet ikerkönyv, két
jó barát négyesztendei munkáiból válogatott. Nyilván a jegyzetek
királya, a vezércikk is szép számmal található benne, ám a lényeg
az, amit e terjedelmük miatt külön is értékelhető írásokból magunkról és a szerzőkről is megtudunk. Igen sokat, tenném hozzá.

Nekünk tükrök. Számukra veszélyesebb dolgok, hiszen szerzőik
„mellüket kitakarva” bocsátkoznak küzdelembe, s valljuk be, nem
egyszer a szélmalomharcba, hiszen ma is sok-sok esetben érvényes az a kérdés, amit ők maguknak mintha soha fel nem tennének, jelesen, hogy "ment-e könyvek általa világ elébb?” Esetünkben az írás által.
Ki-ki eldöntheti. A jegyzet az utcán, a mindenki lábánál heverő
témából szépül írássá. Ki ne mondta volna már, hogy az életem
egy kész regény? Csak éppen valakinek meg kellene írnia. Ehhez
képest a jegyzet csupán egy elhullajtott morzsa, de mint a vízcseppben, egy egész világ rejtőzik benne. Egyetlen morzsácska,
ami a szántóvetőtől a molnárig, majd a pékig, azon át a fogyasztóig ezer történet ezer regény kovásza lehet, ha észrevesszük és
lehajlunk érte. Egy mások számára semmit mondó eset, jelenség a
jó szemű újságíró kezében intő történetté szépül, szigorodik.
A jegyzet olyan, mint egy ujjlenyomat, mint egy röntgenkép,
mint egy csepp a vérből. Minden elárul szerzőjéről. Nem csak
ezért óvatos a legtöbb újságíró. A jegyzet ugyanis tudást, felkészültséget is igényel az egyébként tehetségestől is. Mert mélyre
hat, még ha csupán csak tűhegyhez hasonlítható egy mély-riport
társaságában.
Mivel nem szeretném Kovács László egykori MSZP vezető
kedvenc bölcselkedését ismételni, csak annyit jegyzek meg, hogy
szavaim súlytalan pillék maradnak az általa emlegetett puding
próbája nélkül. Tehát olvasni kell őket. Lehetnek közöttük idegesí-

« A könyv állománya: jegyzetek sora, melyek a mindennapi eseményhez fűződő, rövid terjedelmű,
szellemes, ötletesen megírt publicisztikai írások.
tők, mert nem szeretjük, ha olyankor tartanak tükröt elénk, amikor
nem ünneplőben, kifestve, kifenve, megborotválkozva nézhetünk
szembe magunkkal.
Márpedig a jegyzet általában nem óda, még csak nem is elégia, netán szerelmi vallomás. Csak tanulságos, jóra intő kicsi szép
írásocska. Felnőtteknek mese helyett szívből ajánlott.
Megszenvedtem elolvasásukat. E bemutató után önöknél a lehetőség. Mint a vesszőköteg erővé válnak egybefogva!
A könyv pedig két tiszteletre méltó szerző és olvasóik közötti elégethetetlen, szétszedhetetlen kapocskönyvvé.
Elhangzott 2018. november 13-án – Gyergyóremetén.
Bajna György
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Tanulás, fejlődés és siker

finomíthatták magas szinten. Az egyesületünkből 15 táncos vett részt, nagycsoportból és haladó-közepes csapatomból egyaránt. Természetesen egy ilyen
Fontos számomra, hogy a tanítványa- hip-hop táncverseny egyik programja
alkalom nem olcsó mulatság, viszont
im sokoldalúan fejlődjenek tánctudásuk- erre adott lehetőséget, amelyet mi ki is
megéri, ha az ember olyan komolyan és
ban. Fejlődni pedig több módon lehet,
használtunk.
elszántan szeretné folytatja ezt a tevélegfőképpen a hip-hop világában.
Idén a verseny egyik zsűritagja az
kenységet, ahogyan mi. Az eredménye
Ez egy olyan táncstílus, amelynek az
Írországból érkezett Zacc Milne volt,
természetesen meg is mutatkozott noalapjait elsajátíthatja az ember, de mivel akiről csupán annyit kell tudni, hogy a
vember 18-án, a debreceni „Dance
mindig változik és bővül, folyamatos
hip-hop táncstílus világszinten elismert Stage” Nemzetközi Minősítő és Díjkitanulást és gyakorlást igényel.
és kiemelkedő alakja. Ő tartott a verseny osztó Táncversenyen, ahol szintén részt
Az októberben Nagyszalontán megelőtt egy órát, ahol a résztvevők a tánctu- vettük, itt már versenyzőkként.
rendezett „The Game” című nemzetközi dásukat és technikájukat bővíthették és
Büszke vagyok a táncosaimra, hisz
három tánckategóriában is aranyminősítést szereztek, hip-hop stílusban pedig
kiemelt aranyminősítésben részesültek.
Ezen kívül két kupát is nyertek show
tánc és nyílt kategóriában.
Legkiemelkedőbb eredményünk mégis a verseny egy egyedi díja volt, amelyet a legmagasabb pontszámmal értünk
el: a NÍVÓ- díj, amelyet személyesen az
egyesületünk egyik legkiválóbb táncosa
vehetett át, Fórika Szimonetta.
Természetesen nincs megállás, hisz
teljes erővel dolgozunk tovább úgy a
picikkel, mint a nagyokkal, hisz december 23-án egy különleges karácsonyi
előadással készülünk, de addig is vár
ránk még verseny és sok felkérés, ahol
igyekszünk a versenyen is bemutatott
magas színvonalat hozni.
« A tánccsoport újabb élményekkel és érmekkel gazdagodott az elmúlt időszakban.

Teremlabdarúgás három szinten
Ez a sportcikk lényegében folytatása az októberi számban
elkezdettnek, ugyanis további eredményekkel vagyunk gazdagabbak.
A 13 év alattiak, az U13-asok számára, a RLSZ által szervezett Falvak Kupája nevű országos szintű teremfoci vetélkedőjének körzeti szakaszán Gyergyóremete csapata nem mindennapi
fegyvertényt tudhat magáénak. A négy csapatos bajnokságban
(mindenki-mindenkivel és oda-vissza alapon, az összes megduplázva) Gyergyóremete csapata abszolút győztesként tudta befejezni a 12 mérkőzésből álló sorozatot. Mindamellett, hogy maximális pontszámmal fejezte be a kiírás ezen szakaszát még gólt
sem kapott és 36 szerzett pontjukkal valamint 32-0-ás gólarányukkal mondanom sem kell messzemenően nyerték meg a bajnokságot.
Jöhet tehát a folytatás, a következő szakasz, amely biztos nehezebb lesz, de van remény, hogy Puskás Áron tanítványai még
tovább folytatják sikersorozatukat, amelyhez sok sikert kívánunk.
Eggyel feljebb lépve már az U19-es csapat teljesítményét értékelhetjük. Ebben a szezonban ők is beneveztek a korosztályuk
számára kiírt bajnokságba és Székelyudvarhely, Kézdivásárhely,
Csíkszereda valamint Gyergyószentmiklós csapatai mellett

« NAGY ANITA, IndepenDance Táncegyesület
Gyergyóremete alkotja 3-as számú csoportot, ahol faluként indulásból a tisztes helytállás a cél és ezt sikerült is elérni a legényeknek a bajnokság első részét lezárva. A csoportban
Gyergyóremete a 3. helyen végezte az őszi szakaszt, jobb gólarányuknak köszönhetően megelőzve Csíkszereda és Gyergyószentmiklós csapatait.
Az évet az U19-esek, egy Románia Kupa mérkőzéssel zárják
december 8-án, szombaton hazai pályán, ahol a legjobb 16 közé
jutásért küzdenek meg Kézdivásárhely hasonló korosztályú csapatával.
A felnőtt csapatunk, a gyergyóremetei Kereszthegy SK az idén
is részt vesz a Román Labdarúgó Szövetség (RLSZ) által szervezett B ligás teremlabdarúgó-bajnokságon. A csapat legutóbbi
eredményei, Kereszthegy SK – Segesvár 11-3 (félidőben 4-2),
Kézdivásárhely – Kereszthegy SK 2-2 (1-1) és Kereszthegy SK
– Marosvásárhely 3-5 (2-4). Az őszi szezon utolsó fordulója előtt
csapatunk a 6. helyen áll, megelőzve Gyergyószentmiklós és
Segesvár csapatait. Az utolsó forduló eredményeitől függetlenül
ezt a helyet nem veszítheti el csapatunk, sőt kedvező eredmények esetén még egyel előbbre is léphetnek. A záró fordulóban
Gyergyószentmiklóssal játszik a Kereszthegy SK, amely a tervezett program alapján december 15-én, 14 órától lesz.
Aki teheti jöjjön el szurkolni a csapatunknak, hisz rádolgoztak és
meg is érdemlik a fiúk.
« Bakai
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GYERGYÓI NÉPZENÉSZEK TALÁLKOZÓJA
2018. november 24-én, szombaton volt a találkozó napja, ám igazából már hetekkel azelőtt kezdetét vette a rendezvény a próbasorozat
indulásával. A vendégfellépők sora gyergyói részről nem volt hosszú,
mivel sajnos nem mindenki tudott eljönni ezen a novemberi estén,
azonban a helyiek és a magyarországi fellépők ezúttal kitettek magukért.
A Gyergyóalfalvi Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület
citerazenekara és énekeseik ezúttal is elfogadták meghívásunkat és a
citerás bácsik, előre haladott koruk ellenére, „megfogyva bár, de törve
nem”, ízelítőt adtak a citerás tudásukból.
Az estet a helyi citerások nyitották ezzel útjára indítva a VI. Gyergyói Népzenészek Találkozójának gálaműsorát.
Az esti műsor egyik díszeként, a nálunk már többször fellépő Farkas
Tamás és Farkas Ágnes magyarországi táncospáros gyergyói táncokat
adott elő. A talpalávalót a gyergyócsomafalvi Bartalis Feri bácsi és
zenekara biztosította.
Ezalatt egy újabb citerás csapat készülhetett, akik nem akármilyen produkcióval rukkoltak elő. Kecskeméti és tiszakécskei művészeti iskolák
tanítványai és oktatóik mutatták meg, hogy ha a Gyergyóremetén elkezdett oktatáson mindenki oda teszi a részét, akkor valami hasonló minőségű citerazenét lehet elsajátítani az évek teltével. A folytatásban a
gyergyócsomafalvi Csata András bácsi játszott furulyán, lezárva a műsor első részét.

ÉLETkép

ÁRNYAK ÉS FÉNYEK

Nézem a karácsonyfát. Ha nem volna rajta semmi
dísz, akkor is szép. Tűlevelein csillog a fény s ágai
árnyéka táncol a falakon.
Ha feldíszítik még inkább csillog. Csillogása örömre hangol. Tündöklésével felkelti bennünk a titkok
megoldásának örök vágyát. Figyelmünk a csillogó fa
árnyékos játékára téved. Fény és árnyék együttes
tánca az ágak minden mozdulata. Csodálatos játék!
Minél több gyertya ég, annál többféle árnyék jelenik
meg a falon, padlón, mennyezeten, bútorokon.
A fény örömeink, vágyaink jele. Karácsony ünnepi
fénye Isten legnagyobb ajándékára tereli a figyelmünket. „Isten egyszülött fiát adta értünk, hogy
mindaz, aki Őbenne hisz el ne vesszen, hanem örök
élete legyen”, olvassuk a szentírásban.
Nemzetünk valamikor lóhátról nézte a Földet, de
mióta megismerte Isten nagy szeretetét és Jézus tanítását elfogadva, fejét keresztvíz alá hajtotta, megtanulta, hogy a nyeregből látott világ meghódításánál
nagyobb győzelem a magunk felett aratott diadal.
A karácsonyfa fényében jobban meglátjuk az árnyékot is, mely advent hajnalán ráborult azoknak a
lelkére és üresen maradt templomi padjaikra, akiket
önfegyelmezettség hiánya, kényelem szeretete távol
tartott a hajnal előkészülettől. Ráborult a restség,
nemtörődömség árnyéka azokra, akiket a meleg ágy
ölelése fogva tartott, vagy más kedvtelés vert bilincsbe, hogy meg ne találja a bűntől való szabadulás ösvényét. Hiszen az előkészület lényeges része a bűntől
való megtisztulás! És ez sokaknál elmarad!
A karácsonyfa fényében az apró árnyékok játéka
mögött egy sötétebb árnyék rejtőzik. Mintha ennek
az árnyéknak hegyes körmei volnának és népünk szívéből ki akarná tépni a Jézusba vetett hitet, a karácsony igazi örömét, a ragyogó eszmények utáni vágyódást. Ajándékok tarkaságával elvakítani a szemeAz est egy kis ünnepséggel és protokollal folytatódott, ugyanis ez
ket, hogy az emberek ne lássák tisztán az igazi bolalkalommal adtunk át ünnepélyesen három rend női gyergyói székely- dogság felel vezető ösvényt.
ruhát és egy pár férfi csizmát, amelyek Hargita Megye Tanácsának
Népünk nem örökölt nagy gazdagságot. Ami kinanyagi támogatásával készültek el helyi szövőnő, varrónő és cipészmes- cse volt azt is elseperte a két világháború. De elidegeter jóvoltából, a REMISZ közreműködésével. Ezúttal is nagyon szépen níthetetlen örökségünk a hitünk, a becsületesen végköszönünk mindennemű támogatást! Páll Gizella varrónőnek köszön- zendő munka, a szellemi képességünk.
hetően igazi néprajzos órán vehettünk részt a gyergyói népviselet részLegfőbb feladat minden magyarnak: hinni, dolgozletes bemutatásával. Itt kapott szót Hargita Megye Tanácsának alelnöni és tanulni. Hitünk fényében látni múlandó viláke, Barti Tihamér úr illetve Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója, aki a Gyergyói Népzenészek Ta- gunkat, hogy beletekinthessünk az örök fény világába.
lálkozójának megálmodója és kezdeményezője is egyben.
Fogjon hát össze a munkás kéz és a szellemi erő a
Az ünnepi pillanatokat követően, a gálaműsort Gál Imrének és zenegyőzelemre.
Szent Karácsony ünnepének fénye és
karának muzsikája zárta. Méltó zárása volt ez a közel két órás rendezmeleg vezesse népünket győzelemre.
vénynek
Áldott Új Esztendőt minden olvasónak!
A VI. Gyergyói Népzenészek Találkozóját vacsora követte, amelyOrbán László esperes
nek anyagi hátterét Gyergyóremete Önkormányzata biztosította. Köszönet minden közreműködőnek, aki jelenlétével szebbé tette ezt a találkoEzen írás megjelent
zót! Köszönet továbbá mindenkinek, aki anyagilag illetve másként is
a Képes Vagyok 2008. decemberi számában
hozzásegített a rendezvény sikeresebbé tételét.
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM
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Egy év a prelátus úrral
Szerkesztés közbeni gondolatok – részlet
2005-ben egy barna borítású előjegyzési naptárba jegyezte fel gondolatait,
napi elmélkedéseit Msgr. Orbán László.
A kis füzetecskét 2012-ben, a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthonban tett látogatásom során adta át nekem
azzal az elképzeléssel, hogy vigyem be
számítógépbe, és alkalomadtán együtt
javítsuk ki, szerkesszük kötetté kiegészítésként egyik teológiai tanárának napi
elmélkedéseihez. Hogy a közös szerkesztés elmaradt, az én hibám is volt –
azt hittem, végtelen az időnk. Amikor
mintegy születésnapi ajándékként, 2013.
január 25-én elvittem hozzá a beszedett
szöveget, már késő volt. Ahhoz valóban
késő volt, hogy együtt kötetté kerekítsük,
de nem késő ahhoz, hogy mintegy végakaratát teljesítve, most, évek teltével,
kibővítve az olvasók elé tárjuk.
Laczkó-Albert Elemér,
Gyergyóremete polgármestere a prelátus
úr halála óta többször is felvetette, hogy
szerkesszük kötetté a naplójegyzeteket,
míg végül az idén, Orbán László születésének századik évében hozzáláttunk a
munkához. Egy teljes esztendőt tartott a
folyamat, és legalább háromszorosára
duzzadt az anyag, ugyanis kiderült, hogy
Laci bácsi rokonsága további naplójegyzeteket, feljegyzéseket, prédikációkat,
fényképeket, rajzokat őriz, és mindezeket rendelkezésünkre bocsátotta. Így
történt, hogy egy éven keresztül szinte
naponta, rendszerint hajnalban olvasgattam Orbán László gondolatait, napi bölcsességeit, elmélkedéseit, tanulva és erőt
merítve belőlük.
Orbán László részben éves előjegyzési naptárakba, részben „kétszáz lapos”
füzetekbe vezette naplóját. (…) A prelátus úr mondataihoz, szavaihoz nem nyúltunk hozzá. Néhány esetben kihagytunk
(pontokkal jelölve) egy-egy mondatot,
gondolatot – vagy azért, mert nem volt
lényeges, vagy azért, hogy lehetőleg senkinek ne sértsük az érzékenységét. (…)
A naplókba rendszerint beírta, hogy milyen római katolikus egyházi ünnep esik
az adott napra, de nem minden esetben.
Mi úgy gondoltuk, hogy egységesen,
minden naptári napnál feltüntetjük, hogy
milyen ünnep, mely szentnek az emléknapja van. Fontosnak tartottuk, hiszen
nagyon sokszor ehhez kapcsolódtak a
napi gondolatok, elmélkedések is, és

ugyanez indokolta, hogy a naplójegyzeteket januártól decemberig, a 365 naptári
naphoz rendeltük hozzá, függetlenül
attól, hogy melyik évben íródtak. Abban
bízunk, hogy ily módon az az olvasó, aki
napi elmélkedésként kívánja forgatni a
kötetet, ugyanúgy eligazodik benne,
mint az, aki folyamatában kíváncsi az
Orbán Lászlóval kapcsolatos történésekre, mindennapokra.
Ha azt hinnénk, hogy nem kell nagy
eseményekre számítani, mert mi tud történni egy 87, 88 stb. éves emberrel, bizony tévednénk, hiszen a nyugalmazott
plébános intenzíven megélt minden napot, az egyházi ünnepeken kívül odafigyelt a napi politikára, a falu eseményeire, és még lakhelyet is kellett változtatnia 2009–2011 között, nem is egyszer.
Elmélkedni tudott mindenről: a tűz duruzsolásáról vagy a favágógép hangjáról is.
Különösen szemléletesen írta le az öregséget és a magányt. (…)Megadatott számomra, hogy végiglapozzam az utolsó
naplót is, lássam, hogyan ritkulnak a
bejegyzések, hogyan erőtlenedik el a
kéz, bizonytalanodik el az írás, míg végül végleg leteszi a tollat.

denféle egyéb szöveg nélkül, (…), míg
végül papírra vetette a legutolsó, értékelhető naplóbejegyzést 2012. október 13án: „Meglátogattam az emeleten Székely
Gergely szobájában – Gergely Ferenc és
Sövér István lakókat. Sövér István
csomafalvi, valamikor ministránsom volt
– még akkor latinul miséztünk. Jóízű
öregek. Sövér István (…) olyan ragyogó
arccal emlegette, hogy latin misében is
tudott válaszolgatni, és a „mea culpát”
tudta. Érdekes dolog, hogy a gyermekek
szívesen emlegetik a latin ministrációt.
Gyermekkorom szép emlékei között szerepel – én is szívesen emlékszem viss za.
Olyan jó volt velük elbeszélgetni!” Igen,
jó elbeszélgetni, még ebben a formában,
írásai révén is a prelátus úrral. Tanulságos, elgondolkodtató olvasmány, egyéni
történet ez a könyv, de közben egyházközség-történet is, egy sajátos domus
historia – egy nyugalmazott plébános
írása, aki egyben megfigyelő és résztvevő. Együtt van e lapokon az időskor bölcsessége, tapasztalata, kritikája, és annak
a fájdalma, hogy változik a világ – de
úgy látja, hogy nem jó felé. Egy élet
mérlege ez a kötet, ugyanakkor napi készülődés a halálra, a nagy találkozásra és
az örök életre. (…)
Daczó Katalin, 2018. december 5.

« Ft. Orbán László ministráns gyerekekkel, idős szolgáló papként Gyergyóremetén
Az utolsó hosszabb bejegyzést 2012.
január 3-án tette, az öregotthonban történt házszentelést követően. Ezután
többnyire csak az egyházi ünnepeket
vagy látogatói nevét jegyezte fel, min-

A december közepén megjelenő
könyv megvásárolható lesz
a Községházán. Ára 40 lej.
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Születés

A székely és a fia egy hónapig vágják a fát a Hargitán. Egyszer azt mondja az öreg:
- Menj le a faluba és kérdezd meg az öregeket, milyen
telünk lesz!
A fiú lemegy, másnap visszajön:
- Azt mondják, kemény telünk lesz.
- Akkor vágjuk tovább, fiam!
Két hétig vágják a fát, megint szól az öreg:
- Fiam, menj, kérdezd meg az öregeket...
A gyermek lemegy, másnap visszajön:
- Azt mondják, erőst kemény telünk lesz.
- Vágjuk tovább, fiam!
Egy hétig megint vágják, majd szól az öreg:
- Fiam, menj le, kérdezd meg, hogy miből gondolják?
A gyermek visszajön másnap:
- Azt mondták, ha ilyenkor vágják a fát a Hargitán,
biztos kemény telünk lesz.

Balázs Adorján (okt.)
László Leila
Román Bianka
Portik-Cseres Boglárka
Varga Vivien
Simon Soma
Restás Elisei

Nász
Nagy- Portik László és
Borbély- Bartis Orsolya

Gyász
Gál Ferenc 1952
Fejér Balázs 1949
Borbély Erzsébet 1946
Portik Rozália 1928
Portik- Kócsi Imre 1929
Puskás Sámuel 1958
Portik Ferenc 1930
Ifj. Jánosi János 1977
Sztojka Irén 1953

Képes Vagyok
Kiadó

Gyergyóremete
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala
Szerkesztőségi tagok:

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.

Mert nyugtalan a föld.
Haragot morognak
a vezuvok, az etnák;
füstöt, tüzeket köhögnek s fojtogatják
a családban a békét.
Láz rázza a nagy-hegyeket s
a völgyekben reszket az ember.
Vajúdás ez: a föld vajúdása.
Szülnie kell Valakit.
Mély ember-sóhajok
szakadnak fel a földből,
bosszú liheg s haragok
cikáznak át a világon.
Láz rázza az emberi lelket:
harag-láz, gyönyöröknek láza.
Vajúdás ez: ember vajúdása.
Szülnie kell Valakit.

Haragszik az Ég is.
Halállal kaszálja az embert,
jéggel aratja vetését és
kenyerét tűzzel emészti.
Láz rázza egünket: a haragvás isteni láza.
Vajúdás ez: az Ég vajúdása.
Szülnie kell Valakit.

Gyergyóremete község
havonta megjelenő lapja

Fotó:
Portik-Bakai Ádám
Balázs László

Kínlódik a világ. Anyakínokat érez.
Szülnie kell Valakit.

Rongyba-dugott gyermek vánszorog fel
piszkos pince-odúkból.
Levegőt akar inni s napsugár-kehelyért
nyújtja nyakát.
Sápadt, erőtlen; szederjes az ajka;
rázza nyomor-láz.
Vajúdás ez: nyomor vajúdása.
Szülnie kell Valakit.

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal

Barabás Zsófia
Laczkó-Margit Hajnal
Portik-Bakai Ádám

Születnie kell valakinek

« Együttes erővel készítettük el a közös adventi koszorút a központban. Advent
vasárnapjain ünnepség keretében közös gyertyagyújtásra kerül sor.

TUDJA-E, HOGY?
- 1899-ben, Szent Lénárd búcsúnapján az egyik
remetei kocsmában nagy verekedés volt. Az eredmény, két halott. A verekedést kiprovokáló B.
Alajos is több késszúrást kapott. A korabeli sajtó
tudósítása szerint „annak daczára, hogy remetei
volt, egyheti kínlódás után belehalt sérüléseibe.”
- Az 1893. decemberi választásokon a csíkmegyei
törvényhatósági bizottságba beválasztották Demeter Imre csutakfalvi tanítót, volt 1848-as honvédet, Puskás József kereskedőt és Veress Antal
jegyzőt.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

E minden-vajúdásból
Valakinek születnie kell,
aki csendesedése leszen
a hegyek méhében a láznak,
a völgyekben az ember-remegésnek;
aki a bosszú testvérre-indult
villámait pokolba lövi
s kiissza sóhajaink keserű kelyhét;
aki levegőt ád a tüdőnek,
fényt a szemeknek
és meghímezi ruhának a rongyot;
aki Isten-tüzeket
gyújt megint a szívekben
s az Ég haragos szavát
áthangolja allelujának.
Vajúdik a Minden.
Krisztust készül újra leküldeni
a földnek az ég.
Pakocs Károly

