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ELŐ kép 

                            Folyt. a 4 oldalon 

« A beszámolón meghívott politikai tisztségviselők is felszólaltak, akik röviden beszéltek a remeteieket is érintő munkájukról.  

« Laczkó-Albert Elemér polgármester úr 

szerint az őszinteség a legjobb politi-
ka, eszerint dolgozott a hivatal. 

        A községvezető külön köszöntötte a meghí-
vott vendégeket, Sógor Csaba európai parla-
menti képviselőt, Bende Sándor parlamenti kép-

viselőt, Borboly Csaba megyei tanácselnököt és 
Barti Tihamér megyei tanács alelnököt, Portik 
Edit megyei képviselő asszonyt, a sajtó képvise-
lőit és tolmácsolta Kelemen Hunor RMDSZ 
elnök üdvözletét.  
     A meghívottak kaptak szót elsőként, akik 
röviden beszéltek azon munkájukról, ami a 
remeteieket is érinti. 

     Mincsor Erzsébet beszámolt az RMDSZ 
frakció elmúlt évi tevékenységéről. Elmondása 
szerint az elmúlt év csendes év volt, nem voltak 
választások. Idén kettő is lesz, májusban és de-
cemberben. Kihangsúlyozta, hogy az RMDSZ 
képviselői részéről nem volt igazolatlan hiány-
zás a tanácsülésekről és a frakcióülésekről, me-

lyeken minden esetben a köz javát keresve, Re-
mete község érdekét szolgálva dolgoztak. 

    Ezt követően, a Polgármester Hivatal alkal-
mazottai mutatták be az elmúlt évi munkájukat. 
A polgármester úr szerint az őszinteség a leg-

jobb politika, eszerint dolgozott a hivatal. 
      Pál Gizella jegyzői munkakört megbízással 
ellátó minőségben összefoglalta az ügyfélszol-
gálati, anyakönyvvezetői és önkormányzati 
munkát.  
    Több alkalmazásra is sor került: a bölcsődé-
hez 4 személyt, egy iskolaorvost, egy éjjeli őrt 
és egy kezdő köztisztviselőt alkalmazott a Pol-

gármesteri Hivatal. Az adminisztrációban 20-an 
dolgoznak, az alintézményekkel együtt viszont 
70 munkása van a községnek.  
 A szociális tevékenységekhez fűződően vannak 
nehéz ügyek is, például amikor kiskorú gyerme-
kek maradnak itthon és mindkét szülő külföldre 
megy dolgozni. Ez szomorú jelenség és arra 

ösztönözte a szülőket, hogy ilyen esetekben ne 
csak az anyagiakat tartsák szem előtt!    

Tevékenységi- és pénzügyi számadás  
Gyergyóremete Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala idén január 27-én telt ház előtt 

tartotta meg az elmúlt évi tevékenységi és pénzügyi számadását. A jelenlévők köszöntése 

után, Laczkó-Albert Elemér polgármester bevezetőjében egyértelművé tette, hogy az esemény 

célja a tavalyi év tömör bemutatása, törekedve az érthetőségre és tárgyilagosságra, teljes 

mértékben vállalva a felelősséget  az elhangzottakért. Ha bárkinek további kérdései lesznek, 

munkaidőben bármikor rendelkezésére állnak a hivatal alkalmazottai és ő maga is. 
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FEBRUÁRI ESEMÉNYEK 
 

LÁNYOS ÉDESANYÁK LELKINAPJA 

2019. január 9-én, szombaton, a Csutakfalvi  
Közösségi Ház ad otthont a lányos édesanyák 

lelkinapjának. A programra regisztrálni  
a www.csalad.ro oldalon lehet.  

 

 

FALURÉSZEK KUPÁJA -  

TEREMFOCI BAJNOKÁG 

2019. február 15-17-e között (péntektől vasárna-
pig), a helyi sportcsarnok megszervezi  

a Falurészek Kupája nevű teremlabdarúgó  
bajnokságot. Gyergyóremetei csapatok  

jelentkezését várják a sportcsarnok  

adminisztrátoránál. 
 

ROMANTIKUS EST HÁZASPÁROKNAK 

2019. február 16-án, szombaton, a Házasság Hete 
rendezvénysorozathoz kapcsolódva ünnepi vacso-

rával egybekötött kapcsolatépítő estre hívja  
a házaspárokat a Remetei Családosok Közössége.    

A háromórás program 18:00 órától kezdődik. 
 További részletek és előzetes jelentkezés  

február 13-ig a következő elérhetőségeken:  
Balázs Hajnal 0745 486267 
Barabás Zsófia 0752 241872 
Laczkó Csilla 0744 999046 

 

GYERGYÓI SZEMLE TALÁLKOZÓ 

2019. február 21-én, csütörtökön, 18 órától  
a Gyergyói Szemle folyóirat találkozót  

szervez olvasói számára. 
Helyszín a Községháza Tanácsterme.  

 
NAGYKORÚSÍTÓ FARSANGI BÁL 

2019. február 23-án, szombaton, az Együtt  
a Jövőnkért Egyesület és Gyergyóremete  

Polgármesteri Hivatala megszervezi a 2001-ben  
születettek számára a 18 évesek  

nagykorúsító farsangi bálját.  
Helyszín a központi Közösségi Ház. 

 
A NAGYVILÁG REMETÉN 

2019-ben újrakezdjük A nagyilág Remetén című 
programsorozatunkat, amelyen meghívottak elő-
adók személyes élményeik alapján mutatják be a 

világ egy-egy látványosságát, országát. 
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház. 

2019. február 27-én, szerdán,  
19 órától lesz az első előadás. 

 
IDŐSEK FARSANGI BÁLJA 

2019. február 28-án, csütörtökön, 14 órától  

a Caritas Családsegítő Szolgálat megszervezi 
Gyergyó-medencei idősek farsangi bálját. 

Helyszín a gyergyóremetei Közösségi Ház. 
Jelentkezés illetve bővebb felvilágosítás  

Péter Róbert programfelelősnél.  

Kertész  

tanfolyam 
 

A képzés első napja:  
2019. február 12, 17.00 óra 

Helyszín:  
Községháza Tanácsterme 
Oktató: Ferencz Lehel  
kertészmérnök 
A képzés hetente egy alkalommal lesz.  
     Jelentkezni február 10-ig a Községháza ügyfélszolgálatán lehet. A 
tanfolyam ára a résztvevők létszámának függvénye lesz, melyet az első 
alkalomkor határozunk meg. 

A képzés két részből fog állni. Az alább jelzett képzéstípusok és óraszám az 
első találkozáskor lesznek véglegesítve a résztvevők igényei szerint.  
1. Metsző és gyümölcstermesztő - ültetés, gyökérmetszés, koronaalakítás, 
ifjítás, termőkori metszés, díszfák metszése, feldolgozás, gyümölcsös létre-
hozása, gyümölcsös karbantartási munkálatai, szaporítás, permakulturás 
gyümölcsös. 6 alkalom elméleti és gyakorlati képzés lesz terepen.  
2. Kertészeti képzés – talaj és magágyelőkészítés, magvetés, dugványozás, 

veteménytervezés, művelés, betakarítás, feldolgozás - 6 alkalom elméleti és 
gyakorlati képzés. 
Egy elméleti képzés 3 óra, egy gyakorlati képzés 3 és 6 óra közötti lehet 
közterületen, illetve a résztvevőknél igény szerint. A szemléltető eszközö-
ket az oktató biztosítja. 

KISLÁNYBÓL – NŐT  
„…gyarapodott bölcsességben, korban,  

s kedvességben Isten és az emberek előtt.” (Lk 2,52) 

 
    A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ által szervezett 
lelkinapon lányos édesanyák számára szeretnének támpontokat nyújtani 

lányaik nővé neveléséhez. Tudatosítani szeretnék a résztvevőkben, hogy az 
édesanyák a lányok életében központi szerepet töltenek be, nagy hatással 
vannak a lányaik életére, tőlük tanulják meg, hogy mit jelent az igazi nőies-
ség, a női öntudat. Ugyanakkor támpontokat szeretnének adni a lányok hit-
re neveléséhez is. 
    Részvételi díj: 20 lej/fő, az ebédet is igénylők számára 45 lej/fő. 
A program szombaton reggel 9:30 órakor kezdődik és 17 órakor szentmisé-
vel ér véget. 

     Jelentkezni a www.csalad.ro internetes oldalon lehet. A lelkinapon 
való részvétel regisztrációhoz kötött.  
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A farsangról 

    A népszokás tágabb értelemben minden olyan szokás, amely 

szabályozza a falusi társadalom életét: a munkát, társadalmi 

érintkezést, a környezettel való viszonyt, a hétköznapok és ün-

nepnapok egész rendszerét és tartalmát. 

     Népi kultúránk egyik csoportját alkotják a farsangi szoká-

sok. A farsang évenként ismétlődő, rövidebb- hosszabb ideig 

tartó időszak, amelyet évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, 

mulatságok, jelmezes felvonulások jellemeznek. Nincs vallási- 

rituális jellege. Az egyház az ördög ünnepének tartotta és tiltot-

ta, de a világi hatóságok sem nézték jó szemmel a farsangi ki-

csapongásokat. 
 

     A farsang vízkereszttől a húsvétot megelőző negyvennapos 

böjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. Neve a „farschung” vagy 
„waschung” bajor-osztrák jövevényszóból származik, ami erede-
tileg csak a böjt előtti napokat jelentette.  
    A farsang a tavaszvárás ősi ünnepét jelképezte. A nagy evés-
sekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bőségre kívánták kész-
tetni. A farsangi napoknak is vannak a magyar nyelvben jellegze-
tes táji megnevezései, pl. a farsangvasárnapot megelőző kövér-
csütörtök, zabáló csütörtök, torkos csütörtök elnevezése onnan 

származik, hogy ilyenkor kezdték meg a farsangi ételek készíté-
sét. A böjt kezdetének elnevezései: hamvazószerda, szárazszerda, 
böjtfogadó szerda. Az e nap után következő csütörtököt csonka 
csütörtöknek is nevezték. Ekkor még el lehetett fogyasztani a 
maradékot. A szlavóniai Kórógyon mondogatták: „Inkább a has 
fakadjon, mintsem az étel megmaradjon.”  
    A farsang három utolsó napja a farsangvasárnap, farsanghétfő, 

és a húshagyókedd, amelyek a böjti étkezés kezdetét  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

jelentik. Ezeken a napokon táncmulatságokat szerveztek, amely-
nek a falu kocsmája volt a helyszíne. Nem csak a leányok és le-
gények, hanem a házas emberek, céhek és ipartestületek, asszo-
nyok, sőt gyermekek is. Kalotaszegen az asszonyok farsangi 
mulatságán nem volt szabad a férfiaknak részt venni.  

    XVII. századi történeti források már említik a farsangi köszön-
tőket. Többnyire gyermekek, egyes tájakon leányok és legények 
házaló jókívánságai és adománygyűjtései voltak.  
    XV. század végén Temesvári Pelbárt ferences szerzetes említi 
először az álarcos játékokat. Már Mátyás király hozatott Itáliából 
drága pénzért maszkokat. Ekkortól emlegetik a „maskara” és a 
„maszkurázás” szavakat, amelyek az olasz mascherából szár-

maznak. A XVI. században kezdődött és a legutóbbi időkig fenn-
maradt a Cibere vajda és Konc király, vagyis a böjt és a hús- éte-
leket megszemélyesítő alakok küzdelme. A nagy zajjal, kolom-
polással, ostorpattogtatással járó felvonulások a nagyobb falvak-
ban és mezővárosokban voltak szokásosak. A felvonulások kü-
lönböző zsáneralakokat jelenítettek meg: menyasszony, vőle-
gény, orvos, koldus, cigány, csendőr, vándor árus. Egyedülálló a 
ditrói farsangon a török vagy tatár figurája, amelyik az 1600-as 

évek második felének nagy tatár és török fosztogatásaihoz vezet-
hető vissza. Az állatok közül leginkább a kecske, a juh és a med-
ve megjelenítése volt a népszerű.  
     A farsangtemetésnek különböző változatai alakultak ki. 
Legáltalánosabb volt a farsangot jelképező szalma- vagy  
rongybáb nagy siratással, jajgatással való elégetése. Ez tulajdon-
képpen a hosszú hideg évszak, a tél eltemetése, a tavaszvárás 

jelképe is. 
     Remetén szervezetten és nagyobb nyíltsággal 1992-től a csu-
takfalvi Balás Jenő Általános Iskola szervez farsangi felvonulá-
sokat. A jelmezbe öltözött tanulók és pedagógusok végig vonul-
nak a főúton Kápárig, majd a Balás Jenő és Fodor utcákon vissza 
térnek az iskola udvarára, ahol elégetik a szalmabábut. Utána a 
maszkosok bemutatkoznak és osztályonként a legötletesebb jel-

mezruhát az iskola díjazza. A szülők a farsangról elmaradhatat-
lan fánkkal kínálják meg a farsangolókat. A Remetei Ifjúsági 
Szervezet hasonlóképpen megszervezi a farsangi felvonulást a 
falu utcáin. Több, mint két évtizede a Hargita Megyei Kulturális 
Központ megszervezi a nagy farsangi találkozót, amelyen a He-
lyi Önkormányzat és a Balás Gábor Művelődési Ház támogatá-
sával mintegy 45-50 fiatal vesz részt Gyergyóremetéről.  
    Az idei farsangi találkozó március 2-án lesz 

Csíkszentdomokoson. 
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

« Remeteiek farsangi bálja - archív fotó a régi képek gyűjteményéből. 

« 2011 farsangján Gyergyóremete fogadta a Hargita megyei hagyományőrzőket. 
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   Folytatás az 1. oldalról 
      
    Pál Gizella jegyzői munkakört megbí-
zással ellátó minőségben az otthoni beteg-
gondozás kapcsán azt is elmondta, hogy 
17 személy van alkalmazásban és 17 tisz-
teletdíjban részesül. Olyan beteg mellé 
lehet gondozót alkalmazni, akik rendelkez-

nek az 1-es fokozatú orvosi besorolással. 
A területalapú támogatások közeledtével 
arra kérte az érdekelteket, hogy a bérleti 
szerződések megkötésénél ezután mindkét 
fél személyesen, személyazonossági iga-
zolvánnyal együtt jelenjen meg, mert sok-
szor értetlenségek, félrevezetések történ-

nek. 
     Cazan Ramona szociális előadó beszá-
molójában felhívta a figyelmet a tavaly 
megjelent 217. számú törvényre, amely-
nek témája a családon belüli erőszak meg-
előzése. Erről bővebben, a fontossága és 
aktualitása okán, a következő lapszámban 

tájékozódhatnak. A polgármester úr el-
mondta, hogy nincs egyetlen szociális se-
gélyben részesülő személy sem a község-
ben, de szociális érzékenység és segítség-
nyújtás van az önkormányzat részéről.  
    Pál Mária mezőgazdasági előadó be-
számolója keretében arra kérte az ügyfele-
ket, hogy akik földátírásokat szeretnének 

eszközölni, igyekezzenek ezt februárig 
megtenni, a területalapú támogatás indítása 
előtt. Továbbá az a kérése, hogy amennyi-
ben területmegosztást szeretnének a csa-
ládban, előtte azt beszéljék át és felkészül-
ve, az igazoló aktákat bemutatva jelenje-
nek meg nála. A mezőgazdasági nyilván-

tartás napirenden való tartása érdekében, 
azok a tulajdonosok, akiknek tulajdonában 
változás áll fenn, nyilatkozatot kell lete-
gyenek. Erre szükség van, mert a mező-
gazdasági nyilvántartó az alapja az igazo-
lásoknak, másrészt, ezeket az adatokat le 
kell jelenteni a Nemzeti Gazdasági Nyil-
vántartóhoz, a Statisztikai Hivatalhoz, és 

az APIA-nak is hozzáférése van ezekhez 
az információkhoz.    
     A Gyergyóremetei Földtulajdonosok 
Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi 
és Fejlesztési Szövetségének tevékenysé-
géről röviden szólt, mert majd külön lesz 
egy beszámoló erről az érdekelteknek.   

     Polgármester úr elmondta, hogy ebben 
jelenleg ebben az irodában 1990-től mos-
tanig  történt földmozgásokat összesítik, a 
kültelkek rendezésének megkezdése előtt. 
A mezőgazdasági egyesület tevékenységét 
illetően megjegyezte, hogy Remetén a 
legmagasabbak a tejárak jelenleg a kör-

nyéken és annak vezetői igyekeznek már-
ciusban tárgyalni a Hochland gyárral a 
tejár növelése érdekében. Az egyéni ter-
melés és közösségi értékesítés jó példa 
más gazdasági tevékenységek számára is. 
     Elekes-Köllő Márton topográfus mér-
nök elsőként a CESAR programot említet-
te, amely több mint 6 éve indult és sokáig 

azt a hírt terjesztették róla, hogy nem lesz 
belőle semmi. Ennek ellenére, a kivitelző 
cégnek (Ramboll South East Kft.) sikerült 
a dokumentációt leadnia a Hargita Megyei 
Kataszteri Hivatalhoz 60 napos ellenőrzés-
re, az adatok ez után lesznek kifüggesztve 
helyben, szintén ennyi időre, amikor még 

lehetőség lesz díjmentesen módosítást esz-
közölni betelekkönyvezés előtt. 107 olyan 
eset volt, amikor a telekkönyvekben a Ro-

mán Állam is megjelent tulajdonosként, 
ezek is kiigazításra kerülnek. A tavalyi év 
a Cesar programmal kapcsolatos munkák-
kal telt el, idén a külterületekre lesz fóku-
szálva. Ez utóbbit illetően, csak azokra a 
területekre lehet birtoklevelet kiállítani, 
amelyet visszakértek. 
     A polgármester úr biztatta azokat a 

remeteieket, akiknek a környező települé-
seken vannak tulajdonaik, hogy érvénye-
sítsék jogaikat és igényeljék a polgármes-
teri hivatal segítségét. Ajánlja tudomásul 
venni, hogy nem remeteinek is van/lehet 
nálunk földterülete, vagy ha például nincs 
megművelve egy parcella, az nem azt je-

lenti, hogy nincs tulajdonosa a földnek. A 
tulajdonrendezésnél nagy segítség, hogy 
rendelkezésünkre áll az 1916-os első ka-
taszteri térkép. Fontos azt tudni, hogy a 
tulajdon tisztázására és visszaállítására fog 
sor kerülni, nem pedig tulajdon szerzésre. 
     Szabó Csaba alpolgármester legfonto-

sabb tevékenységként kiemelte az intéz-
mények rendeltetésszerű működtetését, 
amely helyi erőből történik. A nem aszfal-
tozott, községi utak javítása sok költséget 
jelent, de az önkormányzat igyekszik min-
den út járhatóságát biztosítani. A mező-
gazdasági utakra is odafigyel. Arra kéri a 
mezőgazdasági utak mentén területekkel 

rendelkező gazdákat, hogy kaszálják meg 
a sáncok rájuk eső részét. Beszámolójában 
részletezte az erdőgazdálkodással, fakiter-
meléssel kapcsolatos problémákat. Kitért 
az önkormányzat faültetési akciójára, 
amely során 389 család igényelt csemetét.  
     A elmúlt év egyik legnagyobb sikere-

ként értékelte a szelektív hulladékgyűjtés 
elindítását. A környezetünk tisztántartására 
szólított fel mindenkit és arra biztatta a 
lakosokat, hogy kapcsolódjanak be a sze-
métgyűjtési akciókba. A kóbor kutyák 
miatt két panasz is érkezett, a megoldás az, 
hogy mindenki oly módon tartsa a kutyá-

ját, hogy az ne veszélyeztesse mások biz-
tonságát. A hótalanításkor a cél minden 
utca járhatóvá tétele, azonban egy időben 
minden utcában nem lehet végezni ezt a 
munkát, kell legyen egy követett sorrend.  
       Demeter Zsolt urbanisztikus mérnök 
beszámolójában egy üzenetet hangsúlyo-
zott: építési engedély kell mindenre, ami-

nek árnyéka van, úgyszintén bontási enge-
dély az összeomlott épületekre is. Az ön-
kéntes tűzoltóság 7 alkalommal nyújtott 
segítséget tűzesetnél. 

Önkormányzati számadás  

Folyt. az 5 oldalon 
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Folyt. a 4 oldalról  

     Bakos Edit főkönyvelő a  község költségvetésének alakulá-
sát mutatta be. Szemléltette a bevételek, ugyanakkor a kiadá-
sok idősoros alakulását 2005-tól mostanig, a tavalyi év terve-
zett és megvalósított bevételeit, kiadásait, pénzmaradványait. 

A költségvetés bevételi oldala (11,85 millió lej) a helyi adók-
ból, illetékekből, visszaosztott pénzekből, gazdálkodásból és a 

pályázatokból bejövő összegekből áll össze. 
    Változásként említette, hogy a tavalyi évig a tanügy fizetése 
a helyi költségvetésen keresztül történt, 2018-ban már nem, ez 

közel 3,5 millió lejes csökkenést eredményez. Az önkormány-
zat egyik újítása a közösségi házak koncesszióba történő át-
adása, aminek szükségességét a közbeszerzési törvények me-
revsége követelte meg. A község a SEAP rendszer kötöttsége 
miatt nem tudott rugalmasan válaszolni a felmerülő igények-
re. A helyi adók helyzetét Balázs-Fülöp Anna, adókönyvelő 
mutatta be, kiemelve, hogy az adóbefizetésnél a cégek kevés-
bé jól teljesítettek.  

    Újításként említette, hogy az adónyilatkozatokat helyben 
kell kiállítani. Január 30-tól a cégek letehetik a 2018-as év 
zárását és a 2019. év tervezetét. Ismertette, hogy idéntől nőtt 

az adó és a szemétilleték. Erre azért volt szükség, mert a la-
kosságtól bejövő összeg nem fedezte azt az összeget, amit a 
hivatal ki kellett fizessen havonta a szemét elszállításáért. Az 
adótörlésre vonatkozó kéréseket március végéig lehet letenni. 
      
     A továbbiakban Bakos Edit főkönyvelő ismertette a költ-
ségvetés kiadási oldalát, amely összesen 10,71 millió lejt je-
lent, magába foglalva az adminisztráció és közszolgáltatások, 

a gazdálkodás és a beruházások költségeit.  

 

    A polgármester úr kiemelte, hogy nincsen hitele a község-
nek, sőt kifizetetlen számlái sincsenek. A faeladás mindig 
liciten történik,  követve az eljárási rendet, hogy a fát a nyertes 
cég csak a teljes kifizetés után szállíthatja el. A piacot kivitele-
ző cég (Ex-Plus Construct Kft) a községtől vette meg az épít-
kezéshez szükséges faanyagot. A bánya kitermeléséhez a kö-
zségnek 20 évre szóló licensze van, a pályázatokhoz szüksé-

ges önrészeket az innen értékesített anyag eladásából pótolják 
részben.  
    Tudni kell, hogy az adóbeszedés számain nagyot torzít a 
tejporgyár helyzete. A gyár eladásra került, a jogi procedúra 
befejezését követően a víz- és villanyszolgáltatást le fogják 
zárni teljes egészében. Ennek dátuma legkésőbb március 15, 
továbbá kéri a komoly hozzáállást a bírósági úton megszabott 

közmunkák teljesítéséhez, a súlyos következmények elkerülé-
se érdekében. 
    Fejlesztések: 
- önerőből épül a piac (1.292.873 lej), amelyhez a Megyei 
Tanács támogatása 205.000 lej. A beruházás beüzemelésének 
célja felületet teremteni a környékbeli őstermelőknek, akik 
helyi, minőségi termékekkel lássák el a remeteieket.  
- út és három híd  épül Eszenyőben (1.167.326 lej).  

- a bölcsőde létrehozása és berendezése (464.951 lej). 
- 33 térfigyelő kamerát helyeztek üzembe, amelyek befogják a 
község összes bejáratát, utcáját. Közülük 8 van, amely rend-
számfelismerést is végez. Az igénybevételéhez való eljárás 
lopás, betörés esetén, első lépésben a rendőrséghez kell for-
dulni és annak kérésére ad ki adatokat a Községháza, amely 
bíróságon bizonyítékként használható.                                                                             

                                                                         Folyt. a 6 oldalon 

« Anaklét testvér a bemutatón méltatta az Esperes Úr emlékét.  

Fókuszban az adózási  és  
költségvetési megvalósítások 

« 2018-as év adómegvalósítása jogi személyek és magánszemélyek esetében.  
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« Az írásos beszámoló Nagy Enikő által írt jegyzőkönyv alapján készült 

    A gyergyóremetei önkéntes tűzoltók 2019. január 13-án 
megtartották a már hagyományossá vált újévnyitó közös nagy 
gyűlésüket. Mint az lenni szokott, ez alkalommal is vendé-

günk volt községünk polgármestere és alpolgármestere. 
     Öröm volt látni, hogy nem csak számszerűleg voltunk szép 

számban jelen, hanem igazi fiatalításon ment át az alakulat, 
ami biztató dolog a jövőt illetőleg.   
     A hivatalos köszöntéseket követően, a tűzoltóalakulat elnö-

ke, Demeter Zsolt, az egybegyűlteknek beszámolt a 2018-as 
évről. Megtudhattuk, hogy 2018-ban 7 tűzesethez riasztották a 
gyergyóremetei önkéntes tűzoltókat. 
Ami az anyagiakat illeti, a dologi kiadásoknál meg kell emlí-
tenünk 4 nagy teljesítményű ledes reflektor megvásárlását a 
tűzoltó autóra. Továbbá egy villanykábel-vágó olló, egy létra 
és egy ruhásszekrény beszerzését. Ezek összértéke mintegy 
5000 lej volt, amelyet a Helyi Önkormányzat támogatásának 

köszönhetően tudtunk megvásárolni. 
     Alig kezdtük el a 2019-es évet és máris két alkalommal 
kellett kivonulni a község önkéntes tűzoltóinak egy kigyulladt 
huzalrendszer illetve egy melléképület oltásához. 
    Reméljük a 2019-es év egy nyugodtabb, katasztrófáktól 
mentes esztendő lesz. Ha viszont mégsem maradunk problé-
mák nélkül, akkor legyünk azon, hogy egymást illetve egymás 

vagyonát minél nagyobb mértékben megóvjuk, megmentsük. 

 

  Folytatás az 5.oldalról   

    Laczkó-Albert Elemér polgármester elmondat, hogy a fej-
lesztések közül a legnagyobb az erdei út kivitelezése, amelyre 

a közbeszerzési eljárás megvolt, a nyertes cégek tavasszal 
elkezdik a munkálatokat.  
     A tejporgyárra vonatkozóan említette, hogy a megvásárlói-
nak nagyszabású terveik vannak, amelyek megvalósítása ér-
dekében az önkormányzat igyekszik együttműködni a törvé-
nyes keretek között. A gáz bevezetése egyelőre a tervezési 
fázisban van, a kivitelezéshez a falu 40%-a kell kérje a rácsat-
lakozását majd.   

      Portik-Bakai Ádám, a Balás Gábor Művelődési Ház veze-
tője az elmúlt év gazdag kulturális eseményeit sorolta, szám-
szerűsítve 87-et (67 felnőtt és 15 gyerek). Kiegészítésként a  
polgármester úr megemlítette, hogy a művelődési élet szerve-
zéséhez hozzájárul még a könyvtár, a Képes Vagyok újság, a 
helyi kábeltelevízió, könyvbemutatók, gyerekprogramok, civil 
szervezetekés az iskola munkája. 

      Az alintézmények képviselői közül az Egészségház műkö-
déséről tájékoztatott György-Mózes Ibolya ügyvezető, aki tag-
lalta az egészségügyi szolgáltatásokat, kiemelve, hogy decem-
bertől iskolaorvos is dolgozik a házban és az oktatási intézmé-
nyekben. Idénre további orvosi eszközök beszerzésére szeret-
nének sort keríteni, amelyek segítik a betegek szakszerű ellá-
tását. Értékelendőnek tartotta a remetei egészségügyi ellátást, 

ideértve az állandó ügyeletet és az iskolaorvosi szolgáltatást 
is.   
Az oktatás terén az önkormányzat belekapcsolódott az iskola 
fejlesztési programjába, a Kreatív Partnerségi Programba, 
amelynek célja új szemléletű, gyerekközpontú oktatási techni-
kák kialakítása.  
      Hompoth Terézia, a bölcsőde ügyvezetője elmondta, hogy 

Remete Hargita megyében az első olyan község, ahol bölcső-
de működik. A bölcsőde maximális kapacitása 20 gyermek, 
jelenleg 9 gyermek jár rendszeresen, tehát várják ide a 3 év 

alatti gyerekeket. 
Kiemelte, hogy elsősorban a munkába járó szülőket szeretnék 
segíteni. Bízik a bölcsőde életképességében, ahol remetei, 
felkészült pedagógusok végzik a munkát. 
       Kiss  Izabella, a REDISZA RT igazgatónője ismertette, 
hogy a cég 2018. decemberében lett 10 éves, a tavalyi év feb-
ruárjától 4 település működteti (Gyergyóremete, 
Gyergyóditró, Gyergyószárhegy, Salamás).  A száraz nyár 

miatt a község napi vízfogyasztása megnőtt 130 m3-el, ugya-
nakkor egy jelentős vízmennyiség hiányt (83.000 m3) észlel-
tek, amelyet illetéktelenül használtak el és a tejporgyári vízhá-
lózattal hozható összefüggésbe. Ebből kifolyólag, mihelyt az 
idő engedi, leellenőrzik az összes háztartást és megszüntetik a 
tejporgyár vezetékén a csomópontokat. Ismertette, hogy a 
szennyvíz áfája 9%-ra csökkent.  A víz- és szennyvízrendszer 

helyes, célszerű  használatára kérte a hallgatóságot.  
       Az idei év prioritásait és terveit Laczkó-Albert Elemér 
polgármester vázolta fel, megemlítve az intézmények működ-
tetését, 2000 ha külterület rendezését, a kőbánya hasznosítá-
sát, az új pályázati lehetőséget a járdásításra, a községi utak 
javítását, az iskolafejlesztésről szóló pályázatot, az úthálózat 
fejlesztését, a biomasszán alapuló távhős projektjét, a belső 

utak javítását, a megnyert pályázatok folytatását, a középüle-
tekben és köztereken szabad internet felhasználást lehetővé 
tevő projektet.  
      A beszámoló zárszavaként, a  jelenlétet megköszönve, 
egészséget, örömet, boldogságot és békességet kívántak a fel-
szólalók. 
 

Az önkéntes tűzoltók évértékelője 

« Biztató, hogy igazi fiatalításon ment át a helyi önkéntes tűzoltóalakulat. « PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

Az alintézmények beszámolója  
a tevékenységi- és pénzügyi számadáson  
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Szűrővizsgálatok  
az iskolarendelőben 

 
A téli vakáció utáni első héten megkezdtük az iskolások 

és óvodások egészségügyi szűrését. Fertőző betegségeket 
nem, viszont néhány esetben fejtetűt találtunk. Kérjük a 
szülőket, hogy rendszeresen ellenőrizzék a gyerekek fejét. 
     A második héten az V-dik osztályosok periodikus vizs-
gálatára került sor, amely egy általános állapot felmérés - 
magasság, súly, érzékszervek, szívérrendszer és mozgás-
rendszer vizsgálatát foglalja magába. Amiután kiértékeltük 
az eredményeket, az elváltozásokról a szülőket értesíteni 

fogjuk. A tanév végéig előzetes egyeztetés alapján minden 
évfolyamon elvégezzük az általános állapotfelmérést. 
    Az elmúlt időszakban megnövekedett a felső légúti be-
tegségek száma, ezért kérjük a szülőket, hogy láz, fejfájás, 
köhögés, levertség esetén ne engedjék a gyerekeket közös-
ségbe. 

 
« DR. DOMOKOS MELINDA iskolaorvos 

    Egy újabb sikeres évet tudhat maga mögött a Remetei 

Lovasklub. A sok eredményes verseny mellett, egy új épü-

let is megépült, amely hatékonyabbá teszi az edzéseket.  

Az országos versenyek sem maradtak ki. A födeles verse-

nyen nagyon sok jó eredményt tudhatott magáévá a díjug-

rató csapat, mely nem egyszerű feladat, hisz az ország 

legjobb lovasai is ott versenyeznek. 

     Pezsgett az élet a lovardánál, a nyári időszakban is. A 
mindennapi edzések a kis- és nagylovasok, illetve a díjug-
rató csapat számára sem maradtak ki, hisz csak így lehet 
eredményes és teljes a lovas élet. Mindemellett több 

lovastábor volt, ahol kezdő és haladó lovasok sajátíthatták 
el a lovaglás rejtelmeit és a lovakkal szembeni helyes 
bánásmódot. Persze a jó hangulat és szórakozás is jelle-
mezte ezeket a táborokat.   
    A díjugró csapatnak kicsit másabb volt a feladata. Ők a 
Régió Bajnokság fordulóin vettek részt, amely itthon is 
sorra került, minél jobb eredményekkel, hogy aztán az ösz-

szesítésben jó helyezést érhessenek el. Sikerült is nekik! A 
nagyon sok első, második és harmadik díj után, a Régió 
Bajnokság bajnoka a Remetei Lovasklub lovasa lett. A szé-
kelyföldi magasugrás rekordjával is büszkélkedhet a csa-
pat, hisz hibátlanul csak a lovarda lovasának, egy csapatban 
a lovarda lovával sikerült megugrani az  160 cm-es aka-
dályt, melyre versenykörülmények között még sosem volt 

példa, így ebben is a Remetei Lovasklub a legjobb és tartja 
a rekordot.  
      Az ősz folyamán megrendezésre került és sikeresen 
lezajlott I. Remetei Lovas Sportnap, ahol nagyon sok ver-
senyző vett részt, a kissé rossz idő ellenére is. Itt is jó ered-
ményt ért el a Lovasklub. Amíg tartott a jó idő, a díjugró 
csapat egy magyarországi edző által tartott edzőkurzuson 
vett részt, már második alkalommal, hogy még jobban fej-

lesszék tudásukat. A további edzésekkel újra az országos 
versenyre készültek a lovasok, de néhány lovasnak nem 
csak a verseny volt a tét. Újabb négy lovas sikeresen tette 
le a rajtvizsga engedélyt, így a Remetei Lovasklubnak  ösz-
szesen már 20 leigazolt sportolója van. 
    Az események mellett, szép lassan gyarapodott a lovarda 

állatállománya, hiszen örömünkre kiscsikók is születtek. 
Minden gyerek kíváncsian, nagy szeretettel szaladt hozzá-

juk, hogy megnézhessék, megdédelgethessék őket.  
De nem csak csikóval bővült az istálló népessége, hiszen új 
lovak is érkeztek, gyerekek számára, hogy majd rajtuk is 
tanulhassanak lovagolni. De nem csak iskolaló jött, hanem 
az ugró csapatot is erősítheti egy nagyon jó ló, hogy 
mégtöbb jó eredmény születhessen a jövőben.  
    Legvégül örömmel számolunk be arról, hogy megépült 

az egyik legfontosabb épület a lovasok számára. Egy föde-
les pályát építettek, hogy segítse az edzéseket, így többé az 
időjárás nem okoz gondot. Ha esik, ha havaz, a födeles pá-
lya biztos helyet fog adni a lovaglás számára, és ez már 
nagy szó a lovas világban. 
     A Remetei Lovasklub így zárta a 2018-as esztendőt. 
Egy eseménydús és nagyon sikeres évet tudhat a háta mö-
gött a csapat. Bízunk abban, hogy a 2019-es év is sok jót 

tartogat számunkra!  

Eredményes évet zárt a Remetei Lovasklub 

« Egy álom vált valóra a fedett lovaglópálya megépülésével.  

« Több regionális és országos szintű versenyen is jeleskedtek a Remetei Lovasklub díjugratói.  

« PUSKÁS-BÚZA ANNA 
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 Esemény megnevezése Helyszín Időpont 

1. Gruppen Hecc kabaré Balás Gábor Művelődési Ház 2019. január 5. 

2. A Csíki Játékszín 2. bérletes előadása -  Mágnás Miska Balás Gábor Művelődési Ház 2019. január 13. 

3. Árpádházi Szent Margit búcsú Csutakfalvi kápolna 2019. január 18. 

4. Szentivánlaborfalvi Dalkör vendégszereplése Balás Gábor Művelődési Ház 2019. január 20. 

5. Családnevek teremfoci vetélkedője Gyergyóremetei sportcsarnok 2019. január 18-20. 

6. Mesevetélkedő -megyei szakasz Fráter György Ált. Iskola 2019. január 26. 

7. Székely Góbék Balás Gábor Művelődési Ház 2019. február 3. 

8. Teremlabdarúgó B liga (Kereszthegy SK Remete - Galac) Gyergyóremetei sportcsarnok 2019. február 3. 

9. 
Teremlabdarúgó Románia Kupa:  

Kereszthegy SK Remete - Piatra Neamț 
Gyergyóremetei sportcsarnok 2019. február 10. 

10. Falurészek Kupája - teremfoci bajnokág Gyergyóremetei sportcsarnok 2019. február 15-17. 

11. Nagykorúsító Farsangi Bál 2019 Közösségi Ház 2019. február 23. 

12. Házassági évfordulók Szt. Lénárd plébániatemplom 2019. március 3. 

13. Helyi farsangbúcsúztató Gyergyóremete 2019. március 5. 

14. A Marosv. Ariel Ifj. - és Gyermeksz. 2. bérletes előadás  Balás Gábor Művelődési Ház 2019. március 5. 

15. Európa tavasza (emlékezés az 1848-as szabadságharcra) Gyergyóremete  2019. március 15. 

16. Cseres Tibor Nap Fráter György Ált. Iskola  2019. március 29. 

17. Húsvétvasárnap***   2019. április 21. 

18. Határkerülés A község területe és határai 2019. április 22. 

19. XV. Remetei Ifjúsági Napok ( RIN - 2019). Balás Gábor Műv. Ház  2019. április 26 - 28. 

20. XV. Gyergyóvidéki Ifjúsági Néptánctalálkozó Balás Gábor Művelődési Ház 2019. április 28. 

21. Búzaszentelés Gyergyóremete 2019. április 28. 

22. „Fölszállott a páva” tehetségkutató gálaműsor Balás Gábor Művelődési Ház 2019. május 18. 

23. Elsőáldozás Szt. Lénárd plébániatemplom 2019. május 19. 

24. Az alszegi templom búcsú ünnepe Az alszegi Szent Rita kápolna 2019. május 22. 

25. 
VIII. Gyergyómedencei Gyermek- és Ifjúsági Színjátszó 

Találkozó 
Balás Gábor Művelődési Ház 2019. május 24-25. 

26. Step Dance tanévzáró gálaműsor Balás Gábor Művelődési Ház 2019. június 2. 

27. Pünkösdvasárnap***   2019. június 9. 

28. Hegyesbükki Találkozó Hegyesbükk 2019. június 15. 

29. Kicsibükki Örökimádási Nap Kicsibükki kápolna 2019. június 22. 

30. Citera tábor Balás Gábor Művelődési Ház 2019. június 23-29. 

31. Lovastábor kezdők számára Gyergyóremetei lovarda 2019. július 3-7. 

32. 40 évesek kortárstalálkozója Gyergyóremete központja  2019. július 6. 

33. XI. Gyergyóremetei Modern- és Társaságitánctábor Központi  tornaterem 2019. július 8-13. 

34. Díjugrató lovas tábor Gyergyóremetei lovarda 2019. július 8-13. 

35. VII. Gyergyóremetei Ifjúsági- és Gyerek Fúvóstábor Balás Gábor Műv. Ház 2019. július 8-12. 

36. Díjugrató Régió Bajnokság Gyergyóremetei lovarda 2019. július 13. 

37. XX. Gyergyóremetei Falunapok Gyergyóremete központja 2019. július 13-14. 

38. 50 évesek kortárstalálkozója Gyergyóremete központja  2019. július 20. 

39. Autók megáldása A templom környéke 2019. július 21. 

40. VIII. Hagyományőrző Kézművestábor Csutakfalvi Svájci Ház  2019. július 22-26. 

41. XIII. Csutakfalvi Svájci Napok Csutakfalvi Svájci Ház  2019. július 27-28. 

42. VIII. Gyergyói Tánc és -Zenetábor Gyergyóremete 2019. augusztus 4-9. 

43. Csutakfalvi Örökimádás Szent Margit kápolna 2019. augusztus 11. 

44. Kicsibükki Szent István búcsú Kicsibükki kápolna 2019. augusztus 17. 

45. A Magyar Népmese Napjának megünneplése Balás Gábor Művelődési Ház 2019. szeptember 30. 

46. Központi Örökimádási Nap Szt. Lénárd plébániatemplom 2019. október 14. 

47. VII. Gyergyóremetei Gazdanapok Központi nagypálya 2019. október 20. 

48. Szent Lénárd búcsú Szt. Lénárd plébániatemplom 2019. november 6. 

49. Advent négy vasárnapján közös gyertyagyújtás  Központi park 2019. december 1, 8, 15,22 

50. Közös karácsonyfa-díszítés Község központ 2019. december 22. 

51. Évzáró néptáncgálaműsor Balás Gábor Művelődési Ház 2019. december 27. 

Gyergyóremete 2019-es eseménynaptára 
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     2018. december 14 és 15-én két nap léptek fel a 
gyergyói népzenészek és hagyományőrző táncosok 
Budapesten, a Fonó Budai Zeneházban. Remetét Portik-

Dobos Péter és felesége, Portik-Dobos Márta képviselte, 
továbbá részt vett Szőts János orotvai furulyás, Vizoli 
Demeter gyergyóalfalvi népdalénekes, Bartis Ferenc 
gyergyócsomafalvi prímás és Tamás István és felesége, 
Tamás Mária gyergyóditrói táncosok. 
     A két nap, a házigazda szerepét Kubinyi Júlia 
népdalénekes látta el, a Fonó Budai Zeneház művészeti 
vezetőjeként, aki igyekezett mindenben a gyergyóiak 

rendelkezésére állni. 
    December 14-én este Gyergyói Örökségünk címmel, 

Berecz András műsorát tekinthettük meg, aki régi gyergyói 
népdalokkal és zenével örvendeztette meg a közönséget 
zenekarával. Berecz a műsorba bevonta egy-egy tánc vagy 
népdal erejéig a gyergyói hagyományőrzőket is. Az estet 

táncház zárta. 
    December 15-én a gyergyói vendégek részvételével 
zajlott a nap folyamán a népdal és néptánc oktatás. A 
táncoktatást a csíkszentdomokosi származású Kádár Ignác 
és Nagypál Anett vezette. A népdaloktatás Enyedi Ágnes 
közreműködésével valósult meg. A délutánt egy 
beszélgetés zárta a gyergyói hagyományőrzőkkel. 

Este ismét koncertre került sor, melynek során Enyedi 
Ágnes Édesanyám sok szép szava című albumát mutatta be, 
többek között ifj. Zsuráfszky Zoltán közreműködésével. 
Másnap a hazautazás következett a Favorit Trans 
mikrobuszával.  

Gyergyói népzene és néptánc a Budai Fonóban 

« Az gyergyói hagyományőrzőkkel Nagy József beszélgetett az előadásuk kapcsán.  

« A budapesti Fonó Budai Zeneház színpadán gyergyói táncrend dobbant és gyergyói muzsika szólt.  « NAGY JÓZSEF 

 

    Ebben a tanévben 20. alkalommal kerül megszervezésre a 
Nagyváradról indult Mesék szárnyán mesevetélkedő. Ez egy 
csapatverseny, melyben négy tanuló versenyez egy csapatban. 

Összesen négy forduló van. Az első fordulóban kiesik a csa-
patok egyharmada, a második fordulóban a csapatok fele, 
majd a harmadik forduló végén az első csapat jut tovább az 

országos szakaszra.                                                                                                                             
     Január 26-án tartottuk a harmadik fordulót, melyen 18 csa-
pat vett részt. Első helyen a templomtéri IV. B osztály Papók 
nevű csapata végzett, második lett a IV. A osztály Kakukkto-
jás csapata - tanítónő Varga Edit, harmadik a ditrói Mesema-
nók csapata - tanító Mezei Zsuzsánna. Innen is gratulálunk 
nekik!                                                                                                                              
    A győztes csapat március 22-24 között Nagyváradon vesz 

részt az országos döntőn. Külön öröm számomra, hogy négy 
év elteltével megismétlődik az országos versenyen való rész-
vétel, amikor a mostani VIII. B osztály csapata, majd két év-
vel ezelőtt Portik Edit tanítónő tanítványainak csapata révén 
Gyergyóremete neve is szerepelt a többnyire városokat képvi-
selő csapatok nevei között.                                                                                           
     Köszönöm a szülőknek, az iskola vezetőségének a támoga-

tást, a tanító kolleganőknek, az adminisztrátornőnek, a gondo-
zónőknek a segítséget.   
 

« MINCSOR ERZSÉBET tanítónő                                                                                                                                                                                                                                            

MESÉK SZÁRNYÁN MESEVETÉLKEDŐ  
Remeteiek álltak a dobogó felső fokára a megyei fordulón  

« A többfordulós vetélkedő országos fordulójára remetei csapat lett a továbbjutó.  
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Családnevek Vetélkedője 
 
     2019. január 18-20 között a gyergyóremetei sportcsarnok meg-
szervezte a VIII. Családnevek Vetélkedője elnevezésű teremlabda-
rúgó bajnokságot. 

     A sporteseményen három napon át zajlott, a Balázs, Fehér, Fe-
rencz, László, Nagy és Portik családnevet viselők részvételével. 
Mindenki mindenkivel alapon zajlottak a mérkőzések és már az 
elején látszott, hogy a csapatok komolyan vették a mérkőzéseket. 
      Két kör után már a felmutatott erőviszonyok illetve az elért 
eredmények alapján kitűnt, hogy a Balázsok, Nagyok és Portikok 
között fog eldőlni a bajnoki cím. 
     A Balázsok szoros mérkőzésen ugyan, de legyőzték a Nagyokat 

és mivel a nyitómeccsen a Portikokat is legyőzték, így nagy lépést 
tettek a végső győzelem felé. 

    A zárónapon a Balázsok annak tudatában, hogy már négy pont is 
elég a bajnoki címhez, az utolsó meccsen kicsit elkényelmeskedték 
mérkőzésüket a Fehérek ellen és az ellenfelük a végére vérszemet 

kapva, döntetlent ért ellenük, ezzel megszakítva a Balázsok nyere-
ségi sorozatát. 
     A teremlabdarúgó torna utolsó előtti mérkőzésén a Nagyok 
csaptak össze a Portikokkal. A tét a második hely megszerzése 
volt. Fordulatos mérkőzésen 1-2-es félidő után, a Nagyok 3-2-re a 
maguk javára fordítva a végeredményt, bebiztosították a második 
helyet. 

     A Lászlók csapatának összetétele még érdemel említést, ugyanis 
egy családból az apa és fia mellett a lánya is részvett a vetélkedőn, 
ezzel megvédve a Lászlók becsületét. 
     A VIII. Családnevek Vetélkedője nevű teremlabdarúgó bajnok-
ság végső sorrendje:  
1. Balázsok, 2. Nagyok, 3. Portikok, 4. Ferencek, 5. Fehérek és 6. 
Lászlók. 
    A torna gólkirálya 6 rúgott góljával, Balázs István volt. A leg-

jobb játékos László Róbert, míg a legjobb kapus László Roland lett 
a szavazatok összeszámolását követően. 
     Befejezésként köszönet annak a hat csapat tagjainak, akik bene-
veztek és reméljük a Falurészek Kupáján, amelynek időpontja feb-
ruár 15-17, jóval népesebb részvételre számíthatunk.  
 

Bakai 

Szerepcserék 
 
     A társadalmi változások mindig hatással vannak a 
mindennapi életünkre, sőt, kihatnak még az állatvilágra 
is. Gyakran megfogalmazódik bennünk és nem győzünk 
csodálkozni, hogy „ez a mi időnkben nem így volt”. 
     Még nem is olyan régen az emberek építkezési szoká-
sainál az volt megfigyelhető, hogy az úthoz közel építkez-
tek és ott kiépítve életterüket ott szerettek lakni a világ 
zajának kellős közepén. A vadállatok pedig minél távo-
labb húzódtak az emberektől, azok házaitól. Az erdőben 
érezték jól magukat. Ott volt a hazájuk és az otthonuk.  
Valami miatt nem kértek belőlünk, féltek tőlünk és bi-
zony mi sem rosszallottuk távolságtartó szokásukat. Né-
hány kivétel mindkét oldalon akadt, de csak nagyon ritka 
esetben. 
     Aztán a változások szele meghozta hatását.  
Az emberek amennyire csak engedi a telkük, új házukat 
minél távolabb építik az utaktól és jobb szeretik, ha nem 
zaklatják nyugalmukat. Magas tömör kerítéssel távolság-
tartásra nevelik szomszédjaikat.  
      Az erdei házak is a csendet megteremtését szolgálják. 
A nagyobb városok lakói vidékre menekülnek, mert már 
nem kérnek a zajos világból. A vadállatok pedig egyre 
gyakrabban hallatnak magukról a hírekben, hiszen az 
emberek életterébe hatolva olykor nem épp a legbarátsá-
gosabbak. Félelmükben illetve gyomruk parancsára felad-
ják a csendes életteret és lejönnek a falvakba, a házak, az 
emberek közé.  
      Ebben a szerepcserébe nincs is semmi logikátlanság, 
ha belegondolunk mindennapjainkba. Erről mi is tehe-
tünk, mert beavatkoztunk életmódjukba, változtatásra 
kényszerítve őket is.  
     Tömören összefoglalva felcserélődtek a szerepek. 
     Írásom második részében egy másik megfigyelésemre 
hívnám fel a figyelmüket. 
      A természetben járva-kelve, az a gyanúm, hogy az 
állatok elkezdtek dohányozni illetve szeszes italt, üdítőket 
fogyasztani. Erre azért következtetek, mert ha az erdőn 
körülnézünk mindenhol italos üvegek, műanyagpalackok 
és cigarettás dobozokat láthatunk szétdobálva. Na most 
már, ha abból indulok ki, hogy Isten értelmes lénynek 
teremtette az embert, akkor az egyértelmű számomra, 
hogy ember olyant nem tehet, hogy saját környezetét 
tönkreteszi és a szemét közt jár-kel. Csakis az állatok, 
hiszen ők nem fogják fel ezt, és nekik nincs lelkiismeret-
ük. A szemetet az hagyja maga mögött, aki elfogyasztotta 
a benne lévő tartalmat.  
     Ezek szerint talán mégsem történt szerepcsere, csak 
én vagyok túl naív. Nincs kizárva ez a lehetőség sem. 
     Ezt döntse el mindenki maga, és ha úgy találja helyes-
nek ne kényszerítsük újabb szerepcserére embertársain-
kat és az embert szolgáló állatvilágot sem.  
 
 

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

«  A VIII. Családnevek Vetélkedője focibajnokságon a Balázsok győzedelmeskedtek.  
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Részletek az ünnepi szónok,  

Antal Zoltán segédlelkész  

prédikációjából 
 

    „Amikor Szent Margitról szólok, 
akkor elsőre az a felajánlás jut eszem-
be, amelyet a szülei tettek már a meg-

születése előtt.  
     A tatár veszedelem idején IV. Béla 
és Laszkarisz Mária Istennek ajánlotta 
fel Margitot, és az ország csodálatos 

módon megmenekült. Később, amikor 
a veszedelem elmúlt, akkor két házas-
sági szándékkal is megkeresték, de ő 
mindkettőről lemondott, mert érezte, 

hogy az Isten szolgálatában kell ma-
radnia. Tudta, hogy ezáltal tehet a leg-
többet, elsősorban az Istenért, és azo-
kért, akik körülötte élnek, rendtársaiért 
és a betegekért. 
     Margit is fontosnak tartotta a 
Krisztushoz való tartozást, éppen ezért 

arra törekedett, hogy az Ő akaratát 
teljesítse, és nem az emberi, külső 
kényszernek akart megfelelni. Ebben 
példakép lehet számunkra. Szent Mar-
git Isten vezetésével le tudott mondani 
a világ dolgairól, hogy egyedül a Leg-
nagyobbnak szentelje az életét. Ha 
nem lett volna hite, akkor az első 

adandó alkalomnál félreállt volna és 
más életutat választott volna magának. 

  (…)A Krisztushoz való tartozás soha-
sem számított a divatos cselekedetek 
közé, hanem inkább egy igazi életálla-

potnak, amelyben minden ember meg-
találhatja az igaz utat, és erre elvezet-
het másokat is. Embertársaink igaz 
úton való vezetésére különösen is gon-
dolhatunk a hivatások évében. Mert 
amikor hivatásokra gondolunk, akkor 
nemcsak a papság és a szerzetesség 
kell a figyelem középpontjában legyen, 

hanem a szülői hivatás, és mindaz az 
életút, ahol Istent tudjuk a legjobban 
szolgálni. 
     Jézus példáját követve, Margit a 
királynéi korona helyett az egyszerű 
életben lelte gyönyörűségét, a kolos-
torban érezte jól magát: rendtársainak 

szigorúan megtiltotta, hogy származá-
sa szerint bánjanak vele, megtiltotta, 
hogy különbséget tegyenek vele, és 
kivételezzenek, miközben a kemény 
munkában, a betegek ápolásában és a 
buzgó imádságban egyaránt példát 
mutatott számukra. Ez a példa főképp 

a szerető lelkületben és a jó megtételé-
re való készségben mutatkozott meg, 
mert egyetlen cselekedetét sem vezérel-
te érdek. 
     (…) Szent Margit életét az éberség 
és elhatározott magatartás jellemezte, 
hiszen nem engedett abból az elhatáro-

zásból, amit szülei gyermekkorában 
tettek, és egész életében az Isten szol-
gálatában tevékenykedett. Amikor el-

hárult a veszély, akkor nem változtatta 
meg a tervét, hogy esetleg érdekből 
házasságot kössön, mert mindig is tud-
ta, hogy az Istent nem válthatja fel sen-
ki az életében.  
     Árpádházi Szent Margit mindig tu-
datosan élte és vallotta, hogy az Isten-
nek meghatározó helye kell legyen 

minden ember szívében. Azonban saj-
nos sokszor megtörténik, hogy a mi 
földi életünkben különböző dolgok ke-
rülnek előtérbe, amelyek elválasztanak 
Istentől, és csak későn ismerjük fel a 
negatív hatásukat.  
     Mi is feltehetjük a kérdést, hogy mit 

tanulhatunk Szent Margit életéből? 
Azt, hogy a származás, a múlt nem le-
het akadály az Isten követésében. A 
szegénység vállalása és szeretete, az 
egyszerűség felöltése az Ő szeretetéből 
forrásozik. A mai korban nincsenek 
királyok, akik félrevonulva, lemondva 

a világról az Urat követik. De a mai 
korban mégis mondhatunk embereket, 
akik megérdemlik a királyi címet, mert 
képesek szeretettel áldozatot vállalni 
az Úr követésére úgy, ahogy ezt Margit 
tette. Valahol mindenki egy király, 
mindenki tud magáénak valamit.  
     Mi mennyire vagyunk képesek ezt 

az Úr szolgálatába állítani? Mennyire 
vagyunk képesek a mindennapi terhe-
inket az Úrra bízni és elfogadni tőle, 
mint olyan javakat, amelyek hasznunk-
ra válik, ahogy a Szentírás is mondja: 
az Istenszeretőknek minden a javukra 
válik.  

     Törekedjünk arra, hogy mindannyi-
an legyünk éberek, és felkészülten vár-
juk a vőlegény érkezését! A mi lámpá-
saink is legyenek előkészítve és a szí-
vünkben legyen szeretet, hogy ember-
társainkkal közösen haladhassunk az 
Isten felé vezető úton. És ne a széthú-

zás, ítélkezés és irigység vezérelje éle-
tünket, mert az nem vezet a jóra! Eb-
ben kérjük Árpádházi Szent Margit 
közbenjárását, hogy segítsen bennün-
ket az Isten akarata szerinti életben! 
Ámen.” 

Antal Zoltán, segédlelkész 

Árpádházi Szent Margit búcsú Csutakfalván 
 

Egyházközségünkben megtartottuk az új esztendő első búcsúját 

«  Árpádházi Szt. Margit életpéldájából erőt merítve, a krisztusi életmód iránti elkötelezettségre buzdított az ünnepi szónok.  



Képes Vagyok 
Gyergyóremete község  

havonta megjelenő lapja 
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Gyergyóremete  

Önkormányzata és  
Polgármesteri Hivatala  

 
 

Szerkesztőségi tagok:  

Barabás Zsófia 
Laczkó-Margit Hajnal 

Portik-Bakai Ádám 
 

Fotó:  
Portik-Bakai Ádám 

Balázs László 
 
 

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  
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ANYAKÖNYV 

Születés 
Laczkó Beáta 

Ivácson Barát András  

Pál Dániel 

Nagy Ármin 

Nagy P. Johanna 
 
 

Nász 
Nem volt házasságkötés.  

 
 

Gyász 
Portik István   1933 

György Anna    1941 

Fazakas László   1960 

Ilyés Rozália   1938 

Antal Dezső (Dénes)   1950 

 

ANEKDOTA 

KÖR kép 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

TUDJA-E, HOGY? 
       A József Főherceg Szanatórium Egyesület 
minden évben díjazta vármegyénként a karita-
tív tevékenységben élenjáró hölgyeket.   

     1905- ben Csík vármegye díjazottjai a reme-
tei Mélik Istvánné, Csíki Ilona és a csíkszeredai 
Szilágyi Károlyné voltak.   
    Mélik Istvánné az 1899-ben létesített gyer-
gyószentmiklósi kórház belső berendezéséhez 
tekintélyes pénzadománnyal járult hozza. Min-
den évben a szegény családból származó gyer-
gyói tanulók megsegítésére gyűjtést szervezett. 

Egyik alapítója volt a Rózsa Egyletnek. Az 
egylet a gyergyószentmiklósi kórház kertjében 
rózsát termesztett. Minden kórházba látogató-
nak kötelező volt néhány fillérért rózsát vásá-
rolni. A bevételből gyógyszert és kötszert vásá-
roltak. 
 

     110 éve, 1909. január 4. és 9. között Csíkban 
és Gyergyóban minden nap – 34- 35 Celsius-
fokot mértek. A hőmérő a következő héten sem 

emelkedett – 24 Celcius-fok fölé. Az Újfaluhoz 
tartozó Libánon egy 8 tagú megfagyott cigány 
csoportra találtak. Hármat már nem sikerült 
megmenteni. Lovaik is megfagytak. 
 

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal  

     Egy havasalji gazda a peres dolgát elintéz-
ni bement Székelyudvarhelyre az ügyvédjé-
hez, hideg télben, térdig érő hóban. 

– Jó szánút van-e, bácsi? – kérdte tőle az 
ügyvéd. 
– Én nem tudom, mert én gyalog jöttem – 
felelte a gazda.  

* 
– „A fa ahová esik, ott marad” – azt prédikál-
ta ma reggel a papunk – mondta az öreg szé-
kel a feleséginek -, de ez nem igaz, mert úgy 

megszűkült a fa mára a havason, hogy még a 
mély árkokból is mind elhordják.  Mészáros Lajos 

              Farsangi bál 

 
Gyertyaszentelővel kezdődik a farsang, 
húshagyó keddig tart a mulatós,  
nagy hang. 
Gazdag lányok Pestre  
farsangolni járnak, 

bemutatják őket, gazdag férjet várnak. 
 

Fényes hintón jöttek bálozni a lányok, 
járják a keringőt, terül bő szoknyájuk. 

Nagy a felhozatal, lehet válogatni, 
eladó legények tudnak is mulatni. 
 

Táncba viszik őket a nyalka legények, 

sürögnek, forognak,  
szédülnek szegények. 
Egész farsang alatt báloznak a lányok, 
itt cserélnek gazdát a nagy hozományok. 
 

Nincs itt szegény leány,  
csak gazdag jár ide, 
ha nagy a hozomány, el is kél ízibe. 
Ha egy kicsit csúnya, pótolja a bankó, 
ha fényes a birtok, hát az sem utolsó. 
 

Farsang alkalmából vígan szól a nóta, 
ne tegyél hát féket, prímás, a vonódra. 
Minden héten húzzad a talp alá valót, 
ne kíméld reggelig azt a rongyos vonót. 
 

Hamvazószerdán már  
a nagyböjt kezdődik, 
ezért a hangulat itt ma betetőzik. 
Mulasson, vigadjon ma éjjel mindenki, 
mert holnap reggeltől  

nem mulathat senki. 
 

Búcsúzzunk a téltől, táncoljunk,  
vigadjunk, 

a kegyetlen télre most már  
ne gondoljunk. 
Várjuk a szép tavaszt, temessük a telet, 
frissítsenek minket fel a böjti szelek. 

«  A Lászlók csapatába lányt is bevettek, ezzel megvédve a Lászlók 

becsületét. A csapat nagy erénye, hogy a torna legjobb játékosa 
László Róbert, míg a legjobb kapus László Roland lett. 

«  Gyertyaszentelő Boldogasszony napján Balázs-áldásban részesíti 

az egyház a híveket, hogy Isten megvédje őket 
„torokbetegségtől és minden más bajtól”.  


