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KépesVagyok  
 Gyergyóremetei 

ELŐ kép 

 

HU   
Mert a „Képes Vagyok” havilapnak nincs fizetett újság-
írója, a cikkeket az események résztvevői írják. Várjuk 
azon magyar nyelvű írásokat, amelyek Gyergyóreme- 
téről szólnak, hogy szíves- örömest megjelentethessük!  
 

RO 
Deoarece revista lunară ”Képes Vagyok” nu are 
jurnalist plătit, articolele sunt scrise de participanții la 
evenimente. Așteptăm cu nerăbdare scrierile românești 
despre noutăți petrecute în Remetea/Gyergyóremete -
sunt binevenite pentru publicare! 
 

FR   
Étant donné que le mensuel  „Képes Vagyok” n'a pas de 
journaliste rémunéré, les articles sont écrits par les 
participants aux événements. Nous attendons de tout 
cœur les écrits en langue française concernant Remetea/
Gyergyóremete et nous les ferons paraître avec joie! 
 

EG  
Since the „Képes Vagyok” monthly  journal does not 
have any paid journalists , the articles are written by 
people who attend the different events. We are awaiting 
writings in English that are about Remetea/
Gyergyóremete, to gladly publish them.  
 
 

ROMA  
Vas’kode ke o c’honutno revista „Képes Vagyok” na hin 
(si) pokimen revistakro xramosarno, e butănqe 
mas’karutne si xramosarde lendar. Uyaras rom cibăqe 
gav Remetea/Gyergyóremete, kaj te as’tig te aven 
angledine la’che vogehe thaj los’alimaha.  
 

DE   
Da die Monatszeitung „Képes Vagyok” keinen 
bezahlten Journalisten hat, werden die Artikeln von den 
Teilnehmern der Ereignisse geschrieben.Wir erwarten 
über Remetea/Gyergyóremete deutschsprachige Berichte, 
die wir  liebend gerne  veröffentlichen werden.  

 KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY  

« A Képes Vagyok ügy margójára - Néhány napja szárnyra kapott a hír, miszerint az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

megbírságolta Laczkó-Albert Elemér polgármestert, amiért a Képes Vagyok havilap nem jelenik meg román nyelven is.  

E döntés ellen bírósági pert indított a községvezető. Erre reagálva tesszük közzé több nyelven is az alábbi közleményünket.  
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ÁPRILISI ESEMÉNYEK 
 

B LIGÁS TEREMLABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS 

2019. április 7-én, vasárnap, 16 órától,  
a gyergyóremetei sportcsarnokban rende-
zik,a B liga 16. fordulójának keretében a 

Gyergyóremetei Kereszthegy SK – Kézdi-
vásárhelyi KSE teremlabdarúgó mérkő-

zést. Minden érdeklődőt szeretettel  
várnak a szervezők! 

 

MISSZIÓS SZENTMISÉK 

2019. április 8-9-10-én (hétfő-szerda) 
missziós szentmisék lesznek 
Gyergyóremetén. Meghívott  

Pál Vilmos, salamási plébános. 

A szentmisék órarendje és helyszínei: 
16.00 órától – Csutakfalvi kápolna 

18.00 órától – Központi plébániatemplom 
 

HATÁRKERÜLÉS 

2019. április 22-én, húsvéthétfőn a helyi 
plébániai hivatal megszervezi a húsvét  
másodnapi hagyományos határkerülést. 

Érdeklődni illetve jelentkezni  
a plébániai hivatalban. 

 

NAGYVILÁG REMETÉN 

A Nagyvilág Remetén előadássorozat  

keretében 2019. április 24-én, szerdán, 19 
órától Czimbalmas Attila örményországi 

utazási élményeiről tart vetítéssel  
egybekötött előadást. 

Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház. 
 

REMETEI IFJÚSÁGI NAPOK 2019 

2019. április 26-28 között a Remetei Ifjú-
sági Szervezet és a Balás Gábor Művelődé-

si Ház megszervezi a RIN 2019-et! 

Részletesebb programtervezet mellékelve! 
 

NÉPTÁNCELŐADÁS 

Az Udvarhely Néptáncműhely 2019. ápri-
lis 28-án 19 órától bemutatja Kiáltó szó –  
című a néptáncelőadást, mely emléket kí-
ván állítani Kós Károlynak, illetve a száz 

éve kisebbségi létbe került erdélyi magyar-
ság jelen helyzetére is reflektál, Kós Ká-

roly szellemében, hirdetve az erdélyi érté-

keket, a magyarság önállóságát,  
megmaradását, jelenét és jövőjét.  

Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.  
Közreműködik, a Kedves zenekar.  

Belépés tetszés szerint! 
 

GYERGYÓVIDÉKI IFJÚSÁGI 

NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ 

2019. április 28-án, vasárnap, 13 órától a 
REMISZ és a Balás Gábor Művelődési 

Ház, megszervezi a XV. Gyergyóvidéki 
Ifjúsági Néptánctalálkozót.  

Kiemelt meghívott a gyimesközéploki  
Ordasok Tánccsoport. 

     A 2018-2019 Zenei Évad záró koncertjére március 31-én került sor a Balás 
Gábor Művelődési házban.  

A magyarországi Szent Efrém férfikar és Fülep Márk fuvolaművész igencsak 
különleges zenei élményben részesítette a szép számú közönséget. Műsorukon 
Liszt, Kodály, Bartók, a magyar nagy mesterek, továbbá Lajtha, Szervánszky, 
Csíki, Sáry, 20. századi és kortárs mesterek művei hangzottak el. Ezt követően 
ősi szakrális énekeket hallhattunk görög, grúz, és arámi nyelveken.  
    A nyolc férfi egy hangszerként szólalt meg tökéletes összhangban, melyet 
Fülep Márk fuvola szólói és népi furulya játéka színesített. A művészek részéről 
egyszerre volt jelen a nagyon magas szintű tudás és a zene iránti alázat, mely egy 

nagyon különleges hangulatot eredményezett, mondhatni egy lelki megtisztulás 
volt mindenki számára.  
    Úgy gondolom, hogy méltó befejezése volt ez a koncert a zenei évadnak.   

Rendhagyó  koncerttel zárult  
az idei Zenei Évad 

« POLGÁR SZABOLCS 
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                    ELMÉLKEDÉS 
     Imádkozz a kereszt előtt! Képzeld 
magad oda a kereszt alá (ha nem 
megy, akár megnézheted újra a Pas-
sió c. film ide vonatkozó részletét), 
nézd Őt, aki érted szenved, aki annyi-
ra szeret, hogy odaadja a testét érted, 
hogy széttépjék, aki azért van a ke-
reszten, hogy meggyőzzön arról, 
hogy mennyire szeret, és mit jelent a 
szeretetet! 
     Kipróbálhatsz egy olyan gyakorla-
tot, hogy mi lenne, ha Nagypénteken 
véget érne az életed, ha meghalnál. 
Próbáld komolyan venni, elkezdeni a 
visszaszámlálást, minden nap azzal 
kelni, hogy az egyre fogyó napjaid 
egyikére ébredtél. Érdemes kipróbálni. 
 
     Egy másik nagyböjti gyakorlatnak 
ajánlom a diszkréció és a másik ember 
iránti tisztelet tudatos gyakorlását. 
Ehhez Rudolf Kassner és Hamvas 
Béla – két nagy gondolkodó megfogal-
mazását szeretném idézni: 
     „Kassner azt mondja, hogy a mo-
dern ember nem nagy ember és képte-
len a nagyságra. Nem tud átlátszó 
lenni, tiszta, komoly, derűs, nyugodt. 
Ezért nincsenek éles határai. Nincs 
formája. Zavarosságának, tisztátalan-
ságának, komolytalanságának oka 
pedig az, hogy indiszkrét. Indiszkrét 

az, aki urának zsebébe nyúlkál és az 
az úr, aki felesége retiküljében koto-
rász. Aki felbontja más levelét, aki 
belenyúl más szekrényébe és fiókjába. 
Indiszkrét a mélyen tisztelt szülő, aki 
pedagógiai szenvedélyében 
tizennégyéves kislányának naplóját 
elolvassa. Az indiszkréció a tisztáta-
lan életmohóság eredménye, amely 
mindenütt fülledt szenzációkat szi-
matol, a naplóban, a levélben és a zse-
bekben. Ezért a jellegzetes indiszkrét 
jelenség a pletyka s ezért ma, az in-
diszkréció jellegzetes korszakában 
életünk fontos tényezője az elpletyká-
sított sajtó s ezért manapság egyik 
főszavunk a „leleplezés." 
Ez a jó falat! 
     „Amikor leleplezik a színésznőt, a 
bankigazgatót, a rendőrkapitányt és 
az államtitkárt. Kiderül mindenkiről, 
hogy nem nagy. Mindenki egyszerre 
megnyugszik és örül, hogy az emberi-
ségben nincs kivétel, a többi éppen 
olyan maszatos, mint ő." – Hamvas 
Béla: Meditáció c. cikkéből idézve. 
     Szomorú, ahogyan kutakodnak ma 
egyes emberek régi bűneiben, és aztán 
ezen csámcsognak. Mintha nem lenne 
mindenkinek sepregetnivalója a saját 
portáján! De abban leli örömét, és 
azzal tereli el figyelmét saját magáról, 
hogy másokra mutogat, másokon 

csámcsog. 
     Az indiszkréció más ember életébe 
való illetéktelen beavatkozás. Tudo-
másul kell venni, hogy egyetlenegy 
lehetőség van más ember életébe bele-
avatkozni, és ez az, ha az illető ember 
engem erre felszólít vagy engedélyt 
ad. Engedély nélkül senki, még barát 
sem teheti meg és nem szabad, hogy 
megtegye. Tilos. Aki megteszi, az 
megsérti a másik ember önrendelke-
zését, méltóságát, emberségét, tiszta-
ságát, nyugalmát. Az visszaél tiltott 
dolgokkal. Az az ember indiszkrét. 
     Az indiszkrét ember nem lehet 
nagy. Ez a kis mocskos, aki abban leli 
örömét, hogy más szennyesében tur-
kál, bűzt szimatol, rothadó dolgokon 
csámcsog. 
     A diszkrét ember tisztelettel van 
mások személye iránt. Nem turkál, 
nem lép be személyes, bizalmas élette-
rébe csak akkor, ha az illető beengedi.  
     A diszkrét ember önuralmat gya-
korol, és nem akar illetlenül, kéretle-
nül más titkainak tudója, más szemé-
lyes életének kutatója lenni.  
     A világ nem fehér meg fekete, 
ezért nem is osztható indiszkrét meg 
diszkrét emberekre. Mi magunk va-
gyunk néha diszkrétek, máskor meg 
indiszkrétek. De tudatosan tanul-
nunk és gyakorolnunk kell a diszkré-
ciót. Akarjunk nagyok lenni, ne pedig 
a „kis mocskos”-ok. Ehhez tudatos-
ságra és tudatos döntésekre van szük-
ségünk. 
     Ráadásul az indiszkrét ember 
mindig pletykás is – vagyis mindig 
tovább is mondja a megtudott titko-
kat. Hiszen épp ez az élete, ebben leli 
örömét, élvezetét: titkokat megtudni 
és továbbadni. 
     Tudatosan gyakorolni és figyelni 
kell erre: ne olvass, ne hallgass, ne 
beszélj, ne kutakodj, ne kíváncsiskodj 
indiszkrét módon. 
     Minden kedves olvasónak gyümöl-
csöző nagyböjtöt kívánok, és hiszem, 
hogy képesek vagyunk diszkrét ke-
resztény emberekké válni, formálódni.  
 

Nagyböjti ajánlatok + diszkréció 

« LŐRINCZ BARNABÁS segédlelkész 

« „Jövök a kereszthez. Nincsen más hely, ahol megpihenhetek, nincsen más mód, hogy letegyem bűnömet…” 
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     Az idei március 15-i ünnepségre 

való előkészület már a jeles nap 

előtte két héttel kezdetét vette, ugya-

nis a helyi művelődési ház népdal-

körösei az ünnephez méltó énekek 

gyakorlására gyűltek össze több 

alkalommal. Voltak olyan éneksza-

kaszok, amelyeket akkor hallottak 

először, de az új iránti érdeklődé-

sük arra ösztönözte, hogy azokat is 

megtanulják. Őket erősítette a ze-

nekar, így könnyebben és szebben 

ment az éneklés is. 
 

     A szabadságharc emléknapján 
már a hajnali órákban lehetett érzé-
kelni, hogy szép időjárással ajándé-
koznak meg az égiek. A néhány 
önkéntes lovasnak illetve a Remetei 
Lovasklubnak köszönhetően több 
lovas felvonulónk gyűlt össze, mint 

tavaly és az énekesek száma is több 
volt. 

A lelkes csapat pedig elindult, hogy 
zenéjével és énekével szebbé, ma-

gasztosabbá tegye ünnepünket. 
     A szentmisét követően az egyhá-
zi kórus közreműködésével rövid 
koszorúzási ünnepség zajlott a hő-
sök emlékművénél valamint közsé-
günk polgármestere szólt az egybe-
gyűltekhez. Ezután közösen levo-

nultunk a művelődési házba, ahol 
ünnepi műsorral tisztelegtünk a sza-
badságharc hőseinek emlékére.  
    A jelenlévőket Hargita Megye 
Tanácsának részéről ez alkalommal 
Portik Edit tanácsos asszony kö-
szöntötte, majd igazi szórakoztató 

történelmi betekintést kaptunk a 
március 15-i eseményekből dr. 
Csikány Tamás magyarországi tör-

ténész közreműködésével. 
     A kulturális műsorsorozatot Pus-
kás Noémi-Tünde tanítványainak 
műsora nyitotta, majd Maștaleriu 
Erzsébet igazgató asszony két tanít-
ványa verset mondott. Ezt a műve-
lődési ház népdalkörének műsora 
követte. 

     Számomra a műsor legmagasz-
tosabb perce az volt, amikor a kö-
zönség fölállva kapcsolódott bele a 
Gábor Áron rézágyúja... című ének-
be és a népdalkörrel együtt énekelte 
végig azt. Ezt követően az újonnan 
megalakult felnőtt citerazenekar 

műsora szórakoztatta a közönséget, 
majd a Sirülő Néptánccsoport gyer-
gyói- és vajdaszentiványi táncokat 
adott elő. 
A műsor zárásaként a helyi ifjúsági 

fúvószenekar produkcióját hallhatta 
a művelődési házat megtöltő közön-
ség. Himnuszokkal zárult az ünnep-
ségsorozat.  
Az ünnepre rákövetkező hűvös, 
hideg nap után szembesülhettünk a 

ténnyel, hogy valóban milyen szép 
időjárást is kaptunk az idén március 
15-re, ajándékba. 
      Köszönjük minden felvonuló-
nak, zenésznek, szereplőnek és be-
tanítónak az áldozatát, munkáját 
illetve a helyi RMDSZ-nek a 
kínálmációt is, a gyerekek nevében. 

 

Gábor Áron rézágyúja... 
AZ RMDSZ SAJTÓKÖZLEMÉNYE 

 

Kelemen Hunor,  

RMDSZ elnökének levele 

 

    Magabiztosan, céltudatosan indulunk neki a május 
26-i választásnak. Ez elsősorban annak a 320 ezer mag-
yar embernek az érdeme, aki aláírásával támogatta az 

RMDSZ európai parlamenti jelöltlistáját. Hálás köszönet 
ezért! 
    A kétezres évek eleje óta nem volt példa ilyen meggyő-
ző támogatásra az aláírásgyűjtés időszakában. Innen a 
magabiztosság: közösségünk ma mellettünk áll, továbbra 
is kitart a megmaradást, a biztos jövőt szolgáló elvek és 

értékek mellett, amelyeket 30 évvel ezelőtt megfogalmaz-
tunk, és azóta is képviselünk. Céltudatosak pedig azért 
vagyunk, mert tudjuk, mi a dolgunk. Tudjuk, hogy milyen 
feladatot szánnak az erdélyi magyarok az RMDSZ-nek az 
Európai Unióban.  

     Még friss az európai kisebbségvédelmi kezdeményezé-
sünk, amelyre Európa-szerte 1,3 millió aláírást gyűjtöt-
tünk össze. A Minority SafePacket azért hoztuk létre, 

hogy európai kisebbségvédelmi törvényt vívjunk ki ma-
gunknak. Az útépítés innen, Erdélyből indult: utat építet-
tünk ott, ahol korábban nem volt, európai üggyé tettük a 

kisebbségek ügyét. Most újabb szakaszhoz érkeztünk, és 
ez semmivel sem lesz könnyebb az előzőnél. Az európai 
kisebbségvédelem olyan lehetőség, amit ha elszalasztunk, 
megtörténhet, hogy évtizedekig nem tér vissza. A kerettör-
vény kiharcolása csak egy erős magyar képviselettel le-

hetséges. Számunkra tehát ez a május 26-i választás tétje. 
Határozott kiállásra és támogatásra lesz szükség az uniós 
támogatások megtartásában is. Ezek a fejlődés lehetősé-
gét jelentik családi gazdaságainknak, kis- és közepes 
vállalkozásainknak, önkormányzatainknak. Az elmúlt 12 

évben utak, hidak, kórházak, csatornahálózatok épül-

tek, a közösségünk pedig azt várja el tőlünk, hogy ne 
hagyjuk az európai pénzek csökkentését. Mi egy fejlődő 
Erdélyt szeretnénk, és ehhez szükség van az uniós támo-
gatásokra is.  
     Ma már azok is beismerik, hogy az Európai Unió vál-
tozni fog, akik eddig tagadták. Ebben a kérdésben nincs 

vita Európában. Abban viszont van, hogy milyen irányba 
kell elmozdulnia kontinensünknek. A mi közösségünk a 
változásoknak az alakítója, nem pedig elszenvedője kell 
legyen. Erről szól a május 26-i választás.  
     Mi egy erős Európát szeretnénk, amely képes megvé-

deni kultúráját és polgárait, köztük minket, őshonos ki-
sebbségeket. Nem vagyunk egyedül: ebben a menetelés-
ben is vannak partnereink, akikre számíthatunk, és akik 
számítanak ránk. Az RMDSZ a Fidesz, a KDNP és a 

felvidéki MKP európai képviselőivel közösen, a vajdasá-

gi és kárpátaljai szavazatokkal lép fel az Európai Parla-

mentben a magyar ügyért. A Kárpát-medencei magyar 
összefogást megkötöttük: ez egységet jelent az Európai 
Parlamentben minden magyar ember érdekében.  
 

Május 26-án minden leadott magyar szavazat a Kárpát-

medencei magyar képviselet erejét növeli!  
Tisztelettel, 

Kelemen Hunor,  

az RMDSZ elnöke « PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

« Idén több lovas felvonulónk gyűlt össze, mint tavaly, és az énekesek csoportja is népesebb volt. 
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    2019. március 2-án, szombaton, Csíkszentdomokos látta ven-
dégül a XXVII. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón résztvevő 
13 település hagyományőrző csoportjait. 

     Amíg a résztvevő csoportok zöme a fiatalítást forgatja a fejé-
ben, addig Gyergyóremete esetében az idősebb generáció bevo-
násával próbálkoztunk. A művelődési ház népdalkörére alapoz-
tunk, a fiatalabbakkal közreműködve. Ez jó döntésnek bizonyult, 
hiszen énekhang szempontjából sokat erősödött a csapat és a 
csoporthangulat is kiváló volt.  
      Csíkszentdomokosra érkezve, már fogadáskor kiemelt bánás-
módban részesültünk, ugyanis a mindenkinek kijáró csoportve-

zetőkön kívül minket a gyergyóremetei Laczkó-Szentmiklósi 
Árpád tanár úr köszöntött, aki a domokosi iskolában tanít, és 
szárnyai alá vett, velünk volt a vonulás kezdetéig.   
     A felvonuláson bejártuk a számunkra kijelölt utcákat, eléget-
tük Konc Királyt remélve azt, hogy ezzel véget vetünk a télnek 
is. Vonulás közben már a húshagyó keddi, helyi farsangbúcsúz-
tatót is megterveztük és miután vége lett a domokosi 

„vendégszereplésnek”, elindultunk haza. 
     Kedden, március 5-én délután, a helyi művelődési ház szerve-
zésében sorra került a helyi farsangbúcsúztató, amely lezárta a 
2019-es év farsangvégi időszakot.  
     A rövid vonulás során Román László családja és szomszédjai 
megvendégelték a kis csapatot, ezt követően jó hangulatú utcai 
mulatsággá alakult a vonulás ezen szakasza. 

Egyik vendéglátónk meg is jegyezte, hogy ez a kis farsangi mu-

latság fő hozadéka számára az volt, hogy ilyen szép számban 
már rég nem gyűltek össze szomszédokul. 
     Ezek után levonultunk a művelődési ház előtti térre, ahol ze-
nei kísérettel, tánccal és ostorok ropogásával megtörtént Konc 
Király temetése, elégetése. 

     A farsangi időszak lezárult. A nagyböjti szentidő alatt a mulat-
ságok elcsendesedtek. Reméljük 2020-ban is legalább ilyen sike-
res megyei rendezvényünk lesz Gyergyószárhegyen illetve itt-
hon.  
     Köszönet mindenkinek, aki valamilyen módon segítette ren-
dezvénysorozatunkat. A résztvevőknek, vendéglátóinknak, a 
zenészeknek valamint a bábú készítőjének. 

 
 

XV. Remetei Ifjúsági Napok 
2019. április 26-28. 

Péntek 

19:00 Filmvetítés (Balás Gábor Művelődési Ház) 
21:00 Éjjeli bújócska (Központi park) 
22:00 Csocsóbajnokság, beerpong (Palex) 
Szombat 

05:00 Kincskeresés (Szent Anna Szociális Ház) 
09:00 Reggeli torna (Balás Gábor Műv. Ház előtti tér) 
10:00 R.I.N. kupa - Futsal bajnokság (Sportcsarnok) 
11:00 Rajzverseny (Szent Anna Szociális Ház) 

13:00 Akadálypálya (Nagypálya) 
15:00 Paintball (Nagypálya) 
17:00 A Tánc Világnapja – szabadtéri táncparádé az 

IndepenDance Táncegyesület előadásában (Balás Gábor 
Művelődési Ház előtti tér) 
22:00 Black&White Party – hangulatfelelősök: Deejay Lil 

Boy és Dj Trevor (Palex) 
Vasárnap 

09:00 Néptánccsoportok érkezése (Fráter György Ált. Isk.) 
10:00 Kézilabda bajnokság (Sportcsarnok) 
12:00 Ifjúsági szentmise (Szent Lénárd plébániatemplom) 
13:00 XV. Gyergyóvidéki Ifjúsági Néptánctalálkozó (Balás 
Gábor Művelődési Ház) 
16:00 Néptánccsoportok futballmérkőzései (Sportcsarnok) 

19:00 Kiáltó szó – Udvarhely Néptáncműhely előadása 
(Balás Gábor Művelődési Ház) 

20:30 Táncház - Laczkó-Benedek Tündéék házában 

Vendégségben és itthon  

« A remetei csoport a csíkszentdomokosi megyei farsangbúcsúztatón.  

« A farsangbúcsúztató rendezvények sorát március 5-én zárták a helyi hagyományőrzők.  

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 
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« Összeállította NAGY JÓZSEF  

     Parajdi Incze Lajos újságíró a 

kolozsvári „Ellenzék” napilap ha-

sábjain 1942. december 24-én az 

alábbi címmel jelentette meg cikkét:  
 

Gyergyóremete, hazánk legszaporább 
faluja. A magyar nép ősi életereje 

negyvenhárom ezrelékes szaporulattal, 
tíz évenként egy-egy kétezer lelkes kö-
zséget bocsát ki magából kisebb na-
gyobb rajokban, szerte az országba. 
 
Részlet az írásból: „Gyergyóremete vál-
tozatlanul első helyen áll a népszaporu-
lat tekintetében. Magyarországon Csík 

vármegye a legszaporább, Csík megyé-
ben pedig Gyergyóremete vezet. Az em-
ber akármerre megy, akármelyik tízest 
keresi fel, mindenütt a székely gyerme-
kek életet kívánó zsivaja és nevetése fo-
gadja.  
    Gyergyóremete több tízesből áll: köz-

tük már csupán nevéért is érdemes meg-
említeni Csutakfalvát, Eszenyőt, 
Tulamarost, Kisbükköt, Fenekalját, Rét-
alját, Tolvajost, a régi székely nemesi 
udvarházról elnevezett Bernádot, Lúd-
farkát. Mindegyik tízes magában külön 
is egy-egy közepes falu volna. (…) A falu 

azonban belátható időn belül semmikép-
pen sem tud több embernek kenyeret 
adni, mint ma. Ezért a szaporulat kény-

telen elvándorolni. Mostanság már több-
ször érintették Csík vármegye szédületes 

ki és elvándorlásának elszomorító kérdé-

sét. (…)  
    Gyergyóremete igazán adott is elég 
elvándorlót. Egy balul végződő pénzügyi 
művelet egyenes következményeképpen 
száz remetei család felkerekedett, Dél-
Amerikába vándorolt és ott Remete né-
ven új telepet létesített, emlékezésül a 

hazaira, Gyergyóremetére. Legutóbb is 
több vidékre származtak el a remetei 
székelyek. Szászrégen környékén, 
Magyarpéterlakán, Radnótfáján, 
Abafáján, Székelykeresztúr tájékán pedig 
Szentábrányban telepedtek le nagyobb 
tömegben. Az elrajzás azonban, ha vala-
mi megrázkódtatás közbe nem jön, in-

kább elszivárgás útján, jeltelenül és fel-
tűnés nélkül viszi el a népfölösleget. Ed-
dig nem irányította, nem is figyelte senki. 
Ki-ki ment a maga útján, okosan, irányí-
tó nemzetpolitika nélkül. (…)    
    Gyergyóremetén például, ha megkér-
dezel egy középkorú asszonyt, hány 

gyermeke van, ilyenforma feleletet ad: 
„Tizenkettő él, négy meghalt”. Egés-
zségügyi politikánk az utóbbi időkben 
hatékonyan támogatta orvosainkat a 
csecsemő elhalálozás ellen és az anya 
védelméért indított küzdelemben. De 
emellett volna még egy szempont. 

Gyergyóremete plébánosa saját erszé-
nyéből kisebb-nagyobb segélyt osztoga-
tott szét a nehéz helyzetben lévő sokgyer-

mekes anyáknak. Mikor egyik asszony 
szóvá tette, hogy ő miért nem kapott, a 

másik így válaszolt: „Legyen neked is 

tizenkét gyermeked, akkor kapsz.” 
     A falu népe nem tudta, hogy a pap 
nem magasabb helyről erre a célra érke-
zett összegeket juttatott a legmegfelelőbb 
helyre, hanem a magáéból adott. Ellen-
ben, ha rendelkezne egy kis összegecske 
fölött, amellyel némi gyermekfehérne-

műt, tejet, télire meleg szobát tudna biz-
tosítani a szegényebb emberek gyerme-
keinek is, ha valami lábbelit juttathatna 
az iskolás gyermekeknek, legalább any-
nyit tehetne a gyermekhalandóság elleni 
harcban, mint a szülésznő és az orvos 
együtt. Ezerötszáz iskolaköteles gyermek 
tanul magasabb műveltséget, gyakorlati 

hasznú ismereteket a huszonöt tanerős 
állami iskolában és a négy tanerős ró-
mai katolikus iskolában. A falunak egy 
megkapó méretű temploma van, de már 
nem elég. Most tervezik a másodikat a 
Csutakfalva tízesében. Most átmenetileg 
az iskolaépületben végzik az Istentiszte-

letet. (…)  
     Gyergyóremete életigenlő népe akar 
és joga is van hozzá, hogy akarjon és 
kérjen, hiszen akármelyik pillanatban 
ezer honvédet tud kiállítani életterünk 
gyepűjének védelmére.” 

Gyergyóremete, hazánk legszaporább faluja (1942) 

« Úrnapi körmenet 1941-ben.  

Képfelirat: 
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2019. március 29-31 között került meg-

rendezésre a VIII. Korosztályok Kupája, 

amelyen helyi csapatok vettek részt, kü-

lönböző korcsoportok alapján tömörödve. 
 

    A tíz csapat két csoportra osztva próbált  
minél jobb eredményt elérni és volt rá pél-
da, amikor a papírforma beigazolódott, de 
volt meglepetéscsapat is. 
    A tavalyi döntősök zöme egy csapatba 

kerülve már az elején tekintélyt parancsoló 
játékkal, leiskolázta ellenfelét és az idei 
bajnoki cím fő várományosává lépett elő 
1992-1994-esek csapata néven. 
Talán az idei korosztályos bajnokság meg-
lepetéscsapatának tekinthetjük a 2004-
2005 korosztályú csapatot, amely annak 
ellenére, hogy a legfiatalabb játékos kerete 

volt, megviccelt egy-két csapatot.  
     Az első mérkőzéseken jóval erősebb 
ellenfeleik próbáltak óvatosan játszani elle-
nük és az eredményt is a legifjabbak száj-
íze szerint alakítva tisztességes vereséget 
mértek rájuk, ám ezen felbátorodva a foly-
tatásban következő ellenfelükkel döntetlent 

játszottak illetve utolsó csoportmérkőzésü-
kön legyőzve másik ellenfelüket, jobb gól-
arányuknak köszönhetően csoportjuk har-
madik helyén végeztek. 
     A csoportmérkőzések végén az A cso-
portban az 1992-1994-es korosztály csapa-
ta maximális pontszámmal, és 29-2-es 

gólaránnyal végzett az élen, majd őket 
követte rendre az 1990-2000-es korcso-
port, a 2004-2005-ös csapat, a 2001-es 
csapata és a 2002-ősök csapata. 
     A B csoportban szorosabb volt a vég-
eredmény.  
Az 1995-1998-as illetve 1975-1985-ös 

korosztályok csapatai 2-2-es döntetlent 
értek el egymás ellen csoportjukban és 
mivel mindkettő legyőzte többi csoportel-
lenfelét, így jobb gólarányának köszönhe-
tően előbbi lett a csoportgyőztes, utóbbi a 
csoportmásodik. 
    A csoportharmadik 1986-1991-es kor-
osztály csapatát a rangsorban a 2003-asok 

követték, míg a csoportot az 1958-1974-es 
korosztály csapata zárta.     
A pénteki és szombati csoportmérkőzések-
kel lezárult az alapszakasz, de vasárnap 
már következtek a helyosztó mérkőzések. 
     Nyitásként azonban az U8-as 
gyergyóremetei gyerekek barátságos mér-

kőzésen mérték össze erejüket a hasonló 
korosztályú gyergyószárhegyiekkel. Pus-
kás Áron tanítványai szorosabb első félidő 
után 5-1 arányban felülmúlták ellenfelüket. 
Az U9-esek sem hagyták alább és itt is 4 
gólos különbség alakult ki, fiaink 4-0 
arányban legyőzve ugyancsak 

gyergyószárhegyi hasonló korosztályú 
ellenfelüket. 
      Ezek után következtek a Korosztályok 
Kupájának elődöntői, ahol a csoportok első 
két helyezettjei keresztbe játszódva próbál-
tak a döntőbe jutni.  
Az 1992-1994-esek csapata 5-2 arányban 
legyőzve ellenfelét az 1975-1985-ösöket, 

várhatta ellenfelét, amely az 1995-1998-
asok lettek miután 4-2 arányban legyőzték 
az 1999-2000-eseket. 
    A harmadik helyért folyó küzdelemből 
az 1999-2000-esek csapata jött ki győzte-
sen, miután 3-0 arányban felülmúlta az 
1975-1985-sök csapatát, ezzel elfoglalhat-

ták a képzeletbeli dobogó harmadik helyét. 

     A döntőben a papírforma érvényesült 
ugyanis az 1992-1994-es korosztály csapa-
ta szorosabb első félidő után, 6-1 arányú 
vereséget mért a végére összeomlott ellen-

felére az 1995-1998-as korosztály csapatá-
ra, így a vesztes csapat a torna második 
helyezésével kellett beérje.   
    A további sorrend szerintem nem annyi-
ra fontos, mint maga az a tény, hogy min-
den csapat tisztességesen végigjátszotta 
mérkőzéseit és senki sem hagyta el sérül-
ten a pályát. Volt aki csalódva, volt aki 

boldogan tért haza, de mindenki gazda-
gabb lett a játék örömével. 
     Szép volt, fiúk! És szép volt, Andi!- 
hiszen Molnár Andrea személyében egy 
lány résztvevője is volt ennek a teremlab-
darúgó tornának. 
S még csak azt sem mondhatjuk, hogy 

„kisasszonykodott” volna, mert ha a hely-
zet megkövetelte akár keményebb beleme-
néseket is bevállalt a labda megszerzése 
érdekében és a játéktudása sem vallott szé-
gyent. 
Befejezésként pedig íme a „legek” sora.  
 Legjobb kapus: Ivácson Rolland  

 Legjobb játékos: Ferencz Balázs 
 Legfiatalabb játékos: Györfi Anzelm 

(11 év) 
 Legidősebb játékos: Kinda János (60 

év) 
 Gólkirály: Gál Rajmond, 11 góllal. 
     Köszönjük mindenkinek a részvételt, a 
sportcsarnok adminisztrátorának a szerve-

zésben és lebonyolításban vállalt munkát. 
Az sportrendezvényt anyagilag 
Gyergyóremete Önkormányzata támogat-
ta, amit tisztelettel köszö-
nünk.  « A Korosztályok Kupájának győztese csapata örömmel vette át a díját.  

« A legidősebb és a legfiatalabb játékos.  

Korosztályok Kupája 2019 

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 
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1. A gyümölcsfák tavaszi ültetése.  

Sokan tavasszal ültetik a gyümölcsfákat, 
holott sokkal jobb ha a gyümölcsfa cse-

metéinket összel elültetjük. Ezáltal a 
gyökérzetnek ideje lesz a földet behálóz-
ni és a haszálgyökerek ki tudnak fejlőd-
ni, így tavaszra mire a rügyek kifakad-
nak és párologtatnak, a gyökérzet képes 
pótolni a nedvességet. 
 

2. A zöldségeskert esti locsolása.  

Meleg, száraz, nyári napokon, sokan este 
locsolják a növényeket, de tekintettel a 

hőre, aminek ki van téve a zöldségnövé-
nyünk, jobb ha reggel locsolunk, mivel 
az esti locsolásnál nem hasznosul olyan 
jól az öntözővíz. 
 

3. A hangyák hasznosak.  

A hangyák kertünkben káros hatással 
vannak, ugyanis ők felelősek a levéltet-
vek elszaporodásáért, ráadásul ha nincs 
levéltetű lehet, hogy gyökértetünk van és 

az ugyanúgy károsít. A levéltetű termé-

szetes ellenségével, a katicabogárral is 
szembeszállnak a hangyák, hogy meg-
védjék „teheneiket”, akiket mézharmat-

ért fejnek. 
 

4. A murkot mélyre vetni, hogy hosszú 

gyökere legyen.  

A murkot sekélyen kell vetni, mivel a 
vetőmagból kikelő csíra sok energiát 
igényel, hogy áttörje a talajréteget, ha 
mélyre kerül, ki sem bújik. 
 

5. Tavaszi szántás.  

Csak akkor alkalmazunk tavaszi szán-
tást, amikor nem volt lehetőségünk őszi 
mélyszántást végezni, de semmi esetre 

nem helyettesíti az őszi szántást. Táp-
anyag és mikroorganizmus szempontjá-
ból silányabb lesz a talajunk a tavaszi 
szántás alkalmával. Ha egyéb lehetőség 
nem volt, csak a tavaszi szántás, akkor 
figyeljünk arra, hogy minél több levegőt 
juttassunk a talajba. 
 

6.      A gyümölcsfák vesszői kisebbek 

lesznek, ha visszavágjuk.  

Ez egyáltalán nincs így, amennyiben 
erőteljes bemetszést ejtünk a gyümölcs-
fák vesszőin, annál erősebben fog visz-
szarúgni és kitörni. 
 

7.      Minden évben kell 

szervestrágyázni.  

Zöldséges kertek esetében elégséges a 
háromévenkénti szervestrágyázás és egy 
megfelelő vetésforgó összealakítása, 

hogy ne szipolyozzuk ki a talajt. 
 

8. Jól megtrágyázzuk a földet, hogy 

szép gyökérzöldségünk legyen.  

Egyedüli gyökérzöldségünk, ami a direkt 
trágyázást kedveli az a pityóka. Az ösz-
szes többi esetében az előző évben vég-
zünk szervestrágyázást és a második 
évben visszamaradt tápanyagot fogja 
hasznosítani. Direkt trágyázás esetében 

nő a fonálféreg károsítások száma, illet-
ve a gyökérzöldségek eltarthatósága 
csökken. 
 
 

9. Palánták földje minidig nedves le-

gyen.  

A palántanevelés esetében csirázásig 
lehet folyamatos nedvességet biztosítani. 
Amint a kis növényke kiszökken a föld-
ből, figyelünk, hogy ne locsoljuk túlsá-
gosan, mert növekszik a palántadőlés 
kockázata. 
 

10. A friss ültetény esetében rendszeres 

és napi locsolást kell alkalmazni.  
A növények is úgy vannak mint az em-

berek, a kényelmet hamar megszokják és 
elhagyják magukat. A már kicsi korban 
rendszeres locsoláshoz szoktatjuk cse-
metéinket, nem nevelnek nagy gyökérze-
tet és ezáltal a tápanyagfelvevő képessé-
gük is csökken. 
 

11.A gyümölcsfák tavaszi meszelése, 

ennek csak esztétikai hatása van.  
A meszelést valójában ősszel kell végez-

ni, mert ezáltal megakadályozzuk a gyü-
mölcsfák kérgének felrepedését. 

Kertészettel kapcsolatos tévhitek 
Második alkalommal szerveztek gyümölcsfametsző tanfolyamot községünkben, Nagy József kezdeményezésére vala-

mint a Polgármesteri Hivatal támogatásával illetve Ferencz Lehel kertészmérnök szakmai irányításával.  

A 24 órás non-formális képzés február-márciusban zajlott, melyben elméleti és gyakorlati alapismeretekkel gazdagod-

hattak a résztvevők. Az elméleti órák alatt a tanfolyam résztvevői ismeretek szereztek a gyümölcsfajok csoportosításá-

ról, a termőrészekről, a gyümölcsfáknál alkalmazott koronaformákról, a metszési technikákról, a metszésben használt 

eszközökről, a gyümölcsfák növényvédelméről valamint a szaporítási módjukról (oltás, szemzés). A gyakorlati órák 

alatt a metszési technika elsajátításában gyakorolták a koronaalakítást, a termőkori metszést valamint az ifjító met-

szést és oltást. A fametsző tanfolyam zöldségtermesztő képzéssel egészül ki, amely jelenleg zajlik községünkben. Az 

alábbiakban olvassák el Ferencz Lehel kertészmérnök szakmai tanácsait egyes kertészeti tévhitekkel kapcsolatban.  

« Fotó Erőss Zoltán - Fotótábor, Gyergyóremete, 2014 
« FERENCZ LEHEL kertészmérnök  

« Fotó Molnár Attila - Fotótábor, Gyergyóremete, 2014 
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« MINCSOR ERZSÉBET tanítónő 

« Cseres Tibor emléknapot tartottak a remetei iskolában. A Cseres Tibor emlékplakett megkoszorúzását követően a rendezvénysorozat keretében az osztályok, korcsoportuknak megfelelően, 

különböző programokba kapcsolódtak bele. A felső tagozatosoknak Ki mit tud? vetélkedő, szavalóverseny és különböző sportvetélkedők voltak szervezve, az alsósoknak változatos fejlesztő 
játékokon, csoportmunkán, tanulmányi sétán és anyanyelvi versenyen volt lehetőségük részt venni. A napot dr. Dósa Zoltán egyetemi docens könyvbemutatóval egybekötött előadása zárta.   

Március 16-án, szombaton, pár év szünet 

után, a remetei I-IV. osztályos tanulók 

újra résztvettek a KURUTTY - Általános 

műveltségi vetélkedő körzeti szakaszán, 

amelyet a Fráter György Általános Isko-

lában szerveztünk meg.  
 

     A nagy felkészülést igénylő és magas 
színvonalú vetélkedőn a tanulók anya-
nyelv, matematika, tudományok, állatvi-
lág, ügyességi próbák és művészeti isme-
retekben mérték össze tudásukat. 
     Összesen négy csapat versenyzett. A 

Perje csapat és Marosparti Vilkók csapata 
a központi iskolából, valamint az Okos-
Tokos csapat és a Táltos csapat a csutak-
falvi Balás Jenő Általános Iskolából.  
     A vetélkedő győztese a Perje csapat  - 

Balázs Fanni I.B., Kis-Simó Dalma II.B., 
Portik-Kócsi Petra III.A., Simon Sára 

IV.B. tanulók. A II. helyen végzett a 
Marosparti Vilkók csapata  - Ferenczi 
Előd I.A., Nagy Emília-Mária II. A., 
Fazakas Milán III.B, Pál Alíz IV.A tanu-
lók.  A legtöbb pontot állatvilág témában a 
Táltos csapat - László Ivett I., Brassai Dá-
niel II., Nagy P. Dávid III., Ivácson Abigél 

IV. tanulók  értek el. Az ügyességi próbán 
pedig, a második helyen végzett az Okos-
Tokos csapat  - Bakos Patrik I., Nagy Eri-

ka II., Borbély Alfonz III., Laczkó-
Benedek Szilárd IV. tanulók. Az első két 
helyezett csapat részt vesz a megyei fordu-
lón, április 13-án. 
    Mind a 16 résztvevő tanuló egy köny-
vet, színes ceruzát, golyóstollat és édessé-
get kapott ajándékba az iskola vezetőségé-
nek jóvoltából. Köszönetet mondunk az 

igazgatónőknek a verseny megszervezésé-
ben nyújtott nagy segítségükért és az anya-
gi támogatásért. 
        A Kurutty egy igazi csapatjáték úgy a 
tanulócsapatok, mint a pedagógus közös-
ség számára.  

     Dicséret illeti az I-IV osztályos tanító-
kat, akik felkészítették a gyerekeket, vala-
mint az előkészítő osztályos tanítónőket 
Puskás Olga tanárnővel és Maștaleriu 
Erzsébet igazgatónővel együtt, akik 
vállalták a zsűrizést. Külön köszönet 
Bakos Zsófia óvónőnek, aki nagyszerűen 

levezette a vetélkedőt és segédének Portik-
B.Annának.  

« Ismét kuruttyoltak a diákok. A nagy felkészülést igénylő és magas színvonalú vetélkedőn mérték össze tudásukat. 

     22-24 között zajlott Nagyváradon a 
XXV. Mesék szárnyán mesevetélkedő 
országos szakasza, melyen a IV.B osz-

tály Papók nevű csapata vett részt. Csa-
pattagok: Ivácson Nikoletta, Pál Anita-
Vivien, Pál Szilvia, Simon Sára.  
     Már a versenyre eljutás is nagy él-
mény volt mindannyiunknak, a részvétel 
pedig biztosan örök emlék marad. A 
kellemes utazás után városnézés volt 
estefeléig, majd következett a lazító, 

ismerkedő játék. Minden csapat egy 
rövid (egy percet kitevő) filmecskében 
mutatkozott be, miután a hivatalos meg-
nyitóra került sor.  
    A gyerekek családoknál voltak elszál-
lásolva, onnan érkeztek szombaton reg-
gel az elméleti versenyre, melyet egy 

mese dramatizálása követett. A mi csa-
patunk a Szavaseigaz Marci jelenetet 
mutatta be. Ebéd után állatkertbe men-
tünk, majd számháborúval ért véget a 
szabadtéri program. Az eredményhirde-
tés és a záróünnepség után, mely na-
gyon szép volt (még Libavonat koncert 

is volt), indultunk haza.  
     A csapat nagyon jó fel volt készülve, 
ezt határozottan állítom. Kár, hogy egy 
feladatot nem olvastak el alaposan, mert 
ott elcsúszott a dobogós hely. Ezen az 
országos versenyen 12 megye legjobb 
18 csapata volt jelen, volt lehetőség ta-
nulni, tapasztalatot szerezni. Minden 

gyereket tanítót biztatunk, hogy érde-
mes versenyekre jelentkezni, tanulni, 
mert Remetéről is el lehet jutni országos 
szakaszra. A csapat nevében köszönünk 
minden erkölcsi és anyagi támogatást.  
 

Kurutty Gyergyóremetén 

«  LACZKÓ MAGDOLNA tanítónő 

Tapasztalatok  

a mesevetélkedő  

országos szakaszáról 
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     Már 2018-ban kezdetét vette a 13 éven aluliak (U13) szá-
mára kiírt Falvak Kupája nevű kispályás labdarúgó bajnokság. 
A körzeti szakaszon nagyon simán verte a gyergyóremetei 

csapat ellenfeleit, sőt kapott gól nélkül fejezte be ezen szaka-
szát a bajnokságnak. 
     2019. március 17-én, Zetelaka adott helyet a megyei sza-
kasznak, ahol két csoportra osztva folytak a küzdelmek. 
Az A csoportban Gyergyóremetén kívül még Csíkszépvíz 
valamint Farkaslaka voltak.  A B csoportba a házigazda 
Zetelaka és Felsőboldogfalva került. 
Puskás Áron tanár úr csapata, csoportjában sem talált legyő-

zőre, sőt ezúttal is kapott gól nélkül végzett,  2-0 arányban 
legyőzve rendre Csíkszépvíz illetve Farkaslaka csapatait is. 
     A gyergyóremeteiek góljait ifj. Jánosi János szerezte. 
A Falvak Kupája kispályás labdarúgó torna megyei szakaszá-

nak döntőjét Gyergyóremete és Zetelaka csapatai játszották. 
Ám ezúttal a legrosszabbkor szakadt meg a gólcsendes idő-
szak a mi kapunkban.  A házigazdák 2-0 arányban legyőzték 

fiainkat és ők lettek a megyei szakasz bajnokai. 
Azonban szomorúságra nem lehet okunk, hisz Gyergyóremete 
nem vallott szégyent és egy kis szerencsével akár a végső 
győzelmet is megszerezhette volna, sőt az sem egy elhanya-
golható tényező, hogy amíg a remeteiek két csoportmérkőzést 
kellett játszódjanak, addig a zetelakiak csak egyet és azt is 
saját közönségük előtt. 
    A labdarúgó torna legjobb kapusa címet a gyergyóremetei 

Simon Máté érdemelte ki. Az ezüstérmes csapat edzői Ábra-
hám Andor és Puskás Áron. 
     Köszönjük az edzőknek és a gyerekeknek ezt a szép siker-
sorozatot.                                                                           Bakai 

 

    2019. március 27-én Laczkó-Szentmiklósi Árpád tartott 

előadást a Nagyvilág Remetén előadássorozat keretében a 

Balás Gábor Művelődési Házban. Az előadás témája a szlo-

vákiai Magas-Tátra hegység volt, melyet Árpád két alkalom-

mal is bejárt az elmúlt években.  

     E hegység, az előadó elmondása szerint nemcsak a Kárpá-
tok legmagasabb csúcsát foglalja magába (Gerlachfalvi-csúcs 
2655) a szlovák-lengyel határon, hanem a legszebb hegyge-
rincekkel is büszkélkedhet a régióban. A vetített fényképek 
önmagukért beszéltek, a néző első ránézésre talán nem is Kár-
pátokra gondolna először e tájak láttán.  
    Árpád a hegyek szerelmese, az elmúlt években keresztül-

kasul bejárta a Kárpátok különböző hegyláncait, erről könyvet 
is írt A Kárpátok bércein címmel. Ezért nem elégedett meg a 
hegység egyik-másik csúcsának a megmászásával, hanem a 
fontosabb részeit bejárta a hegységnek. A vetített képeken át 
egy virágzó turizmus is kibontakozott, ami a mai Szlovákia 
fejlődő gazdasági helyzetét is bemutatta. Számtalan hegyi 
hotelt, menedékházat, turistaösvényt vagy éppen felvonót lát-
hattunk. E hegycsúcsokra igyekvők akár egyénileg, akár szer-

vezetten is végigjárhatják e vidéket, hiszen jól bejáratott túra-
útvonalak állnak rendelkezésre, ahol rengeteg turista jár. 
Egyedül a Gerlachfalvi-csúcs az, ahol csak vezetett túra kere-

tében lehet feljutni a csúcsra, nem kis erőfeszítéssel.  
     Az előadássorozat keretében várjuk a remeteiek jelentkezé-
sét, hiszen bárkinek kíváncsiak vagyunk a kirándulási tapasz-
talataira. Egy jó kirándulás egy ismeretlen helyre vagy kultúra 
világába a megismerésnek olyan szintjét jelentheti egy ember 
számára, ami a mindennapok gyakran szürke világát villa-

nyozza fel, ad új célokat részünkre és segít értékelni itthoni 
világunkat.  

Magas-Tátra:  a Kárpátok koronája 

Falvak Kupája labdarúgó vetélkedő 

« A remetei U9-sek korosztálya - a csapat figyelmesen hallgatja Puskás Áron testnevelő tanár, edző utasításait. Játék közben igyekeznek gyakorlatba ültetni mindezt.  

« Árpád az elmúlt években keresztül-kasul bejárta a Kárpátok különböző hegyláncait.  

« NAGY JÓZSEF  
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« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

     Amint már több alkalommal is hírt 

adtunk róla, Gyergyóremete a 2018-

2019-es szezonban is részvételi jogot 

kapott a Román Teremlabdarúgó Baj-

nokság B divíziójába, ahol a tavalyi 

tisztes helytállás után az idén többre 

szerették volna vinni a Kereszthegy 

SK játékosai. 

     Az utóbbi eredmények alapján meg-
állapíthatjuk, hogy ez teljes egészében 
sikerült és 3 fordulóval a bajnokság 

befejezése előtt csapatunk a 11 mérkő-
zés után több pontot szerzett, mint a 
tavaly 22 mérkőzés alatt.  
     A tavaly 17 pont volt tarsolyunkban 
a végelszámolásnál, most három fordu-
lóval a vége előtt már 19 a pontjaink-
nak száma. Ha a 11 mérkőzés számot 

vegyük alapul. akkor míg a tavaly 2 
győzelem, 1 döntetlen, 8 vereség és 47
-76-os gólarány állt a csapat neve után, 
most 6 győzelem, egy döntetlen, 48-44
-es gólaránnyal büszkélkedhetünk. Eb-
ből a két sorból is kitűnik, hogy csapa-
tunk nagyot erősödött a védelemben, 

ami meg is hozta a kívánt eredménye-
ket. A rúgott gólok száma szinte ugya-
naz, viszont a kapott gólok száma 
majdnem felére csökkent és ez a védel-
men kívül kapusaink tudását is dicséri.  
     Azt a bravúrt, amit végbevitt csapa-
tunk 2018. december 15-e óta még a 
legmerészebb álmainkban sem gondol-

tuk, ugyanis sorozatban négy győzel-
men vagyunk túl. 
     Tudom, hogy nagyvonalú kijelen-
tésnek tűnik, de a jelenlegi helyezés 
alapján, már akár feljutási álmokat is 

szőhetünk, mert 3 pontra vagyunk a 
selejtezőt jelentő második helytől. 
Bíznunk kell csapatunkban, de ha csa-
patunk hozza az elvárt eredményeket, 
még akkor is ellenfeleink a mi szájunk 

íze szerint kellene veszítsenek, ami 
azért majdnem irreális. 
     Egy dolog azonban biztos. A Ke-
reszthegy SK hazai pályán 4-1 arány-
ban legyőzte a Galaci United 2 csapa-

tát, majd ezt követően a Fortus 2014 
Buzău csapatától elhozta mindhárom 
pontot 4-7 győzelmének köszönhetően.  
A közelmúltban a Ceahlăul Piatra 
Neamț csapatát fogadtuk és egy na-

gyon szoros meccsen 3-1 arányban 
legyőztük őket, rá egy hétre pedig a 
Pro Tineret Segesvár otthonában győ-
zött 4-0 arányban csapatunk. 
     Itt a számok beszélnek. Vasárnap 
délután 16 órától már a játékosoké lesz 
újra a szerep.  

    Menjünk el minél többen és buzdít-
suk csapatunkat, mert rászolgáltak már 
eddig is.  
      Az ellenfél épp az a Kézdivásár-
hely, aki feljutási selejtezős helyen áll. 
Ha megtöltjük a sportcsarnokot és 
szurkolunk csapatunknak, talán meg 

lesz a sorozatban ötödik győzelem is.   
        
     Hajrá, Gyergyóremete! Hajrá, Ke-
reszthegy SK! 
     Fennebb közöljük a Román Labda-
rúgó Szövetség által is hitelesített je-
lenlegi táblázatot, az eredményekkel. 

       

 

Páratlan sikersorozat a B ligában 

                    Csapatok                M        GY       D           V      Gólarány   Pont 

1.  Marosvásárhelyi CSM  11  10  0  1  75-32      30 
2.  Kézdivásárhelyi KSE 11  7  1  3  77-50    22 

3.  Fortius 2014 Buzău 11  7  0  4  58-47     21 

4.  Remete Kereszthegy 11  6  1  4  48-44     19 
5.    United 2 Galaț              11  6  0  5  39-41    18 
6.          Ceahlăul Piatra Neamț  12  4  0  8  66-58    12 
7.          Gyergyószentmiklós  12  2  1  9  44-71      7 
8.  Pro-Tineret Segesvár  11  1  1  9  41-105      4 

« Csapatunk december óta nagyot fejlődött, ugyanis sorozatban négy győzelmen vagyunk túl. 

«  Eredménytáblázat - M-mérkőzések száma, GY-győzelmek, D-döntetlenek, V-vereségek 
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« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

TUDJA-E, HOGY? 
    1889. januárjában a Bécs melletti 

Mayerlingben Rudolf trónörökös, Ferencz 

József magyar király és Erzsébet királyné 

(Sissi) fia, máig is gyanús körülmények 

között öngyilkosságot követett el. Az egész 

birodalomban gyászolták.  

    1889. március 20-án a trónörökös lelki 

üdvéért Remetén is gyászmisét tartottak. 

Részt vettek a község hivatalnokai, iparo-

sok és kereskedők, diákok is. Egész nap 

minden üzlet és hivatal zárva volt, a közép-

ületekre gyászlobogókat tettek ki. A gyász-

misét Ferenczy Károly gyergyószentmikló-

si plébános, gyergyói egyházi kerület 

főesperese celebrálta. 

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal  

A kommunizmus idején megkérdeznek egy 
székely embert: 
- Mondja kérem, hogy érzi magát ebben a 

rendszerben? 
- Jól. 
- Kifejtené ezt bővebben? 

- Nem jól.  

Ne bántsatok! 
 

     A nevem KV. 2007 áprilisában szület-
tem Gyergyóremetén, és küldetésem van 
arra, hogy pozitív üzeneteket közöljek 
falustársaimnak. Mindezt anyanyelve-
men, magyarul teszem, hiszen   így tu-
dom legkifejezőbben értésükre adni ma-
gam, mondanivalómat.  
      Ez így is volt közel 12 éven át. Nem 
háborgattak semmiben, és már hittem ez 
így is marad, ebben a légkörben fognak 
telni az évek fejem fölött.  
    Folyó év márciusában azonban rossz 
szándékú démon, aki DT névre hallgat, 
megirigyelte sorsomat.  
Egyik napról a másikra gyökeresen meg-
változott az, ami 12 éven át természetes 
volt számomra. A törvény eszközeivel 
akarnak kényszeríteni arra, hogy szá-
momra teljesen érthetetlen módon, olyan 
nyelven beszéljek, ami idegenül hat kör-
nyezetemben.  
     Meggyőződésem, hogy nem babra 
megy a játék. DT és az őt támogatók cso-
portja komoly célt tűzött ki - fölösleges 
energiákat akar kikényszeríteni belőlem, 
elterelni figyelmemet a lényegről, miköz-
ben talán annak örvendene a legjobban, 
ha belefulladnék és megszűnnék létezni, 
semmissé válna az általam hordozott tar-
talom. 
    Ezeket hallva, látva a külvilág nem 
maradhatott közömbös helyzetem iránt. 
Jól eső érzés volt megtapasztalni, hogy 
nagyon sokan együtt éreznek velem, és 
küzdelemre, folytatásra bíztatnak.  
     Megdöbbentő, hogy a XXI. század 
Európájában vagyunk és arra kell paza-
roljam az erőmet, hogy megvédjem ma-
gam igazságát, mivel egyesek ártatlansá-
gom ellenére, bűnösnek találtak. S mi a 
vád? Semmi más, csak annyi, hogy anya-
nyelvemen, magyarul beszélek. 
Ne bántsatok „jó pajtások”! Ha a helyzet 
úgy alakul, a ti nyelveteken is fogok be-
szélni. Addig viszont hagyjatok élni, mert 
falustársaim várják üzeneteimet. 
     Mi újság az újsággal? - kérdezgetik 
nagyon sokan mostanában mifelénk.   
Hogy van KV? Köszönöm szépen jól, vá-
laszolom, ám 2019 márciusának hírei ret-
tegésben tartanak, mert DT ismét bármi-
kor életemre törhet. 
 Ne bántsatok! Élni akarok.  
 

« Pillanatképek a Március 15-i ünnepségről. 

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 


