
 

 
Júliusi események » 2.o 

Énekeljünk Szent Iván-nap  

éjszakáján! » 2.o 

Meghurcolt lelkipásztoraink » 3.o 

XX. Gyergyóremetei Falunapok 

programja » 4.o 

Kirándultunk Borszékra » 6.o 

Fizikailag Biatorbágyon, lélekben 

Gyergyóban » 7.o 

Az Osztályösztönző program  

nyerteseinek kirándulása » 8.o 

Tanítók Napja » 8.o 

  Dr. Urmánczy Nándor nyomában 

» 9.o 

I. Gyergyóremetei Citeratábor  

»10.o 

„50 éves érettségi találkozó   

» 11.o 

Anyakönyv » 10.o 

2019. június ~ XII. évfolyam, VI. szám,  10 oldal                             Havonta megjelenő községi lap                                                    www.gyergyoremete.ro                                                           

KépesVagyok  
 Gyergyóremetei 

ELŐ kép 

« Fenn a hegyen - ahol Isten közelsé-

gében érezzük magunkat. 
« LŐRINCZ BARNABÁS segédlelkész 

     Bizonyára sokaknak ismerős a követ-
kező népi egyházi énekünk:  

„Van egy jó hely, oda megyek,  
lerakom ott a terheket.  

Ott fenn a hegyen van az a hely,  
ahol a szív békére lel,  

a Golgotán áll a kereszt,  
ha bűnös vagy oda mehetsz!”  

      A gyergyóremetei népnek is van egy 
szent hegye, ahová immár tizenegyedik 
éve zarándokol fel. Egy hegy, ahol a Jóis-
tentől lelki békét, lelki nyugalmat, erőt 
kér a mindennapokhoz.  
Minden év pünkösd utáni szombaton 
felzarándokolunk Hegyesbükkre, ahol 
évente egyszer mutatunk be szentmisét a 
szabadtéri oltárnál.  
    Ebben az évben a zarándokmise 
celebránsa és szónoka Lőrincz Barnabás 
helyi segédlelkész volt, aki a szentbeszéd-
ben elmondta : „Ne feledjük el, hogy az 

Ószövetségben az Istennel való találkozásnak 
a helye mindig a hegy volt. Mi is feljöttünk a 
hegyre, hogy kiszakadjunk a hétköznapok for-
gatagából, és hogy Isten közelségében érezzük 
magunkat. Ha nyitott a szívünk és kitárjuk 
lelkünket az Istennek, megérezhetjük az Ő 
nagy kegyelmét, szeretetét és ezáltal mi is el-
mondhatjuk, amit a Tábor-hegyén elmondott 
Péter, Jakab és János apostol: Uram, jó nekünk 
itt lennünk.”  
    A szentmise után elénekeltük nemzeti 
imánkat a himnuszt, majd ezt követően 
az ünneplés tovább folytatódott a 
hegyesbükki határban, közös ízletes 
ebéddel és jó hangulatban.  
     Megköszönjük a zarándokhely megál-
modóinak és szervezőinek az áldozatho-
zatalaikat, munkájukat, hogy minden 
évben megszervezik és ünneppé teszik 
ezt a napot. A Jóisten áldja és oltalmazza 
életük minden napját! 

HEGYESBÜKK,  
AHOL ÉVENTE EGYSZER MISÉZNEK 
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JÚLIUSI ESEMÉNYEK  

 
GYERGYÓREMETEI MODERN- ÉS  

TÁRSASÁGI TÁNCTÁBOR 

2019. július 1-13 között a Step Dance Sport-
klub és a Tolvajos Remetei Ifjúsági Szerve-

zet megszervezi a XI. Gyergyóremetei  
Modern- és Társasági Tánctábort. 
Helyszín a központi tornaterem. 

A tánctábor támogatója Gyergyóremete  
Önkormányzata. 

 

GYERGYÓREMETEI IFJÚSÁGI- ÉS  

GYEREK FÚVÓSTÁBOR 

2019. július 8-12 között magyarországi és 
hazai oktatók közreműködésével,  

a Remetei Zenei Egyesület megszervezi  
a Gyergyóremetei Ifjúsági- és  

Gyerek Fúvóstábort. 
 

DÍJUGRATÓ REGIONÁLIS BAJNOKSÁG 

2019. július 13-án, szombaton, 10 órai kez-
dettel Díjugrató Regionális Bajnokságnak  

ad helyet a  helyi lovasklub pályája. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak  

a szervezők! 
 

XX. GYERGYÓREMETEI FALUNAPOK 

2019. július 13-14 között Gyergyóremete 
Polgármesteri Hivatala és az Együtt  
a Jövőnkért Egyesület megszervezi  
a XX. Gyergyóremetei Falunapokat. 

Helyszín a nagypálya. 
 

IV. KARDVÍVÓ TÁBOR 

2019. július 15-20 között a Kereszthegy S.E. 

megszervezi a IV. Kardvívó Tábort. 
Helyszín a sportcsarnok. 

Jelentkezés és bővebb információ  
a sportcsarnok adminisztrátoránál. 

 

50 ÉVESEK KORTÁRSTALÁLKOZÓJA 

2019. július 20-án, szombaton, az 1969-ben 
születettek megszervezik az 50 éves 

kortárstalálkozójukat. 
 

AUTÓK MEGÁLDÁSA 

2019. július 21-én, vasárnap a szentmisék 
után lesz az autók megáldása. 

 

VIII. HAGYOMÁNYŐRZŐ 

KÉZMŰVESTÁBOR 

2019. július 22-26 között a Csutakfalváért 
Egyesület kézművestábort szervez                                                                         

a Csutakfalvi Svájci Háznál.   
 

XIII. CSUTAKFALVI SVÁJCI NAPOK 

2019. július 27-28 között, szombaton és va-
sárnap, a Csutakfalváért Egyesület  

megszervezi  a XIII. Csutakfalvi Svájci  
Napok nevű rendezvénysorozatot. 

Helyszín a Csutakfalvi Svájci Ház udvara. 
 
 

    Szent Iván hava a nyári meleggel és 
az egyre növekvő napjaival elhozta a II. 
Jeles Napok harmadik alkalmát. 

     Ez alkalommal a júniusi hónap név-
adó jeles napjára rögzítettük a kézműves 
foglalkozásainkat és a néptáncos, népda-
los együttlétünket. Mivel nem tudunk 
arról, hogy ez jellemző lenne a mi vidé-
künkre, nem az volt a célunk, hogy a 
falunkra jellemző hagyományainkat 
megtartsuk, hanem hogy a Szent Iván 

naphoz, vagyis a nyári napfordulóhoz 
fűződő tűzugrás, parázson járás élményé-
ben legyen részünk. 
     A nyári napfordulókat már a keresz-
tény egyház létrejötte előtt is megünne-
pelték, így az ókori egyiptomiaknál, a 
közel-keleti népeknél és az ősmagyarok-

nál is. A keresztény egyház a pogány 
szokásokat nem tudta nyom nélkül eltün-
tetni, ezért szent ünneppé tette azokat. 
Így a pogány szokás megmaradt ugyan, 
de már keresztény vallási töltetet kapott. 
A keresztény vallás a nyári napforduló 
védőszentjévé Keresztelő Szent Jánost 

tette meg, amelyből később átalakult a 
Szent Iván napjává.  
    Ehhez az ünnephez, amelyről már az 

1400-as évektől kezdve találhatunk írá-

sos emlékeket, számos hiedelem kötődik. 
A Szent Iván - napi tűznek egészséget 
hozó hatásán kívül szerelemvarázsló, 
párösszeolvasó ereje is volt. Ám, ehhez 
át kellett ugrani a tüzet. Úgy tartották, 
hogy ez a tűz megvéd a ködtől, a jégeső-
től és a dögvésztől, vagyis azoktól a rossz 
dolgoktól, amelyek egy földműves gaz-

daságában jelentős károkat okozhattak 
volna.  
    Június 24-én a megszokottól eltérően 

az esti órákban telt meg élettel a csutak-
falvi Balás Jenő Általános Iskola udvara 
és nemcsak gyerekekkel, hanem sok-sok 
felnőttel. Vidám és barátságos együttlét 
kíséretében mindenki feltalálta magát és 
elfoglaltságot keresett és kapott is magá-
nak.  Míg a férfiak és a nagyobb fiúk a 
tüzet készítették elő, addig a gyerekek a 

felnőttek segítségével kézműves foglal-
kozásokon vettek részt: a varrás csínját-
bínját tanulhatták a varrókör asszonyai-
tól, a nemezelés fortélyait ismerhették 
meg Ági és Renáta néni tanácsai alapján, 
valamint a csutakfalvi szülők segítségé-
vel lámpásokat készíthettek. Ez alatt Ku-

csera Tamás, aki a Szent György Lovag-
rend tagja, a fiúknak különböző korabeli 
fegyvereket mutatott be: fakardokkal 
küzdhettek, íjászkodhattak, valamint ki-
próbálhatták a hajítófegyvereket is, mint 
a csatacsillagot és a lándzsát.  
    A kialakuló tűz körül helyet foglaltak 

tisztelt meghívottaink, az idős népdalcso-
port tagjai. Ők voltak az est fénypontjai, 
hisz ünnepi ruhájukban, lelkes énekük-

kel, tisztes jelenlétükkel példát mutattak 

nekünk, hogy törekedjünk jókedvben, 
tisztességben, derűsen járni az élet útján.   
Az ő éneküket kísérték az erre az alka-
lomra verbuválódott zenészeink: Simon 
István volt a prímás, Balázs-Bécsi Csaba 
gardonnal és Vadas László, a citeratanár 
harmonikával kísérte az énekszót.  

(Folytatás a 10. oldalon) 

Énekeljünk Szent Iván-nap  
éjszakáján! 

« A nyári napfordulóhoz fűződő tűzugrás, parázson járás élményében volt részük a jelenlévőknek.  



3KOR kép 

    Nemrég Ferenc pápa Balázsfalván 

boldoggá avatott hét görög katolikus 

püspököt, akik a kommunizmus áldo-

zatai voltak. A kommunista diktatúra 

mindig megtalálta módszereit, hogy 

leszámoljon a másképp gondolkodók-

kal, vélt vagy valós ellenségekkel: 

börtön, kínzás, kiéheztetés, deportá-

lás, kényszermunka, stb.  

    A kis közösségeknek is megvoltak a 

maguk kommunista áldozatai. Ilyen 

volt Remetén Pál Elek plébános és 

Kovács Jakab káplán. 
 

    Pál Elek 1902-ben született 

Székelyszentkirályon. Középiskoláját 

Székelyudvarhelyen a Katolikus Fő-

gimnáziumban (ma Tamási Áron Lí-

ceum) végezte el 1919-ben, teológiai 

tanulmányait Gyulafehérváron 1924-

ben fejezte be. 

    A ’30-as években Parajdon volt plé-

bános. 1940 őszén Márton Áron püs-

pök Remetére helyezi. Az egyházkö-

zség vezetője és lelki gondozója 1949. 

június 13-ig, letartóztatásáig. Észak-

Erdély visszacsatolása Magyarország-

hoz új feladatok elé állította az egyhá-

zat. Pál Elek szorgalmason dolgozott a 

Hangya szövetkezetek megszervezésé-

ben. Támogatási hálózatot hozott létre 

a nagycsaládosok megsegítéséért. 

1942 után a frontharcos-hadirokkant - 

vagy a háborúban elesett katonák csa-

ládjait támogatta. Ő építtette a csutak-

falvi Árpádházi Szent Margit és a 

kicsibükki Szent István kápolnákat. 

Kicsibükköt „Istvánfalvának” nevezte. 

Ő rendelte a kicsibükki kápolna oltár-

képének tekinthető, Szent István Szűz 

Mária oltalmába ajánlja az országot 

témájú festményt. 

    1948-ban a szovjet mintára beveze-

tett államosítás és az államnak az egy-

háztól való elválasztása után a kom-

munista hatalom öt éves tervet dolgo-

zott ki az egyház és a vallás felszámo-

lására. 

     Hamarosan mintegy 1000 embert, 

papokat és a vallás védelmében fellépő 

világiakat is tartóztattak le. Egymást 

érték a provokációk és a koholt vádak 

alapján történő koncepciós perek. En-

nek lett áldozata Pál Elek plébános és 

segédje Kovács Jakab káplán is. 1949-

ben a május 1-i 

ünnepélyen a papnak is részt kellett 

vennie. Az ünnepi gyűlés után követ-

kezett volna a felvonulás, de ekkor 

megszólalt a nagymisére hívó harang. 

Pál Elek mondta az embereknek, hogy 

aki teheti, jöjjön a szentmisére. Így a 

felvonulásból nem lett semmi, de Pál 

Eleket azzal vádolták, hogy szabotálta 

a május 1-i ünnepélyt.  

    A következő esemény: egy éjszaka 

eltűnt a községi faliújság tábla. Más-

nap megtalálták a temetőben félig el-

égve. Természetesen, kiket, másokat 

vádoltak, mint a papokat. A templom-

téri iskola ablakainak betörésével is a 

plébánost meg a segédjét vádolták. 

     Közben az események súlyosbodá-

sa miatt Kovács Jakab hazament 

Nyárádremetére, de meggondolta ma-

gát és gyalog visszajött Remetére. 

    1949. júniusában egy vecsernye al-

kalmával Borbély Bartis Etelka a pa-

dok között előmenve az oltárhoz fél-

hangosan figyelmeztette a plébánost: 

„megjött a fekete autó” (Ez volt a 

szekuritáté fogolyszállító autója). A 

híveknek ekkor még sikerült megvéde-

niük a papjukat. Nem hagyták el a 

templomot, hanem addig mondták a 

rózsafűzért, amíg a szekuritáté emberei 

megunták a várakozást és elmentek. A 

plébános az éjszakát a szomszédjánál 

Nyircsa Jánosnál töltötte, (aki ezzel 

nagy kockázatot vállalt) mert tudta, 

hogy fogják keresni. Végül káplánjá-

val letartóztatták és bevitték Gyergyó-

szentmiklósra. Iszonyatosan megkí-

nozták őket. Kovács Jakabnak még a 

fogait is kitörték arcul verés közben. 

Kolozsvárra vitték őket, majd Brassó-

ban a hadbíróság hét év börtönt szabott 

ki rájuk. Ebből négy évet Szamosújvá-

ron töltöttek le egy zárkába zárva. Pál 

Elek még megjárta a Duna-delta fo-

golytáborait is. 

    Szabadulása után Fehéregyházára 

helyezték plébánosnak. A börtönökben 

gumibottal „kezelt” feje szemidegei-

nek bénulása következtében látását 

teljesen elveszítette. 1978. június 12-én 

halt meg. Itt is van eltemetve, Fehér-

egyházán, amelyiknek határában vala-

hol nyugszik Petőfi Sándor is. 

    Májusban kutattam fel Fehéregyhá-

zán a magyar temetőben Pál Elek sír-

ját. Bárkitől érdeklődtem, mindenki 

ismerte vagy hallott róla és nagy tiszte-

lettel emlegették, útba igazítottak, 

hogy hol találom meg a sírját. Örö-

mömre szolgált a temetőben gondo-

zott, virágokkal beültetett sírja. 

    Az emlékezés és a tisztesség úgy 

kívánja, hogy megemlítsem azokat a 

remeteieket, akik akkor Pál Elek plé-

bános mellett kiálltak, védelmükbe 

vették, amiért a szekuritáté őket is 

meghurcolta: Kábdebó Paula, György 

M. Istvánné, Portik Kócsi Istvánné, 

Péter Albertné, Laczkó Erzsébet taní-

tónő, Madarász Imre eszenyői, Czikó 

Imre ács és mások. Ezek az emberek 

már nem élnek, de az Isten nyugtassa 

és adjon örök boldogságot nekik. 

 

 

« A képen Pál Elek esperes-plébános sírja a fehéregy-

házi temetőben. 1978. június 12-én hunyt el.  

Meghurcolt lelkipásztoraink 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 



4          KÖZ kép 



5   KÖZ kép 

2019. július 27, szombat 
 

20:00—CSŰRDÖNGÖLŐ –Táncház  
          a Svájci  Ház rendezvénycsűrjében 
 

   2019. július 28, vasárnap 
 

12:00 - ÜNNEPI SZENTMISE 
           A csutakfalvi Szent Margit kápolnában 
 

13:30  - GYERMEKFOGLALKOZÁSOK   
          (Agyagozás, arcfestés, stb.) 
          A Csutakfalvi Svájci Ház udvarán 
 

15:00 - A XIII. CSUTAKFALVI SVÁJCI  
           NAPOK HIVATALOS MEGNYITÓJA 
 

15:15—A GYERGYÓREMETEI VARRÓKÖR     
           KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 
        

15:30— A gyergyóremetei „Sirülő” Nép-
tánccsoport és a Szentegyházi Veteránok 
Néptánccsoport műsora 
 

17:00—Az IndepenDance Táncegyesület    
         valamint  a Step Dance Sportklub     
          helyi csoportjainak előadása 
 

17:30—A GYERGYÓREMETEI IFJÚSÁGI  
              FÚVÓSZENEKAR MŰSORA  
 

18:30—GOZEFINI BŰVÉSZMESTER előadása 
 

19:30—UTCABÁL 
              Zenél Laczkó Gyula és zenekara. 
21:00—TOMBOLASORSOLÁS,  
              majd az utcabál folytatódik.  
23:00—Zárás 
 

    A nap folyamán gyerekprogramok zajlanak. A 
helyszínen étel, ital és tombolajegy vásárolható. 
    A rendezvény főtámogatója Gyergyóremete Ön-
kormányzata. 
   A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

XIII. CSUTAKFALVI –
SVÁJCI NAP 
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     A remetei speciális gyermekcsoport 
idén is élménydús nyári kiránduláson ve-
hetett részt. Ez alkalommal Borszékre láto-
gattunk el.  
    Mint minden évben nagy izgalommal és 
örömmel ültek fel az iskolabuszra tanítvá-
nyaink. Egyesek számára ismerős helyre 
mentünk, hisz négy éve már volt egy bor-

széki kiruccanás. Viszont akadt, aki szá-
mára idegen volt a hely, és friss élménye-
ket hozott ez az út.  
     Kirándulásunk legfőbb célja az önálló 
életre való nevelés. Ugyanakkor fontos a 
figyelem és összpontosítás fejlesztése is, 
valamint a természetről szerezhető tudás 

elmélyítése a gyermekek emlékezetében. 

Egy ilyen kirándulás során fejlődhet az 
együttműködési készség, a feladattudat, a 
kitartás, a mozgáskultúra, és az egymásra 

való odafigyelés, empátia. 
Ezeket a célokat, tartalmas kikapcsolódás 
közben, és vidám hangulatban sikerült 

elérnünk közösen, gyermekeknek és neve-
lőknek. A tanulóink a megszokott hétköz-
napi élethelyzetekből kilépve új kihívások-
kal kerültek szembe, ezáltal nagyobb akti-
vitásra kényszerültek, és mindez hozzájá-
rult személyiségük fejlődéséhez. Hiszen a 
gyerekeknek testi, lelki, szellemi gyarapo-
dásukhoz szükségük van új élményekre. 

    A helyszínre érkezve mindenki birtokba 
vette a szobáját, kicsomagolt. Ebéd előtti 
rövid sétát terveztünk. Ebéd után kirándu-
lásunk csúcspontjához érkeztünk, hiszen 
meglátogathattuk a borvíz-töltődét, vagyis 
a palackozó üzemet. Nagyon nagy élmény 
volt mindenki számára ez a gyárlátogatás! 

A gyerekek tágra nyílt füllel és szemmel 
hallgatták, néz-
ték a szakembe-
rek bemutató 
előadásait. Vé-
gignézhették a 
víz és az üdítő 

ital palackozásá-
nak, csomagolá-
sának a folya-
matát, amit ro-
botok végeztek.  
Hálásan köszön-
jük a gyár mun-
katársainak a 

szíves fogadta-
tást, a meleg 
vendégszerete-
tet, a mosolyu-

kat, és hogy ott lehettünk!   
 Ezután felkerestük a szállásunkhoz közel 
lévő borvíz kutakat, a Petőfi és Kossuth 

forrást. Vizüket jóízűen megkóstolták a 
gyerekek. Jobb szomjoltó, minta borvíz, 
talán nincs is ebben a nyári nagy meleg-

ben. 
    Vacsora előtt a Tündérkerti foci sem 
maradhatott el, ahol felszabadultan játszot-

tunk a gyerekekkel. Hazaballagva a gyere-
kek fáradtak voltak, így a vacsora és a tisz-
tálkodás után jöhetett a jól megérdemelt 
pihenés.  
    Reggel mindenki élénken, kipihenve 
kezdte a napot. Reggelizés után búcsút 
vettünk kedves vendéglátóinktól, megkö-
szönve azt a gondoskodást és szeretetet, 

amit tőlük kaptunk.  
    Ekkor kezdetét vette a Tündérkerti túrá-
zásunk, barlangnézésünk. Nagyon meleg 
nap elé néztünk, így az első úti célunk a 
Jégbarlang volt, aminek nyári átlaghőmér-
séklete 9,6 C fok. Ide szinte bemenekül-
tünk a nap forró sugarai elől. A turistaös-

vényen továbbmenve beereszkedtünk a 
bányaútba, megcsodálva az otthagyott 
kőtömböket. Kiértünk egy kilátóhoz, 
ahonnan az egész bánya és a gyönyörű táj 
elénk tárult. A turistasétányon továbbha-
ladva, amelynek jelzéseit a gyerekek nagy 
figyelemmel követték, a Medve barlang-

hoz értünk. A legenda szerint medvék is 
tanyáztak ott régen. A hosszú túra után 
jólesően elfáradtunk. A gyaloglás és mász-
kálás fáradalmait viszont már otthon pi-
henték ki a gyerekek, mivel kirándulásunk 
végéhez értünk. Boldogan, vidáman és 
feltöltődve indultunk hazafelé.  
    A programok megvalósításában, sikerült 

kitűzött céljainkat elérjük, tapasztalataink, 
észrevételeink pozitívak.  
     Az „Együtt a jövőnkért” Egyesület kö-
szönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal-
nak, a helyi Önkormányzatnak és minda-
zoknak, akik közbenjártak, hogy kirándu-
lásunk programja megvalósuljon. A szü-

lők és gyerekek egyöntetűen nagyra érté-
kelik az egyesület munkáját.  
 

« A Tündérkertben a túrázók útja a kilátóhoz vezetett, ahol kilátás nyílik a gyönyörű tájra.  

« ANGI MÁRIA-MAGDOLNA gyógypedagógus 

      Gyergyóremete Község Polgármesteri Hivatala, (Hargita 

megye 537250, Cseres Tibor tér 10 szám, telefon 0266352101, ema-

il: office@gyergyoremete.ro),  a 7/1996-os Kataszteri és Ingat-
lan Nyilvántartási törvény 14-es bekezdés (1) és (2) cikkelye, 
valamint a törvény módosításai és kiegészítései értelmében, 

felhívja az érdekeltek figyelmét a község belterület-
ének Kataszteri-technikai (CESAR) dokumentációjá-

nak kifüggesztésére 2019. június 21 és augusztus 19 között. 
    A felhívás román nyelven a község honlapján elolvasható. 
    A teljes dokumentáció szintén a www.gyergyoremet.ro ol-

dalon megtekinthető vagy a következő linken:  
https://drive.google.com/drive 
folders/1dJzEED7Cjt1dnubKVRHoz6_gvcEf_sfK?

usp=sharing 
     A dokumentációt meg lehet tekinteni és az esetleges 

kiigazítási kérelmeket ebben az időszakban munkanap-

okon 8-16 óra között lehet benyújtani a Polgármesteri Hi-

vatal székhelyén, valamint elküldeni az országos Kataszter 

és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség honlapjára. 

 

ELŐZETES FELHÍVÁS A KATASZTERI  TECHNIKAI  
DOKUMENTÁCIÓ KIFÜGGESZTÉSÉRŐL 

« Laczkó-Albert Elemér polgármester 

Kirándultunk Borszékra 

mailto:office@gyergyoremete.ro
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    2019. június 21-23 között szervezték 
meg Biatorbágyon a Városünnepet, 
ahová rendhagyó módon meghívták a 

testvértelepüléseiket, így 
Gyergyóremete küldöttségét is többek 
között. 

A csoport néhány felnőttet leszámítva 
zömében a „Sirülő” Néptánccsoport 
tagjaiból állott és aki attól tartott, hogy 
a gyerekekből illetve ifjakból álló csa-
pat nem úgy viselkedik, ahogyan ilyen 

helyen illik, az kellemesen csalódott. 
     Pénteken este, megérkezésünk után 
nem sokkal megtörtént a hivatalos test-
vérvárosi küldöttségek fogadása és 
nem kis meglepetésünkre az esti kon-
cert fellépői visszahoztak gondolatban 
Gyergyóba, ugyanis a gyergyószent-

miklósi Bagossy Brothers Company 
együttes koncertezett aznap este Bia-
torbágyon. Nagyszerű érzés volt halla-

ni és látni, hogy a koncert magyaror-
szági hallgatósága ismerte és énekelte 
a számok zömét.  

     A második napon vendéglátóink 
egy kellemes városnéző biciklis túrára 
vittek el. Sajnos nem volt időnk végig 
járni a tervezett utat, hiszen a csoport 
nem csak szórakozni, hanem 

„dolgozni” is ment, a délelőtti órákban 
színpadbejáró próbát kellett tartsunk a 
színpad későbbi foglaltsága miatt. 
    A felvonulás és az ünnepélyes meg-
nyitó után már kezdetét vették a külön-
böző kulturális műsorok, amelyben mi 
is lehetőséget kaptunk.  

Mondanom sem kell, a tikkasztó me-
legben közel ötven percen át táncolni 
igazi embert próbáló cselekedet volt, 

de néptánccsoportunk tagjait nem 
olyan fából faragták, hogy ez az táncuk 
minőségének a róvására ment volna. 
A munka után jöhetett volna a szóra-
kozás, de a vihar elmosta az esti kon-
certet, így maradt a szálláshelyen lévő 
játékok sorozata (csocsó, asztalitenisz). 
Jó kis csapatösszekovácsoló délutá-

nunk volt. Talán sikerült egy kicsit 
szorosabb kapcsolatot létrehozni tán-
cos, oktató és csoportvezető között. 
A szombat délután sem telt el gyergyói 
vonatkozás nélkül, ugyanis bemutatás-
ra került Orbán László prelátus úrnak 
Találkozásra várva című könyve. 

     A harmadik napon, vasárnap ka-
landparkban tölthették a délelőttöt tán-
cosaink. Sok érdekes és nehéz akadály-
lyal kellett megküzdjenek gyerekeink, 
de kellemesen szórakoztak vendéglátó-
ink kedvességének is köszönhetően. 
Délután ismét kulturális programok 

közül válogathattak az érdeklődők, 
majd az ünnepsorozatot záró koncert 
után nyugovóra tértünk, mert másnap 
reggel indultunk is haza.  
A vasárnapi nap folyamán több 
gyergyóremeteivel volt szerencsénk 
találkozni, akik a közelben dolgoztak 
és kijöttek, hogy találkozhassanak az 

oda ellátogató falustársaikkal. 
     A hétfői hazautazást követően már 
kellett készülni az újabb kihívásokra. 
Ezek már nemcsak lélekben, hanem 
fizikailag is Gyergyóban tartottak. Ké-
szülni kellett a borzonti és a 
gyergyóújfalvi fellépésekre. 

     Összegzésként elmondhatjuk, hogy 
egy sikeres, élményekben gazdag hét-
végén vagyunk túl.  
Pihenésre nem nagyon volt időnk, de 
ez már kezd megszokottá válni. 
    Köszönet Gyergyóremete Önkor-
mányzatának az ingyenes szállítást és 

biatorbágyi vendéglátóinknak a ven-
déglátást és a sok szép programot, 
amelyet azért szerveztek, hogy nekünk 
élménydúsabban teljen az ottlétünk. 
Reméljük náptáncműsorunkkal rész-
ben sikerült meghálálni kedvességüket, 
a többit majd megpróbáljuk a XX. 
Gyergyóremetei Falunapok alkalmával 

viszonozni.    

 « PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

Fizikailag Biatorbágyon, lélekben Gyergyóban 

« A néptánccsoportunk tagjaira a színpadi fellépés élményén túl kalandpark és biciklitúra is várt.  

« A nyári melegben közel ötven percen át táncolni igazi embert próbáló cselekedet volt a táncosok részéről.  
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« BORSOS ANNAMÁRIA iskolapszichológus 

Honismereti kirándulás  
pedagógusoknak 

 

    2019. június 27-én 17. alkalommal került sor a Romániai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége által megszervezett honismereti 

kirándulásra, ezúttal Erdővidékre  Ez alkalommal megnéztük a 
homoródkarácsonyfalvi Sissi emlékművet, az erdőfülei kopjafás 
temetőt és Gábor Áron vashámorát, Apácán az unitárius templo-
mot és az Apáczai Csere János emlékszobát, Bölönben az unitá-
rius templomot, az Erzsébet királynő emlékparkot és Bölöni Far-
kas Sándor szülőházát, a miklósvári Kálnoky kastélyt, a köpeci 
református templomot és az 1849-es emlékművet, valamint a 
vargyasi Daniel kastélyt.   

     Újra rácsodálkozhattunk Erdély természeti szépségeire, idő-
utazásban lehetett részünk a sok történelmi eseményt idéző em-
lékmű, épületek (templomok, kastélyok) láttán.  
    Köszönettel tartozunk Laczkó- Szentmiklósi Endre kollégánk-

nak, aki szakszerűen irányította a figyelmünket, eleveníttette 
vagy éppen kiegészítette történelmi ismereteinket, valamint  az 
Avully – Remete Alapítványnak, aki anyagilag 

támogatott.  

Az Osztályösztönző program  
nyerteseinek kirándulása 

 
     A Fráter György Általános Iskola tanulói a 2018-2019-es 
tanévben egy osztályösztönző programban vettek részt. Az V-
VIII-as osztályok októbertől májusig mérték össze erejüket a 

hetenkénti értékelések során az iskolai és tanórai viselkedé-
sük, az osztálytermek tisztasága, épsége és díszítettsége terén, 
valamint félévenként az osztály tanulmányi eredményei és a 
rendezvényeken, versenyeken való részvétele is értékelésre 
került. 
      A versenyt az V.A  és a VI.C osztályok nyerték, melynek 
jutalmául részt vehettek egy kétnapos kiránduláson 

Csomafalván az Ózon Turist Panzióban, június 20-21 között. 
A diákoknak lehetőségük nyílt személyes és közösségfejlesztő 
tevékenységekre, és kikapcsolódásra is. 
A kirándulást támogatta Gyergyóremete Önkörmányzata, a 
Fráter György Általános Iskola és a Fráter György Általános 
Iskola Szülőbizottsága. 
     A kirándulásról és az élményekről a leghitelesebben a diá-

kok mesélhetnek:  
„Nagyon jól éreztem magam, minden nagyon jó volt. A für-
dés, szaunázás, labdázás, focizás minden nagy élmény volt. Jó 
volt csak rövid volt!” 
„Nagyon tetszett a kirándulás, főleg a fürdés része. Jó volt 
együtt utazni az osztálytársaimmal, együtt játszani, és egy 
nagyon szép élmény marad.” 
„Nekem nagyon tetszett a kirándulás, mert volt uszoda, na-

gyon finomak voltak az ételek és sok jó dologban fejlődtünk.” 

„Nekem nagyon jól telt ez a hétvége. Sok új élménnyel 
gazdagodtam. Nagyon jól szórakoztunk, fociztunk, füröd-
tünk és ping-pongoztunk. Örülök, hogy részese lehettem.” 
„Nekem nagyon jól telt ez a két nap. Volt esélyünk nagyon 
sokat játszani és ezt ki is használtuk. Nagyon sokat füröd-
tünk és sokat szórakoztunk.” 
„Nagyon jó volt ez a két nap, nagyon sokat játszottunk 

együtt, de a legjobban az tetszett, amikor fürödtünk!” 

„Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a kirándulás, mert na-

gyon jó volt a társaság, a szállás, meg összességében min-
den! Nagyon-nagyon jók voltak a programok, de különösen 

az fürdés tetszett, meg a lábvollé! Emlékezetes élmény ma-

radt szerintem mindenki számára!” 

„Nekem egyszerűen minden tetszett! A foci pályától,az 
ebédlőtől a szállásig. Csodás volt ez a két nap, de a fürdés 

tetszett a legjobban. Na, meg a közösen elfogyasztott reg-

geli, ebéd, vacsora. Ezért megérte egész évben dolgozni!” 

« A diákoknak lehetőségük nyílt személyes és közösségfejlesztő tevékenységekre, és kikapcsolódásra is. 

« BALÁZS TERÉZ tanítónő 
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Tanítók Napja 
 

    Június végéhez közeledve ez évben is megünnepeltük a 
Tanítók Napját június 28-án, pénteken. 
    Ünnepségünket megemlékezéssel kezdtük, megadtuk a 
temetőben nyugvó kollégáinknak a tiszteletet. Előbb néhá-
nyan a ditrói temetőbe mentünk, majd a remetei temetőbe 
sétáltunk ki, ahol Bakó Antal plébános úr köszöntött és 
együtt imádkoztunk. Ezután az iskolában dolgozók 

(pedagógusok, kisegítő személyzet, esperes úr) sírjára tettünk 
egy kis csokrot. Végül a pedagógusok tiszteletére állított em-
lékoszlopra helyeztünk el egy kis koszorút. 
     A Fráter György Általános Iskolában folytattuk az ünnep-
ségünket, ahol Maștaleriu Erzsébet igazgatónő az intézmény 
és a Pedagógus Szövetség nevében is méltatta a közösség 
egész évi kitartó, emberséges, lelkiismeretes, áldozatos, érté-

kes munkáját. Ezután a nyugdíjba menő társainkat, Trucza 
Évát és Trucza Árpádot  valamint Laczkó-Szentmiklósi End-
rét, köszöntöttük méltatva tevékenykedésüket és kiemelkedő 
munkájukat, amelyeket a gyermekek oktatása, nevelése érde-
kében oly sok éven át tettek. 
    Szeretettel és megbecsüléssel kívánunk nekik hosszú, bol-
dog, jól megérdemelt nyugdíjas éveket erőben és egészség-

ben! 
 « BALÁZS TERÉZ , a helyi Pedagógus Szövetség elnöke 

Dr. Urmánczy Nándor 
nyomában 

 

     2019. május 17-én részt vettünk egy vetélkedőn, ame-

lyet a maroshévízi székhelyű Dr. Urmánczy Nándor 

Egyesület szervezett névadójának tiszteletére. A csopor-

tos vetélkedőt „A mi országunk a Kárpátok országa… „ 

címmel hirdették meg, és Urmánczy életéről és munkás-

ságáról kellett számot adnunk. Nagy örömünkre sikerült 

megnyernünk az első helyezést, és egy ötnapos, élmé-

nyekkel teli tanulmányi kirándulással jutalmaztak ben-

nünket Magyarországra, Budapestre.  

    A kiránduláson az első három helyezett vehetett részt, 

így együtt utaztunk a maroshévízi cserkészcsapattal és a 

gyergyósalamási csoporttal. A mi csapatunk tagjai: Pál 

Laura, László Nikoletta, Laczkó-Albert Eszter és Simon 

Máté. Felkészítő tanárunk Laczkó-Szentmiklósi Endre, 

történelem szakos tanár. 

 A kirándulás június 16-án kezdődött. Kora hajnalban 

indultunk Remetéről, majd csatlakoztak hozzánk a kirán-

duló társaink is. Hosszú utazás után délutánra megérkez-

tünk Csepelre, és elfoglaltuk a szálláshelyünket az Ifjú-

sági Táborban. Ezek után elindultunk, hogy megtekint-

sük a közelben álló Dr. Urmánczy Nándor életnagyságú 

szobrot. 

    Hétfőn Csepel alpolgármesterével találkoztunk, 

Morovik Attilával. Ezen a találkozón Györfiné Gáll Edit 

és Csizmarik Anna ajándékcsomagokat adtak át nekünk. 

Később csatlakozott hozzánk Dénes Krisztina, aki a bu-

dapesti Reintegratio Alapítvány elnöke. Az ő közremű-

ködésével juthattunk el az Országházba, ahol találkoz-

tunk Veress László államtitkár úrral, akinek átadtunk 

egy Gyergyószentmiklóson készült házi kenyeret. A lá-

togatás során a Parlament éttermében ebédeltünk, majd 

meglátogattuk a Szent István bazilikát, és az úgyneve-

zett ,,Budapest Eye”-ra is felülhettünk. 

A keddi nap egy csodálatos sétával kezdődött a Margit-

szigeten, melynek során megcsodáltuk az Urmánczy 

Nándor emlékpadot. Ezt követően a Palatinus fürdőben 

lubickoltunk, majd miután kipancsoltuk magunkat, ellá-

togattunk egy  Csokoládé Múzeumba, ahol  megismer-

hettük a csokoládé történetét, és még egy kis kóstolót is 

kaptunk. 

     Szerdán az utolsó kirándulási napra virradtunk. Ezen 

a napon sem unatkoztunk: megtekintettük a Budai Várat, 

majd a Trófea Grill vendéglőben ebédeltünk. Itt csatla-

kozott hozzánk Veress László államtitkár úr és 

Urmánczy Nándor leszármazottja, Gortvay István. Ve-

ress Lászlótól kaptunk egy könyvutalványt, melyre min-

den résztvevő kedvére vásárolhatott. Délután még meg-

látogattuk  a Tropicariumot, ahol sok édes- és sósvízi 

állatot láthattunk. Mikor visszatértünk a szállásra, Füzes 

Péter és Hogenbuch Gabriella jóvoltából pólókat festhet-

tünk. 

    Csütörtökön reggel sok-sok élménnyel és tudással 

gazdagodva indultunk haza. 

     A kirándulásunkat a Bethlen Gábor Alap támogatta. 

Köszönetet mondunk Dénes Krisztina néninek, a 

Reintegratio Alapítvány elnökének, Borbély Lénárd pol-

gármester úrnak és hivatalának, Veress László úrnak, aki 

lehetővé tette az Országház meglátogatását, valamint 

köszönet a minket kísérő felnőtteknek, akik végig vi-

gyáztak ránk a kirándulás napjai alatt. 
                                                                    

« Egy történelmi vetélkedő első helyezettjeiként jutalomkiránduláson vettek részt a nyertesek 

«  Laczkó-Albert Eszter, László Nikoletta és Pál Laura 



Szent Iván éjjelén 
    (Folytatás a 2. oldalról) A későbbiekben Portik-Dobos Péter és Pál 
Zoltán is belekapcsolódott hegedűkísérettel. Egy nagyon szép, idilli-
kus hangulat kísérte a gyerekek kézművesfoglalkozását. Úgy gon-
dolom, hogy gyerekeinknek egy nagyon szép élményben lehetett 
részük, hallgatva a felnőttek szívből jövő éneklését. 
     Amikor a nap eltűnt és közeledett az este, valamint a finom zsíros 
kenyér és tea új erőt adott, elkezdtünk a tűz köré gyülekezni és sor 
került a gyerekek énekére és táncára is, Balázs-Bécsi Orsolya irányí-

tásával. Különleges hangulata volt a táncunknak, hisz a tűz látványa 
és a néha ránk vetődő füstje, amely a csepergő esővel vegyült - pró-
bára tette a kitartásunkat, bátorságunkat.  
    Mire besötétedett a nagyobb tűzünk is elfogyott és a kalandvágyó 
gyerekeink minden biztatás nélkül elkezdték a tűzugrást. A lova-
gunk, Tamás előkészítette a parázs szőnyeget. Ő hozta a nyári nap-
fordulóhoz fűződő szokásokat, amelyek személyes élményeiből 

táplálkoztak, mivel a Csallóközben, ahol hagyományai vannak a 
tűzugrásnak, már vett részt ilyen ünneplésen. Mesélt az elemi erők-

ről, a tűzről, a vízről, a bátorságról, az elhatározásról, a hitről, ame-
lyek a parázson járás apró összetevői. A parázson járás is egy próba-
tétel lehet, egy akadály, nehézség, amit le kell küzdeni, de a végén 

vár a jutalom, a lelki megerősödés. A parázson járásra úgy is lehet 
tekinteni, mint egy lelki megtisztulásra. Az ad bátorságot, könnyebb-
séget, hogy a túlsó felén valaki (pl. a táltos) vár és biztat. Fontos, 
hogy lelkileg is kellőképpen legyünk rá hangolódva. Tamás nem-
csak beszélt és mesélt, hanem adott pillanatban végig is ment a pará-
zson. A felesége várta őt.  Ezután Magdi is végig ment a parázson. 
Letaglózva álltunk. A továbbiakban még ketten éreztek késztetést és 
ki így, ki úgy végig ment a parázson. Felismertük, hogy a kezdetben 

kellemetlennek ítélt esőcseppek igazából áldások voltak.  
    Tovább folytatódott a tűz melletti éneklés. Az éjszaka egyik 
gyöngyszeme a citerások muzsikája volt. Örömünkre Vadas László 
és Csüllög Edina vezetésével a citeratábor résztvevői is belekapcso-
lódtak az ünneplésünkbe és tudásukkal, jelenlétükkel élménytelibbé 
tették az esténket. Az éjszaka előrehaladtával megfogyatkoztak az 
emberek, de ott maradtak azok, akik az iskola tornatermébe rendez-

kedtek be az éjszakai szállásra. 19 tanuló és négy felnőtt töltötte az 
iskolában az éjszakát. A tanulókat éjfél után sikerült lecsendesíteni, 
elaltatni, de a felnőttek pirkadatig őrizték a tüzet. Reggel a szülők és 
Böbe hozták a finom reggelit, amit az iskola udvarán elfogyasztot-
tunk, majd mindenki hazatért. 
  Hangulat, erő, jókedv, vidámság, emberség és jóleső együttlét, kö-
zös ünneplés, éneklés járta át a teret és a lelkünket. Jó volt az iskolá-

ban együtt lenni, az iskola épületéhez most már más kellemes emlé-
kek is fűződnek. 
    Nehéz lenne felsorolni mindazokat, akiknek köszönettel tarto-
zunk, hisz mindenki, aki -akár egy gondolat, jó szó erejéig is - pozití-
van, segítőszándékkal, örömmel vagy akár kíváncsian is belekap-
csolódott ebbe a programba, gazdagította, szebbé tette az együttlé-
tünket. Öröm volt látni, hogy idős és fiatal, gyerek és felnőtt vidá-
man, boldogan, szabadon tud együtt ünnepelni.  

    Isten fizessen Mindenkinek mindent! « BALÁZS TERÉZ tanítónő 
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   I. GYERGYÓREMETEI 

CITERATÁBOR 
 

    2018 őszén indult a citerások toborzása Gyergyóremetén a 

Csoóri Sándor Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Gyergyóremetei Önkományzat támogatásával. Célunk az volt, 
hogy a már majdnem feledében lévő citerás hagyományokat új-
raélesszük azáltal, hogy a hagyományőrzők tudását felfrissítsük, 
zenei kincsüket felgyűjtsük és továbbadjuk a jövő generációi 
számára. E cél megvalósítása érdekében a közösségformálás egy 
olyan rendszerét szerettük volna felépíteni, melyben generáció-

kon átívelő kulturális hidat formálunk a zenét szeretők és a ha-
gyományaikat tisztelők között.  
    Egy év rendszeres oktatás eredményeképpen eljutottunk odáig, 
hogy citeratábort szervezzünk helyi diákoknak és munkánk éves 
lezárásaképpen szép eredményt mutathattunk fel június utolsó 
hetében a gyergyóremetei Balás Gábor Művelődési Ház színpa-
dán. Kicsik és nagyok egyhetes munkája csendült fel, és a hét 
hangulata érződött a nézők felé is.  

    Támogatóink segítségével közös programokat szervezhettünk, 
segítőinkkel megvalósíthattuk azokat.  
Külön köszönet illeti Gyergyóremete Önkormányzatát és a Me-
gyei Kulturális Egyesületet, annak képviselőjét, Kolcsár Bélát. 

De a helyi klubok is részt vállaltak a siker elérésének érdekében: 
Remetei Lovasklub, Remetei Népdalkör, Sirülő Néptánccsoport 

hagyományőrzői, és nem utolsó sorban Rigmányi Lajos 
néptáncoktató, akivel összefogva újra felélesztettük a Kicsi sereg 
hagyományát.  
    Munkánk folytatódik, keressük és várjuk a támogatókat, hogy 
e nemes folyamat ne szakadjon meg. Találkozzunk jövőre ugya-
nitt, legalább ilyen minőségben.  

« A Szent Iván éjszaka egyik gyöngyszeme a citerások muzsikája volt.  

« Kicsik és nagyok egyhetes munkája felcsendült a táborzáró citeragálán is.  

« CSÜLLÖG EDINA és VADAS LÁSZLÓ citeraoktatók 



  A csíksomlyói búcsún csak néhányan 

képviseltük a remetei 18 éveseket, vi-

szont, akik voltunk, igyekeztünk végig 

fegyelmezetten helytállni és végeztük 
a feladatunkat. Öröm volt látni azt a 

sok embert, akik büszkén ránk figyel-

tek, lefényképeztek vagy csatlakoztak 

hozzánk és beszélgetni kezdtek ve-

lünk.  

     Én vittem elől a keresztet, mellet-

tem a két csengettyűs állt, akik ügye-

sen belejöttek a csengettyűzésbe, adva 
egy jó tempót lépéseinknek, a hátunk-

nál pedig ketten vitték a zászlókat.  

Székelyruhába öltözve, a feladatunkat 

végezve, felmentünk a nyeregbe, ahol 

meghallgattuk a szentmisét.  

A végén, amikor többszázezer ember 

énekelte a himnuszt, kirázott a hideg és 

könny csordult ki a szememből. Büsz-
ke voltam, hogy egy ilyen néphez tar-

tozom, a magyarokhoz. Főleg arra, 

hogy székely vagyok.  

    Ez pedig főként a fiataloknak szól: 
Ne szégyelljétek viselni a székelyruhát 

és ne felejtsétek el soha, hogy honnan 

jöttetek! 
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50 éves  
érettségi találkozó   

 
„A szárny megnőtt üresen áll a fészek 

 Csak álom volt a szép diákvilág 
 S mint a fecske alkonyati szélben 

 Ma szárnyat bont egy sereg diák.” 
                         Ady Endre 

    2019. június 15-án 50 éves érettségi találkozóra gyűltünk 
össze a remetei iskolába.  

    Ötven éve már, hogy ballagott az osztály, fiúk lányok, 

összesen 25-en. A találkozón jelen voltunk 15-en, három 

igazoltan hiányzott és heten már örök álmukat alusszák az 
anyaföldben.  

    A remetei templom harangja hívott bennünket a szent-

misére, ahol Lőrincz Barnabás tisztelendő úr nagyon szép 

gondolatokkal emlékezett meg elhunyt társainkról és ró-
lunk. Ezután koszorút helyeztünk el az osztálytársaink sír-

ján.  

    A megemlékezést követően szeretettel várt bennünket 

Maștaleriu Erzsébet iskolaigazgatónő, aki verssel köszön-
tött. Hálásak vagyunk érte! Az ünnepi hangulatot fokozta 

Portik Lőrincz Ernő II. osztályos és Laczkó Blanka V. osz-

tályos tanulók szavalata.  

    Megkezdődött az osztályfőnöki óra, amelyet Kántor Ka-
talin tanárnő tartott. Felcsendült ajkunkról a Gaudeamus is. 

Mindenki gondolatban ott volt azon az 50 évvel ezelőtti 

ballagáson, amikor még fiatalon, reményekkel telve lép-

tünk ki az iskola udvarán a nagybetűs életbe.  
    A sok év utáni találkozásunkkor remegő térdekkel áll-

tunk, hogy számot adjunk az elmúlt 50 évünkről. Mindenki 

megilletődve sorolta fel, hogy mit ért el az évek alatt. Be-

mutattuk egymásnak a családunkat, hogy kivel is dicseked-
het a nagytata, nagymama korban lévő véndiák, mint az 

unokákkal. A hosszú beszélgetések alatt felidéztük a régi 

diákcsínyeket. Az ünnepi ebédkor a vendéglátóhelyiségben 
virággal fogadtak mindannyiunkat - hálás köszönet érte! 

    Amikor már a többség úgy érezte, hogy elég volt a jóból, 

lassan búcsúzni kellett. Úgy köszöntünk el egymástól, 

hogy: találkozzunk 50 év múlva. Ezen mindenki jót derült, 
de ki tudja - lehet, hogy mégiscsak fogunk találkozni 50 év 

múlva, csak nem itt, hanem valahol egy más dimenzióban.  
 

« Ígéretüknek eleget téve, idén a 18 évesek is szerepet vállaltak a csíksomlyói búcsús zarándoklatkor.   « A 2001-ben születettek nevében, Bahnă Eliza 

A csíksomlyói búcsú az ifjak 

szemszögéből 

« PORTIK-LŐRINCZ ÉVA, a kortársak nevében 



Képes Vagyok 
Gyergyóremete község  
havonta megjelenő lapja 

 

 
 

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.   
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ANYAKÖNYV 

Születés 
Nagy Kristóf 

Tóth Tamara 

Tóth Barbara 

Ferencz Aliz 

Portik Annabella 
Nagy Patrik 

Laczkó Ivett 
 

Nász 
   Tóth Tamás és  

  Balázs-Kercsó Timea (május)  
   Ignácz Károly és Küsmődi Emilia 

  Laczkó Zsolt és  

Ábrahám Emese 

   Balázs-Kercsó András és              

Popișter Otilia 

   Ivácson-Barát Lóránt és  

Bakos Andrea 

Ignácz Albert és Kari Enikő 

Balázs Szabolcs és László Nóra 

György Tamás és Mezei Klára 

Portik-Szabó Károly és  

Albert Annamária 

Borbély-Bartis Csaba és  

Károly Katalin 

Bege Csaba és Szász Andrea 
 

Gyász 
Ferencz Mária  1943 

Csortán Veronika  1938 
Ferencz Brigita  1935 

Goga Róza  1929 

Laczkó Anna  1949 

Nagy-György Anna  1929 

Portik Rozália  1952 

Brassai terézia  1934 

Petréd Margit  1942 

Portik-Bakai Berta  1934 

Nagy Dezső  1942 

KÖR kép 

TUDJA-E, HOGY? 
     

A második gyógyszertár 
   
    1908. júliusában a gyergyószentmikló-
si tanács egy második gyógyszertár 
megnyitására tett hirdetést, amelyre ha-
marosan jelentkezett Novák István na-
gyenyedi gyógyszerész.  
    A konkurenciára érzékeny addigi 
gyógyszertár (1854-től) akkori tulajdo-
nosa Eránosz Bogdán óvást nyújtott be 
Novák ellen, de elveszítette a fellebbe-
zést.  Így létesült a második gyógyszer-
tára a gyergyói járásnak. 
     

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal  

ANEKDOTA 

« A tanévzáró örömünnep sokak számára, amely alkalmat teremt a 

hálaadásra, megpihenésre és feltöltődésre. 

   Két székely találkozik.  
- Mi a baj, sógor? - kérdezi az 

egyik. 
- Az van elég! Rettenetesen fáj a fo-

gam! - panaszolja. 
- Há' mé nem húzatod ki? Ha az 

enyém volna, én már rég kihúzat-
tam volna! 
- Ez az! Ha a tiéd lenne, már én is 

kihúzattam volna! 

FALUNAPI KONCERTEK 

2019. július 14. vasárnap  
22:00 óra - Nagypálya 

 

KERESZTES ILDIKÓ  

és zenekara 

2019. július 13. szombat 
22:00 óra - Nagypálya 

  

2019. július 13. szombat  
19:30 óra - Nagypálya 

 

2019. július 14. vasárnap  
17:00 óra - Nagypálya 

 

 

 

 

 


