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Elsőáldozás egyházközségben
Meghatározó esemény a gyermekek életében az elsőáldozás. A felejthetetlen lelki
élmény mellett a gyönyörű idő is hozzájárult május 19-én ahhoz, hogy Gyergyóremetén igazi örömvasárnap legyen ez a
nap 61 gyerek és hozzátartozóik számára.
Hatvanegyen voltak elsőáldozók a
gyergyóremetei egyházközség ifjú tagjai
közül, amely egy nagyon jó létszámnak
bizonyul, örvendetes dolognak számít,
hogy ilyenkor, akik Gyergyóremetéről elszármaztak és külföldön élnek azoknak
haza húz a szívük, és gyerekeik itt találkoznak szülőfalujuk templomában legelőször
Jézussal az Oltáriszentségben.
Bakó Antal plébános irányításával, Lőrincz
Barnabás segédlelkész és Bakos József zenész segítségével készítették fel a gyerekeket erre a nagy eseményre.
A homíliában Bakó Antal plébános úr
szeretettel és odafigyeléssel szólt az elsőáldozó gyerekekhez: „ma valamit szívetekbe

szeretnék vésni. Vigyázzatok, hogy a mai

« Elsőáldozók fogadalomtétele - ígéretet
napon elhangzott ígéretet meg is tartsátok.
tettek arra, hogy hűséggel követik Jézust

Nehogy ezentúl megfeledkezzetek az Úr

Jézusról, a templomról, a hittanról, az imáról.
Hogy valóban mennyire szeretitek Jézust
azt a jövőben fogjátok igazolni…
Olyan szépek vagytok most. S tudjátok
meg, hogy lelketek fehérsége, tisztasága átragyog most a ti kis gyermekarcotokon és
ezért vagytok szépek tulajdonképpen. És azt
se feledjétek, hogy addig maradtok meg
ilyen szépnek, amíg a Jézus iránt való hűséget megfogjátok őrizni.”
Az első szentáldozásukat követően a
gyermekek örömtől sugárzó arccal énekeltek a szülőknek, keresztszülőknek és a jelenlevőknek ezzel köszönve meg támogatásukat és szeretetüket irántuk. Tisztán
csengő énekeiket, értelmes verselésüket
hallva megerősödött a jelenlevőkben a
meggyőződés, hogy a keresztény jövő biztonsága bennük van.
A templomi szertartást követően szeretetvendégséget tartottak a helyi hittanteremben, ahol a gyermekek vettek részt.
« LŐRINCZ BARNABÁS segédlelkész
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JÚNIUSI ESEMÉNYEK

A pápalátogatás margójára

BŰVÉSZELŐADÁS

Csíksomlyóra látogat a pápa! - hallottuk a híradásokból néhány
hónappal ezelőtt. Első hallásra szinte el sem tudtuk képzelni,
hogy Szent Péter 266. utódja ellátogat hozzánk és a csíksomlyói hegynyeregben áldását adja ránk.
Izgatottan vártuk, hogy részesei lehessünk ennek a csodának. Elérkezett a nagy nap. Hittel, reménységgel és bizakodással indult el községünkből egy maroknyi csapat, aki vállalta,
hogy minden nehézség ellenére esőben, ázva, sárosan, vizesen,
de semmitől el nem tántorodva felérjen Csíksomlyó hegyére.
Az emberáradat fegyelmezetten hömpölygött mint a tenger, itt-ott felcsendültek a legszebb Mária énekek, és lassan haladtunk a cél felé. Amint felkapaszkodtunk a nyeregbe az eső
szép lassan elállt, köd borította a Csíksomlyó hegyét, mintha
az angyalok tömjénfüstöt hintettek volna a zarándokok tízezreire, hogy méltóképpen üdvözölhessük Krisztus földi helytartóját. És elkezdődött a csoda - megérkezett Ferenc pápa a
Hármashalom oltárhoz, hogy bemutassa a legszentebb áldozatot. Mint a szivacs, szívtuk magunkba szavait: „A csíksomlyói
zarándoklat Erdély öröksége.” Arra szólította a híveket: ne feledjék, s ne tagadják a múlt összetett és szomorú eseményeit,
de ez nem gördíthet akadályt a testvéri együttélés elé, nem adhat rá ürügyet. Ferenc pápa szerint: a zarándokok azért mennek Csíksomlyóra, hogy egymásban valódi testvérekre leljenek. Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és késztetést arra, hogy járjunk együtt az úton és kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeket, bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében. Zarándokolni annyit jelent, hogy elszakadunk a bizonyosságainktól és a kényelmünktől. Arra biztatott, imádkozzunk közösen a Szűzanyához, hogy tanítsa meg összevarrni a jövőt.”
A szentmise végén Ferenc pápa arany rózsát helyezett el a
Szűzanya szobor lábánál és megsimogatta az Ő védelmező palástját. Az arany rózsa a pápák különleges adománya. A
Kárpát-medencében Csíksomlyó az egyetlen zarándokhely,
amely megkapta ezt a kitüntetést. Megkaptuk a pápai áldást,
utána felcsendült nemzeti imánk, a himnusz, majd a Te vagy
földi éltünk, kedves Mária ének lengte be a nyerget.
A hegy mögül felragyogott és ránk mosolygott a nap, szórta
a sugarait. A jóságos Isten gondoskodott elázott gyermekeiről
és mire lecsúszkáltunk a nyeregből szép, lassan megszáradtunk. Minden zarándok hazahozta a pápai áldásban a Szűzanya oltalmát, az Úr Isten gondviselését és hálatelt szívvel
mondunk köszönetet a kegyelemért, amely szétáradt és betöltötte szívünket, lelkünket.
Őrizzük, óvjuk ezt az áldást, hogy életünknek minden napjára jusson belőle és sugározzuk családjainkban és közösségünkben!
« LACZKÓ MARGIT HAJNAL

2019. június 11-én, kedden, 9 órától,
a Gozefini bűvésztársulat bemutatja
az Én és Ő című produkcióját.
A műsor az év legsikeresebb interaktív
előadása, minden korosztály számára.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
Jegyek ára 8 lej.
HEGYESBÜKKI TALÁLKOZÓ
2019. június 15-én, szombaton, 11 órától lesz
a Hegyesbükki Találkozó ünnepi
szentmiséjének kezdete.
Helyszín a már hagyományossá vált
Hegyesbükki Kilátó.
KICSIBÜKKI ÖRÖKIMÁDÁSI NAP
2019. június 22-én, szombaton, lesz
a kicsibükki kápolna örökimádási napja.
Helyszín a kicsibükki kápolna.
Bővebb információk a helyi plébániai
hivatalnál.
CITERATÁBOR
2019. június 23-28 között citeratábort
szervezünk Gyergyóremetén.
Érdeklődni és jelentkezni az iskola titkárságán illetve a művelődési ház igazgatójánál,
legkésőbb június 20-ig.
A rendezvény főtámogatói a Csoóri Sándor
Alapkezelő Zrt. valamint
Gyergyóremete Önkormányzata.
NAGYVILÁG REMETÉN
A Nagyvilág Remetén előadássorozat
keretében 2019. június 26-án, szerdán,
19 órától, Balázs Róbert és Hajnal utazási
élményeikről tartanak vetítéssel egybekötött
előadást. Előadásuk címe:
Jézus nyomában a Szentföldön (Izraelben).
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
LOVASTÁBOR KEZDŐK SZÁMÁRA
2019. július 3-7 között lovastábort
szervez kezdők számára
a Gyergyóremetei Lovasklub.
Helyszín a gyergyóremetei lovarda.
További részletekről a Lovasklub facebook
oldalán tájékozódhatnak.
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2. Hangolódjunk Pünkösdre!
Pünkösd havában igyekeztünk ráhangolódni az év egyik legszebb ünnepére, a Pünkösdre és megszerveztük a
Jeles Napok második alkalmát.
Egy évvel ezelőtt vette kezdetét a
Jeles Napok Erdélyszerte programsorozat. Ez alkalommal is visszatekinthettünk az emlékeinkre, tapasztalatainkra s
a pozitív, kellemes élményekre alapozva
tudtuk megszervezni az idei év pünkösdi
mulatságát. A tavalyi év egyik legszebb
élménye volt az évfolyamok közös tánca
a nagy színpadon és mindenképpen ezt
szerettük volna tovább vinni.
Az „Iskola másként” hete adta erre az
időbeli keretet, de az ünnep előtt járva
célul a Pünkösdre való hangolódást, felkészülést tűztük ki. Nagy segítségünkre
voltak a múlt év kérdőívei nyomán kapott Pünkösdhöz fűződő szokások, em-

« A gyerekek szerepjáték révén ismerkedtek a búcsúra
menés, a közös imádkozás illetve éneklés e formájával.
lékek, jelképek, szólások, hagyományok
ismerete. Egyik ilyen emlék leírása tett
mély benyomást: a gyalogosok előtt átöntöttek egy vödör vizet, azért hogy
megtisztuljanak és a „Jómárja” segélje
őket. Gondolkodva, beszélgetve született
meg az elhatározás, hogy tanulóinknak
élményszerű ráhangolódást biztosítsunk
a közelgő ünnepekre. Szerettük volna a
gyermeklakodalomhoz hasonló - szerepjátékban megízleltetni velük a búcsúra
menés, az együttlét, a közös imádkozás,
éneklés felemelő élményét. Mindezek
érdekében lelkes előkészületek vették

kezdetét.
2019. május 30-án, csütörtökön, 9
órakor a templomnál gyülekeztünk, székelyruhába öltözve. Ez alkalommal tudatosítottuk tanulóinkban, hogy a Jóisten
házában, a templomban hogyan viselkedünk. Az osztályok tanítóik vezetésével
mentek be a templomba. Ebben az évben a frissen elsőáldozók, a III. osztályos tanulók kaptak feladatot. Ezért ők
voltak az elsők, akik bementek a templomba, majd az előkészítősök, I., II., IV.
osztályok. Miután helyet foglaltunk a
padban, és Bakos Károly kántor úrral
elmondtuk a reggeli imát, Bakó Antal
plébános úr köszöntött minket nagy szeretettel. Beszélt a Pünkösdről, a Szentlélek eljöveteléről, s azokról a jelekről,
szimbólumokról, szokásokról, amelyek
e szép ünnephez kapcsolódnak. Közösen
imádkoztunk, énekeltünk, majd a pap
bácsi átadta a szót Balázs Hegedűs Albert bácsinak, aki mesélt a régi időkről,
az ő gyerekkori emlékeiről, amelyek a
Pünkösdhöz, a búcsújáráshoz fűződtek.
Bemutatta azt a régi csengőt is, amely
több, mint hetven évet pihent, míg újra
elővették a mai zarándokok. Befejező
énekként a Szentlélek, úgy kérünk szállj
le ránk... kezdetű éneket énekeltük.
A kivonulásnál a III. osztály ment ki
elsőnek. Elől a csengettyűsök. A fiúk
megtanulták az egyháztanácsosok, kántor bácsi segítségével Szent Antal nevére
ritmusosan rázni a csengőket. A lányokból négyen vittek kicsi lobogókat, s ők
azt is megtanulták, hogy az útszéli keresztfát odahajtással köszöntik. A templom udvarában elültettük a fenyőfákat a
pápalátogatás emlékére. Ünnepélyes
pillanat volt s öröm arra gondolni, hogy

közel 300 gyerek, majdani felnőtt emlékszik majd vissza erre az alkalomra.
A kis „zarándokcsoport” imádkozva
ment az úton. A kántor úr irányításával a
rózsafüzért mondtuk és az alkalomhoz
illő szent énekeket énekeltük.
Ez alkalommal a IV. osztályok szüleit kértük segíteni. Nekik a zsíros kenyér
kenése és kínálása mellett az volt a feladatuk, hogy a „gyalogosok” előtt vagy
két helyen is az úton átöntsenek néhány
vödör vizet, és a patak melletti kis téren
megkínálják vízzel és kiflivel a fáradt
gyalogosokat. Meglepetésünkre több,
mint 60 liter ásványvíz fogyott el.
„Megehültek, megszomjuhoztak” a zarándokok.
A Művelődési Házban az osztályok a
megjelölt helyeken foglaltak helyet. Az
ünneplésünket, a köszöntő beszéd után,
Varga Eszter egy pünkösdi népdallal
nyitotta meg, amely egy kis élménybeszámolóval folytatódott. Az elmúlt években Csíksomlyóra gyalogoló felnőttek Balázs István (Pityu) és zarándokcsoportja - meséltek az élményeikről. A
mesélést fotók kivetítésével tették szemléletesebbé s egyúttal biztattak mindenkit, hogy jövő hétre készüljenek és jelentkezzenek, mert indul a zarándokcsoport Csíksomlyóra. Ez az együttlétünk
első részét is összefoglalta és lezárta.
A két különböző program közötti
áthajlást egy Pünkösdölő bemutatása
szolgálta, amelyet az évfolyamok közös
tánca követett Rigmányi Lajos néptánc –
oktató vezetésével. Ő az Önkormányzat
támogatásával az iskolánkban tanít néptáncot.
« BALÁZS TERÉZ tanítónő
Folytatás a 7. oldalon

« A tavalyi év egyik legszebb élménye volt az évfolyamok közös tánca. A szervezők ezt szerették volna továbbvinni.
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I. Gyergyó Hétvége a magyaroszági Lakitelken
Lakitelken a Kultúrművek adott helyet az I. Gyergyó Hétvége
című rendezvényünknek.
Célunk volt, hogy egy szakmai konzultáció keretén belül bemutassuk a Gyergyó-medence citerás hagyományait, néptáncát, szokásait, népművészetét, ízeit.
Neves előadók fogadták el meghívásunkat. Dsupin Pál,
Vojtonovszki Sándor, Ferenczi Melinda mellett, mi is beszámoltunk eddigi értékmentő munkánkról, tapasztalatainkról.
A rendezvény díszvendége volt Gyergyóremete küldöttsége.
Laczkó-Albert Elemér Polgármester Úr és Szabó Csaba Alpolgármester Úr vezetésével ellátogatott hozzánk a gyergyóremetei
hagyományőrző citerazenekar (Ivácson Imre, Péter István, Péter
Vilmos, László Vilmos), Portik-Dobos Péter, Portik-Dobos Márta hagyományőrző táncosok, valamint Péter Zsolt, Péter Dániel
citerások, Laczkó-Albert Anna és Laczkó-Albert Balázs néptán- « Laczkó-Albert Elemér polgármester bemutatta a településünket és a Gyergyói-medencét.
cosok.
kar, a Fülemüle Citerazenekar, a „FolKvartett” Citerazenekar, a
Lakiteleki Néptánccsoport, Vojtonovszki Sándor, Dsupin Pál,
Vincze Levente és felesége.
Bízva a folytatásban, mondunk köszönetet minden kedves
résztvevőnek, segítőnek, támogatónak.
Csüllög Edina és Vadas László citeraoktatók

CITERATÁBOR
« A remetei hagyományőrző citerazenekar fellépése Lakitelken.
Muzsikájukkal, táncukkal felejthetetlen élményt nyújtottak az
idelátogatóknak. Polgármester Úr előadásában bemutatta a települést és azon keresztül az egész Gyergyó-medencét. A résztvevők kóstolhattak sajtot, házikenyeret, csokit, szirupokat és egyéb
finomságokat.
A rendezvényt egy nagyszabású gálaműsor koronázta meg,
melyben felléptek a remetei vendégek, valamint a Boróka Zene-

Várjuk a jelentkezőket az I. Gyergyóremetei Citeratáborba, mely a Tisza-Folk Alapítvány, valamint a
Gyergyóremetei Önkormányzat szervezésében kerül
megrendezésre 2019. június 23-29 között
Gyergyóremetén.
A tábor díja:
- ebéddel, oktatással és a közös programokkal együtt 120
RON. Fizetni a helyszínen kell, de a jelentkezési lap leadásával fizetési kötelezettség áll fenn.
A tábor díja a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
• Napi egyszeri, meleg étel délben és vacsora.
• Oktatási díj (citera, hangszerismeret, népi ének, népi
játékok)
• Kézműves és természetismereti foglalkozások, előadások (néprajzi előadás, hangszerbemutató, közös túrán részvétel, kézműves foglalkozások és alapanyagok,
mesterségbemutatók, meghívott előadó, zárókoncert).
Támogatók:
Csoóri Sándor Alap, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

« Remetei hagyományőrzők gyergyói táncokat adtak elő az I. Gyergyó Hétvégén.

Táborvezetők:
Csüllög Edina és Vadas László
Jelentkezni diákoknak az iskolása titkárságán, felnőtteknek csullogedina@gmail.comvagy vadaslaca@gmail.com
címeken lehet.

KÖZkép

5

Vendégünk volt a Mária Rádió
1965-ben befejeződött a II. Vatikáni zsinat, amely többek
között felhívta a lelkipásztorkodó papság figyelmét a hírközlés
modern eszközeinek fontosságára a mindennapi életben. A zsinati atyák a dokumentumokban arra ösztönzik az illetékeseket,
hogy használják ki ezt a lehetőséget az igehirdetésben is: tehát
„ajtón, ablakon át” minden tisztességes eszközzel igyekezzenek
eljuttatni Isten Igéjét a rájuk bízottaknak.
Így „kelt életre” tíz évvel ezelőtt a „Mária Rádió”, mely katoli-

« A Mária Rádió egyenes adásban közvetítette az idei Szent Rita búcsús szentmisét is.

kus hitünk igehirdetője a XXI. században.
Szívesen hallgatjuk, mert az éter hullámain keresztény tanítást
közöl, imádkozni és szent énekeket énekelni tanít, vigasztalja a
betegség vagy öregség okán „otthon rekedteket”, betölti lakásainkat, járműveinket. A szerető hívek imádsága, pénzbeli adománya, az önkéntesek munkája élteti.
Ezen önkéntesek közé tartozik a szolgáló papság is. Szentmisék
bemutatásával, szentbeszédekkel, imádságokkal és egyéb szent
tanításokkal járul hozzá a rádió adásainak kincsestárához.
Május 20. és 26-ika közötti időszakban a gyergyóremetei egyházközség szolgáltatta a szentmiséket, szentbeszédeket és a májusi ájtatosságokat. A tisztelendő úrral és a kántor úrral szeretettel
és nagy örömmel vállaltuk a szent feladatot, arra is gondolva,
hogy minket hallgat és velünk imádkozik az egész világ Mária
Rádió-hallgató népe. Köszönjük a visszajelzéseket és az imádságokat, amelyeket a kedves hallgatók számunkra kértek!
Egyházközségünk május 22-én ünnepelte „tavaszi búcsúját” a
Szent Rita kápolnában. A Mária Rádió egyenes adásban közvetítette a szentmisét és szentbeszédet, amelyet Nagy László
gyergyószárhegyi plébános végzett. Ezúton is megköszönjük a
szárhegyi plébános úr áldozatvállalását.
Köszönjük a Rádió közreműködését! Isten áldása, a Szűzanya
gondoskodása és a szerető hívek adományai, imádságai segítsék
útján!
« BAKÓ ANTAL plébános

Óvodások gyermekjáték fesztiválja
2019. május 23-án az „Óvoda másként” hét keretén belül
szerveztük meg községszinten a Népi Gyermekjáték Fesztivált a
gyergyóremetei óvodások részére.
A gyerekek a csutakfalvi óvodaközpontban, óvó nénijükkel
együtt gyűltek össze, ahol Rigmányi Lajos néptánc oktatóval
együtt kezdték el a mulatságot. A közös játszás vidám és felszabadult hangulatban zajlott.
Az volt a célunk, hogy a gyermekek éljék meg az együtt játszás
örömét, és szeressék a népi gyermekjátékokat, néptáncot.
Az ilyen találkozók egyik legfontosabb célja, hogy ápoljuk hagyományainkat és már óvodás korban megszerettessük a népvi-

seletet és népi gyermekjátékainkat. Kivel mással lehet ezt a legjobban, mint a kicsi óvodásokkal, hiszen ők a legfogékonyabbak.
A végén Fazakas Mónika és Román Melinda óvónők egy kis
népdallal ajándékozták meg a gyermekeket.
Végezetül elmondanám, hogy mivel nagyon jól sikerült és
összerázott ez a nap úgy döntöttünk, hogy minden évben az
„Óvoda másként” keretén belül megszervezzük a Gyermekjáték
fesztivált óvodaszinten.
Köszönetet mondok minden óvónőnek, hogy elhozta csoportját, Rigmányi Lajos táncoktatónak, hogy velünk töltötte ezt a
csodálatos napot, és nem utolsó sorban a csutakfalvi óvodaközpontnak, hogy helyet adtak a fesztivál megszervezésének.
« A fő cél az volt, hogy már óvodás korban megszerettessék a népviseletet és népi gyermekjátékainkat

« CSORTÁN ENIKŐ óvónő, az óvónők nevében
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LOVAS ÉLMÉNYEINK
Idén 2019. május 25-én került sor a HIP-TEP egyesület által szervezett negyedik
MOL Kupára Lőrincrévén, ami lehetőséget adott a gyermekek számára, hogy megmutassák képességeiket, ügyességüket, bátorságaikat a lovon.
A remetei speciális csoport négy tanulója is részt vett az országos MOL Gyermekgyógyító versenyen, Petréd Károly lovasoktató - és Angi Mária Magdolna gyógypedagógusirányításával és vezetésével.
Hosszú utazás után érkeztünk meg. Ennek fáradalmait kipihenve tele érdeklődéssel és
kíváncsisággal kezdődött a nap a gyermekeknek és irányítóiknak egyaránt.
Az ünnepélyes megnyitó után elkezdődtek a versenyszámok. Egyéni és csapatverseny is
volt. A remetei gyermekek mindkettőt kipróbálták.
A benevezett tanulók az egyéni versenyszámban nagyon ügyesen teljesítették az akadálypályát a lovas oktató segítségével. A lovat irányítva különböző akadályokat kellett
leküzdeni, ügyességi feladatokat végrehajtani. Rövid labirintuson kellett átirányítani a
lovat, bójákat kerülgetni, célba dobni labdával. Versenyzőink sikeresen teljesítették ezeket az ügyességet, koncentráló készséget igénylő versenyszámokat.
A csapatversenyben három fős gyerekcsapattal mérettettük meg magunkat, amelynek át
kellett jutni az ügyességi akadálypályán. Itt figyelembe vették a bírák a helyes és pontos
feladatvégzést és a teljesítési időt is. A feladatokat a gyermekek lóháton ülve, a lovas
oktató és a gyógypedagógus támogatásával hajtották végre. Az első feladat az volt, hogy
három labdát egy tányéron kellett vinni és végül beledobni egy karikába. A második feladatban golfütővel verték le a bójákról a teniszlabdákat. A harmadik feladat során ruha-

XXXI. Domokos
Pál Péter Vándor
Gyermekkórus
találkozó
2019. május 18-án került sor a
gyergyói gyermekkórusok hagyományos találkozójára, Gyergyószentmiklóson, a Szent István
templomban. A kórustalálkozó
Domokos Pál Péter nevét viseli,
aki 1935. adventjén Petres Ignác
csomafalvi és Mihály István szárhegyi kántortanítókkal együtt elindították a Gyergyó-medence gyermekkórusainak találkozóját.
1992-ben indult útjára a megújult mozgalom, amelynek az idei
házigazdája a gyergyószentmiklósi
Salamon Ernő Gimnázium volt.
A találkozó résztvevői:
 Vaskertes Általános Iskola Gyergyószentmiklós
 Fogarasy Mihály Általános IskolaGyergyószentmiklós
 Elekes Vencel Általános Iskola Gyegyóújfalu
 Köllő Miklós Általános Iskola Gyegyócsomafalva
 Bethlen Gábor Általános Iskola Gyergyószárhegy
 Fráter György Általános Iskola Gyergyóremete
 Salamon Ernő Gimnázium
Népdalcsoportja
 Salamon Ernő Gimnázium Gyergyószentmiklós

A találkozó színhelyére, a Szent
István templomba a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar zenéjére
csipeszeket csipeszeltek le és fel karikáról kötélre. A csapat maximális odafigyeléssel,
masíroztak a kórusok.
koncentrációval, feladattudattal, teljesítette az ügyességi pályát.
A templomban a nyitó éneklés
A délutáni eredményhirdetésen felemelő érzés volt látni a gyermekek örömét, akik
után
ünnepi köszöntők következéremmel a nyakukban jöttek felénk. A gyermekek arcára volt írva, hogy számukra nem
tek,
majd
sor került a kórusok szemindennapi élmény volt versenyezni, helyezéseket elérni. A szemük is mosolygott és
replésére.
A vándorzászló ünnepérendkívüli módon örültek a kapott díjaknak. A gyermekek örvendezése, boldogsága minlyes átadása után a gyerekeket
ket is nagyon jó érzésekkel halmozott el.
Ez a verseny módfelett hasznos volt, a megmérettetés rengeteg tapasztalattal gazdagí- ebéddel kínálták meg a Szilágyi
tott bennünket. Éremmel, diplomával tértünk haza, és egy életre szóló élménnyel lettünk vendéglőben.
A Domokos Pál Péter kórustagazdagabbak.
lálkozó
egyházi és világi jellegű
Köszönetet szeretnénk mondani Petréd Károlynak, a remetei lovarda vezetőjének,
rendezvény.
Iskolánk kórusa 1992
hogy szakmai támogatását immár ötödik éve élvezhetjük. Ő az, aki jólelkű megértéssel
óta állandó résztvevője ennek a
gondoskodik kis csoportunk lovasterápiás képzéséről. Bízunk benne, hogy még sokáig
nemes mozgalomnak.
örülhetünk ennek a pártfogásnak.
Végül, de nem utolsó sorban a HIP-TEP egyesületnek is hálásan köszönjük, hogy
jelen lehettünk ezen a neves eseményen.
« TRUCZA ÁRPÁD zenetanár, karvezető
« ANGI MÁRIA MAGDOLNA gyógypedagógus
« A lovat irányítva különböző akadályokat kellett a gyerekeknek leküzdeniük valamint ügyességi feladatokat végrehajtaniuk.
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Legkisebb focisaink Madéfalván játszottak
2019. május 12-én kispályás labdarúgó vetélkedőn vettek részt legkisebb
focistáink, Madéfalván.
Talán kicsit furcsa volt számukra a
műfüves pálya, de a gyergyóremetei
gyerekek nem vallottak szégyent egyik
korosztállyal sem.
A 2010-ben születettek kezdték a
tornát és Csíkcsicsó hasonló korosztályú csapatával szemben 0-2 arányban
maradtak alul.
Második mérkőzésüket viszont megnyerték, 3-1 arányban legyőzve Madéfalva csapatát. Miután a csíki csapatok
összecsapását Csíkcsicsó nyerte meg,
ők lettek a tornagyőztesek, fiaink pedig a második helyen végeztek.
A 2011-ben születetteknek sem alakult sikeresebben a kezdés. Csíkcsicsó
csapatától 3-4 arányban kikaptak, viszont ők is legyőzték Madéfalvát és
nem is akárhogyan, ugyanis 6-1 arányban leiskolázták ellenfelüket.
Csíkcsicsó csapata viszont ezúttal is
megverte a hazaiakat, így ők hódították el mindkét korosztályban a Tavasz
Kupát, míg Gyergyóremete az
„ezüstöt” zsebelhette be.

« Ezüst érmet szerzett a legfiatalabbakból álló focicsapatunk. Felkészítőjük Puskás Áron testnevelő tanár/edző.
A gyergyóremetei csapatból meszszemenően ki kell emeljük Jánosi
Zsolt teljesítményét, aki egymaga 12
góllal járult hozzá csapata sikeréhez
vagyis ő rúgta csapatunk összes gólját.
Ez igazi bravúr teljesítmény. Csak így
tovább!
De köszönet az egész csapatnak és

azon szülőknek, akik elkísérték csapatunkat Madéfalvára.
Külön köszönet Puskás Áron tanár
úrnak, hogy felvállalta ezt a nem könynyű feladatot és segíti községünk focicsapatának utánpótlás nevelését.
Szép volt, fiúk! Hajrá, Gyergyóremete!
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

ákokból álló citeracsoport mutatta meg
varázslatos tudományát néhány pedagógus kíséretével.
Folytatás a 3. oldalról
tattak be, az elsősök moldvai párost, a II.
Az ünnepség után a szülők megkínálosztályok
Felcsíki
táncokat,
a
III.
osztáták
az ünneplőket és a jelenlevőket fiEnnek az oktatásnak a célja, hogy IV.
lyok
gyergyói
lassú
csárdást
és
marosznom
zsíros kenyérrel, teával.
osztály végére minden kisdiák a saját
székit
és
a
IV.
osztályok
ceppeleket,
Kezdetét
vette a kézműves foglalkozás:
népzenéjére szabadon tudjon táncolni.
könyvjelzőt lehetett varrni, amelyen a
A bemutatott táncok ezt a fokozatossá- szám szerint 6-ot, valamint ők is gyergyói
lassú
csárdást,
és
marosszékit.
A
pünkösd egyik jelképe a galamb díszelgot jelenítették meg. Az előkészítő osztátáncokat
citeramuzsika
zárta.
Két
kisdigett, galambot nemezelni tűnemezeléssel
lyok moldvai körtáncokat és párost mués kötélverővel karkötőket készíteni.
Jó volt együtt készülődni, hangolódni
Pünkösdre, öröm tölti be a szívünket
gyermekeink láttán, akik lelkesen, tiszta
szívvel kapcsolódtak bele a közös ünneplésbe.

2. Hangolódjunk Pünkösdre!

Köszönettel tartozunk elsősorban a jó
Istennek, hogy mindenek mellett a jó
idővel is megáldott és a sok jó szándékú,
segítőkész falubelieknek, akik ez alkalommal is nyitott szívvel, szeretettel segítettek, és ezáltal egy örömteli, vidám
együttlétben, ünneplésben lehetett részünk.
« Két kisdiákokból álló citeracsoport is megmutatta varázslatos tudományát, néhány pedagógus kíséretével.

« BALÁZS TERÉZ tanítónő
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A családon belüli erőszakról
A családon belüli erőszak megelőzésére és felszámolására vonatkozó 217/2003 számú törvény
változása, ami konkrétabban meghatározza a
családon belüli erőszak fogalmát és a hatóságokat
is nagyobb jogkörrel ruházza fel. Erről szólunk
részletesebben.
A törvénymódosítás értelmében a családon belüli
erőszak a következő formákban nyilvánul meg: szóbeli erőszak, pszichikai erőszak, fizikai erőszak, nemi
erőszak, társadalmi erőszak , szellemi erőszak, amelyeket családi körben, házastársak, volt házastársak,
élettársak vagy volt élettársak közötti viszonyban követnek el.
A sürgősségi távoltartási rendelet hatályba léptetése volt a legfontosabb módosítás, amelynek célja,
hogy biztosítsa az áldozat épségét és a bűncselekmény megakadályozását. Abban az esetben alkalmazandó, amikor felmerül az áldozat újbóli bántalmazásának lehetősége. Eddig a törvény azt mondta, hogy
a távoltartási rendeletet legtöbb 72 óra alatt kell kibocsátani. Ez az időszak kritikus lehetett az áldozat számára. Most az új törvény szerint a helyszínre kiszálló
rendőr rögtön kibocsáthat, ha a tények vizsgálata
alapján úgy értékeli, hogy az áldozat testi épsége,
szabadsága vagy az élete veszélyben van. Ez a rendelet 5 napig érvényes, amit a rendőr 24 órán belül az
ügyésznek továbbít, az ügyész, ha megalapozottnak
találja, 48 órán belül kérheti a bíróságtól a távoltartási
rendelet meghosszabbítását, ami már 6 hónapra érvényes. Ehhez már csak a bírósági határozat kell. Ha
a bántalmazó megszegi ezt a határozatot, 1 hónaptól
1 évig terjedő szabadságvesztést szabhatnak ki rá.
A távoltartáson kívül az áldozat kérheti a bántalmazó ideiglenes kilakoltatását a család lakásából,
függetlenül attól, hogy ő vagy nem ő a jogos tulajdonos vagy ha az áldozat költözik el, akkor a bíróság
kötelezheti a bántalmazót a lakbér és lakásfenntartás
kifizetésére. Az áldozat kérheti a bántalmazó kötelezését egy meghatározott minimális távolság betartására vele és családtagjaival szemben, a lakásával,
munkahelyével vagy tanügyi intézményével szemben kérheti a bántalmazó elektronikus nyomon követését. Kérheti bármilyen kapcsolatteremtés megtiltását (telefon, levelezés vagy bármilyen más forma).
A mostani törvény szerint a lelki terror is büntetendő, mint az áldozat nyomon követése, telefonos zaklatás, zsarolás, a munkahelyről való eltiltás, félté-

kenység, barátoktól, rokonoktól való eltiltás, gúnyolódás. Tekintettel arra, hogy ezekben az esetekben
olyan erőszakos cselekedetekről van szó, amelyek a
lakás intim környezetében történnek, nem lévén tanúk, bármilyen bizonyítási eszköz megengedett:
fénykép, hangfelvétel, rendőrséghez letett panasz,
nyilatkozat.
Egy bántalmazó kapcsolatnak 3 lehetséges vége
lehet:
1. A bántalmazó segítséget kap
2. Az áldozat kilép a kapcsolatból
3. A kapcsolat fennmarad
A családon belüli erőszak gyakran veszélyes mértékűvé fokozódik és katasztrófális következményekkel járhat az áldozat és a bántalmazó számára egyaránt. Komoly sérülést szenvedhetnek, bármelyikük
depresszióssá és öngyilkossá válhat, alkoholfüggővé
vagy lelkileg rendellenes állapotba kerülhet. Ezekben
az ügyekben fellépni nagyon nehéz, mert a nők szégyellik a dolgot és titkolni igyekeznek. Ennek oka a
házastársuktól való félelem, beidegződés, hogy egy
nő soha nem hagyja el a férjét, ha ezt megteszi a közvélemény automatikusan a férfinek fogja pártját. Az
ilyen állandó feszültségben élő nő elhanyagolja magát, némelyik rászokik az italra.
Az újgazdag réteg kialakulásával találkoztunk a
cifra ketrec fogalmával is, amikor a nőt ugyan fizikailag egy újjal nem bántalmazta a férje, egyszerűen
nem engedi otthonról sehova, szó szerint bezárja és
ráparancsol: neki csak annyi a dolga, hogy szép legyen. Ennek már büntetőjogi következményei lehetnek.
Tehát üzenni szeretném, hogy merjenek beszélni
az otthoni problémáikról. Az a gyermek, akinek családjában a szülői agresszivitás rendszeres áldozata
vagy ismeretlen szemtanúja a szülei közötti erőszakos viselkedésnek, felnővén ő maga is agresszívvé
válik a családban, amelyben él. Hiszen az ember
gyermeke utánzással tanul, amióta világ a világ. Ez
persze nem törvényszerű.
Megóvható például a tanárok támogató, védelmező
magatartásával vagy a családhoz közel álló felnőttek
fellépésének a bántalmazott gyermek érdekében.
Ahhoz, hogy egy egészséges társadalmat neveljünk, a következő generációnak úgy kell felnőnie,
hogy megértse és tudja, hogy az erőszak nem elfogadott és nem megoldás.

« RAMONA ROZALIA CAZAN szociális referens
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- Akadt-e vitatéma ennyi házas év alatt?
- Kisebb problémák akadtak, de azokon túl kellett lépni és
menni tovább előre. Háború nem volt... Mindent úgy csináltunk, hogy a legjobb legyen. Végeztünk a dolgunkat.

- Mivel telnek a napjaik?
60 év boldog házasélet, 85 küzdelmekkel, de örömmel átélt Feleség: Még főzicskélek, pihenek, végzem a napi munkát.
életév - olyan kerek évfordulók, melyek alkalmat teremtenek Elmegyek misére, amikor lehet.
Férj: Felkelek, kimegyek az udvarra, az állatokhoz rendezni.
a megállásra, a számvetésre, a hálaadásra.
Bejövök s fekszek le. Vasárnaponként én is elmegyek misére.
A Portik-Bakai Bálint és kedves felesége ebben az évben
ünnepelte e jeles napokat, szeretett családja körében.
A mai szokásokhoz híven a születésnapi torta is díszelgett
az asztalon, égő gyertyával a közepén. Az unokák és a gyerekek arra kérték az ünnepeltet, hogy fújja el a gyertyát és kívánjon valami jót. Erre röviden és tömören ennyit mondott:
„Ne kívánjunk, inkább adjunk hálát!” Azt hiszem, hogy ez az
az öt szóból álló mondat beszédes és tanulságos.
Néhány hónap múlva a 60. házassági évfordulójukat ünnepelhette a család.
A választások hangulatában talán úgy is fogalmazhatnánk,
hogy az érvényes IGEN-ek száma 60.
Igent mondtak 1959-ben és azóta minden évben érvényes igen
-re tudtak szavazni. Való igaz, hogy ehhez kellett az Isten
akarata és segítsége is. E jeles alkalomból készült az alábbi
interjú.
- Hogyan emlékeznek a megismerkedésükre?
- Ismertük egymást már a katonaság előtt, akkor egy barátnőmnek udvarolt. Egy alkalommal moziba mentünk együtt. A
moziból hazakísért s beszélgettünk a kapuban. Mondta, hogy
szeretne udvarolni nekem. Aztán körülbelül egy évig udvarolt.
Végül úgy láttuk jónak, hogy össze kéne esküdjünk.
- Milyen volt az esküvőjük?
- 1959-ben húshagyatkor volt az esküvő, április elsejére
virradólag. Egy másik esküvővel együtt, (az uram testvére is
azon a napon nősült), vagyis dupla esküvő volt. A szülői háznál volt a vacsora.
- Mivel teltek a fiatal házas éveik?
Feleség: - Munkával - szántás, vetés, állatokat kellett rendezni, házvezetés. Esküvő után egy évre megszületett az első
gyermek, majd 1962-ben a második gyermek, a
kolektivizálással együtt. A szervezők megígérték, hogy Bálintot hazahozassák kocsival, mivel útközben elromlott a szállító
kocsi, így egy másik kocsi kellett hazahozza. 1967-ben született a harmadik gyermek és 1974-ben született a negyedik.
S így neveltünk a gyermekeket, a négy fiút.
Férj: Erdei munkás és gyáristás voltam, illetve otthon asztalos
munkát végeztem.
- Hogy látják, mi volt a legszebb része az életüknek?
- A gyermekek nevelése. Voltak nehézségek is, de átúsztuk
azokat. Hála Istennek mindig egészségben voltunk, nem voltunk nagy betegek.

« A kor divatjához méltón és a hajdani egymás melletti elköteleződés örömével ünnepelt 60 közös év.
- Hogy ünnepelték meg a hatvan éves házassági évfordulójukat?
- Hála Istennek olyan népes családok vagyunk, hogy itthon a
házban nem fértünk, így a Csutakfalvi Közösségi Házban tartottuk. 8 unoka és 6 dédunoka volt a szüleikkel együtt. Nagyon jól telt. Örvendtünk, mert mindenki jól van, hála Istennek.
Hál’istennek él mind a négy gyermekünk és kívánom, hogy
az Isten tartsa meg őket sokáig.

- Mi a tervük a jövőre nézve?
- Mi segítette abban, hogy ennyi éven keresztül kitartottak
- Már nagy munkával nem fogunk foglalkozni.
egymás mellett?
Az Istent arra kérjük, hogy hosszas ágybafekvő betegek ne
- Az eskütétel. Bíztunk a Jóistenben, hogy megérjük idáig.
legyünk és ne kelljen senki gondozzon majd.
Próbáltuk megérteni egymást. A Jóisten akaratában éltünk
idáig is. A hátralevő napok nehezebbek lesznek.
« Az interjút készítette és lejegyezte PORTIK-BAKAI RÓBERT
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ANYAKÖNYV
Születés
Nagy Kristóf
Bajkó Dóra
Nász
Portik-Szabó Attila és
Csorba Titanilla
Bács Levente és
Kasler Mónika
Tóth Tamás és
Balázs-Kercsó Erika
Tankó Szilárd és
Bege Timea Katalin
Portik Csongor és
Laczkó Szilvia
Ványolós Tibor és
Gegő Hajnal Katalin
Balázs-Fülöp Ferdinánd és
Barabás Emőke
Portik Ferenc és Antal Tünde

ANEKDOTA
Vándordiákot felveszi egy székely öreg a
lovaskocsira. Mennek a falu felé a kanyargós
úton. Egy kis idő múlva az öreg a lovak közé
csap és száguldanak lefelé. Éles kanyar jön, a
diák kapaszkodik és könyörög:
- Lassítson, mert itt halunk meg!
Erre az öreg:
- Már több mint negyven éve járok erre, de
ezt a kanyart még mindig sikerült bevennem!
Majdnem lesodródnak az útról, de az öreg
még jobban hajtja a lovakat. Újabb kanyar,
diák könyörög:
- Lassítson, mert itt halunk meg!
Erre az öreg:
- Már több mint negyven éve járok erre, de
ezt a kanyart még mindig sikerült bevennem!
Ismét sikerül, az öreg még gyorsabban
hajt és jön a következő kanyar.
A diák nem szól semmit, az öreg biztosan
tudja mit csinál. A kanyarnál kisodródik és
felborul a kocsi. Miután a por elült, az öreg
földhöz vágja a kalapját és megtapossa:
- Már több mint negyven éve járok erre, de
ezt a kanyart még sosem sikerült bevennem!

Országos helyezés
a XXI. Kurutty Általános
Műveltségi Vetélkedőn
a remetei iskola

2019. május 17-19 között tartották
meg az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban a Kurutty verseny országos szakaszát, melyen Hargita megyét iskolánk
Perje nevű csapata képviselte. Ebben a
versenyben négytagú csapatok mérték
össze tudásukat több témakörben.
A csapat tagjai Balázs Fanni - I. B.
osztály - tanító Portik Csilla, Kiss Simó
Dalma II. B osztály - tanító Ferencz
Edith, Portik K. Petra - IV. A osztály—
tanító Balázs K. Ildikó és Simon Sára IV. B. osztály – tanító Mincsor Erzsébet.
Gyász
A résztvevő tíz csapat közül
Portik-Hegyi Ferenc 1934
Kézdialmás
csapatán kívül csupa nagy
Laczkó Rozália 1937
városok csapatával szemben kellett verVarga Mária 1939
senybe szállni (Marosvásárhely, KolozsPéter Erzsébet 1930
Péter Katalin 1935
vár, Szatmár -2 csapat, Nagyvárad - 2
Portik Géza 1954
csapat, Arad—2 csapat). A mi csapatunk
Petréd Amália 1931
volt az egyetlen, aki először nevezett be
Kristály Attila 1977
hat év kihagyás után a versenyre, így
Balázs Péter 1938
minden csapattag új volt, ellentétben a
Restás Lajos 1962
többi csapattal, melyeknél csupán az elsős kisdiák számított újoncnak.
« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal
Minden hátrányunk ellenére, nagyon
szépen szerepelt a csapat. Országos V.
helyezettek lettek, amelynek nyereménye
« Gyermek és Ifjúsági Színjátszó Találkozót tartottak nemrégiben, melyen a egy budapesti karácsony. Nagyon örüGyergyóremete község
helyiek mellett a környékről érkező kis tehetségek mutatkoztak be.
havonta megjelenő lapja
lünk a sikernek. Másokat is arra biztaKiadó
tunk, hogy érdemes benevezni erre a naGyergyóremete
gyon nehéz versenyre, mert a gyermekek
UDJA E HOGY
Önkormányzata és
olyan ismeretekre tesznek szert, melyek
Templomtüzek.
Polgármesteri Hivatala
megszerzésére a tanítási órákon nincs
Szerkesztőségi tagok:
A korabeli sajtó gyakran említést tesz Erdély lehetőség.
Barabás Zsófia
A verseny lejárta után, az eredményhirszerte az ottfelejtett égő gyertyák okozta
Laczkó-Margit Hajnal
detésig történész vezetésével megnéztük
templomtüzekről.
Portik-Bakai Ádám
1895.
okt.
20-án,
Szárhegyen
a
ferences
Arad történelmi belvárosát, a Szabadság
Fotó:
kolostor oltára leégett egy mise után ott fePortik-Bakai Ádám
szobrot, a Kultúrpalotát és sok más gyöBalázs László
lejtett égő gyertyától. Csak a Mária szobor
nyörű régi épületet. Nagyon tartalmas és
Nyomda
maradt meg épen.
kellemes volt az aradi tartózkodásunk. A
F&F INTERNATIONAL Kft.
1896-ban Csomafalván Szilágyi János
szervezők jelesre vizsgáztak vendéglátásA szerkesztői jog fenntartva!
helyi polgár a templomnak egy mellékoltárt
A megjelent cikkek tartalmáért
ból, szervezésből. Volt mit tanulni tőlük.
csináltatott. A felszentelés után alig két hétre
az aláíró személy felelős!
Köszönjük a szülőknek a felkészülésKövessék a facebook/gyergyoremete az égve felejtett gyertyák miatt az oltár megben
nyújtott segítséget, az iskolának a
oldalt.
gyulladt, és leégett. Mindkét esetben a tempszállítás biztosítását.
Az újság a község honlapján,
lombelsőben jelentős kár is keletkezett

Képes Vagyok
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www.gyergyoremete.ro
oldalon is olvasható.

(kormos falak).
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« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

« MINCSOR ERZSÉBET tanítónő

