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ELŐ kép 

«Laczkó-Albert Elemér polgármester  úr 

tárgyilagosan ismertette az országos és 

helyi jellemzőket, melyek befolyásolják 

mindannyiunk életét 

 

 

    Évek alatt kialakult hagyományok so-

rába illeszkedik immár az a törvény által 

is előírt  gyakorlat, melynek  eleget tett 

január 26-án, vasárnap, 12 órától a Helyi 

Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal.  

    Éves beszámolóról van szó, ami nálunk 

sajátos ízzel bír, amit mindenekelőtt a 

megjelentek nagy száma (167 fő), a meg-

hívottak köre, a hivatal munkatársainak 

megnyilatkozása és az alkalom hangvéte-

le ad. 

    Idén időtartamában felére csökkentve 

(1,45 óra) hallhatta a tisztelt érdeklődő az 

elmúlt évi számadást, melyről felvétel is 

készült, hogy még szélesebb körben nyilvá-

nosságra jusson a beszámoló. Általános 

helyzetértékelést (I.), 2019. évi tevékenysé-

gi összefoglalót (II.) és a most induló év 

lehetőségeiről (III.)  

hallottak a jelenlévők a tíz felszólalótól. 

    I. A polgármester tárgyilagos igyekezett 

lenni, amikor az eltelt évre visszatekintve 

sorjázta azokat a külső, azaz országos és 

belső, tehát helyi jellemzőket, melyek min-

dannyink életét befolyásolják még akkor is, 

ha nem veszünk tudomást azokról. 

A kaotikus törvénykezés, a közpénzeket 

érintő közbeszerzések túlbonyolítása, az 

általános bizalmatlanság, az ellenőrző szer-

vek folyamatos jelenléte, az alaptalan felje-

lentések nyűge (újság, felirat, zászló, honlap 

perek), a hivatalos szintre emelt magyar 

ellenesség, amit Remetén nem érzünk a 

mindennapokban, de a „kiszorítósdi”, a tel-

jesítmény alapú értékelés hiánya egyszerre 

nyomja rá bélyegét a helyi önkormányzati 

munkára és nem csak arra.  

   Az előbbiek tükrében igazán nem hiá-

nyoznak az olyan belső gyengeségek, mint a 

személyzeti fluktuáció, a felhíguló érték-

rend, az immár négy éve tartó feljelentések 

sorozata és az a rengeteg vitás helyzet, me-

lyet a tulajdonrendezés hoz egyszerre fel-

színre a közösségben. 

2019 a község életében,  
ahogy a Polgármesteri Hivatalból látszik 

folyt. a 4. oldalon 

« 167 érdeklődő vett részt  az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal  munkájának beszámolóján 
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FEBRUÁRI ESEMÉNYEK  
HANGVERSENY 

2020. február 1-jén, szombaton 19 órai kez-
dettel a Csíkszeredai Nagy István Művé-
szeti Középiskola zenekara fellép a Balás 

Gábor Művelődési Házban. 
Jegyek ára 10 illetve 15 lej. Érvényes a Ze-

nei Évad 2019-2020-as bérlete.  
 

SZÍNHÁZ 
A Csíki Játékszín 2020. február 2-án, vasár-

nap, 19 órától bemutatja Móricz Zsig-
mond : Rokonok című két részes tragédiá-
ját. Jegyek ára: 15  illetve 20 lej. Az előadás-
ra érvényes a Balás Gábor színházi bérlet. 

 

BŰVÉSZ BEMUTATÓ 
2020. február 5-én, szerdán a megszervezi a  
Balás Gábor Művelődési Házban Gozefini 
bűvész tart bemutatót 10:00 és 12:00 órától. 

 

SZÉKELY  GÓBÉK 
2020. február 9-én, vasárnap 15:00 illetve 
19:00 órától vendégszerepelnek a Székely 
góbék a Balás Gábor Művelődési Házban. 

Jegyek ára 20 lej.  
 

OPERETT ÉS OPERA RÉSZLETEK 
Mészáros János Elek és Nagy Anikó elő-

adásában. 
Időpont:2020. február 16, vasárnap, 19 óra 

Helyszín: Balás Gábor Művelődési Ház 
Jegyek ára: 10 illetve 15 lej 

 

FELOLVASÓ MARATON 
2020. február 18-án kedden felolvasó 

maraton a községi és az iskolai  
könyvtárakban . 

 

KÖNYVBEMUTATÓ 
2020. január 20-án, hétfőn  

Gagyi József  Lopás című könyvének be-
mutatója lesz. 

Helyszín: Községháza , Tanácsterem 
 

NAGYKORÚSÍTÓ FARSANGI BÁL       
Gyergyóremete Polgármesteri Hivatala és 

az Együtt a Jövőnkért Egyesület Nagykorú-
sító farsangi bált szervez. 

Időpont: 2020. 02..22., szombat 
Helyszín, a Központi Közösségi Ház. 

 

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK 
2020. február 23-án, vasárnap  a Szent Lé-
nárd templomban házassági évfordulókat 

ünnepel az egyházközség. 
 

 FARSANGBÚCSÚZTATÓ 
2020. február 25-én, kedden a helyi műve-

lődési ház  farsangbúcsúztatót szervez. 

    «  DR. DOMOKOS MELINDA   iskolaorvos 

 

A HPV vírusról 
     A humán papillómavírus (HPV) megtalálható a bőrön és a 

nyálkahártyán, az általa okozott fertőzés ugyanolyan gyakran fordul elő 

nőknél mint férfiaknál, a vírus jelentőségét elsősorban mégis az adja, 

hogy méhnyakrákot okozhat, a vírusfertőzés ugyanis kóros sejtek 

növekedését idézheti elő a méhnyakon. 

     A HPV-nek több tucat különböző típusát írták le, ezekből körülbelül 

15 fokozott kockázatú, a 16-os és 18-as vírustípus a kialakuló 

méhnyakrákos megbetegedések körülbelül  70 százalékáért felelős. A 

szexuálisan aktív felnőtteknek majdnem 80%-a megfertőződik élete 

során. A méhnyakrákos megbetegedések  99,7 %- nál kimutatható a 

HPV. 

     A HPV-fertőzés legtöbbször tünetmentes, így a nőgyógyászati vizs-

gálatok alkalmával minden gyanús sebet citológiai vizsgálatnak, HPV-

tesztnek vetnek alá és elvégzik a méhnyak kolposzkópos viszgálatát. 

     Európában a  méhnyakrák okozta elhalálozások terén Románia az 

első helyen áll, ez a helyzet nem változott  az elmúlt 20 év során, átla-

gosan 6,3-szor többen halnak meg ebben a betegségben, mint az Euró-

pai Unió más országaiban. A legtöbb méhnyakrákos esetet a 45 év fe-

letti nőknél állapítják meg. 

    Hargita megyében 2019-ben 467 eset maradt nyilvántartásban és 44 

új esetet diagnosztizál.Az Egészségügyi Minisztérium 2020. januártól 

ingyenes HPV oltássorozatot biztosít a 11-14 éves lányok számára.  

Elsőként azokat a lányokat oltják be a családorvosok akiknek a kérést 

2017-2018-ban leadták a szülők, ezt követően pedig a 2019-ben nyil-

vántartásba vett lányokat.  Azoknak a lányoknak  akik  2020- ban töltik 

a 11-14 évet, a szülők kérést tehetnek le a családorvosi rendelőkben 

minden hónap utolsó munkanapjáig. A kérésnek tartalmaznia kell a 

beoltandó kislány nevét, személyi számát (CNP), lakcímét, valamint a 

szülő/törvényes képviselő személyi adatait is. 

    A méhnyakrákot okozó különböző HPV-típusok közül a  GARDASIL 

9 oltóanyag  a 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58-as vírustípusok ellen 

nyújt védelmet.  A 11-14 éves lányok  oltása két adagban történik, az 

első után 6-12 hónapra kapják a második adagot. Az oltás és a rendsze-

res méhnyakrák-szűrés együtt 94 százalékkal csökkentheti a 

méhnyakrák kockázatát. 

     Világszinten 90 országban rendszeresen oltják a lányokat a nemi 

élet megkezdése előtt, éljünk a lehetőséggel !!! 

  

TÁNCSZÍNHÁZ 
A Maros Művészegyüttes és a Spektrum Színház bemutatja  

Tamási Áron: Tündöklő Jeromos műve alapján készült  
táncszínházi előadását. 

Időpont: 2020.02.25., kedd. 
Helyszín: a Balás Gábor Művelődési Ház  

 

SZÜLŐK ISKOLÁJA 
2020.február 28-án, pénteken 18:00 órától Szülők Iskolája. 

Meghívott előadó Lázár Csilla, aki  
 A digitális eszközök használata a családban  címmel tart előadást. 

Helyszín: a Balás Gábor Művelődési Ház 
Az előadás ideje alatt Kassai Noémi  
a kis gyerekeknek foglalkozást tart  

a Szent Anna Szociális Házban. 
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    “A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, 
hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha 
nem tökéletes és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bi-
zalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek 
megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. 
Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.“  

(Tari Annamária) 
    Községünkben második éve működik bölcsőde, ahová 

az oda beiratott 1-3 év közötti gyermekek részesülnek 

napközbeni ellátásban.  Túl vagyunk az első nevelői éven, 

amire egyfajta tanulóévként is tekintünk vissza, hiszen 

rengeteg tapasztalattal, élménnyel, új helyzettel, le-

hetőséggel és persze mosollyal lehettünk gazdagabbak. 

Kaptunk hideget is, meleget is, ahogy ez ilyenkor lenni 

szokott. Személy szerint a kritika engem nagyon bántott, 

mert tudom, hogy mindnyájan az ott dolgozók közül men-

nyi időt és energiát fordítunk arra, hogy a bölcsőde egy 

pozitív, gyermekbarát hely legyen, ahová bárki szívesen 

hozhatja a gyermekét.  

    Egy év után bátran mondhatom, hogy a helyzet egyre 

pozitívabb. Ma már tudom, hogy a kritikából, ha olyan 

építkezni kell.  

    Gyakran szembesülünk azzal, hogy megdöbben aki 

hozzánk betéved a látottakon, mert sokan nem is gondol-

nák, de nagyon komoly nevelői munka folyik a falak 

között. Előre meghatározott éves tervünk van, leosztva az 

év minden hetére és napjára.  

    Minden nap van játékos, fejlesztői tevékenység, 

melynek során elősegítjük a gyermekek harmonikus testi-

lelki fejlődését, családias környezetben. Gondot fordítunk 

a helyes testápolási, táplálkozási szokások kialakítására, a 

hőmérsékletnek és időjárásnak megfelelő öltözködés 

tudatosítására. Folyamatosan fejlődünk, csiszolódunk, 

alkalmazkodunk egymáshoz, a szabályokhoz, a körülmé-

nyekhez. Szeptemberben ezek a tevékenységek rövidek, a 

gyermekek figyelme még nem tartós, de most már ké-

pesek akár fél- vagy háromnegyed órát ülni és figyelni. A 

napnak ezt a részét szeretik a legjobban a kicsik. Mindig 

nagy örömmel és mosolyal az arcukon veszik elő a mese-

párnájukat, amelyen ülnek.A tevékenységeink  rendsze-

rint változatosak, köz-

tük anyanyelvi, zenei 

nevelés, játékos torna, 

kézimunka.  
A nevelői munkánkhoz   

egyre több szükséges 

fejlesztői eszközt 

sikerült megvásárol-

nunk.  

    Nagyon sok szem-

léltetőanyag készül 

sajátkezűleg, általunk. 

Mindig mosolyogva 

emlegetjük, hogy a 

tavaly a raktárunk még 

üres volt, most viszont alig van hely benne.    Sokan kér-

dezik, hogy mennyire nehéz ilyen életkorú gyermekekkel 

dolgozni, főként ekkora létszámmal. Bölcs mondás, hogy 

találd meg azt amit szeretsz csinálni és soha többé nem 

kell dolgoznod. 
    A könnyebbség abban rejlik, hogy már a legkisebbek is 

nagyon figyelnek ránk. Követik az utasításainkat, illetve 

minket. Néhányan közülük még beszélni sem tudnak, de a 

szabályokat ennek ellenére mind be tudják tartani. Minden 

gyermek más, de hiszek abban, hogy “rossz gyerek nincs. 

Van fáradt, bizonytalan. Olyan, aki fél, túlpörgött, 

érzékeny. Szeretetért, figyelemért küzd. De jó gyerek. És, 

ha türelemmel, biztatással, jó példával nevelik, még jobb 

akar majd lenni. “(Vida Ági).  

    A gyermekek számára fontos a rendszeresség, a követ-

kezetesség, nagyon hamar hozzászoknak a napi  dol-

gokhoz. Egyre önállóbbak és egyre jobban óvodaérettek. A 

szülőktől rengeteg pozitív visszajelzést kapunk. Csillogó 

szemekkel mesélik reggelente, hogy a gyermekük mennyit 

mondókázik vagy épp énekel otthon. Hallottuk, hogy akik 

a bölcsődéből tavaly óvodába mentek, számukra a 

beilleszkedés könnyebben ment, hamarabb megszokták. 

Egyik anyuka év elején büszkén mesélte, hogy a fia, aki 

nálunk volt bölcsődés az elmúlt évben,  középcsopor-

tosként tekintenek rá az óvodában és nem kiscsopor-

tosként, mert úgy látja jónak az óvónő a fejlettségi szintje 

alapján. Nem állítom, hogy csak a mi érdemünk, de bi-

zonyára közünk volt hozzá.  Amit még szintén pozitív do-

lognak tudhatunk be, hogy  nagyon sok van szeptemberig, 

amikor a következő nevelői évünk kezdődni fog, de már 

most szinte teltházunk van arra az évre is, mert a szülők 

beíratták gyereküket annak érdekében, hogy biztosan 

legyen helye nálunk. Ezúton is köszönjük a bizalmat!   

     Célunk az, hogy folyamatosan fejlődni tudjanak  nálunk 

a gyermekek életkoruknak megfelelően és, hogy minden 

nap végén valami plusszal menjenek haza. 

  

 

 

Bepillantás a Mosolyvár Bölcsőde életébe 

« Játékos, zenei foglalkozás a Mosolyvár Bölcsődében  

« LACZKÓ NOÉMI nevelő-pedagógus 

 

 

 
« Ügyesen használják a színes ceruzát a legkisebbek 
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folytatás az 1 oldalról 

Belső nyugalomra, külső higgadtságra mikor, ha nem 

ebben a helyzetben van különösen szükség?! 

Merre tart Gyergyóremete? 

    Minden vendég felszólaló (Borboly Csaba Megyei 

Tanács elnöke, Barti Tihamér Megyei Tanács alelnöke, 

Portik Erzsébet-Edit megyei tanácsosunk, Bende Sándor 

parlamenti képviselő) elismeréssel és biztatással beszélt 

községünk teljesítményéről. Hallottunk tőlük a tavasszal 

induló útépítésről a 153 D úton (Tejporgyár fele), a hul-

ladék tározó elodázódott indulásáról – még idén sem va-

lószínű, hogy működni fog a teljes megyei rendszer. To-

vábbá szóltak a tanuszoda építéséről és volt, aki az érték-

teremtés, értékmegőrzés fontosságát, az összetartozás 

elengedhetetlen voltát hangsúlyozta. 

    A helyi felszólalók sorát Mincsor Erzsébet tanácsos 

asszony, helyi RMDSZ elnök, frakció vezető köszönettel 

nyitotta meg. Elődjét, Laczkó-Szentmiklósi Endrét és a 

helyi egyház mindenkori vezetőit emlegette jó példaként 

a közösség építésében. A most 30 éves Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség idén is több választásnak néz elé-

be, amihez kérte a remeteiek további támogatását, fe-

gyelmezettségét.    

  A szervezet nyitott minden érdeklődő fele, hívja a 

közzségért tenni akaró remeteieket a soraiba. Ugyanak-

kor figyelmeztetett: senki ne üljön fel, ne dőljön be más 

pártok szirén hangjainak. Egységben az erő! 

    II. Az operatív dolgokra térve a polgármester swot 

analízist rögtönzött, színét és fonákját, jó és rossz ténye-

ket emlegetett a helyi állapotokról. Úgymint a stagnáló 

víz-csatorna projektet, az Alszegi úton a cigányok házvá-

sárlását, az állandó szemetes problémákat, az igénytelen, 

kizsákmányoló táj- és vízhasználatot, a helyi iskola kö-

zépszer alatti kisérettségi eredményeit, a folyamatos he-

lyi feljelentéseket és a csúnya karácsonyi „díszvilágítást” 

emlegette egyrészt. Másfelől a gyarapodó és működő 

intézmények (bölcsőde, iskolaorvos, gyerek/diák étkezte-

tés, szülők iskolája) létét, a tűzoltó autó cseréjét (a régit 

ajándékba adta Gyergyóremete Székelyderzs községnek), 

a beltelkek sikeres rendezését (CEZAR program), az 

egész községre készülő gáz terveket, a megnyert iskola 

modernizálást célzó projektet, az útjavításokat és a sok 

gazda támogatást (Pro Economica) sorolta pozitívum-

ként. Mindebből ki mit lát meg, mit akar kiemelni, az 

már egyéni döntés, érték választás. 

    Az önkormányzat tudja, hogy mit akar a falu többsége, 

és azt is tudja, hogy milyen forrásokból, kivel együttmű-

ködve sikerülhet megvalósítani azokat. Megemlítette az 

érkező magántőke beruházásokat is, melyek hatása a falu 

életére jelenleg nehezen elképzelhető. Fel kell erre ké-

szüljön minden remetei! 

    II.1. Pál Gizella jegyző, aki az év végén sikeres ver-

senyvizsgával elfoglalta ezt a munkakört, melyet mosta-

náig megbízással látott el, a hivatal több irodájának mű-

ködését ismertette a beszámolójában. 

    A jegyző munkaköri feladata a hivatal törvényes mű-

ködtetése. E mellett anyakönyvvezetői feladatokat is el-

 

«  Mincsor Erzsébet az RMDSZ elnöke , a szervezet helyi alapítóinak mondott köszönetet 

lát, megosztva a jegyzői munkát.  

    Az elmúlt évben 14459 akta volt iktatva az ügyfél-

szolgálaton. Azért, hogy ezeket rendben tudják megvá-

laszolni, megoldani a hivatal dolgozói, az ügyfélfogadás 

rendjét idéntől következetesen be fogja tartani. Minden-

kit kér ennek tiszteletben tartására! 

    Biztatott, idejében érdeklődjön mindenki, akinek bár-

milyen hivatali elintéznivalója van, mert azonnali ki-

szolgálásra nincs lehetőségük a munkatársaknak. 

    ĺgy, a CEZAR program befejeztét jelentik a január 9-

én megnyílt új beltelkes telekkönyvek. Bár a beszámo-

lón még az hangzott el, hogy kilencven nap után köz-

jegyző előtti kéréssel mindenki véglegesítheti a jelenleg 

ideiglenes tulajdon jogát, időközben módosult a tör-

vény: két év elteltével lesz bejegyzhető a végleges tulaj-

don. Ennek alapvető feltétele, hogy ne legyen vitás az 

illető terület.  

    A kültelki tulajdonrendezés folytatódik. A hivatal 

miközben várja, hogy törvény jelenjen meg a kültelken 

is bejegyezhető használati jogra, digitalizálja a teljes 

földes iratcsomót 1990-től napjainkig.  

    A polgármester közbevetésével itt azt emelte ki, hogy 

csak a visszakért, a regiszterben szereplő terület 

mennyiségekre kaphatnak ideiglenes, majd végleges 

jogot a használók. „Elhazudott” terület csak a törvény 

adta tolerancián belül jegyezhető fel. Senki nem formál-

hat jogot olyan földre, mely nem volt visszakérve az 

eddig megjelent földtörvények bármelyikével és az 

nincs jóváhagyva a megyei földosztó bizottság által. 

    Az idén lesz mezőgazdasági összeírás a beltelki tulaj-

donokon, ami az építmények számbavételét, azok létesí-

tésének törvényességét is számba veszi. 

(folytatás a 10. oldalon) 
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    December 12-én a „Kurutty” ver-

senyen részt vett csapattársaimmal 

(Balázs Fanni, Kis Simó Dalma, Si-

mon Sára) elindultunk Budapestre 

Balázs Kercsó Ildikó tanító nénivel. 

Az utazást az országos vetélkedőnek 

köszönhetjük, hisz V. helyezettek 

lettünk. Egész éjszaka utaztunk, amíg 

Budapestre értünk. Itt először a 

Nagyboldogasszony templomba 

mentünk, aztán meglátogattuk a Bu-

dai várat és a Halászbástyát. Ezek 

után a Nemzeti Galériába mentünk, 

ahol Munkácsy Mihály és más festők 

híres festményeit láthattuk. Az elszál-

lásolás előtt még ellátogattunk a 

Tropicariumba, ahol sok érdekes élő-

lényt, sok kétéltű állatot, halat és hül-

lőt láthattunk. Este egy kollégiumban 

szállásoltak el minket. Reggel a Par-

lamentben kezdtük a napot, itt is reg-

geliztünk. Csodálatos előadással fo-

gadtak minket, fellépett Király Vik-

tor, Fábián Éva, Varga Szabolcs és  

Kautzky Armand. Táncos előadást is 

láthattunk.  

    Az ünnepség házigazdája, Kövér 

László átadta az Országház kulcsát 

egy napra a gyerekeknek. 

Az előadás végén együtt énekeltünk. 

Ezután a Delegációs Teremben egy 

hangszerbemutatón vettünk részt. A 

sok izgalmas program mellett élőben 

láthattuk a magyar koronát, a koroná-

zási kellékeket és a kardot, amivel 

egykor Szent Istvánt is megkoronáz-

ták. Ezután sétáltunk a rakparton, 

ahonnan láthattuk a Margit-szigetet, a 

Lánchidat és a Margithidat is.  

    Este a szálláson összecsomagol-

tunk, hisz tudtuk, hogy holnap lesz az 

utolsó nap. Reggel az Erkel Színház-

ba mentünk, ahol megnéztük a Diótö-

rő mese balettet, ami nagyon szép 

volt. Az előadás után a Hősök terére 

utaztunk, ahol megismerkedhettünk a 

magyar királyok történetével.  

    Nagyon jól szórakoztunk a kirán-

dulás során. Remélem, hogy ez az 

élménybeszámoló mindenkit arra fog 

buzdítani, hogy érdemes jól tanulni. 

                                               

Puskás Ferenc P. Hugolin 

(írói álnevén Remetei Ferenc)  

     1908. január 15-én született 

Gyergyóremetén földmíves szülők 

gyermekeként. Édesapja elesett az első 

világháborúban, özvegy édesanyja 

egyedül nevelte. 1923-ban kérte 

felvételét a ferences rendbe. 1931-ben 

szentelte pappá gróf Majláth G. Károly 

püspök. 1993. december 27-én hunyt 

el Désen. Hosszú életpályája során 

több ferences rendházban is élt és 

tevékenykedett (Kolozsvár, Székely- 

udvarhely,Vajdahunyad, Máriaradna,  

Kaplony, Dés).  

    Szatmárnémetiben plébánosi 

teendőket látott el, emellett alkotó 

emberként, íróként, lelkigyakorlat-

vezetőként és misszionáriusként is 

szerteágazó tevékenységet fejtett ki. 

1930 és 1947 között több erdélyi újság 

és folyóirat közölte novelláit, 

karcolatait, lelkiségi írásait. 

Szépirodalmi pályájának a 

kommunizmus vetett véget. Nem 

közölhetett, de kitartóan alkotott. 

Számos irodalmi műve maradt fenn 

kéziratban: novellák, karcolatok, 

kisregények,  és színművek is részét 

képezik a különböző erdélyi ferences 

rendházakban őrzött hagyatéknak. 

 

«  PORTIK-KOCSI PETRA  IV. A osztályos tanuló 

Parlamenti  
gyermekkarácsony  

« Balázs-Kercsó Ildikó tanítónő vezetésével Budapesten az Országházban gyermekkarácsonyon vett részt négy tanuló 

 

    

 

 

  

« DACZÓ KATALIN 
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Gyergyóremete 2020-as eseménynaptára 
 
S.sz. Esemény megnevezése Helyszín Időpont 

1. Mesevetélkedő - megyei szakasz Fráter György Általános Iskola 2020. február 1. 

2. 
A csíkszeredai "Nagy István" Művészeti 

Középiskola diákjainak előadása 
Balás Gábor Művelődési Ház 2020. február 1. 

3. 
Teremlabdarúgó B liga (Kereszthegy SK 

Remete - ACS Futsal Poli Iaş) 
Gyergyóremetei sportcsarnok 2020. február 2. 

4. 
Csíki Játékszín -  Rokonok,  2. bérletes 

előadás 
Balás Gábor Művelődési Ház 2020. február 2. 

5. Gozefini bűvész műsora Balás Gábor Művelődési Ház 2020. február 5. 

6. 
Teremlabdarúgó Románia Kupa: Ke-

reszthegy SK - Informatica Temesvár 
Gyergyóremetei sportcsarnok 2020. február 8. 

7. Székely Góbék műsora Balás Gábor Művelődési Ház 2020. február 9. 

8. 
Mészáros János Elek és Nagy Anikó - 

Operett és operarészletek 
Balás Gábor Művelődési Ház 2020. február 16. 

9. Nagyvilág Remetén - 2. rész Balás Gábor Művelődési Ház 2020. február 19. 

10. 
Gagyi József: Lopás című könyvének 

bemutatója 
Községháza tanácsterme 2020. február 20. 

11. Nagykorúsító Farsangi Bál 2020 Közösségi Ház 2020. február 22. 

12. Házassági évfordulók Szent Lénárd plébániatemplom 2020. február  23. 

13. Helyi farsangbúcsúztató Gyergyóremete 2020. február 25. 

14. 
Táncszínház - Maros Művészegyüttes és 

Spektrum Színház előadásában 
Balás Gábor Művelődési Ház 2020. február 25. 

15. Szőcs Botond zongoraművész koncertje Balás Gábor Művelődési Ház 2020. február 29. 

16. Háromszék Táncegyüttes - gyerekelőadás Balás Gábor Művelődési Ház 2020. március 3. 

17. Gyergyói Szemle bemutató Községháza tanácsterme 2020. március 3. 

18. 
Európa tavasza (emlékezés az 1848-as 

szabadságharcra) 
Gyergyóremete utcái, -temploma és a 

műv. ház 
2020. március 15. 

19. Könyvbemutató - Gyertek haza lúdaim Községháza tanácsterme 2020. március 30. 

20. Cseres Tibor Nap 
Fráter György Általános Iskola és 

környéke 
2020. április 1. 

21. Step Dance húsvéti gálaműsor Balás Gábor Művelődési Ház 2020. április 12. 

22. Húsvétvasárnap***   2020. április 12. 

23. Határkerülés A község területe és határai 2020. április 13. 

24. Lovastábor kezdők számára Gyergyóremetei lovarda 2020. április 5-18. 

25. 
XVI. Remetei Ifjúsági Napok ( RIN - 

2020). 
Balás Gábor Műv. Ház és a község 

központja 
2020. április17-19. 

26. 
XVI. Gyergyóvidéki Ifjúsági 

Néptánctalálkozó 
Balás Gábor Művelődési Ház 2020. április 19. 

27. Búzaszentelés Gyergyóremete 2020. április 26. 

28. Háromszék Táncegyüttes - felnőttelőadás Balás Gábor Művelődési Ház 2020. április 26. 

29. Bérmálás Gyergyóremetén 
Szent Lénárd plébániatemplom kör-

nyéke 
2020. május 3. 

30. Forgács Attila szociológus előadása Községháza tanácsterme 2020. május 7. 

31. Hadas Miklós szociológus előadása Községháza tanácsterme 2020. május 15. 

32. Elsőáldozás Szent Lénárd plébániatemplom 2020. május 17. 

33. 
A Marosv. Ariel Ifj. - és Gyermeksz. 2. 

bérletes előadás - Lúdas Matyi 
Balás Gábor Művelődési Ház 2020. május 19. 

34. Az alszegi templom búcsú ünnepe Az alszegi Szent Rita kápolna 2020. május 22. 

35. 
IX. Gyergyómedencei Gyermek- és Ifjú-

sági Színjátszó Találkozó 
Balás Gábor Művelődési Ház 2020. május 22-23. 

36. Pünkösdvasárnap***   2020. május 31. 

37. V. Díjugrató Régió Kupa - 1. forduló Gyergyóremetei lovarda 2020. június 6. 

38. Hegyesbükki Találkozó Hegyesbükk 2020. június 6. 
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 39. Kicsibükki Örökimádási Nap Kicsibükki kápolna 2020. június 22. 

40. II. Gyergyóremetei Citeratábor Balás Gábor Művelődési Ház 2020. jún.ius 26. 

41. 
VIII. Gyergyóremetei Ifjúsági- és Gye-

rek Fúvóstábor 
Szent Anna Szoc. Központ és Balás 

Gábor Műv. Ház 
2020. július 10. 

42. XXI. Gyergyóremetei Falunapok Gyergyóremete központja 2020. július 11-12. 

43. IX. Hagyományörző Kézművestábor Csutakfalvi Svájci Ház és környéke 2020. július 20-25. 

44. 
40 évesek kortárstalálkozója 

Gyergyóremete központja és a közös. 

ház 
2020. július 25. 

45. 
Autók megáldása 

A központi- és a csutakfalvi templom 

környéke 
2020. július 26. 

46. XIV. Csutakfalvi Svájci Napok Csutakfalvi Svájci Ház és környéke 2020. augusztus 1-2. 

47. 
50 évesek kortárstalálkozója 

Gyergyóremete központja és a Csutak-

falvi Köz. Ház 
2020. aug.usztus 8. 

48. Gyergyószéki Fúvóstalálkozó Gyergyóremete 2020. augusztus 9. 

49. IX. Gyergyói Tánc és -Zenetábor Gyergyóremete 2020. augusztus 9-14. 

50. Csutakfalvi Örökimádás Csutakfalvi Szent Margit kápolna 2020. augusztus 11. 

51. Kicsibükki Szent István búcsú Kicsibükki kápolna 2020. augusztus 22. 

52. 
A Magyar Népmese Napjának megün-

neplése 
Balás Gábor Művelődési Ház 2019. szeptember 30. 

53. III. Remetei Lovas Sportnap Gyergyóremetei lovarda 2020. október 3. 

54. Központi Örökimádási nap Szent Lénárd plébániatemplom 2020. október 14. 

55. VIII. Gyergyóremetei Gazdanapok Központi nagypálya 2020. okóber 18. 

56. Szent Lénárd búcsú Szent Lénárd plébániatemplom 2020. november 6. 

57. 
 Advent vasárnapi közös gyertya gyújtás 

I.,II.,III.,IV. 
Központi park november 29., december 6,13,20. 

58. Korácsonyváró gyerekkoncert Balás Gábor Művelődési Ház 2020. december 19. 

59. Közös karácsonyfadíszítés Község központ 2020. december 20. 

60. IndepenDance karácsonyváró műsora Balás Gábor Művelődési Ház 2020. december 22. 

61. Évzáró néptánc gálaműsor Balás Gábor Művelődési Ház 2020. december 27. 

Téli amatőr focidömping 
     Még a tavaly, december 21-22 között a helyi sport-

csarnok megszervezte hagyományos Családnevek Ku-

pája nevű teremlabdarúgó bajnokságát, amelyen 8 csa-

ládnév focicsapatai vettek részt. 

A csoportküzdelmek végén, az A csoportban a sorrend 

és pontszámok eloszlása a következő volt:Puskások 

Nagyok 4-, Fehérek és Laczkók 2 – 2 pont. 

A B csoportban pedig: Balázsok 7-, Portikok 6-, 

Ivácsonok 3- és a Ferenczek 1 pont. 

Az elődöntőkben a Puskások 2-1 arányban múlták felül 

a Portikokat illetve a Nagyok 4-3 arányban bizonyultak 

jobbnak a Balázsoknál, így aztán a kisdöntőben a Balá-

zsok játszodhattak a 3. helyért, amelyet meg is szerez-

tek, miután 2-0 arányban legyőzték a Portikokat. A 

nagydöntőben viszont naggyá váltak a Nagyok ugyanis 

1-0 arányban legyőzték a Puskásokat, visszavágva a 

csoportban elszenvedett 1-2-es vereségért. Sose jobb-

kor, mint épp a döntőben és ezzel ők lettek a Családne-

vek Kupájának bajnokcsapata.  

Az idei bajnokcsapat, a Nagyok abban is nagyok vol-

tak, hogy csapatjukban egy családból apa és két fia 

együtt játszottak és nem is akárhogyan. 

    A végső sorrend pedig az alábbiak szerint alakult: Nagyok, 

Puskások, Balázsok, Portikok, Fehérek, Ivácsonok, Laczkók, 

Ferenczek.   

A focitorna legjobb játékosának Balázs Zoltánt választották, 

míg a legjobb kapus címet Ivácson Rajmondnak ítélték oda. A 

gólkirályi címet pedig Balázs-Fülöp Nándor kapta meg 6 lőtt 

góljának köszönhetően. 

     A 2020-as évben a teremlabdarúgók „ébredtek” leghama-

rabb, ugyanis már január 18-19-én sorra került a Falurészek 

Kupája idei kiírásának. 

Kilenc csapat nevezett be a két napos focibajnokságra és két 

csoportra osztva kezdődtek a küzdelmek. 

Az A csoportban Rétalja csapata 100%-os teljesítménnyel 12 

ponttal és 3 kapott góllal zárt, míg a második helyre a Tejpor-

gyár csapata került 7 pontjának köszönhetően, megelőzve a 4 

pontos Fenekalját, a 3 pontos Csutakfalvát és az 1 pontos 

Túlamarost. 

A B csoportban, már az első mérkőzésen meglepetés született, 

ugyanis a Szent István útiak legyőzték a Bernád csapatát, sőt 

később az is bebizonyosodott, hogy az idén nem a Bernád lesz 

a győztes, hisz minden csoportmérkőzésüket 

elveszítve utolsóként végeztek a csoportjukban. (folyt.a 11.o) 
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              «   KOVÁCS PÉTER PÁL   plébános, volt remetei káplán  

ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT BÚCSÚ CSUTAKFALVÁN 

     Testvéreim! Árpádházi Szent Margit mindössze 29 éve-

sen költözött át ebből a világból a mennyországba. 1240 és 

1270 között élt.(…) 

     Margit domonkos apáca volt, akit szülei IV. Béla és 

Laszkarisz Mária Magyarországért Istennek ajánlottak. A 

kis Margitnak, amikor gyermekként, akkorára nőt a dajká-

ja,  aki maga is vele együtt költözött be a kolostorba, elkez-

dett neki mesélni. Kezdte elmondani az elmúlt 5, 6, 10 év 

történetét. És ez a kislány Veszprémben, ott a kolostor kis 

szobácskájában egyre tágabbra nyíló szemekkel hallgatja: 

,,Margitka, te királylány vagy, édesanyád a királyné asz-

szony, s tudod, amikor te még meg sem születtél, tatárok 

jártak Magyarországon -- és pusztult minden. Édesapád is, 

Édesanyád is menekült. S menekülés közben fogadalmat 

tettek, hogy ha a mindenható Isten, az Úr Krisztus és a 

Szűzanya megmentik az országot és ők visszatérhetnek, 

akkor, ha kislányuk születik, odaadják az Úrnak apáca-

ként. És tudod, Margitka, te vagy ez a kislány!'' Mire 7--8 

éves, ez a kislány az Úr Krisztussal kerül olyan kapcsolat-

ba, hogy megismétli a fölajánlást, maga is fölajánlja önma-

gát a megfeszített Krisztusnak: ,,Uram, Krisztusom, ha 

engeded és akarod, én apáca leszek, minden fönntartás 

nélkül neked adom magam, amint a szüleim megígérték.''  

     Magyar népünket, akkor külső veszély fenyegette, a 

tatárpusztítás, ma pedig belső veszély fenyegeti, de na-

gyon. Egy ilyen belső veszély a fiataljaink, a jövő nemze-

dék kivándorlása. Margit szülei menekültek, de fogadal-

mat tettek, hogy ha a mindenható Isten, az Úr Jézus és a 

Boldogságos Szűzanya megmenti Magyarországot a tatár 

pusztítástól a legdrágább kincsüket, leányukat adják oda 

neki. És nem lettek idegenek, nem lettek hűtlenek hazá-

jukhoz, népükhöz, hanem harcoltak és kitartottak.  

Mai fiataljainkba bele kell nevelnünk a helytállást, az 

imádságos lelkületet, a hitet, megmaradásunkért való 

küzdeni akarást.  

Siennai Szent Katalin az Avignonban száműzött, raboskodó 

pápának üzeni: „Jöjjön haza! Mert minden csillag csak a 

saját csillagzatában a legfényesebb.  

    Te elmesélted-e gyermekeidnek a mi nemzetünk törté-

nelmét? Ha igen azt is merd elmondani, hogy 1890-ben, 

Angliában kiadtak egy olyan európai térképet, amelyen 

Magyarország nem volt rajta. A mai fiataljaink ennek a 

nyugatnak lettek a szolgái.  

Biztatnunk kell a fiatalokat, népünk fiatal családjait, 

hogy csak annak a népnek van jövője, amelyik VÁL-

LALJA A HARCOT.  

    A mai népünk nagyon elkényelmesedett a biztonságos 

jövőt, a megélhetést nem saját hazájában akarja elérni, ha-

nem idegenben, idegen népek körében, idegenek szolgái-

ként. Nem lehetünk hűtlenek a Gyergyói medencéhez, a 

Hargitához, Maroshoz, Olthoz, Küküllőhöz, mert ezek szá-

munkra az Istentől kapott szülőhazánk és itt nőhetünk iga-

zán naggyá.  

     Továbbá Szent Margitnak megadatott a lehetőség, 

hogy jobb, fényűzőbb életet élhessen. okosabb lenne férj-

hez adni ezt a lányt.                                                                            

Amire nyolc éves lett addigra a szülei, a királyi pár úgy 

gondolta, mégiscsak  

    Körülnéztek, és kinézték neki férjül az egyik szom-

széd fejedelmet. Amint ezt Margit meghallotta, minden 

erejével tiltakozni kezdett. Valószínűleg az első pillanat-

ban megérezte, hogy ez most maga a kereszt lesz: azok-

kal kell szembefordulnia, akiket itt a Földön a leginkább 

tisztel és szeret, ugyanakkor a fogadalmukat sem árul-

hatja el! És a saját odaadását sem vonhatja vissza, kerül, 

amibe kerül. 

(…) Margit kitartott: imádkozott, harcolt és veze-

kelt, amíg 18 évesen letehette örök fogadalmát.  Köz-

ben egyre inkább meglátta azt is, hogy ennek az or-

szágnak, mely túlélte a tatárjárást, óriási baja a szét-

húzás, a megoszlás. Ezért élete hátralévő idejét -- nem 

is tudta, milyen kicsi ez az idő, mindössze kilenc év! -- a 

hazájáért ajánlotta föl, a magyar népért imádkozott és 

vezekelt mindvégig: ,,Istenem, Krisztusom, add meg 

az enyéimnek, add meg a népemnek az egyetértést és 

az egységet!''  Ma is erre van szüksége népünknek.  

Szent Margitnak néhány szava ránk maradt. A kortársak, 

a nővértársak vallomásaiból tudjuk, hogy amennyire 

tudta, titkolta vezekléseit, a rejtekben hozta meg áldoza-

tait, amint az Úr kérte. De hát a virrasztását nem tudta 

elrejteni, mert csak észlelték, hogy nincs az ágyában. 

Meg egyik-másik nővértársa néha látta, ahogyan veze-

kel. S egyszer csak az egykori dajkája azt mondta neki: 

,,Leányom, oktalanság, amit csinálsz! Időnek előtte 

megölöd magad!'' Erre Margit: ,,Anyám, aki tudja, hogy 

hosszú életű lesz, az csak halogassa és halassza mindig 

holnapra azokat a dolgokat, amik nehezére esnek. De én 

nem tudom, hogy engem az én Uram mikor szólít magá-

hoz. Nekem addig kell cselekednem, amíg időm van!'' 

  Micsoda bölcsesség ez! A szeretete azonban egyre erő-

södött a harcban, melyet azért szenvedett végig, hogy 

Krisztus menyasszonyaként a magyarság anyja lehessen. 

Nekünk is addig kell a jót tennünk amíg időnk van! 

Nem halogathatjuk a vallásos, imádságos életet, a hitből 

fakadó tetteket. Addig kell harcolnunk, amíg van rá 

időnk!   

       Margit példája mutatja, hogy az emberi élet leg-

alapvetőbb kérdése nem a gazdagság, az egészség 

vagy a hatalom, hanem az, hogy megtalálja-e a for-

mát és a kereteket, ahogyan és ahol odaadhatja az 

életét másokért. Ha ez megvan, minden egyéb mellé-

kes, mert boldog, kerek, emberi életet lehet élni az áldo-

zatban, családban is, családon kívül is, szerzetben is, 

papként is.  

    Ennek egyik nagy példája a mi Margitunk, Árpádházi 

Szent Margit, akinek a neve azt jelenti, hogy igaz-

gyöngy. Kincsünk van az égben , akihez kell imádkozni, 

kell Őt kérnünk, hogy szóljon az Úr Krisztusnál az érde-

künkben, a magyarság érdekében, hogy tudjunk megma-

radni és egyetértők lenni.  
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    Ha az internet segítsége által szeretnénk ismeretekhez jutni 

bizonyos személyről, van, hogy nagyon gyakran egy bizonyos 

egyértelműsítő oldal jelenik meg, amely abban segít, hogy 

válaszd ki azt, akiről többet szeretnél megtudni. Mert van, 

hogy egy bizonyos névre többen is hallgattak… És akkor a 

megnevezett honlap felállít egy sorrendet a születés dátuma, 

illetve foglalkozás megkülönböztetői segítséggel. Én is most 

valami hasonlóhoz folyamodok.     

    A mai könyvbemutató alkalmából, akiről szó van – Puskás 

Ferenc, aki nem 1927. április 1.-én született, hanem 1908. 

január 15.-én… nem Kispesten, az ottani futballstadion mel-

lett, hanem Gyergyóremetén, jobban mondva Eszenyőben, ott, 

ahol minden évben megérik a sáté. Nem Öcsi bácsinak, vagy 

Páncsónak nevezték őt el, hanem Hugolin testvérnek, illetve 

később Hugolin atyának. Ezzel az összevetéssel még véletle-

nül sem akartam kisebbíteni a Nemzet Sportolóját, csupán 

csak egyértelműsíteni akartam azt, hogy kiről is akarunk meg-

emlékezni, illetve az írásait közkinccsé tenni. 

    Most pedig szeretnék a novellás kötet „Előszó helyett” cí-

mű írás bizonyos fejezetéhez nyúlni, amelyet a korrektor na-

gyon át szeretett volna írattatni vélem. Azért szeretnék e feje-

zethez nyúlni, mert itt is egyértelműsíteni kell bizonyos dolgo-

kat… 

    Idézet következik. A novellák szerzője „nagyon gyakran 

használta írói álnévként a Remetei Ferencet. Eredeti neve Pus-

kás Ferenc. A szerzetesi neve Hugolin. Gyergyóremetei lévén 

az írásaiban gyakran Remetei Ferenc. De ha belegondolok, 

akkor ez nem is annyira csak írói álnév, hanem olyan, ami 

sokkal többet mond. 

    Remetei, mert fontos számára a forrás, az eredet. Ugyanak-

kor minden szerzetes - de nem csak… - remete. A remete 

mindig a forrásnál van, vagy legalábbis igyekszik ott lenni.” 

    Tehát az eredeti neve Puskás Ferenc. A szerzetesi neve 

Hugolin. A vallásos tartalmú írásaiban a Puskás Hugolin ne-

vet használja, a nem kifejezetten vallásos tartalmú írásaiban a 

Remetei Ferenc nevet. Remetei, mert fontos számára a forrás, 

az eredet. Ugyanakkor minden ember remete. Azért, hogy ez 

egyértelmű legyen mindenki számára, hadd menjünk vissza az 

igazi forráshoz, eredethez. 

    Isten, amikor megteremtette az első embert, akkor az első 

embernek eszébe sem jutott, hogy neki valakire szüksége len-

ne. Az első ember remete volt. Az első ember egyedül volt… 

Istennel, és számára elég volt az Isten. Ezt jelenti a remete. 

    Életállapotunktól függetlenül… minden egyes ember életé-

ben van valami, amit senki és semmi nem tud betölteni, csak 

egyedül az Isten. Van valami bennünk, ami az Isten számára 

van fenntartva. Ezt nevezzük magánynak, az Istennel való 

magánynak.     

    Valójában itt, az Istennel való magányban minősül a mi 

életünk, és itt értékelődnek át dolgok, az események, az embe-

ri kapcsolatok. Ha Istennel éljük meg a magányt, a dolgok új 

fénybe  kerülnek. 

    Ha viszont nem, akkor azok lehúznak, degradálnak min-

ket… és akkor jön az elmagányosodás. 

    Aki el akar jutni az eredethez, a forráshoz, annak ezt a belső 

utat kell végig járnia. S ha eljutott az eredethez, a forráshoz, 

akkor, azután egészen másként fogja látni és láttatni az életet. 

    Tehát itten nem csak „parasztbölcsességről” van szó, ha-

nem sokkal többről, mélyebb dologról… 

    Annak idején a biblikum szakos tanárom mesélte el, hogy 

„a Biblia, a Szentírás tanulmányozása, illetve a hívő lélekkel 

való olvasása megtanította őt arra, hogy pl. ha jön hozzá vala-

ki és arról számol be, hogy egy utolsó gazember megtért, és 

milyen csodálatos kegyelemben részesült, akkor ő azt mondja 

erre, hogy - hát van ilyen. Vagy ha esetleg olyan dologról szá-

molnak be neki, hogy egy nagyon vallásos ember milyen 

szörnyűséges dolgot művelt, ő erre is azt mondja, hogy - saj-

nos, van ilyen… mert Ilyen az élet. A Bibliában is találunk 

számtalan ilyen dolgot. De látni kell, hogy az Isten kegyelme 

mégis ott működik.” Fontos, hogy ezt meglássuk, amelyhez 

egy új látásmódra van szükség… netán segítségre, hogy mi is 

másként láthassuk a dolgokat. 

    Ha elkezdjük olvasni Remetei Ferenc, Puskás Hugolin írá-

sait, akkor észre fogjuk venni azt, hogy rólunk szólnak az írá-

sai, érthetően, elfogulatlanul, nem bántóan, hanem barátságo-

san. Mintha csak a lelkünkből és a lelkünknek szólna. Látni 

fogjuk az élet komoly oldalát, vagy pedig annak vidám arcát. 

Hallhatunk igaz meséket, komoly és megtisztító erejű tanulsá-

gokat, s mindezt sokszor humorosan, csattanós, vicces jelene-

tekkel megfűszerezve. 

    Puskás Hugolin melegszívű, igazi ferences lelkületű, finom 

humorú ember, barát és író, aki igen értékes szépirodalmi és 

lelkiségi irodalomhoz tartozó írásaival gazdagítja a mi lelki és 

szellemi életünket. 

    Ajánlom a most megjelent könyvet mindenkinek: olyanok-

nak, akik szeretnek olvasni, de olyanoknak is, akikből talán 

kiveszett az olvasás öröme. Biztos vagyok benne, hogy ha 

elkezdik Hugolin atya írásait olvasni, akkor újból rá fognak 

találni az olvasás jó ízére. 

Könyvajánló Remetei Ferenc: Parasztbölcsesség című könyvéhez 
EREDETIEN A FORRÁSRÓL 

« Fr. LACZKÓ-DÁVID ANAKLÉT OFM 

 

«  Népes közönségnek mutatták be Remetei Ferenc: Parasztbölcsesség című könyvét 

    A könyvbemutató után Bárdi Nándor budapesti törté-

nész tartott színvonalas előadást A székelyföld kép átala-

kulása a XX. század elején címmel. Részletes beszámolót 

a következő lapszámban olvashatnak. 
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« Beszámoló az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2019-es évi  megvalósításairól 

(folytatás a 4. oldalról) 

    A majdani földművelés tekintetében is biztató jel a 

tavalyi 64 születés, 46 házasságkötés és az 54 elhalálo-

zás, mint ahogy az is, hogy a faluban nincs egyetlen szo-

ciális segélyben részesülő ember sem. Az építkezési fe-

gyelem nem csupán a tervek, engedélyek megszerzését 

jelenti, hanem azok betartását is! Az nem spórolás, ha-

nem felelőtlenség, ha valaki például nem rak rendes ké-

ményt a házára és ezzel előbb-utóbb tüzet okoz. Több 

példa is volt erre az elmúlt évben. Szokjunk hozza: épít-

sünk – bontsunk törvényesen, igényesen, engedélyekkel! 

A szociális iroda sikerként éli meg az elindult gyerek 

étkeztetést és a szülők iskoláját is, melyet a szülői bizott-

sággal együttműködve szervez. Részvételre buzdítunk 

mindenkit! Tanulni jó! 

    II.2. Szabó Csaba alpolgármester a községgazdálko-

dást vázlatosan részletezte. Útjavítások, közterület kar-

bantartás, szemetes problémák (457.000 kg háztartási 

hulladék gyűlt be éves szinten), pásztorlási gondok-bajok 

töltik ki az ő munkaidejének jelentős részét. Egyenként 

nehéz területek, ahol kevés az elégtétel. A tulajdon tiszte-

lete, a több odafigyelés, a tanulásra való nyitottság, a kö-

vetkezetes kitartás a jóban, az önfegyelem mind egyen-

ként, mind együttesen szükségesek ahhoz, hogy a mi fa-

lunk tisztább, rendezettebb, szebb, élhetőbb, kellemesebb 

hely legyen mindenki számára. 

    A pénzbüntetések törvényszéki úton való közmunkává 

alakítása nyomán azok ledolgozása kikerülhetetlen, köte-

lező! Minden érintett vegye komolyan és dolgozza le 

azokat! Várja jelentkezésüket az idézések nyomán.  

    Február 17-én gazdagyűlésre kerül sor, tájékoztatással, 

ismeretszerzési lehetőséggel. A tejporgyár új tulajdono-

sai is hivatalosak erre az alkalomra, hogy elmondják jö-

vőbeni terveiket, melyek a tejtermelőket érinteni fogják. 

    Folyamatban van a gyümölcsfa csemete igénylésének 

lehetősége. Éljen a lehetőséggel, aki szereti a szépet és 

teljesíteni tudja a minimális elvárásokat! Információhoz a 

helyi tv-n és a hivatal ügyfélszolgálatánál lehet jutni – itt 

is kell iratkozni február végéig. 

    II.3. Az adó és pénzügyekről Bakos Edit, főkönyvelő 

beszélt. Adósság és hitel nélkül, több mint öt millió lejes 

pénzmaradvánnyal zárta a község az évet. A költségvetés 

bevétele 12.509.999 lej volt. Ez helyi adók és illetékek-

ből (1.844.303 lej, 15%), visszaosztott pénzekből 

(6.039.529 lej, 48%), saját vagyonnal való gazdálkodás-

ból (1.651.845 lej, 13%) és lehívott pályázati pénzekből 

(2.994.322 lej, 24%) tevődik össze. 

A kiadási oldal 11.957.705 lejt jelent, ami három na-

gyobb tételbe sűrítve a következőképpen mutat: közszol-

gáltatások és adminisztráció (5.330.387 lej, 44%), gaz-

dálkodás (1.525.396 lej, 13%), beruházások (5.101.922 

lej, 43%). 

       Fontos észre venni, hogy a helyi adóbevételek ará-

nyaikban milyen kis részt tesznek ki az össz költségve-

tésben, valamint azt is, hogy ezekhez miként aránylanak 

a beruházások, melyek szintje meghaladja a 40%-ot.  

    Utóbbiaknál gondoljunk az úthálózat modernizációjára, 

mely uniós és kormányprogramokból valósul meg, a járda 

építésre, mely tavasszal folytatódni fog a Biatorbágyi út 

mentén, a piac építésre, borvízkút felállítására, tűzoltó- és 

ételhordó autók vásárlására. 

    Ezek a látványosabb, nagy dolgok, de ezekhez fogható 

„apróság”, hogy a falu intézményei, a helyi civil szerve-

zetek, kulturális-sport programok sok-sok lelkes és elkö-

telezett önkéntes ember munkája és a helyi önkormányzat 

támogatása eredményeként működnek. Ennek biztosítása 

megannyi pénzügyi művelet eredménye is, mert ami 

„semmibe” nem kerül, vagy csupán jelképes hozzájárulást 

igényel, a mögött minden esetben ott áll az önkormányzat 

és a polgármesteri hivatal apparátusa és pénzügye. 

    III. Az új év prioritásait Laczkó-Albert Elemér polgár-

mester vázolta fel.  

    Legalább két választás vár a falu lakóira: helyhatósági 

és országos parlamenti. Az ilyen választási évek zűröseb-

bé teszik a hivatal működését. Nehéz lesz helyt állni és jó 

teljesítményt nyújtani. Ezekhez alapul szolgál a békesség, 

a nyugodt munkalégkör. Ígéretekből nem lesz hiány sem 

országosan, sem helyileg. Olyat mondani, aminek fedeze-

te van és lesz, az a következő: víz- csatorna hálózat kivi-

teli munkáinak elindítása, tanuszoda építés kezdete, útépí-

tések folytatása, sportcsarnok napkollektorral való felsze-

relése, a piac befejezése és sok civil kezdeményezés fel-

karolása. 

    Ezeket a közberuházásokat további magánberuházások 

egészítik ki – azaz kölcsönösen segítik egymást. Mindez 

munkahely teremtést eredményez. Vajon lesz-e Remetén, 

aki akar és tud dolgozni? Lesz-e, aki haza telepszik ezek 

után és itthon gyarapítja az életet? Békében, nyugalom-

ban, sikeresen tudnak-e élni, gyarapodni a mi falunkban 

lakók?      

   Ezek a kérdések is meggyőződéses, reményteli válaszo-

kat várnak minden egyes remetei embertől, akik tesznek 

is azért, hogy mindez megvalósuljon. 

 

 «  NAGY ENIKŐ 
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    Amikor meghallottam a Gyergyóremetei Kereszthegy SK 

rájátszásának első eredményét, egyből a kis gömböc című 

mese jutott eszembe.  

Gyergyóremete felnőtt teremlabdarúgó csapatának esete 

hasonlít a mesebeli kisgömböcre, aki miután felfalta Ma-

rosvásárhely, Gyergyószentmiklós és Korond csapatát, 

“leszakadt” a B liga alapszakaszáról és elkezdett gurulni. 

Menet közben  magában vitte Déva és Kézdivásárhely csapa-

tait, de őket már egy magasabb szintre, a rájátszásra rak-

tározta el magába. 

Aztán eljött a rájátszás első találkozója és ottan szinte nemes 

egyszerűséggel, 2020. január 26-án, “felfalta” Piatra Neamț 

város hasonló csapatát. 

Azt tudjuk, hogy ezen a csapaton kívül még találkozni fog a 

ACS Poli Iași és a Buzău csapataival oda-vissza alapon, de 

azt már csak szeretnénk, ha mindannyiukat felfalná. 

Meglássuk. 

     Ami viszont tény, hogy a Liga 2 rájátszásában az első mé-

rkőzésen 7-3 arányban győztek a Piatra Neamț vendégeként, 

2-1-es félidő után. 

A Kereszthegy SK ezennel bebizonyította, hogy nem csak 

sima résztvevői ennek a magasabb szintnek, hanem számolni 

kell velük a folytatásban is. 

A másik két régi csapattársuknak nem sikerült ilyen jól a be-

mutatkozás, ugyanis a Kézdivásárhelyiek 7-2 arányban 

maradtak alul vendéglátóikkal, a Buzău-val szemben illetve a 

Déva csapata 5-1-es vereséget szenvedett Iași-ban. 

A második fordulóban, az ACS Poli Iași csapatát fogadjuk 

február 2-án, vasárnap délután 2 órától a gyergyóremetei 

sportcsarnokban, majd ez után két kiszállás következik. A 

harmadik fordulóban Dévára illetve a 4. fordulóban 

Kézdivásárhelyre látogat a Kereszthegy SK. 

Közben még lesz egy Románia Kupa nyolcaddöntő mé-

rkőzése is a csapatnak, ahol a sorsolásnál nem bővelkedtünk a 

szerencsében, ugyanis azt az Informatica Temesvár csapatát 

kaptuk ellenfélül, amely jelenleg, az első osztályban a ne-

gyedik helyet foglalja el. Ez a mérkőzés február 8-án, szom-

baton 16 órától lesz ugyancsak hazai pályán. 

     Kíváncsian várjuk a folytatást és arra is várjuk a 

választ, hogy a február hónapban illetve a végel-

számolásnál, még hány áldozata lesz a “kis 

gömböcnek”? 

Azt pedig gondolom, már írnom sem kell, hogy a teltház 

előtt játszó csapat hatalmas lélektani előnyt élvezhet. 

Hát mutassuk meg Iaș-i és Temesvár-i vendégeinknek, 

hogy a jó csapat mellett egy jeles jelzőt, a szurko-

lótábora is megérdemel 

A másik két régi csapattársuknak nem sikerült ilyen jól a 

bemutatkozás, ugyanis a Kézdivásárhelyiek 7-2 

arányban maradtak alul vendéglátóikkal, a Buzău-val 

szemben illetve a Déva csapata 5-1-es vereséget szenve-

dett Iași-ban. 

A második fordulóban, az ACS Poli Iași csapatát 

fogadjuk február 2-án, vasárnap délután 2 órától a gyer-

gyóremetei sportcsarnokban, majd ez után két kiszállás 

következik. A harmadik fordulóban Dévára illetve a 4. 

fordulóban Kézdivásárhelyre látogat a Kereszthegy SK. 

Közben még lesz egy Románia Kupa nyolcaddöntő mé-

rkőzése is a csapatnak, ahol a sorsolásnál nem 

bővelkedtünk a szerencsében, ugyanis azt az Informatica 

Temesvár csapatát kaptuk ellenfélül, amely jelenleg, az 

első osztályban a negyedik helyet foglalja el. Ez a mé-

rkőzés február 8-án, szombaton 16 órától lesz ugyancsak 

hazai pályán. 

     Kíváncsian várjuk a folytatást és arra is várjuk a 

választ, hogy a február hónapban illetve a végel-

számolásnál, még hány áldozata lesz a “kis 

gömböcnek”? 

Azt pedig gondolom, már írnom sem kell, hogy a teltház 

előtt játszó csapat hatalmas lélektani előnyt élvezhet. 

Hát mutassuk meg Iaș-i és Temesvár-i vendégeinknek, 

hogy a jó csapat mellett egy jeles jelzőt, a szurko-

lótábora is megérdemel. 

Bakai 

Huszáros kezdés a Liga 2-ben 

« A IX: Családnevek Kupája győztes csapata, a Nagyok  

(folytatás a 7. oldalról) 

    Ebben a csoportban a Központ csapata végzett az élen 

7 ponttal, majd két pontra lemaradva mögötte Alszeg 

csapata következett, akik a 4 pontos Szent István utca 

csapatát illetve a pont nélküli Bernád csapatát előzték 

meg.  

Az egyik elődöntőben a Központ – Tejporgyár 4-3 illet-

ve a másik ágon Rétalja – Alszeg 2-0. A „bronz” mér-

kőzésen Tejporgyár csapata 4-1-re legyőzte Alszeg csa-

patát, majd a döntőben Rétalja csapata 5-3 arányban 

legyőzve a Központ csapatát, előbbi az első míg utóbbi 

a második helyen végzett. 

A Falurészek Kupájának  idei végső sorrendje: Rétalja, 

Központ, Tejporgyár, Alszeg, Szent István utca, 

Fenekalja, Bernád, Csutakfalva és Túlamaros. 

Gólkirály, 13 góllal Balázs-Kercsó Botond. 

A torna legjobb játékosa címet Puskás Áron érdemelte 

ki, míg a legjobb kapusa cím Bakos Richárd tulajdnába 

került. Zárásként pedig csak annyit, hogy szép volt fiúk 

és jöhet a Korosztályok Kupája focisorozat. 



« BALÁZS KAMILLA a  Diáktanács alelnöke 

12 CSOPORT kép 

Az iskolanap a diáktanács 

kezdeményezésével jött létre, mivel 

úgy gondoltuk, hogy büszkék lehetünk 

arra hogy a Fráter György Általános 

Iskola diákjai vagyunk és fontosnak 

tartottuk, hogy ezt valamilyen módon 

megünnepeljük. Nagyon sokat 

készültünk erre a napra. Próbáltunk 

minél kreatívabb feladatokat kitalálni 

amiben a pedagógusok is nagyon sokat 

segítettek.  

Reggel nyolckor a hideg időre 

való tekintettel az iskola középső 

folyosóján gyűltek össze az osztályok, 

mivel Gáll Róbert tanár úr a felső 

folyosón kincskereséssel várt minden 

osztályt: 5 osztály, 6 feladat, minden 

diák szeme előtt a következő feladat 

rejtelme lebegett. Az angol teremben 

kezdődött, ahol a stopperóra 

elindításával egyszerre 3 osztály 

nyitotta ki a borítékját. Minden 

borítékban a feladat mellett pár betű is 

szerepelt. Az elsőnél 10 közmondást 

kellett írni, a következő osztályban 

nehezítve a feladatokon matek 

egyenleteket kellett megoldani. Azért 

hogy a diákok érezzék, hogy 

Remetéhez tartoznak, egy Remetéről 

készült vaktérképen 10 utca/út nevet 

kellett megjelölni és 5 középületet. A 

felső folyosón osztályok siettek a 

következő feladathoz, hogy ők 

teljesítjenek a legkevesebb idő alatt.  

A 18-as terem ajtaja rajzos 

feladatot takart, ahol a diáktanács,  az 

iskola vagy Remete logóját kellet 

lerajzolni. Az utolsó előtti feladat 

(személyes kedvencem), ahol az 

osztály egy róluk készült fényképet 

kirakós formájában kellett 

összeállítson. A versenyszellem 

hevében minden osztály az első feladat 

helyéhez rohant. Borítékjukban egy 

olyan feladat volt, amelyben a 

megadott betűkkel kellett mondatot 

alkotni. Minden osztály „ A KINCS 

TE VAGY" kijelentést találta meg - 

ezzel célozva arra, hogy mindannyian 

értékesek vagyunk. 

Pár perc pihenő után minden tanulót 

átvezettünk a Közösségi házba. 

Minden osztályból kötelezően egy 

öttagú csapat jelentkezett arra, hogy 

megtanulják azokat az anyagokat, 

amiket feladtunk nekik. A témájuk 

mind a szülőfalunkkal, iskolánkkal, 

vagy Fráter Györggyel volt 

kapcsolatos. A csapatoknak a padjukon 

lévő 4 kis betűből (a,b,c,d) kellett 

kiválasztaniuk, melyik a helyes válasz 

a megadott kérdésre. Azt felnyújtva a 

zsűri eldöntötte, hogy jó-e a válasz. Az 

osztályok egy plakátot  is kellett 

készítsenek a versenyre „Itthon otthon 

vagyok" címmel, amelyet a 

csapatokhoz fűzött 5 kérdés után 

kellett bemutasson az osztályt 

képviselő tanuló. Ezt ugyancsak 5 

kérdés követte.  

    Miután minden csapat az utolsó 

kérdés válaszát a padra letette egy 

igencsak kreatív feladat következett, 

ahol a Nyírszegi híd vagy a Szent 

Lénárd templom makettjét kellett 

ábrázolni “pufulecből”. A csavar 

abban volt, hogy nem használhattak 

semmi mást, csak a saját nyálukat. A 

diákok megharcoltak egy apró 

makettért, viszont lett pár felismerhető 

darab. Újabb 5 kérdés és sor került az 

ásványvíz kóstoló feladatra, ahol a 

csapatok fel kellett ismerjék a remetei 

borvizet. 

 Fél órás szünetet kapott minden 

tanuló, ekkor kiosztották az iskolai 

kiflit és tejet. A tehetségkutató “ki mit 

tud” következett, amit a diákok nagyon 

élveztek. Voltak akik néptánccal, 

modern tánccal, közkedvelt dalokkal, 

versmondással vagy színdarabbal 

léptek fel, de még a citera hangját is 

hallhattuk. Ezt egy buli követte. A 

napot a díjkiosztás zárta, ahol minden 

diák arcára mosolyt csaltunk. Hisz 

mindenki nyert, egyedül vagy 

csapatban.  

    Köszönjük az iskola vezetőségének, 

tanároknak, a Szülőbizottságnak, a 

polgármester úrnak és az 

Önkormányzatnak, hogy támogatták a 

kezdeményezésünket!  

Reméljük jövőre is sikerül a 

diáktanácsnak megszerveznie az 

Iskolanapot! 

Iskolanap  
a Fráter György Általános Iskolában 

 

 « Kreatív, játékos feladatok várták a tanulókat a diáktanács által szervezett első Iskolanapon, amelyeket sikeresen megoldottak a csapatok 
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    Hasonlóan az elmúlt 

évekhez az adóbeszedés 

idén is ugyanabban az 

ütemben zajlik.  

Az adószintek emelkedését 

a pénzügyminisztérium ál-

tal kiszámított infláció nö-

velte 4,6 % -al . 

    A két befizetési határ-

idő mellett (2020.03.31 és 

2020.09.30) lehetőség van 

a szemétadó két részben 

való kifizetésére, függetle-

nül más adóktól. Március 

31-ig a szemetet elszállítják 

a  

2019-es matricával, továb-

bá a második részletet  

szeptember 30-ig lehet kifi-

zetni. 

    Szemétszállítás 

A szemétdíj nem változott, 

azonban a 10 % kedvez-

mény nem vonatkozik erre 

az illetékre. 

A többlet háztartási szemét 

elszállíttatása érdekében 

zsák vásárolható 5 lej/zsák 

ellenértékében.  A szelektív 

hulladék ( alumínium do-

boz, műanyag palack) zsák-

ja ingyenes. 

Kéréseiket adótörlésre 

(idegenben tartózkodók, 

betegek, kedvezményezet-

tek), nyilatkozataikat és 

felértékeléseiket március 

25-ig tehetik le az ügyfél-

szolgálaton. 

    A belterületek  sikeres 

telekkönyvezésével 

(CEZAR program) sokak-

nak változhat az adózandó 

vagyona, ezért  a helyes 

nyilvántartás végett ,  

minden új és felújított telek-

könyvet leellenőrzünk  az év 

folyamán, amely további 

adóráfizetést vonhat maga 

után. 

 

Büntetések  
    A büntetések befizetési 

határideje 15 naptári nap, ez 

idő alatt lehet rendezni a 

jegyzőkönyvben szereplő 

kisebb összeget, utána a bün-

tetés értéke megduplázódik 

vagy akár sokszorozódik, a 

rendőr leírásától függően.  

Fontos tudni, hogy a tör-

vény értelmében mindenki 

saját lakhelyén  kell kifi-

zesse a büntetését, nem 

vehetjük el a más lakcím-

mel rendelkező egyén bün-

tetését. 

Autó- és jármű bejelentés: 

Kérjük az érintetteket, hogy 

minden autóvásárt, a kül-

földről behozottakat is, igye-

kezzenek  a vásártól számí-

tott 30 napon belül bejelen-

teni  a helyi adóhivatalban, 

függetlenül  attól hogy van 

vagy nincs forgalomba írat-

va . Ellenkező esetben  74 

lejes büntető illetéket alkal-

mazunk a 227/2015-ös pénz-

ügyi törvény értelmében. 

Adóbevallás  

(declarații unice- ANAF) 
     Február elejére jósolható 

az egységes nyilatkozatok 

megjelenése az interneten. 

Amennyiben lehetőség nyí-

lik az adóbevallásra, a  helyi 

kábeltévén értesíteni fogjuk 

az érintetteket. 

 

 

 
« BALÁZS- FÜLÖP ANNA  adókönyvelő 

Az Adóhivatal közleménye Puskás József  
főgondnok 

    A Szent Lénárd plébániatemplom szentélyében 
két színes üvegablak látható. Az egyik, Szent József a 

gyermek Jézussal, Puskás József adománya 1908-ból, 

Budapesten készült. 

 

KI VOLT PUSKÁS JÓZSEF? 

 

    Egy gazdag remetei földbirtokos és kereskedő család 

leszármazottja. A család férfitagjai végig harcolták az 

1848-as szabadságharcot. Ott voltak az 1849. februári 

Pisk (Hunyad megye) mellett vívott csatában, ahol Bem 

József Erdély sorsát meghatározó győzelmet aratott a 

császári csapatok fölött. De részt vettek 1849. július 31-

én a fehéregyházi vesztes csatában, ahol Petőfi Sándor is 

elesett. 

    Puskás Józsefet a gyulafehérvári püspökség 1882-ben 

nevezte ki a remetei egyházközség főgondnokává. Ezt a 

tisztséget 44 éven át töltötte be, 1926-ban bekövetkezett 

haláláig. Időközben római katolikus iskolaszéki elnök is 

volt. Főgondnoksága alatt nagy lelkesedéssel szolgálta 

egyházát. 1899-ben a Mélik család anyagi 

támogatásával a templom szentélyét hat méterrel 

megnagyobbították. A munkálatok megszervezését és 

levezetését ő irányította. Még ebben az évben 

segédkezett az oltárok renoválásában is.1918. őszén szo-

ciáldemokrata mozgalmak voltak Budapesten. 1919. 

tavaszán Magyarországon szovjet-orosz mintára 

kikiáltották a Tanácsköztársaságot. Kommunista eszmék 

által megtévesztett hazatérő remetei katonák egy 

csoportja egyházellenes kampányt indított el és 

bántalmazta Kiss Dénes esperes – plébánost. A 

plébánost Puskás József védte meg és menekítette el a 

faluból. Csalódásában azonban személyesen adta be 

lemondását Majláth Gusztáv Károly püspöknek. A 

püspök nem fogadta el, sőt kérte, hogy maradjon meg 

főgondnoki állásában. 

    A trianoni döntés során román impérium alá kerülő 

egyházközségünk újraszervezésében nagy segítséget 

nyújtott Hollanda János plébánosnak. Szorgalmazta egy 

római katolikus óvoda létesítését is Remetén. A jelen-

legi, 1926-ban épült plébániahivatal építkezési munkála-

tait irányította. Felépítését már nem érhette meg, 1926 

júniusában  

meghalt. Hogy az egyházközségnek nemes lelkű 

támogatója volt, bizonyítja az is, hogy az orgona 
javítására 60.000, gyászmisékre 6.000 lejt 

hagyományozott. 

  

 

Ügyfélfogadás 

hétfő: 8:30-15:00 

kedd, szerda, 8:00-15:00 

Csütörtök: 8-16:30 

péntek: 8:00-15:00 

Kérjük a lakosságot, hogy szíveskedjenek  

betartani az ügyfélfogadás időpontját! 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE  történész 



KépesVagyok 
Gyergyóremete község  

havonta megjelenő lapja 
 

Szerkesztőségi tagok:  
Laczkó-Margit Hajnal 

Portik-Bakai Ádám 
Fotó:  

Portik-Bakai Ádám 
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 
Ferencz Kristóf 

Nagy M. Johanna 
Erős Csilla 

Ivácson Bianka 
Ivácson Boldizsár 

Laczkó-Angi Hanna 
Nász 

Januárban nem volt  
házasságkötés. 

Gyász 
Tóti Éva  1974 

Szabó László  1947 

Portik Bálint  1923 

Nagy István   1949 

Pál Erzsébet  1938 

Petréd Endre   1975 

Portik-Sz. Károly  1941 

Varga Erzsébet  1935 

Pál Vilmos   1950 
 

2019 
Egyházi anyakönyv  

    keresztelő: 73 

    esküvő: 23 

    temetés: 86 
 

Polgári anyakönyv  
    születés: 64 

    házasságkötés: 46 

    halott: 54 

KÖR kép 

A remete szó eredete  
 

    A remete a közösségtől elvonult, magányos, 

általában meditáló, vallásos embert jelent. A III. 

században Decius római császár (249-251) 

uralkodása alatt újból fellángoltak a keresztény-

üldözések. Sok keresztény sivatagos, félsivata-

gos, elhagyott területekre vonult az üldözések 

elől, hogy ott a legteljesebb elhagyata-

tottságukban egyedül Istennek és saját lelküknek 

éljenek. Ezeket nevezték sivataglakóknak vagy 

eremitáknak. Eremos görögül sivatagot jelent. 

Főleg Egyiptomban, Palesztinában, Szíriában 

telepedtek le. Legjelentősebb volt Remete Szent 

Pál. Később Remete Szent Antal és Szent Pacho-

mius megpróbálták rávenni a remetéket, a közös-

ségi életre, ezáltal elindítva a szerzetességet. A 

szerzetességet Keleten Nagy Szent Vazul 

(Basileus), a nyugati (latin) kereszténységben 

Nursiai Szent Bernedek szervezte meg és 

tökéletesítette.  « LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

ANEKDOTA 

    Havas télidőben gyerek született egy székely 

családban. Az apa boldogan mutatta a csöppséget a 

négyéves fiának, aki fölöttébb csodálkozott a jöve-

vényen. 

- Nézd - magyarázta - hozott neked a gólya egy kis 

testvérkét! 

- A gólya-e?- ámult el a fiúcska. 

Az hát - bólogatott az apja - tán nem hiszel nekem? 

- Hinni hiszek - így a gyermek, - de honnan a csu-

dából jött ide gólya, amikor olyan hideg van, hogy 

varjú sincsen. 

EGY ÉV UTÁN 
 

A napok rohantak 

A hetek szaladtak, 

Hónapok ballagtak 

S lassan egy év telt ki. 

 

És nem történt semmi. 

Csalódtam, csalódtak? 

Én bennük, ők bennem, 

S most tovább kell mennem… 

 

Meleget kerestem, 

Embert, ki szeressen, 

De hiába álltam 

A szeretet-lesen. 

 

Csendben megyek tovább hiszen, 

Amikor jöttem se várt senki… 

Most is csak… 

árnyékom kísér ki. 

 

( a szárhegyi kolostorban maradt 

hagyatékból) 

 

Az írógép 

Remetei Ferencnek 

 

Mint szívverés kopog 

s kattogásából megszületnek 

szívet kereső betűsorok. 

 

Elkészül az írás: 

Fonák sorsot megértő mosoly, 

vagy sorskereszten néma sírás. 

 

Az írógép kopog 

s fölé hajolva hallgatózunk, 

hogy szívek visszhangja feldobog? 

 

Mosolyunk mosolyt derít, 

néma sírásunk megcsillogtatja 

Olvasó szemek könnyeit? 

 

Érdemes-e nekünk 

szívünk tüzén átizzítani, 

felforrósítni minden betűt? 

 

Ha majd csendre intnek, 

s eláll gépkattogás, szívverés: 

a betűink túlélnek minket? 

 

Mael Ferenc 

( A Hírnök, 1935. október  15.) 

 

REMETEI FERENC 

Tudja-e, hogy? 

« Új tűzoltóautót vásároltak, a régit elajándékozták Székelyderzs községnek 


