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NAGYKORÚSÍTÓ FARSANGI BÁL 
“ Életed útját magad választod, 

  Válassz hát úgy, ha egyszer  

  Elindulsz, nincs már visszaút.”  

(Kodály Zoltán) 

    2020. február 22-én elérkezett az a nap, 

amit kortársaimmal együtt már nagyon  

vártunk. Aznap reggel, amikor felkeltünk, 

tudtuk, hogy ez a nap egy nagyon különle-

ges nap lesz az életünkben, ugyanis ebben 

az évben mi vagyunk azok, akik ünneplik 

18. életévüket. 

    Másfél hónappal a bál előtt értesültünk 

arról, hogy ebben az évben is megrendezés-

re kerül a “Nagykorústó bál”. Nemsokára 

megkezdődtek a próbák, amik nagyon jól 

teltek és nagyon jól haladtunk a táncokkal. 

Mivel én nem ezzel a korosztállyal jártam 

iskolába, ezért kicsit féltem, hogy be-

fogadnak-e, de szerencsére nem volt ezzel 

probléma és nagyon jól éreztem magam 

velük, jó érzés volt egy ilyen összetartó 

csapathoz tartozni. Úgy gondolom, hogy ez 

a másfél hónap is összehozott minket, egy 

kicsivel közelebb kerültünk egymáshoz, 

jobban megismertük a másikat. Egy 

szempillantás alatt eltelt a felkészülés ideje 

és egyszer csak ott kaptuk magunkat, hogy 

a bevonuláshoz készülődünk. Nagyon 

izgultunk, de úgy gondolom mindenki kitett 

magáért, hogy a táncok jól sikerüljenek. 

Különösen jó érzés volt számomra, hogy 

néptáncot is táncolhattam, mivel úgy 

gondolom, hogy a néptánc életünk része és 

ápolni hagyományainkat kötelességünk. A 

fogadalomtétel után jöhetett a koccintás és 

a tánc a szülőkkel. Egy nagyon összetartó 

csapat részese lehettem, akikkel nagyon jól 

szórakoztunk, táncoltunk. 

    Végül kortársaim nevében is köszönetet 

szeretnék mondani Laczkó-Albert Elemér 

polgármester úrnak, a szervezőknek, hogy 

segítségükkel  megünnepelhettük nagyko-

rúsításunkat, a konyhai személyzetnek a 

sok finom fogásért, tánctanárainknak Páll 

Istvánnak és Rigmányi Lajosnak, amiért 

türelmesen betantították a táncokat, me-

lyekkel örömet tudtunk szerezni szüleink-

nek, hozzátartozóinknak! 

   Kortársaim és a magam nevében állítha-

tom, hogy ez az éjszaka felejthetetlen volt 

és ígérem, hogy kortársaimmal együtt be-

tartjuk mindazt, amit fogadalomtételkor 

megfogadtunk. 

A 18 évesek nevében, Csortán Réka 

« Farsangi bálban nagykorúsították a tizennyolc éveseket. Fogadalomban erősítették meg, hogy hűségesek lesznek Gyergyóremetéhez. 

« Az elöljárók köszöntötték a nagykorú-

sítottakat és díszoklevelet adtak át 
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MÁRCIUSI ESEMÉNYEK 

TÁNCJÁTÉK GYEREKEKNEK  

2020. március 3-án, kedden 12 órától, a Sep-

siszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes  

bemutatja a Világhírű Redever című táncjáté-

kát. 

Helyszín, a Balás Gábor Művelődési Ház.  

RMDSZ KÖZGYŰLÉS 

2020. március 4-én, szerdán 17 órától a helyi 

RMDSZ megtartja rangsoroló közgyűlését. 

Helyszín, a Balás Gábor Művelődési Ház. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szer-

vezők. 

SZÜLŐK ISKOLÁJA 

2020. március 11-én, szerdán  18 órától Lázár 

Csilla: Digitális mobil eszközök a családban 

címmel tart előadást.  

Helyszín, a Balás Gábor Művelődési Ház. 

 

EMLÉKEZÉS AZ 1848-AS SZABADSÁGHARCRA 

A március 15-i ünnepnap programtervezete: 

8.00. Lovastoborzó 

11.00. Szentmise, utána koszorúzás valamint 

ünnepi beszéd a hősök emlékművénél  

az ifjúsági fúvószenekar közreműködésével.  

13.00. Kultúrműsor, amelynek keretében kon-

certezik Szőcs Botond zongoraművész.  

A HARGITA EGYÜTTES GYERGYÓREMETÉN 

2020. március 22, vasárnap este 7 órától, a 

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes be-

mutatja Ékes Gyergyó című néptáncműsorát. 

Helyszín, a Balás Gábor Művelődési Ház.  

Helyjegyek elővételben, kedvezményes áron: 

10 lej illetve 20 lej. 

Jegyek ára az előadás napján: 15 lej illetve 25 

lej. 

A NAGYVILÁG REMETÉN 

 

2020. március 25-én, szerdán 18 órától folyta-

tódik a Nagyvilág Remetén programsorozat. 

Csata Enikő bemutatja Franciaország – Tou-

louse című élménybeszámoló előadását. 

Helyszín, a Balás Gábor Művelődési Ház. 

 

SZÜLŐK ISKOLÁJA 

2020. március 27-én, szerdán d.u. 18 órától 

Németh Szilvia Szülők és iskola közötti kap-

csolattartás címmel tart előadást. 

Helyszín, a Balás Gábor Művelődési Ház. 

 

KÖNYVBEMUTATÓ 

020. április 1-én szerdán 17 órától, a Cseres 

Tibor Nap keretében, bemutatásra kerül a szé-

kelyudvarhelyi Hargita Megyei Hagyomány-

őrzési Forrásközpont által kiadott, Gyertek 

haza, ludaim című gyermekjáték gyűjteményt 

tartalmazó könyv. 

« LŐRINCZ BARNABÁS SEGÉDLELKÉSZ  

« 2020. február 22-én püspökké szentelték Mons. Kovács Gergelyt, a Gyulafehérvári Főegyházmegye 3. kinevezett érsekét  

Őáltala, Ővele és Őbenne... 

    Rendkívüli egyházi eseményen vettünk részt Gyergyóremetéről 2020. 

február 22-én szombaton Gyulafehérváron.  

    Ez olyan alkalom volt, amelyet nem lehetett kihagyni, mert az ember 

életében nem sokszor történik ilyen esemény. Egy autóbusz népével je-

lenlétünkkel megtiszteltük Erdély új kinevezett érsekét Mons. Kovács 

Gergelyt, a Gyulafehérvári Főegyházmegye harmadik érseke, az 1011 

éves egyházmegye 83., a második Gergely kereszt-, illetve a második 

Kovács családnevet viselő főpásztora. Ő a 16. székely, és a római Colle-

gium Germanicum et Hungaricum alumnusai közül a tizedik püspök. 

Az ünnepi egyházi ceremónián mintegy félszáz püspök vett részt a 

Szent Mihály-székesegyházban, a templom előtti teret pedig a hívek 

ezrei töltötték meg.  

Az erdélyi római katolikus főegyházmegye új főpásztora kijelentette: 

olyan nagy kiterjedésű főegyházmegyében kezdi meg szolgálatát, mely-

nek a sokszínűség, a sokféleség a jellemzője. 

„Együtt kell járnunk: megőrizve a saját kultúrát és identitást, de tiszte-

letben tartva a másságot, a mást, a másikat. Egymást tisztelve, megbe-

csülve és segítve, csak közösen és együtt tudunk Istennek tetszően dol-

gozni. Járjunk együtt!” – fogalmazott az érsek. Hozzátette, nem lehet 

annál tökéletesebb dicsőítést adni az Atyának, mint amit Jézus adott a 

kereszten, ahol teljesen kiüresedett, ahol engedelmes volt mindhalálig, 

tökéletesen az Atya akaratát tette.  

Ezért is választotta püspöki jelmondataként: 

 „Őáltala, Ővele és Őbenne...” 

Isten segítse továbbra is a nyugalmazott Érsek és Püspök urat, az újon-

nan felszentelt Püspökünkkel és munkatársaikkal együtt! 

    A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, Ékes Gyergyó című 

néptáncműsora egyedi.  

Ez az első olyan műsor, amely gyergyóiságában kiemelkedő esemény. 

Rendező-koreográfusa az a Farkas Tamás és -Ágnes, akik már több éve 

járnak hozzánk Békéscsabáról gyergyói táncokat oktatni. 

Továbbá közreműködő koreográfusok, táncmesterek Laczkó-Benedek 

Tünde és Bara Szabolcs.  

Nekünk, a gyergyói táncok sokkal többet kell mondjanak, mint annak 

aki nem vallja sajátjának.                                                         Bakai 
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Otthoni beteggondozás: 

itt neve van a betegnek 
    Tizennyolc éve annak, hogy a Gyulafehérvári Caritas 

otthoni beteggondozói szolgálatot teljesítenek Remetén. 

Több száz személyt ápoltunk a nagyközségben, több 

mint ezer emberrel volt valamilyen személyes kapcsola-

tunk, és hiszem, hogy ma már, aki meglátja a Caritas-

autót, a piros kabátos kollégákat, pontosan tudja, miért 

járjuk a házakat. Bár a remeteieknek jó ismerősei va-

gyunk, nem árt, ha munkánkról, a betegekhez és család-

tagjaikhoz való viszonyulásról kicsit részletesebben 

írunk. A tájékoztatásnak többszörös célja van: hogy tud-

ják, miben vagyunk a beteg és a családtagok segítségé-

re, illetve beteggondozóként, segítőként mi ad erőt ne-

künk. 

    Konkrét példával kezdek: hetvenéves ember agyvér-

zéssel került kórházba. Amikor kibocsátják, gyermeke, 

aki ötven év körüli, csak azt érzi, egy csomó nehézség 

zúdult rá, és nem tudja, kihez forduljon, hogy kaphatna 

segítséget abban, hogy édesapját etetni, forgatni, fürösz-

teni tudja. A félelem hatványozódik, ha valamilyen 

csonttörés is van, a hozzátartozó nem mer hozzáérni 

sem a beteghez, márpedig ha nem tudja, hogyan moz-

gassa, kezelje, könnyen megjelenhetnek a felfekvések, 

kialakulhat tüdőgyulladás. A caritasos kolléga ilyen 

esetben ellátja a beteget, és tanítja a hozzátartozót arra, 

hogy neki mit kell tennie. Mert mi naponta legfennebb 

egy órát vagyunk a betegnél, a hozzátartozó sokkal töb-

bet. Tehát jó, ha tudják: a munkánk része a beteg ellátá-

sán túl a hozzátartozók tanítása, segítése is, mert fontos, 

hogy az ápoló meg ne betegedjen, tudja, hogyan lehet a 

beteget úgy emelni, hogy ne legyen neki sérve. Van 

olyan néni, aki férjét ápolva kérdőjellé görnyedt. 

    Ápolók vagyunk, orvosi asszisztensek, de mégsem 

úgy dolgozunk, mint a kórházi alkalmazottak. Azáltal, 

hogy mi járunk a beteg otthonába, sokkal közelebbi vi-

szony alakul ki köztünk. Sokan családtagként kezelnek, 

minden nap várnak.  

Tudásunkkal, felkészültségünkkel, emberségünkkel se-

gítjük a beteget, a hozzátartozót. 

    Ahogyan a család befogad minket, pont úgy mi is 

ragaszkodunk azokhoz az emberekhez, akiket mi ápo-

lunk. Nálunk neve van minden betegnek. Nekünk is fáj 

a fájdalmuk, örvendünk, ha meggyógyulnak, és szá-

munkra is veszteség, ha el kell búcsúztatni valamelyikü-

ket. Tisztában vagyunk vele: nem halhatunk utánuk, 

mert kell folytatnunk a munkát, sokan számítanak még 

ránk. Ez a feladatunk, ez a hivatásunk. Azt hiszem, nem 

is lehetne úgy ápolni, hogy az pusztán kenyérkereseti 

lehetőség. Ebben kollégákul egyetértünk akkor is, ha 

más-más okból lettünk otthoni beteggondozók. 

    Gyergyóremetén három állandó kolléga dolgozik, az 

ő munkájukat segíti a Gyergyó-régióban lévő négy ön-

kéntes. A három Remetén dolgozótól kérdeztük meg, 

miért jó nekik Remetén beteggondozónak lenni? 

Borbély Margit: „Ezt a szakmát szeretem. Bárhová 

küldhetnek helyettesíteni, szívesen vállalom, de a legin-

kább szülőfalum emberein szeretnék segíteni. Ha kül-

földön vagyok, mindig hazavágyom, itt érzem jól ma-

gam, és abban, amit csinálok. Egy fogadalom ennek az 

alapja: amikor elveszítettem másfél éves fiamat, felfo-

gadtam, hogy akin tudok, segítek.” 

György Mózes Renáta: „Szeretek törődni az emberek-

kel, szeretek beteggondozóként dolgozni. Öt évig Ma-

rosvásárhelyen egy öregotthonban dolgoztam, immár 

két éve Remetén vagyok otthoni beteggondozó asszisz-

tensi végzettséggel. Nem itt születtem, férjhez jöttem 

ide, így a munkám arra is alkalmas, hogy házról házra 

járva megismerjem a helybélieket.” 

Bakos Balázs: „Ez a hivatásom, szeretek emberekkel 

lenni. Számomra ideális, hogy házhoz járhatok, nehé-

zség lenne kórházban dolgozni, pedig orvosi asszisz-

tensként végeztem. Több településen voltam gondozó, 

de Remetét szeretem a legjobban. Itt nőttem fel, szere-

tem a remeteieket, jó hallgatni az élettapasztalatukat. Jó 

érzés látni, ha valaki meggyógyul, és jó mellette lenni 

akkor is, ha a kórházból hazaküldik meghalni, mert se-

gíthetek abban, hogy az utolsó órában is megőrizze em-

berségét. Emberség, erre van szüksége a betegnek, és ez 

kell meglegyen az ápolóban. Én felteszem rendszeresen 

a kérdést magamnak: ha tudok, miért ne segítsek?” 

« Tudományosan bebizonyították, hogy a kézfogásnak gyógyító ereje van  
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Tavasz a gyümölcsösben 

« FERENCZ LEHEL kertészmérnök 

« Gyümölcsfák szakszerű metszése a kertészmérnök  tanácsaival 

“Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég! 

  Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél! 

  Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel – 

  A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!”  
(József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!-részlet) 

    József Attila már tapasztalt hasonlót, nem volt itt sose 

tél, valóban nem volt tél és ez rossz hatással van a növé-

nyeinkre is, mert úgy ahogy az ember kipiheni magát a 

nyugalmi időszakban, úgy a kertünk is nyugovóra kél. 

Sajnos az enyhe idő sokkhatás alatt tartja a növényeinket, 

amelyek érzik az enyhe időjárást és a kipattanás szélén 

állnak.  Mindezek mellett az enyhe tél lehetőséget ad a 

kártevőknek és betegségeknek a könnyed átteleléshez.   

   A tavasz a vegetációs idő kezdete, mely a kertészkedők 

számára sok lehetőséget kínál, az időjárás azonban képes 

még ilyenkor is megviccelni minket az alacsony hőmér-

sékletekkel. Amint a hőmérséklet -5 C fölé emelkedik 

lehetőségünk adódik a tavaszi metszés megejtésére. Ab-

ban az esetben, ha fagypont alatt történik a metszés, akkor 

a kesztyű viselete kötelező, ezáltal megóvjuk a gyümölcs-

fáinkat a hősokktól. Metszés esetében figyeljünk a kis 

csemeték alakító metszésére, azért, hogy termőkorra szép, 

szabályos gyümölcsfát kapjunk. Abban az esetben, ha már 

termőre fordult, akkor vigyázzunk, hogy gyümölcsfánk-

nak legyen megfelelő mennyiségű termőrésze és vegetatív 

része.  

    A metszés esetében, ha nagy sérüléseket okozunk lé-

nyeges a sebfelületek kezelése vagy oltóviasszal vagy 

sebkezelővel, ugyanakkor szükséges a nagyon mohás, 

zuzmós koronarészek megtakarítása, mely surlókefével 

történhet, ezáltal eltávolítódik a kérgen levő cserepes ké-

reg is. Abban az esetben, ha sok a zuzmó figyeljünk a ko-

rona minél szellősebbé tételére. 

    Amennyiben most ültetünk gyümölcsfát, figyeljünk oda 
az alapos belocsolásra és a nyári időszakban a vízutánpót-

lásra, mert ennek elmulasztása a vesztét okozhatja. A gyü-

mölcsfák ültetésével kapcsolatban inkább a hagyományos 

fajtákat és a megszokott fajokat javasolnám. Lehet nyu-

godtan almát, körtét, szilvát, meggyet, ritkábban cseresz-

nyét ültetni, mivel  ezen növények viszonylag nagyobb 

szaktudás nélkül termeszthetők. A fajták esetében nagy a 

kínálat, vannak esetek azonban, amikor a piac azzal szol-

gál amit mi kérünk, viszont majd termőkorban lesz a ku-

darc. Amennyiben piacról vásárolunk, mindig azt aján-

lom, hogy nézzük végig a kínálatot és olyan fajtát válasz-

szunk, amit biztosan ismerünk. A körtefák esetében ezen a 

vidéken nagyon sok a tűzelhalás, ezért olyan fajtákat pró-

báljunk meg választani, amelyek nem érzékenyek erre a 

betegségre, pl: Clapp kedveltje, Alexander Lucas, Stössel 

tábornok. ajánlanám az Altán ringlót, Stanley vagy 

Blufree fajtákat. 

    Ami a szilvát illeti, mindenki a Beszterceit szeretné 

termeszteni, azonban ennek a fajtának nem mindig kielé-

gítő a gyümölcsérlelése, szívesebben ajánlanám az Altán 

ringlót, Stanley vagy Blufree fajtákat.  

    A faültetés a gödör kiásásával kezdődik, amely 60 cm 

mélyen kell legyen. A gödör aljára érett szerves trágya 

kerül, erre termőföldet teszünk, hogy a gyökér közvetlenül 

ne érintkezzen a trágyával, mert megégetheti. Ide helyez-

zük bele egyenesen a csemetét, jól megtömörítve a talajt 

körülötte, hogy a gyökerek körül ne alakuljon ki légbubo-

rék. Ajánlatos a fák gyökereinek visszametszése, mivel 

ezzel serkentjük a gyökeresedést. A gyümölcsfák ültetésé-

nek fő szabálya, hogy az oltási pont ne kerüljön be a föld-

be, tehát föld felszíne fölött legyen 3-4 cm magasan. 

Amennyiben már elültettük, akkor eltávolítjuk a gyü-

mölcsfa tövéről a földet, kitányérozzuk. Ültetés után tíz 

liter vízzel beöntözzük a csemeténket és elvégezzük az 

első metszést, törzsmagasság (80/90 cm) fölött megha-

gyunk 5-6 ép rügyet és visszavágjuk, hogy szép koronát 

fejlesszen. 

    Az enyhe télre való tekintettel figyeljünk a tél végi le-

mosó permetezésre, metszés után alapos és egész gyü-

mölcsfát bőségesen beterítő permetszer kerüljön a törzstől 

a korona legfelső vesszőjéig. Első ízben réz vagy kén ala-

pú lemosó permetezést végzünk ez lehet Bordói lé, vagy 

kereskedelemben megtalálható Champ 77WG, Thiovit 

8WG. Figyeljünk, hogy lehetőleg eső ne mossa le a per-

metet. A réz alapú lemosás az áttelelő gombák és baktériu-

mok ellen szükséges, de ezt követően rá 2,3, napra végez-

zük el a kártevők elleni permetezést is egy olaj tartalmú 

készítménnyel, ez Oleomin 80 EW  vagy Mospilan oil né-

ven megtalálható. 

    Gyümölcsösök esetében elégséges 3 évente szerves trá-

gyázni, abban az esetben, ha rég nem volt trágyázva, akkor 

végezzük el, figyelve arra, hogy a gyümölcsfa felszívó 

gyökérzete a korona szélességében található,  ezért nem jó, 

nem elégséges ha csak a töve trágyázódik a gyümölcsfák-

nak.   

  Áldásos kertészkedést kívánok!   

 



« A Step Dance táncosai latin táncokkal kedveskedtek a szépkorúaknak 

« A Sirülő Néptánccsoport gyergyói táncokkal örvendeztette meg a bálozó időseket  
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     Gyergyó régióban, a szervezett közösségbe járó idős 

korosztály köreiben évek óta hagyományként él, hogy 

évente, farsang alkalmával találkoznak és ünnepelnek. 

Idén már hetedik alkalommal Gyergyóremete adott ott-

hont e rendezvénynek, a központi Közösségi Házban. 

 

    Február 25-én, kedden kilenc településről több, mint 

háromszáz idős személy jött el ünnepelni az alábbiak 

szerint: Gyergyószentmiklósról két csoport-58 személy; 

Alfalu-42 személy; Ditró-29 személy; Szárhegy-14 sze-

mély; Csomafalva-32 személy, Újfalu és Kilyénfalva-35 

személy; Gyergyóremete-58 személy és Marosvásárhely 

34 személy. 

     A rendezvényünk délután kettő órától este hét óráig 

tartott. 

     Az ünnepséget nyitó köszöntőbeszéd alkalmával be-

mutatásra kerültek a mai találkozásunk résztvevői, mint 

a szép korúak csoportjai, a meghívott díszvendégek, ze-

nészünk, fellépők, valamint a rendezvény programjáért, 

kivitelezéséért felelős Gyulafehérvári Caritas Idős Prog-

ram munkatársai. Az ünneplő közönséget üdvözölte 

Gyergyóremete polgármestere, Laczkó-Albert Elemér. 

     Köszöntőbeszéd és programismertetés után kulturális 

műsor következett, ahol Gáll Boglárka IV. osztályos ta-

nuló népdalcsokorral, majd Gáll Vilma az alfalvi idős 

csoportból verses köszöntéssel és az Orotvai Komák hu-

moros jelenetekkel örvendeztettek meg. 

     

 A közös tánc és mulatás alkalmával a régi ismerősök, 

munkatársak, barátok örömmel leltek egymásra, akár a 

régión belül is, de még marosvásárhelyi is,helybéli régi  

barátok is egymásra találtak. A mai ünnepségünk alkal-

mával úgy tűnt, hogy szívesen ismerkednek és akár ápol-

nak kapcsolatot a távolabb élő közösségekhez tartozó 

idős személyek is. 

 A mulatás fáradságát kipihenve közös éneklésekkel, 

különböző települések csoportjainak előadásaival, és a 

rendezvény zárórája közeledtével a csomafalvi csoport 

által készített Illés szalmabábut elbúcsúztattuk a 

gyergyóremetei Balás Gábor Művelődési Ház előtti té-

ren, közösen a helybéli farsangolókkal. 

     A beszámoló vége felé közeledve szeretnénk megkö-

szönni a résztvevőknek, hogy részvételükkel hozzájárul-

tak a rendezvény jó hangulatához, színvonalához. A Kö-

zösségi Ház munkatársainak köszönjük a finomságokat 

és a felszolgálást, a gyergyóremetei diákok és a két tánc-

csoport színvonalas műsorát, valamint a marosvásárhelyi 

Teréz Anya Nappali Központ időseinek és munkaközös-

ségének is köszönjük, hogy elfogadva meghívásunkat 

külön színt adtak rendezvényünknek. 

     Végezetül kiemelten köszönjük a Gyergyóremetei 

Polgármesteri Hivatalnak a helyszín biztosítását, a prog-

ramjaink támogatását, valamint az alfalvi, gyergyószent-

miklósi, cssomafalvi, szárhegyi polgármesteri hivatalok 

támogatását, mely által lehetőség nyílik a rendszeres te-

vékenységeink és rendezvényeink szolgáltatására. 

 

Régiót átívelő farsangi mulatságon ünnepeltek  

a szépkorúak Gyergyóremetén 

«  PÉTER RÓBERT –CARITAS IDŐS PROGRAM 
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« DR. BLÉNESI ÁGNES 

A felső légúti virózisok 
    A felső légúti virózisok, (általánosítva, bár nem 

helyesen, az influenza, grippa nevet használjuk,) 

többnyire a hideg évszakban gyakori szezonális meg-

betegedések. Valójában csupán 5-15 %-ukat okozza 

az influenza vírus, nagy részüket más vírusok: ri-

novírusok, coronavírusok, adenovírusok stb., ezek 

mindenikének több alfaja és típusa létezik, melyek 

időben is állandóan változnak, s csak bizonyos típu-

saik betegítik meg az embert, illetve más típusok 

különböző állatfajoknál okoznak betegséget.(Egy ilyen 

változás eredménye az újonnan megjelent, emberre is 

káros coronavírus fajta.) 

    A nagyon sok típusnak, alfajnak, törzsnek tulajdonítha-

tó, hogy egy szezonban többször is megbetegedhet egy 

ember, különböző típusú vírusokkal.  

    A vírusok önálló életre nem képes mikroorganizmus-

ok, csak a magasabb rendű élőlények sejtjeiben, illetve 

váladékaiban képesek élni, ezeken kívül rövid időn belül 

megsemmisülnek. A felső légúti fertőzéseket okozó víru-

sok többnyire cseppfertőzéssel terjednek, a beteg – vagy 

hordozó személy- köhögés vagy tüsszentés alkalmával 

apró nyálcseppecskéket – és ezekben vírusok tömegét- 

szórja a környezetébe, melyeket belélegezve a vírusok a 

légutak (orrüreg, garat, légcső) nyálkahártyáján megtele-

pednek, ott gyorsan szaporodnak és gyulladást okoznak. 

Kis mértékben a környezetben lecsapódott nyálcseppek-

ből, indirekt módon is történhet fertőzés – pl. kézzel a 

szemünkre kenjük és kötőhártya gyulladást, illetve onnan 

továbbterjedve a felső légutak gyulladását okozzák, vagy 

” benyaljuk” és a légutak illetve a tápcsatorna szintjén  

okoznak gyulladást bizonyos vírusok. A fertőződéstől a 

gyulladásos tünetek megjelenéséig eltelt idő a lappangási 

idő, ez alatt – főleg a vége felé- már fertőz a beteg (akiről 

még nem is tudjuk, hogy beteg). A lappangási idő leg-

többször 1-2 nap, de akár 10-14 nap is lehet. 

    A tünetek és kórokozók alapján a légúti virózisoknak 

nagyjából két formáját különítjük el, bár éles határ nem 

vonható, a kórokozótól és a gazdaszervezettől függően 

sok átmeneti forma létezik. 

    A közönséges nátha a megbetegedések több mint 50%-

át képezi, és ezt túlnyomó részt a rinovírus okozza. Jel-

lemző tünetei: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, könnye-

zés, torokfájás, köhögés, hőemelkedés. A nagyobb láz 

ritka, és viszonylag ritkán alakulnak ki szövődmények is. 

    A tulajdonképpeni grippé vagy influenza az esetek 

kb.10 %-át képezi. Hevesebb tünetekkel jár: hirtelen ma-

gas láz, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalmak, köhögés, 

nagyfokú gyengeség jellemzi, súlyosabb esetben légzési 

nehézség, hányás, nagyfokú folyadékveszteség, tudatza-

var léphet fel. 

    Ezek a vírusos megbetegedések tulajdonképpen spon-

tán gyógyulnak, a kezeléssel csak a tüneteket enyhítjük: 

láz-, és fájdalomcsillapítókat, orrcseppeket, köhögéscsil-

lapítókat, köptető (nyákoldó) gyógyszereket használunk, 

fokozott folyadékbevitel, illetve az immunrendszer erősí-

tése szükséges vitaminokkal, elsősorban C-vitamin, gyü-

mölcsök fogyasztásával. Fontos a friss, tiszta levegő, 

amíg lázas a beteg ne menjen ki, de ezalatt is szellőztes-

sünk gyakran, rövid ideig. Három-négy nap alatt a tüne-

tek általában enyhülnek, de a teljes gyógyulásig 1-2 hét is 

eltelhet. 

   Néha ezen fertőzések lefolyása súlyosabb lehet, ennek 

oka egyrészt valamely nagyon agresszív vírustörzs, más-

részt a szervezet immunitásának gyengesége, melyet 

okozhatnak bizonyos társbetegségek, pl. cukor-, szív-, 

tüdőbetegségek, rákos betegségre kapott kezelés, vagy 

bizonyos fertőzések jelenléte a szervezetben(AIDS, tbc). 

Ilyenkor alakulhatnak ki a virózisok súlyosabb formái, 

mint tüdőgyulladás, gége-, agyhártya-, agyvelőgyulladás.  

    Amikor a vírusos fertőzésre bakteriális fertőzés is 

„rárakódik”, a virózis szövődményeiről beszélünk, ezek 

közül leggyakoribb a mandulagyulladás, arc- vagy hom-

loküreg gyulladás, tüdőgyulladás, gennyes kötőhártya 

gyulladás, középfül-, agyhártya-, agyvelőgyulladás. Ezen 

súlyos formák, illetve komplikációk kezelése már antibi-

otikummal és sokszor korházban történik.  

    Rendszerint csak ismételt orvosi vizsgálat, vagy éppen 

komplex vizsgálati módszerek alapján lehet elkülöníteni 

az egyszerű, szövődménymentes virózisokat a bakteriális 

fertőzésektől, és ennek megfelelően kezelni. 

    A szövődménymentes virózisok rendszerint spontán 

gyógyulnak: az immunrendszer felismeri a kórokozókat, 

és ellentesteket termel, amikkel megsemmisíti őket. Ezek 

az ellentestek elsősorban az adott vírustörzs ellen hatnak, 

de kisebb mértékben más vírustörzsekkel szemben is véd-

hetik a szervezetet. A kezelés célja a tünetek enyhítése, 

illetve az immunrendszer támogatása. Az antibiotikum a 

vírusokra nem hat. Ne kezdjünk saját fejünktől antibioti-

kumot szedni, mert az a szervezetben amúgy kötelezően 

jelenlévő baktériumok egyensúlyát megbontja, tulajdon-

ságaikat megváltoztatja, s amikor valóban bakteriális fer-

tőzés kezelésére lesz szükség, az antibiotikum hatástalan 

lehet.  

    Ezen betegségek megelőzése elsősorban a fertőzések 

elkerülésével történik: kerüljük a zsúfoltságot, a beteg, 

köhögős, tüsszögős ember használjon zsebkendőt, masz-

kot, és kerülje mások közelségét, a beteg gyermeket ne 

vigyük óvodába, iskolába. Az egészségesek, ha beteg 

közelébe kerülnek, védjék magukat maszkkal, zsebken-

dővel. Fontos a gyakori szellőztetés. 

    A megelőzés másik módja a védőoltás. A kutatók min-

den évben világszerte azonosítják a terjedőben lévő, a 

következő szezonban valószínűleg leggyakoribb és legag-

resszívebb vírustörzseket, és ezeknek megfelelően fejlesz-

tenek ki védőoltásokat, amelyeket beadva a szervezetet 

vírusellenes antitestképzésre serkentik. Ez csak az illető 

vírustörzsek ellen véd meg teljesen, de a más törzsek elle-

ni védekezést is fokozza. Tehát annak ellenére, hogy nem 

jelent biztos védelmet minden vírus ellen, érdemes be-

adatni, főleg azoknak, akiknek szövődmények kialakulá-

sára hajlamosító  egyéb társbetegségeik vannak. 

    Létezik még egy harmadik, védekezési forma, az im-

munrendszerünk általános erősítése, a változatos, vitamin-

dús táplálkozással, megfelelő folyadékbevitellel, a sza-
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   „ Elszigetelten élni egy dolog-félelemben egészen más .” 

 A regény főhőse Kya Clark, az ő életéről szól gyermekko-

rától egészen haláláig. Az írás egyúttal krimi is, egy gyil-

kosság utáni nyomozás története.  

    Lápi Lány – így hívja mindenki Kyát, ő egy jobb sorsra 

érdemes , mindenki által elhagyott gyerek, aki mégis 

igyekszik helytállni. Nem jár iskolába, írástudatlan, de na-

gyon a természethez közel él 14 éves koráig. Ekkor megis-

merkedik Tatevel, szintén természetbolond fiúval, aki 

megtanítja írni-olvasni és nagyon sok időt töltenek együtt. 

De a fiú nem meri nyíltan felvállalni a Kyával való kap-

csolatát.  Kya végig talpon marad, egyedül él, nagyon so-

kat olvas és ír. A regénynek van egy másik szála, egy gyil-

kosság története, amivel a lányt vádolják, de bizonyítékok 

hiányában végül felmentik.  

    Az egész regényt áthatja a természet szeretete, hogy na-

gyon szépen és részletesen ír a lápról, az ott élő halakról, 

kagylókról, madarakról. Kitetszik az írásból, hogy a szerző 

eredeti foglalkozása zoológus. Szakcikkei miatt több szak-

mai díjat is kapott. Ez az első szépirodalmi regénye, ame-

lyet több nyelvre is lefordítottak és film is készült belőle. 

    Ajánlom ezt a könyvet azoknak, akik szeretik a szép 

természetleírásokat, lírát, a szép történeteket. 

          

Ahol a folyami rákok énekelnek– könyvajánló 

 Köz kép 

Indulóban a mezőgazdasági támogatások 
2020. február 26-án tájékoztatóra voltak hivatalosak 

a gyergyóremetei gazdák. A tájékoztatót Csavar Zsolt a 

gyergyószentmiklósi Apia kirendeltségének vezetője 

tartotta.  
    Csavar Zsolt, az APIA gyergyószentmiklósi kiren-
deltségének ügyvezetője tájékoztatta a   résztvevőket a 
2020-as támogatásokról és ezek feltételeiről. Utalt arra, 
hogy a fiatal gazdák vegyék át a gazdaságot az 
idősebbektől, mivel  plusz támogatásra jogosultak. Fiatal 
gazdának számít, aki nem töltötte be a 40. életévét és 
kevesebb, mint öt éve igényel támogatást. 
    Ebben az esztendőben is március 1 és május 15 
között lehet letenni a kéréseket, tehát idén sem lesz 
hosszabbítás. Éppen ezért kérte a gazdákat, hogy amikor 
kézhez kapják az értesítőt, pontosan jelenjenek meg a 
Polgármesteri Hivatalban. Az idén is az elmúlt évekhez 
hasonlóan egységes támogatási kérés lesz, azaz a gazdák 
egy kérésbe foglalva kérhetik a területalapú, a különböző 
szarvasmarha, juh és kecske valamint a tejtámogatást. 
Első körben azon gazdák lesznek megszólítva, akiknek 
nincsen állattámogatásuk. Folyó év április 15 környékén 
kerülnek sorra azok a gazdák, akiknek összetettebb a ké-
résük. Előtte viszont érdemes figyelni a szükséges irat-
kra. Mindennemű támogatást igénylő gazda kell rendel-
kezzen érvényes számlaszámmal (kont igazolás). Aki 
földterületet bérel, a kérés letevése előtt ellenőrizze a 
bérleti szerződések érvényességét! Érvényes legyen a 
személyigazolvány is, mely elengedhetetlenül szükséges 
- érdemes erre is figyelni. 
    Sok esetben gondot okoz, hogy az állatok azonosító 
számában elíródott a gazda személyi száma, ezt is fontos 
tisztázni az állatorvossal. 

A  területalapú  támogatást  kérvényezők  figyel-

mét  felhívta  a  mérnök  úr,  hogy  nem  

csökkenhet  a  támogatásra beadott  gyepterület  

nagysága.  Nem  szabad  támogatott  gyepterületet  

felszántani!  
Bármilyen változás történik a gazdaságban, jelenteni 

kell az APIA gyergyószentmiklósi kirendeltségén. 
Azok a gazdák, akik nem rendelkeznek állattal vagy nem 
elegendő az állatlétszám a támogatott terület lefedéséhez, 
október 15-ig igazolniuk kell, hogy a szénát eladták. Csak 

saját állattal rendelkező gazda igényelhet támogatást 
legelőre. 
    A darabszámos támogatás feltétele, hogy legkevesebb 3 
drb. 16 hónapot betöltött szarvasmarha után igényelhető a 
régi referenciadátum szerint, amely új gazdaság esetén 
2019. március 1 - 2020 február 28. 
 Juhok esetében továbbra is  minimum 50 drb. anyajuh 
vagy 25 darab kecske, amely március végéig betölti az 
egy évet,  kell szerepeljen a gazdaságban. 

Prémium támogatások: 
A tejkontrollos támogatáshoz szükséges igazolás az 

egyesülettől, láttamozva az ANZ részéről és minden 
állatnak a pasaportja. Fülszámokat és fajtákat 
egyeztessék le! 
Minden állat után borjú kell legyen kivezetve a nyilvántar-
tóban. Amennyiben egy állat kiesik a támogatásból még 
kettőt von maga után. Szükséges még az érvényes szer-
ződés a tejfelvásárlóval. Direkt eladásnál a februári vagy 
márciusi számlát kell az iratcsomóba tenni!  
    Húsmarha támogatás feltétele: minimum 10 darab kell 
legyen, legtöbb 12 éves. 
    Csavar Zsolt az elmúlt évi ellenőrzésekről is 
beszámolt. Több mint 500 gazda volt leellenőrizve, 
május és augusztus között három alkalommal készült 
légi felvétel és közel kétszáz gazdának volt helyszíni 
ellenőrzése. Ahol problémát találtak minden esetben 
tájékoztatták a gazdákat. Továbbá felhívja a figyelmet 
a területek pontos azonosításának fontosságára vala-
mint  a szántóterületek esetében csak akkora területre 
kérhetnek támogatást, amennyit ténylegesen 
bevetettek, beültettek. Elmondása szerint az ellenőrzés 
során ezek voltak a leggyakrabban előforduló prob-
lémák.  
    A gyergyószentmiklósi Pénzügy részéről Eigel Ti-
bor tájékoztatott, hogy azok, akiknek tulajdonában 2 
szarvasmarhánál több van és 2 ha szántóterülettel ren-
delkeznek, március 15-ig kötelesek letenni az 
adóbevallási nyilatkozatot elektronikusan. A helyi 
polgármesteri hivatalban lehet segtséget kérni. 
   A tájékoztató végén a jelenlévő gazdák feltehették 
kérdéseiket, amelyekre az illetékes szakemberek vála-
szoltak. 
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    2020. január 23-án Dr. Bárdi Nándor történész tartott 

előadást A Székelyföld kép átalakulása a XX. század első 

felében címmel, a Községháza Tanácstermében. A Ma-

gyar Tudományos Akadémia főmunkatársa az erdélyi 

magyarság XX. századi történetének egyik legszakava-

tottabb kutatója. Fő kutatási területe a két világháború 

közötti időszak (1918-1940). 2018 óta az Akadémia által 

finanszírozott Székely önkép építés a XIX-XX. században 

című OTKA  (Országos Tudományos Kutatási Alap-

programok) pályázat által finanszírozott kutatócsoport 

vezetője.  

    Székely emberként egyfajta szembenézés meghallgat-

ni egy előadást arról, hogy az ember identitása, amit ál-

landónak gondolunk, milyen gyorsan változik és mennyi 

külső (társadalmi) hatás éri. A székely identitás a XIX. 

század előtti időkben egy rendi (feudális) identitás volt, 

tehát a székelység különálló társadalmi csoportként je-

lent meg a magyar nemesség és az ország lakosságának 

nagy részét kitevő jobbágysággal szemben, hasonlóan az 

erdélyi szász közösséghez (székely és szász székek auto-

nóm világa). Azonban a XIX. század eleji magyar nem-

zeti ébredés következtében nem alakult ki székely nem-

zeti öntudat, hanem a székelység magyar nemzeti öntu-

datra ébredt a Magyar Királyság magyar anyanyelvű és 

kultúrájú lakosságához hasonlóan. Ennek döntő oka volt 

a magyar nyelviség és kulturális azonosság. Ennek kö-

vetkeztében a székely azonosságtudatban a „székely” 

elem a továbbiakban regionális szinteken érvényesült 

elsősorban, és a közösség öntudatában meghatározóbbá 

vált a magyar nemzettudat.  

Egyed Ákos történész szerint 1848. március 15 az etni-

kai magyar nemzet „születésnapja.” 1848 előtt a 

„magyar nemzet” a magyar királyságbeli nemesi rendet 

jelentette,  

ami nem etnikumot jelölt, tehát a nem magyar anyanyel-

vű magyar királyságbeli nemesek is a részét képezték. 

Az 1848 előtti székely rendi nemzet szintén nem etniku-

mot jelölt, hanem a székelyföldi katonarendű lakosságot, 

tehát a nemzet szó rendiséget jelentett ebben az értelem-

ben. 

    A XX. század elején ismét változáson ment keresztül 

a székely azonosságtudat. Mind az 1920 utáni kisebbségi 

lét, mind a magyar és román államiság hatással volt rá. 

A székely értelmiség különbözőképpen reagált a kihívá-

sokra és fogalmazta meg hozzáállását a Budapestről 

vagy Bukarestből kibontakozó folyamatokkal szemben. 

Az identitásnak fontos elemei voltak a székelyföldi in-

tézmények: tudományos értelemben legfontosabb a Szé-

kely Nemzeti Múzeum volt Sepsiszentgyörgyön, a szé-

kelység szimbolikus, „lelki erőtere” pedig Csíksomlyó 

lett. Hiába számolták fel 1876-ban a széki rendszert (hét 

szék) és vezették be a vármegye rendszert (négy várme-

gye), a székelység máig használja a „szék” szót, mint a 

székelyföldi régiók megnevezését. 

A népviselet (az ezer székely leány napja Csíksomlyón), 

az ekkor elterjedő székely himnusz, a népművészet 

(székely kapu, székely ház, motívumkészlet), a székely 

írás (rovásírás), a hun eredettudat, mind hozzájárultak a 

kisebbségi létben egy sajátos, az erdélyi magyarság többi 

részétől eltérő székelyföldi regionális identitástudat ki-

alakulásához (továbbfejlődéséhez), amelyet azóta is újra-

termel a székelyföldi társadalom.  

    2020. február 20-án Dr. Gagyi József egyetemi tanár 

(Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem) Aki tudta, 

vitte. Lopás, közösség, társadalom című könyvét mutatta 

be előadás keretében, a Községháza Tanácstermében. A 

kötet egy nagyon sajátos aspektusát és emlékezetét vizs-

gálja a kommunista diktatúra időszakának tudományos 

eszközökkel. Főleg nyárádmenti gazdákkal beszélgetett a 

szerző arról, hogy a diktatúra idején miért és hogyan vált 

tömegessé a „lopás”, szemben az 1945 előtt időszakkal. A 

szerző mindjárt az elején tisztázta, hogy amióta létezik az 

emberiség, azóta létezik lopás is, viszont nem mindegy, 

hogy adott történelmi korszakban a lopásnak mely formá-

ját tekinti „bűnnek” a társadalom. A diktatúrában egy 

olyan szükségszerűség és az állammal szembeni ellenál-

lás szimbolikus formája is lehetett a lopás, ami a túlélést 

biztosította. Az emberek azt érezték, hogy nem lopnak, 

hanem pl. a saját munkájuk eredményét viszik haza a ter-

mény betakarításakor a saját földjükről, amit addig is tet-

tek (csak a föld most éppen az állam tulajdonába került).  

    A szerző több lopástörténetet olvasott fel a kötetből, 

ami gondolkodásra késztette a közönséget és a résztvevők 

is meséltek néhány remetei történetet a témában. Laczkó 

Péter bácsi érzékletesen mutatta be, hogy 1990 előtt kol-

lektív elnökként, hogyan szembesült a kérdéssel.  

    Talán a szerző által elmondott történetek közül az volt 

a legérdekesebb, miszerint egy nyárádmenti faluban ille-

gális pálinkafőzés folyt. A hatóságok folyamatosan fi-

gyelmeztették a helyieket, hogy „törvénybe ütközik” a 

cselekedet. Viszont a helyi közösség ezzel plusz jövede-

lemre tett szert, amiből helyi, vezető beosztásban lévő 

személyek is részesültek. Azonban az állam fele mégis-

csak el kellett számolni, ezért időről-időre a közösség né-

hány tagja bűnösnek vallotta magát és bevonult önként, 

pár hétre a börtönbe. Idővel a sorrend is kialakult, hogy ki 

mikor vonul be börtönbüntetésre. Így a helyi párt elit is 

elszámolhatott, hogy az állam nevében fellép a 

„törvénytelenség” ellen, viszont a jövedelemszerzés is 

zavartalanul folyhatott tovább. Akik börtönben voltak, 

azokra felnézett a közösség, a rendszerrel szembenálló 

„hősök” voltak a helyiek szemében. 

A Székelyföld kép átalakulása a XX. század első felében 

« NAGY JÓZSEF 

Aki tudta, vitte… 



« Húshagyat vasárnapján négy pár 60. házassági évfordulójáért adott hálát a jóságos 

mennyei Atyának minden kegyelemért, az együtt töltött évtizedekért. 
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Együtt töltött évtizedek és évek 

    Házasságban megérni a 75. évet, nagyon ritka ese-

mény.  

Portik Bálint bácsi és felesége Ilona néni az idén ünne-

pelték volna meg ezt a gyönyörű évfordulót, de sajnos 

egy hónap leforgása alatt mindketten visszatértek oda, 

ahonnan az ember vétetett. 

    

  Már a 70. házassági évfordulójuk is kuriózum volt köz-

ségünk életében.  
Hét évtizedet eltölteni együtt ajándék, de egyben 

megpróbáltatások és kihívások sora is volt. 

Akkor, 2015 februárjában interjút készítettünk velük és 

Ilona néni arra a kérdésre, hogy „Mi a tervük a jövőre 

nézve?” így válaszolt „A drága Jóistentől az a kérésünk, 

hogy adjon türelmet egymáshoz s őrizzen meg ... a hosz-

szú betegségtől. Ameddig tudjuk csináljuk”. Na és eddig 

volt megírva. Eddig kellett tegyék a dolgukat. 

     A Képes Vagyok újság is egyik leghűségesebb olva-

sópárosát veszítette el általuk. 

Bálint Bácsi és Ilona néni az utóbbi öt évben kérésükre, 

személyesen kézbe kapta az újságot, de az az öröm 

amellyel mindig fogadták a friss havilapunkat az egyedi 

volt. 

Nekik öröm volt, hogy ismét kezükbe vehetik a legújabb 

számot, nekem pedig öröm volt, hogy nem csak örömet 

szerezhettem nekik, hanem még egy hónappal közelebb 

kerültek a 75. házassági évfordulójukhoz. 

A legutolsó év már nagyon nehezen telt számukra. A 

több mint kilenc évtized foga felőrölte szellemi és 

egézségi tartalékaikat. De hiszem és állítom, hogy az 

eltelt hét és fél évtized annyira összefonta életüket, hogy 

amikor a halál elválasztotta őket, akkor a másik fél iránt 

érzett vonzódás magával sodorta és követte párját a sírba 

is. Így aztán ismét együtt lesznek a 75. évfordulón is, de 

már sajnos mindkettőjüket magába zárta a sír. 

    Amikor Ilona nénit nemrég meglátogattam a kórház-

ban azt ígérte, hogy mire megjelenik a következő lap-

szám otthon lesz. S igaza volt, valóban hazakerült, de 

már nem az élők sorát erősítve. 

A ma embere hajlamos könnyen feladni vagy ha nehéz- 

ség éri a házasságukat, akkor könnyen elfeledni, hogy 

Isten előtt örök hűséget esküdtek egymásnak. 

Imádkozzanak a fiatal házasokért, hogy tudják követni 

példájukat, de imádkozzanak havilapunkért is, hogy még 

sok évtizedet megérhessen. 

     A Képes Vagyok nevében is megérdemelnek egy 

„Isten magukkal”-t. Köszönjük, hogy pártolói és olvasói 

voltak Gyergyóremete havilapjának 12 éven át. Köszön-

jük a bátorító és hálás szavakat.  

     Most már nélkülük megy az élet tovább.  

Nyugodjanak békében Bálint bácsi és Ilona néni. Igazi 

példát mutattak szerénységükkel és hűségükkel.  

                     Bakai 

  

Napsugarak zúgása, amit hallok, 

Számban nevednek jó íze van, 

Szent mennydörgést néz a két szemem, 

Istenem, Istenem, Istenem, 

Zavart lelkem tegnap mindent bevallott: 

Te voltál mindig mindenben minden 

Boldog szimatolásaimban, 

Gyöngéd simogatásaimban 

S éles, szomorú nézéseimben. 

Ma köszönöm, hogy te voltál ott, 

Hol éreztem az életemet 

S hol dőltek, épültek az oltárok. 

Köszönöm az én értem vetett ágyat, 

Köszönöm neked az első sírást, 

Köszönöm tört szívű édesanyámat, 

Fiatalságomat és bűneimet, 

Köszönöm a kétséget, a hitet, 

A csókot és a betegséget. 

Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek 

Másnak, csupán néked, mindenért néked. 

Napsugarak zúgása, amit hallok, 

Számban nevednek jó íze van, 

Szent mennydörgést néz a két szemem, 

Istenem, Istenem, Istenem, 

Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, 

Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm 

S hogy te leszel a halál, köszönöm.  

 

ADY ENDRE:  
KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM 

“ Már vénülő kezemmel 

   Fogom meg a kezedet,  

   Már vénülő szememmel 

   Őrizem a szemedet. 

……………………………. 

Nem tudom miért, meddig 

Maradok meg még neked,  

De a kezedet fogom 

S őrizem a szemedet.” 
 (Ady) 



« BALÁZS ADÉL 
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    A Nagyvilág Remetén programsorozat évadnyitó elő-

adásának meghívott előadója Balázs-Kercsó Attila, föld-

rajztanár volt.  

    Előadásában a Skandináv országokban tett látogatásait 

mutatta be, de a saját élmények, tapasztalatok mellett, a 

jelenlevők átfogó ismereteket szerezhettek a Skandináv 

országok (Dánia, Norvégia, Svédország) földrajzi-és törté-

nelmi hátteréről is. Bemutatta a skandináv társadalmat a 

viking korban, kitérve a vikingek vallásgyakorlatára és mű-

vészetére, valamint arról is mesélt, hogyan tartották a vi-

kingek rettegésben egész Nyugat-és Dél-Európát.  

    Igaz a mondás, hogy semmi nem érhet fel azzal az él-

ménnyel, amikor személyesen látogatod meg azokat az or-

szágokat, városokat, építészeti kincseket, amiket eddig csak 

képeken, könyvekben, tv-ben láttál. Talán a szakmai árta-

lom, vagy a kalandvágy vezérli az előadót is, hogy neki-

vágjon ezeknek az utaknak. Elmondta, hogyan indult az 

első ilyen szervezett út gyerekekkel, különböző európai 

városokba, majd kedvet kapva, felnőtt csoportoknak is 

évente szervez kirándulást. Ezekkel a kirándulásokkal azt is 

bizonyítja, hogy ma már nem olyan elérhetetlen cél az, 

hogyha valaki külföldi kiránduláson akar részt venni, repü-

lőjegyhez is kedvezményes áron lehet már hozzájutni, ami 

akár „zsebpénz”-ből kifizethető, és kis szerencsével és ke-

resgéléssel, olcsó szállást is lehet találni. Erre a tanár úr 

példát is adott, hiszen amikor itthonról, az interneten keres-

te a szálláslehetőségeket Osloban, talált egy 6000 Ft/fő-s 

ajánlatot egy szállodahajón, ami 510 km-en keresztül elvit-

te őket, majd egy félnapos városnézés után vissza is vitte, 

Osloból Koppenhágába. Mindamellett, hogy a hajókabin 

biztosította szállásukat, egy különleges hajókirándulásban 

is részesültek, szinte ingyen. 

    Képekben mutatta be azokat a helyeket, városokat, ame-

lyeket felkeresett a rövid utazásai során:  

    - Oslo, kiterjedését tekintve a világ egyik legnagyobb 

fővárosa. Városképét az 1825-ben épített norvég Királyi 

Palota uralja. A palotától délre fekszik a Norvég Nobel In-

tézet, ahol a Nobel Béke-díjat adják át. A múzeumok kö-

zött ajánlja a Fram Múzeumot, ami Norvégia sarki felfede-

zéseit, valamint a sarkkutatás történeteit mutatja be. A Vi-

king Hajó Múzeum Oslo egyik legérdekesebb múzeuma, 

aminek gyűjteményében számos híres-és díszes viking ha-

jót lehet megnézni.  

    -Malmöből (Svédország harmadik legnépesebb városa) 

Európa leghosszabb, 21 km-es hídján (Öresund-híd) ke-

resztül érhető el Dánia fővárosa, Koppenhága. Legismer-

tebb látnivalója, amit érdemes felkeresni, Andersen mese-

hőse, A kis hableány szobra, amelyet a kikötőben találunk. 

Érdemes elsétálnunk a dán királyi palotához, ahol minden 

délben megtekinthető az ünnepélyes őrségváltás.  

    A sokaknak már unalmasan hangzó „múzeum” szó új 

értelmet nyerhet Koppenhágában, ha meglátogatják a Guin-

ness Rekordok Múzeumát, ahol a csúcsteljesítmények meg-

jelennek a turista előtt képek vagy tárgyak segítségével. 

    A dánok környezettudatosságáról is mesélt, és meg is 

tapasztalt egy helyi szállásadója (malmöi) által, aki felaján-

lotta, hogy átviszi őket Koppenhágába, a hídon keresztül.  

A város szélén egy benzinkútnál tette ki őket, otthagyva az 

autót, és az összecsukható biciklijével ment tovább be a 

munkahelyére, a városközpontba. (Talán a dánok jobban 

tudják, mint mi, hogy a környezet mindenkit érint, minden-

ki felelős, de ugyanakkor mindenki tehet is érte.) 

    Az előadásra a tanár úrtól felkérést kapott az egyik tanít-

ványa, Molnár Boglárka, aki 6 évet élt Norvégiában, hogy 

meséljen arról, milyenek az ottani emberek, hogyan tudott 

beilleszkedni, milyen nehézségei voltak. A kislány egy fo-

galmazásban mutatta be az ottani élményeit, emlékeit, az 

iskolarendszert. Részletezte, hogyan épül be a mindennapi 

oktatásba a természet-közeliség, mennyire nagy hangsúlyt 

fektet az ottani oktatási rendszer arra, hogy a gyerekek ne 

csak az épületekben, a négy fal között sajátítsanak el tu-

dást, hanem időjárástól függetlenül, menjenek ki a termé-

szetbe, az erdőbe, és ott tanuljanak.  

    Az előadás végén Boglárka édesanyjához is voltak kér-

dései a jelenlevőknek. Az édesanya összegezte azt, amit az 

előadó is megtapasztalt a Skandináv országokban tett uta-

zásai során, hogy az ottani emberek befogadóak, segítőké-

szek, toleránsak. Ezért a családnak nem volt nehézsége a 

beilleszkedéssel. A nyelv elsajátítása sem került olyan sok 

időbe, a 6 év alatt tartották a kapcsolatot a kint élő magyar 

közösségekkel, őrizték a magyar kultúrát, míg a honvágy 3 

évvel ezelőtt végleg hazahozta őket.   

   

Rövid utazások Skandináviában 

« Molnár Boglárka norvégiai tartózkodásáról, az iskolába való beil leszkedésről mesél  
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« A Team Románia U13-as válogatott csapata Kanadában a hoki világbajnokságon 

Remetei lány a kanadai hoki világbajnokságon  

 « FEHÉR NIKOLETT,  az U13-as jégkorong válogatott  egyetlen lány  játékosa   meccs közben  

 A kanadai Quebecben a Pee-Wee-n, a legrangosabb 

nemzetközi jégkorongtornán versenyzett a Team Romá-

nia U13-as válogatott keretében a gyergyóremetei jégko-

rongozó lány, Fehér Nikolett. A kezdetekről, kanadai 

élményeiről kérdeztük. 

Laczkó Margit Hajnal:  

- Emlékszel még a kezdetekre, mikor került a lábadra 

korcsolya? 

Fehér Nikolett: 

- Az egész úgy kezdődött, hogy apu hokizott, nagyon sze-

reti ezt a sportágat és már egész pici koromtól kezdve el-

várás volt az ő részéről, hogy én és a testvérem is meg 

kellett tanuljunk korcsolyázni. 

- Hogy kerültél kapcsolatba a hokival? 

- Amikor már nagyon jól tudtunk korcsolyázni, jött az apu 

ötlete, hogy tanuljunk meg jégkorongozni és elvitt Gyer-

gyószentmiklósra a hoki pályára.  

 Négy éves voltam, amikor a kori suliban egy csapatba 

kerültem a fiúkkal. Akkor már nagyon jól tudtam korcso-

lyázni. 

- Nehéz volt bekerülni a válogatott keretbe? 

- Legelőször az edzők kiválasztották minden csapatból a 

legjobbakat, a gyergyószentmiklósi klubtól hárman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerültünk be a válogatott keretbe: egy újfalvi fiú, egy 

alfalvi fiú és én. Nem volt könnyű bekerülni a válogatott  

csapatba. Az elvárásoknak is meg kellett felelni, kőke-

mény edzések következtek, be kellett tartani a csapaton 

belül a szabályokat, követni kellett az edző utasításait. 

Egyedüli lányként a beilleszkedés sem volt egyszerű.  

- Hogy élted meg, hogy Kanadában léphettél jégre, 

játszhattál  korosztályod  legrangosabb jégkorongtor-

náján? 

- A kanadai Quebecben volt megszervezve ez a nemzetkö-

zi jégkorong bajnokság. Az utazás is nagy élmény volt, 

mert mostanáig nem utaztam repülővel. Tizenegy és fél 

órát repültünk. Bukarestben szálltunk fel, utána Isztambul-

ban átszállással Montreálig. Érdekes volt a felhők között 

szállni.  

Száz csapat versenyzett több csoportban. Egészen a ne-

gyeddöntőig meneteltünk, ahol egy góllal maradtunk alul, 

ami csapatunk kiesését jelentette ezen a tornán. Nyolc 

mérkőzést játszottunk, amelyből hat összecsapáson tud-

tunk győzni. A legemlékezetesebb marad számomra, hogy 

Boston csapatát legyőztük. Óriási élmény volt, amit soha-

sem fogok elfelejteni, nagyon élveztük ezt a meccset. Ka-

nadában egészen más a hoki világa, minden a jégkorong 

körül forog, mindenki által kedvelt sportág . 

- Gondolom voltak nyelvi nehézségeid… 

- Igen, volt nehézség, mivel ott francia és angol nyelven 

beszéltek. Az edző segítségünkre volt, én is amennyire 

tudtam, próbáltam megértetni magam.  

- Hetente hány alkalommal edzel, hogy van a napi idő-

beosztásod? 

- Órák után minden nap edzem a fiúkkal, a lányokkal he-

tente két-három alkalommal van edzésem. Autóbusszal 

járok Gyergyószentmiklósra, a szabadidőm nagy része 

edzéssel telik. Olyan is van, hogy este tíz órakor érek ha-

za. Kőkemény munka van minden siker mögött.  

- Meddig szeretnéd folytatni és lányként mennyi ideig 

maradhatsz a fiúkkal egy csapatban? 

- Szeretnék hokizni ameddig csak lehet, szeretem a hokit, 

imádok a jégen lenni. A fiúcsapatban az U18-as korosztá-

lyig maradhatok. 

- Vannak-e további terveid a jövőre nézve a hokiban? 

- Szeretnék bekerülni a magyar női jégkorong válogatott 

keretébe és ha lehetőségem lesz minél magasabb szinten 

szeretnék játszani. 

– Milyen pályát választanál miután befejezed a hoki-

zást? 

- Miután nem játszhatok,  tornatanár vagy jégkorong edző 

szeretnék lenni. Kicsi korom óta szeretem ezt a sportágat, 

ez az életem fontos része. 

- Gratulálok, sok győztes mérkőzést kívánok és minden 

álmod váljon valóra!  



Képes Vagyok 
Gyergyóremete község  

havonta megjelenő lapja 
 

Kiadó 
Gyergyóremete  

Önkormányzata és  
Polgármesteri Hivatala  

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.   

Az újság  a község  
honlapján,  

www.gyergyoremete.ro  
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ANYAKÖNYV 

Születés 
Portik János 

Nász 
Petréd Sándor és 

Ivácson-Barát Zsófia 
Portik Sándor és 
Ambrus Andrea  

Mónika 
 

Gyász 
Csortán Imre  1934 

Pál Árpád   1940 

Portik-Bakai Bálint 1934 

Portik Ilona   1928 

Portik Mária   1928 

Gál Erzsébet  1926 

Tóti László  1979 

Ilyés Rozália  1928 

ANEKDOTA 

KÖR kép 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

TUDJA-E, HOGY? 
  A remete szó eredete A remete a közös-

ségtől elvonult, magányos, általában meditáló, 

vallásos embert jelent. A III. században 

Decius római császár (249-251) uralkodása 

alatt újból fellángoltak a keresztényüldözések. 

Sok keresztény sivatagos, félsivatagos, el-

hagyott területekre vonult az üldözések elől, 

hogy ott a legteljesebb elhagyatatottságukban 

egyedül Istennek és saját lelküknek éljenek. 

Ezeket nevezték sivataglakóknak vagy ere-

mitáknak. Eremos görögül sivatagot jelent. 

Főleg Egyiptomban, Palesztinában, Szíriában 

telepedtek le. Legjelentősebb volt Remete 

Szent Pál. Később Remete Szent Antal és 

Szent Pachomius megpróbálták rávenni a 

remetéket, a közösségi életre, ezáltal elindítva 

a szerzetességet. A szerzetességet Keleten 

Nagy Szent Vazul (Basileus), a nyugati (latin) 

kereszténységben Nursiai Szent Benedek 

szervezte meg és tökéletesítette. Erdélyben 

sok település neve utal arra, hogy valami-

kor szerzetesi alapítások voltak: Gyer-

gyóremete,Nyárádremete,Homoródremete

Kőszegremete,Temesremete,Biharremete, 

Máriaremete stb. 

     A háromkúti Gyurka Pista Jánost Buka-

restbe vitték katonának. Szülei várták a le-

velet, hogy hírt halljanak regruta fiukról. 

Meg is érkezett az első levél, melyben rövi-

den az állt, hogy megérkezett, minden rend-

ben, csak az a baj, hogy nagyon egyedül 

érzi magát. 

Az apja, aki keveset járt a „külső” világban, 

így válaszolt: „Gyere, fiam, haza, egyedül 

mit ülsz ott!”  

«  Húshagyókedden elkergették a telet, elégették Ilyést  

« Novemberben plébániatemplomunk búcsúdított.   

 

« Résztvevők és vendéglátók  a helyi farsangbúcsúztatón  

A koronavírusról  

Az Egészségügyi Minisztérium 

utasítása alapján közöljük a 

legfontosabb tudnivalókat a  

koronavírussal kapcsolatosan.  

 

Tartsuk be az alábbi utasításokat 

és ne essünk pánikba!    

                                                             

1. Minél gyakrabban mos-

sunk kezet! 

2. Kerüljük a kontaktust azokkal 

a személyekkel, akiknél felmerül 

a légúti fertőzés gyanúja! 

3. Kerüljük a szem, az orr és a 

száj kézzel érintését! 

4.Tüsszentéskor és köhögéskor 

takarjuk el az orrunkat, szájun-

kat! 

5. Ne szedjünk antibiotikumot és 

vírusölő gyógyszereket, csakis 

abban az esetben, ha az orvos elő-

írja! 

6. Klór vagy alkohol alapú fertőt-

lenítőszerrel tisztítsunk meg min-

den felületet! 

7. Védőmaszkot csak abban az 

esetben használjunk, ha betegnek 

érezzük magunkat vagy beteg sze-

mélyt látunk el! 

8. Ha lázat, köhögést észlelünk és 

nemrég Kínában/bármely 

fertőzött európai országban 

jártunk, hívjuk a 112-es 

segélyhívó számot! 

9. A Kínában előállított/Kínából 

kapott tárgyak nem jelentenek 

veszélyt! 
10. A háziállatok nem víruster-

jesztők!  


