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ELŐ kép 

   Folytatás a 2. oldalon           

« Hargita megyében jelen pillanatig nincs igazoltan      

korona vírussal fertőzött személy. 

Vigyázzunk magunkra és egymásra! 

    Kezdjük a végéről: ahhoz, hogy szerencsésen, áldozatok nélkül, vagy minél keve-

sebb áldozattal érje meg Gyergyóremete a koronavírus-járvány végét, roppant fe-

gyelmezettséggel ki kell tartson mindenki – kisebb-nagyobb kellemetlenségek ellené-

re – a helyzet diktálta szabályok keretei között.  

    Mert teljesen új, ismeretlen vírusról van szó, ami különféle módon viselkedik, még nin-

csen rá orvosság, bárki lehet hordozója és terjesztője, az is, akinek nincsenek tünetei. 

Ezért általános érvényűek a szabályok, mindenkire kötelezőek. Ezek között most a legfon-

tosabb a „Maradj otthon!”, ne érintkezzél senkivel. Csak ha feltétlenül szükséges, saját 

felelősségre kitöltött engedéllyel vagy munkahelyi igazolással hagyhatja el mindenki ott-

honát. Ez még mindig nem jelenti az élet teljes leállását, ami könnyen bekövetkezhet, ha 

súlyosbodik a helyzet. Sokan hazajöttek már, sokan hétvégére érkeznek haza az országból 

vagy külföldről. Javaslom, kérem, családon belül is tartsuk most a távolságot: férfiak, ne 

fertőzzék meg feleségüket, gyerekeiket, idős szüleiket, akikre nézve a legveszélyesebb a 

kór. Percek alatt átadhatjuk egymásnak azt. Mindenki magának kell határt szabjon, fele-

lősséget érezzen szeretteiért, mindenkiért.   

     Fordí tsunk fokozott figyelmet az egye ni higie nia ra. Ú gy kell elsaja tí tsuk, hogy soha 

ne hagyjuk abba elko vetkezo  e letu nkben a gyakori ke zmosa s gyakorlata t, a tu sszen-

te s-ko ho ge s-orrfu ja s mo dja t, az e rintkeze s diszkre t szaba lyait. A kultura lis ke se st, 

Koronavírusról helyben   

Forrás: Covid-19.org 



KÖZ kép 2

 ( folytatás az első oldalról) 

    Mindez azt jelenti, hogy integessünk kedvesen egymásnak, köszönjünk 

hangosabban, mosolyogjunk egymásra. Ezekkel a gesztusokkal bátorítjuk 

falusfeleinket. Félni senkinek nem szabad! Részben, mert ez a negatív 

érzés rombolja az immunrendszerünket, azaz könnyebben megbetegedhe-

tünk, másrészt, mert nem vagyunk egyedül. Velünk van AZ, aki életre 

hívott és gondja van ránk, hogy mi is gondoskodhassunk egymásról: be-

széljünk telefonon, írjunk építő üzeneteket, nevettessük meg, akivel talál-

kozunk.  

    Ilyen céllal hívtuk, és jelentkeztek önkéntesek, akik naponta telefonon 

kapcsolatot létesítenek az idősekkel, rászorulókkal. Segítünk alapellátá-

sukban: élelmiszert, gyógyszert, jó szót visznek ők az érintettek otthoná-

ba. Az intézményeink működése sajátos formát öltött – nem marad min-

dig így, de most el kell fogadjuk: olyan módon igyekszik az iskola oktatni 

a gyerekeinket, amire nem volt felkészülve; az együttlét és a találkozás 

élménye nélkül hallgathatjuk a vasárnapi misét, de azzal a tudattal, hogy 

nagyon sokan teszik ezt a falunkban; az élelmiszerüzleteink vasárnap nem 

nyitnak, de hétköznapokon egésznapos programmal rendelkezésünkre 

állnak; a vagyonvédelemre önkéntes férfiak szövetkeztek; orvosaink mind 

a helyükön vannak, bármikor elérhetőek; ténylegesen tapasztalhatjuk 

rendőreink aggodalmát, tenni akarását a falu biztonságáért; postásaink 

házhoz járnak; a Redisza ellát vízzel; a Községháza pedig, az alapfelada-

tok ellátásán túl, szervezi-összefogja az egész tevékenységet.  

    Minden szereplőnek köszönet, legfőképpen pedig azoknak, akik betart-

ják a szabályt: „Védem magam, hogy téged védjelek‖.  

Ez a betegség már átrendezte az életünket, és elmúltával nem ott fogjuk 

folytatni, ahol abbahagytuk. Rugalmasak kell legyünk, tanulnunk kell, 

együtt kell működjünk. Jelen helyzetben is érdemes hosszútávon gondol-

kodni, beosztással élni. Hónapokig eltarthat ez a helyzet, és az lesz a jó, 

ha eltart, mert akkor az egészségügyi rendszerünk nem omlik össze, meg-

bírja a terhelést. Takarékosan éljünk, hogy ne szenvedjünk hiányt sem 

készpénzben, sem áruban hónapok múltával sem. Használjuk a helyi erő-

forrásainkat, a természet és évszakok adta lehetőségeinket. Az önerő és az 

önvédelem nem önzés, hanem a másikért való felelősségvállalás, a másik 

ember szeretetét és segítésének képességét hordozza magában. Ezért gon-

dolom úgy, hogy sokat tanulhatunk ebben a krízishelyzetben kötelesség-

tudatról, az otthon értékéről, egymás segítéséről, és arról a világról, ami 

ezután következik – mi kell, mindannyian, emberi arcot adjunk neki.  

 

Jó egészséget kívánok mindannyiunknak! 

Laczkó-Albert Elemér 

polgármester 

Éljen a haza! 

     Kossuth Lajos nem azt üzeni a ma 

emberének, hogy elfogyott a regiment-

je, de ha nem fogunk össze és nem 

vigyázunk magunkra illetve 

falustársainkra, akkor még az a sora is 

aktuális lehet hazafias énekünknek. 

Az idei március 15-i ünnepség, sajnos 

a világjárvány következtében rövidre 

sikeredett. 

A lovasfelvonulás és -toborzó ezuttal 

csak tervként szerepelhetett a prog-

ramban. 

A szentmisét követően átvonultunk a 

hősök emlékművéhez, ahol a polgár-

mester úr rövid ünnepi beszédjét köve-

tően megkoszorúztuk a hősök emlék-

művét és az egyházi kórus, az ünnep 

rangjához, hangulatához illő énekeivel 

járult hozzá az ünnep felemelőbbé té-

teléhez.   

A folytatás pedig elmaradt és minden-

ki csendben, talán kicsit szorongva 

távozott. 

A kultúrműsort is törölnünk kellett a 

programsorozatból, mert ezt követelte 

a helyzet, az állapot. 

Csak ilyenkor látjuk, hogy milyen ez 

az ünnep ha nem tudjuk szabadon, szí-

vünk szerint megülni a napot. 

Hiányzott a könnyes szemű nénikék 

látványa a lovas felvonuláson illetve a 

büszke, nyeregbe teremtett székely 

legények sőt lányok jelenléte.  

A piros-fehér-zöld zászlók sem lobog-

tak a község utcáin illetve a házakon is 

kevesebb helyen ékeskedtek. 

Terveztünk és talán eszünkbe sem ju-

tott, hogy Isten segítségét kérjük egy 

sikeres rendezvény lebonyolításához, 

kivitelezéséhez.  

     Most már minden eszünkbe jut és 

szomorúan kellet belássuk, hogy csak 

így lehetett az idei ünnepséget megül-

ni, megtartani. Ez nem szegheti ked-

vünket és reménykedve kell a jövőbe 

nézni. 

Rövid írásomat pedig a Kossuth ének 

azon soraival zárnám, hogy                                                                              

„ ÉLJEN A MAGYAR SZABADSÁG, 

   ÉLJEN A HAZA!‖ 

 

                                           Bakai 
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« BAKÓ ANTAL  plébános  

    Az egyházi év egy hónappal koráb-

ban kezdődik, mint a világi. Advent 

első vasárnapjától kezdődően Egyhá-

zunk sorjában elénk tárja megváltá-

sunk történetét a liturgiában.  

    A megváltás történetének legfonto-

sabb ünnepére készülünk: Krisztus 

harmadnapra feltámadt a halálból és 

nekünk is feltámadást ígért. A jó ke-

resztény ember a szórakozásoktól visz-

szavonultan, lelkét a szentgyónásban 

tisztára mosva készül a feltámadt Jé-

zussal való találkozásra, több gondot 

fordít a lelkiekre, hogy majd kirobbanó 

formában ünnepelhessen! 

   Ebben az évben egy sajátos helyzet 

„segíti‖ az egész világ emberiségét, 

hogy több energiát fordítson testének 

és lelkének karban tartására. A Szent-

írást olvasó hívő ember számára is-

mert, hogy Isten a történelem során 

ostorával többször végigsuhintott a 

Tízparancsolattól elrugaszkodott né-

pén. A vízözön, a bábeli nyelvzavar, a 

babiloni fogság, újabban a világhábo-

rúk, jelenben pedig ez a vírusos világ-

betegség. A vészek közepette mindig 

talált igaz embereket, akik tovább vit-

ték a hitet, reményt és szeretetet. Jelen 

esetben is! 

    Tudjuk, Olaszországban leginkább 

dühöng ez a betegség. Egy lombardiai 

orvos leveléből idézek, amely egyik 

paptestvérem útján jutott el hozzám: 

„Ez a szörnyűség egyre duzzad, és 

egyre megállíthatatlanabb… Most két-

hete én és kollégáim ateisták voltunk. 

Ez volt a normális, hisz mi a tudo-

mányban hittünk, ezt tanultuk. ( ) Ki-

lenc napja, hogy egy 75 éves pásztor 

került be hozzánk, komoly légzési 

problémákkal. Volt nála egy Biblia és 

ebből olvasott a haldoklóknak, miköz-

ben a kezüket fogta. Mi pszichikailag 

és fizikailag is ki voltunk merülve, és 

el voltunk keseredve, mikor időnk volt, 

leültünk és hallgattuk. Most be kell 

ismerjük: mint emberek elértük határa-

inkat, többet nem tudunk tenni! ( ) Rá-

jöttünk, hogy az ember tudása véges, 

és szükségünk van Istenre! Elkezdtünk 

imádkozni, amikor csak volt pár per-

cünk.  

Hihetetlen, de megrögzött ateistaként 

oda jutottunk, hogy Istennél békére 

leltünk! Őt kérjük, segítsen kitartani, 

hogy ápolni tudjuk a betegeket!‖ 

    A legújabb katonai törvények visz-

szavonultságra (otthon ülésre) kötelez-

nek! Szentmisék és a szent tanítás csak 

a televízión, rádión keresztül juthatnak 

el hozzánk, de jusson eszünkbe: majd-

nem minden háznál ott van a Szentírás, 

Isten „levele‖ az Ő népéhez. Keressük 

elő, olvassuk, találjuk meg azokat a 

részeket, amelyek megvigasztalnak, 

lelkileg erőssé tesznek (mint az olasz 

orvost), hogy ez a világkatasztrófa mi-

nél kevesebb kártétellel vonuljon át 

fölöttünk és Húsvét ünnepére újra sza-

badok legyünk, szűnjön meg a másfél 

méter távolság, a húsvéti örömben át-

ölelhessük egymást és az ünnepi szent-

misén mindannyian kezet szoríthas-

sunk. 

        

VÁRJUK A FELTÁMADÁS ÜNNEPÉT 

Könyvajánló 

Orvos-Tóth Noémi 

                         Örökölt sors 

“Amikor elkezdjük kutatni 

elakadásaink, szorongásaink, 

elhibázott párkapcsolataink, ismétlődő 

kudarcaink okát, gyakran kiderül, 

hogy saját életünk történései nem 

adnak megfelelő magyarázatot. Ilyen-

kor érdemes  a tágabb perspektívát is 

megvizsgálni, és szüleink, nagy-

szüleink vagy akár a még korábbi 

generációk életeseményeit is feltárni. 

    A legtöbb esetben döbbenten ta-

pasztaljuk majd - amit a modern kuta-

tások eredményei is igazolnak -, hogy 

felmenőink traumái, feldolgozatlan 

félelmei, kapcsolati törései még a ha-

lálukkal sem enyésznek el, hanem ben-

nünk élnek tovább. Az egykori háborús 

üldöztetés a mi életünkben depresszió 

formájában jelentkezik, a kitelepítés 

traumája állandó bizalmatlanságban, 

az árván maradt dédmama kötődései 

vesztesége párkapcsolati kudarcok-

ban, az öngyilkos nagypapa eltitkolt 

története pánikzavarban - hogy csak 

néhány lehetséges példát említsek. 

    Számomra ma már egyértelmű, 

hogy egyetlen ember sorsa sem érthe-

tő meg transzgenerációs szemlélet 

nélkül. Ha szeretnénk megszabadulni 

kínzó tüneteinktől vagy megváltoztatni 

zavaró viselkedési és érzelmi mintáin-

kat, fel kell tárnunk családunk múltját. 

    Ez gyakran nem egyszerű feladat, 

mert sok titkot, kimondatlan feszültsé-

get hurcolunk magunkkal és adunk 

tovább generációról- generációra. A 

tabutémák pedig megakadályozzák, 

hogy egészségesen és őszintén kapcso-

lódjunk egymáshoz és önmagunkhoz. 

    Ebben a könyvben szeretném végig-

vezetni az olvasót egy transzgeneráci-

ós önismereti úton, hogy saját életé-
ben tetten érhesse és helyrehozhassa 

a  múltból megörökölt negatív érzelmi 

viszonyulásokat és viselkedési mintá-

kat. 

               A szerző  

            ajánlásával 
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JÁRVÁNYOK ÉS A GYERGYÓI EGÉSZSÉGÜGY HŐSKORA 

     A történelem folyamán az emberek életét nemcsak 

háborúk, földrengések, vulkáni kitörések, pusztító tűzvé-

szek és árvizek keserítették meg, hanem a járványos be-

tegségek is. Ezek lehettek regionális, kontinentális vagy 

akár világméretűek. Ilyen volt az 1918-1919 – ben dúló 

spanyol nátha. Spanyolországban kezdődött 1918 máju-

sában és három hullámban végigsepert nemcsak Euró-

pán, hanem az egész világon. Az áldozatok számát 21-

25 millióra becsülik, többre mint az I. világháborúban 

elesettekét. Terjedését megkönnyítette a háborúk alatti 

állandó csapatmozgások során az emberek közötti érint-

kezés. Madridban minden harmadik ember megfertőző-

dött, sőt maga XIII. Alfonz spanyol király és sok minisz-

tere is. Ekkortól használják először az influenzás megbe-

tegedésekre a francia eredetű “grippe” kifejezést. 

    A középkori ember réme volt a pestis és a kolera, de 

főleg a pestis. Évszázadokon át az okát, megelőzését, 

gyógyítását nem ismerték. Meg kellett várni, amíg a vi-

déken a pestis „kitombolja‖ magát. Akinek nagyon jó 

immunrendszere volt, ha el is kapta a betegséget, keser-

ves kínok után meggyógyult. Erre sok példa is volt. 

Egyetlen módszer létezett, amellyel védekeztek, de 

amelynek eredményességét a mai orvostudomány még 

nem igazolta, igaz nem is cáfolta, egy gyógynövény, a 

fehér üröm (artemisia absinthyum) elégetésével való füs-

tölés a lakásban. Használtak még menta vagy rozmaring 

főzetet, vagy alkalmaztak érvágást.  A gyergyói egés-

zségüggyel és orvoslással kapcsolatos első adatok a 

XVII.sz. közepéről vannak és kapcsolatban állnak a pes-

tisjárványokkal. Az első egészségügyi rendelkezés Gyer-

gyóban az 1633-os pestisjárványhoz (700 halott) kötő-

dik. Ekkor rendelik el, hogy a koporsót már otthon fede-

lezzék le és a temetési szertartás alatt ne vigyék be a 

templomba. Az  1708-as pestis után a Kormányszék or-

vost küld Gyergyóba Lamperth Károly személyében. 

Levéltári kutatásaim szerint ő az első orvos  Gyergyó 

történelmében. A széki hatósággal kötött szerződés sze-

rint fizetése évi 100 arany. Teljes ellátást, szolgát és sza-

kácsnőt is kapott. Gyergyószentmiklósi lakhelye mellett 

időnként köteles meglátogatni a szomszédos községeket 

A legpusztítóbb volt az 1717-1719-es pestisjárvány és 

éhség. Úgy tartották, hogy a járványt beteg cigányok 

hurcolták be Moldovából. Borzalmait idézik a következő 

adatok: 

Ekkor rendelik el, hogy Gyergyóba útlevél nélkül senki 

be nem jöhet, s aki erővel próbál bejönni, akasszák fel 

helyben. Tulajdonképpen ez az első vesztegzár vagy ka-

rantén intézkedés a gyergyói egészségügy történetében. 

A karantén az olasz eredetű quaranta giorni (kvaranta 

dzsorni), azaz negyven nap kifejezésből ered, ugyanis  

pestis idején az olasz tengeri kikötőkben a hajók sze-

mélyzete negyven napig nem volt szabad partra szálljon. 

A karantén magyar megfelelője a vesztegzár. A Gyer-

gyóból kivezető összes utat lezárták. Így nem lehetett 

beszállítani Gyergyóba Udvarhely- és Maros székből a 

gabonát, gyümölcsöt és a disznóhízlaláshoz szükséges 

cseremakkot. Ez 1719-ben olyan éhínséget eredménye-

zett, hogy a feljegyzések szerint az emberek a farügye-

ket, de még macskákat is ettek. Ez a pestisjárvány de-

mográfiai változásokat is eredményezett. Ekkor teleped-

nek be a mai Vasláb és Várhegy román lakosságának 

ősei Moldovából és valamennyi gyergyói helységbe ro-

mán családok költöznek. Ez utóbbiak utólag, a XIX. szá-

zad végéig elmagyarosodtak.                                                                                                                                                         

A másik rettegett járványos betegség volt a kolera. Fer-

tőzött víztől és romlott élelmiszertől lehetett megkapni. 

Bár nem volt olyan gyakori mint a pestis, de nagyon ag-

resszív volt. A megfertőzött akár másnap már meg is 

halhatott. Gyergyóban nem volt járványszerű, csak szór-

ványos esetek voltak. Viszont 1704-ben kolera járvány 

pusztított a velünk szomszédos térségben, a Görgény – 

völgyében. II. Rákóczi Ferenc utasítására a kővári főka-

pitány, Teleki Mihály és Majos János ezredes 3000 

lovassal és 600 gyalogossal körülvette és lövetni kezdte 

az osztrák kézen levő görgényszentimrei várat, amelyik 

Erdély egyik legerősebb vára volt. Idővel a védők élelme 

és lőszere fogytán lévén, a katonák is elégedetlenkedtek, 

mert nem kapták meg a zsoldot és a szokásos vál-

tásruhát. Hat katona megszökött a várból, de bosszúból 

Helység Meghalt Maradt 

Gyergyószentmik-

lós 

713 904 

Tekerőpatak, 

Kilyénfalva, Szár-

hegy 

364 673 

Alfalu, Csomafalva 380 1002 

Ditró, Remete 668 930 

Újfalu 474 480 
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« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE történész 

(folytatás a 4. oldalról) 

   az ivóvizet biztosító kútba döglött 

macskakölykeket  dobáltak.Augusztus 

30-án a vár kapitulált, viszont a kolera 

végigpusztította a Görgény, akkor még 

többségében magyar és szász lakos-

ságú helységeit . Az erdélyi Főkor-

mányszék a XVIII. század közepétől 

kezdett nagyobb hangsúlyt fektetni az 

orvosképzésre, ami viszont időt és 

anyagi támogatást vett igénybe. 1752-

ben kötelezik a vármegyéket, a székely

- és szász székeket, hogy orvosokat 

tartsanak. Ennek ellenére pl. Kolozs-

váron is 1772-ben csak három medi-

kust és hat sebészt fizetnek. Még 1847

-ben is Belső-Erdélyben összesen 1100 

orvos képzettségű személy 

tevékenykedik és 258 szülésznő. Kó-

rházak, akkori megnevezésen ispo-

tályok csak 1848-as szabadságharc 

alatt létesültek Sepsiszentgyörgyön, 

Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában. 

Ezek viszont katonakórházként 

működtek a beteg katonák 

gondozására. Ezek viszont katonakór-

házként működtek a beteg katonák 

gondozására. Ami Gyergyó gyógy-

szerellátását illeti, az első adat 1805-

ből való, amikor Schartz Sámuel ko-

lozsvári gyógyszerész kéri, hogy Gyer-

gyószentmiklóson gyógyszertárat léte-

sítsen. Kérését azzal indokolja, hogy 

Gyergyóhoz legközelebb patika Bras-

sóban vagy Marosvásárhelyen létezik. 

1808-ban az erdélyi Főkormányszék 

Hank Andrásnak ad engedélyt gyógy-

szertár létesítésére Gyergyószentmik-

lóson, de ez nem tudni mi okból, nem 

valósult meg. 1822-ben létesült az 

„Aranysas‖ patika. Tulajdonosa Lákay 

József. Halála után, 1836-ban az ör-

mény Azbé Jánosné fiára marad. 1859-

ben a gyógyszertár Fröhlich Ernő tu-

lajdona lesz, aki Bíró Mórnak 10.000 

forintért eladta. Ennek leányától, Bíró 

Karolintól veszi meg az örmény 

Eránosz Bogdan, aki korszerűsíti. Leá-

nya Eránosz Lujza örököli, aki ugyan-

csak az örmény Korbuly Miklóshoz 

megy feleségül. Korbuly Miklós egy 

kis melléküzemet is létesít, ahol saját 

találmányát a „Fenyő borszeszt‖ gyárt-

ja, amelyik hamarosan ― Korbuly féle 

sósborszesz‖ néven Erdély - szerte 

keresett lesz. Korbuly halála után a 

gyógyszertárat a Lázár család örököli, 

akik 1948-ig tartja fenn.  Amúgy Szé-

kelyföldön először gyógyszertár 1736-

ban nyílt, pontosabban kettő. 

    Már a XVIII. század elejétől a kö-

zegészség megvédése érdekében több 

egészségügyi rendelkezés is született 

Gyergyóban. 1729-ben a széki tör-

vénykezés elrendeli, hogy az egészség-

re ártalmas tímárműhelyek mellett 

emésztő gödröt használjanak. 1718-

ban rendelik el, hogy a pestisben el-

hunytak ruháit azonnal égessék el és a 

lakást üröm elégetésével füstöljék. 

1780 - tímárműhelyt csak a helység 

szélén szabad létesíteni. Egy 1803-as 

Gyergyószentmiklóson hozott határo-

zat szerint tilos a nagy állatot udvaro-

kon,  csűrökben levágni. Ez csak a pia-

cokon erre a célra kijelölt helyeken 

engedélyezett, s a mészárosok a húsvá-

gó tőkéiket ne tartsák a szabadban. A 

rendelet 1840-be megismétlődött.                                                                                                                                            

Egy 1765-ös adat szerint Gyergyóban 

torokfájás ellen kötelező a penészes 

kenyér rágása.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1863-ban létesült először „húsvizsgáló 

állomás‖ Gyergyószentmiklóson. 1790

-ben rendelik el és 1805- ig meghono-

sul a gyergyói helységekben a szaka-

szos temetkezés. Egy szakaszban a 

sírba csak akkor lehet temetkezni, ha 

már az előző elrothadt.   1836-ban el-

rendelik a helységek lakott területein 

levő kenderáztató tavak betömését, az 

utcáknak heti megseprését és , hogy 

„az épületek között dög ne legyen‖.  

1900-ban alakul meg Gyergyóban a 

Vöröskereszt Szervezet. Gyergyó-

szentmiklós mellett a falvak közül elő-

ször Ditró kap patikát a XIX.sz. végén, 

amelyet a híres Szathmáry család ve-

zet. A XIX.sz. elején még tudomásunk 

van egy Kotsis Ferenc nevű sebész 

orvosról. 1836-ban meghívják Gyer-

gyóba orvosnak a szamosújvári Verzár 

Györgyöt, de maga helyett a gyergyó-

szentmiklósi születésű Csíky Pétert 

ajánlja.  Csíky Péter (1810-1880) 1846

-ig tevékenykedik, mint orvos. 

Táplálatok című munkája az egyik első 

dietetikus táplálkozással foglalkozó 

magyar szakkönyv. 1860-as évekre 

tehető az iskolákban egészségügyi ne-

velés kezdete Gyergyóban. 1863-ból 

fennmaradt a gyergyószentmiklósi 

iskola verses szabályzata, amelyet 

minden reggel kórusban elmondták a 

tanulók. Íme, egy rövid részlete:    

 „Tiszta legyen arcod, kezed,   

   Szintúgy minden öltözeted.   

   Aki mindig piszkos, ronda, 

   Bekerülhet még az ólba.‖ 

    1872-ben Szárhegy elöljárósága 

szorgalmazza az egészségügyi tárgyú 

előadások tartását a lakosságnak. 1888

-ban a gyergyószentmiklósi iskolákban 

külön tantárgyként bevezetik az egés-

zségtant. 1896-ban az alfalvi orvos, 

Wittelham Noé javasolja a polgári is-

kolának az egészségtan bevezetését. 

Amennyiben tanrendbe iktatnák, in-

gyen vállalja az órák megtartását. A 

XIX.század végén a havonta tartott 

tanítói gyűléseken rendszeres téma 

az egészségtan.                                                                                                                                 

Ekkor már időszerűvé vált Gyergyó-

ban egy kórház létesítése, ami a szá-

zad utolsó éveiben meg is valósult. 

Ez már a gyergyói egészségügy újko-

ri történelméhez tarozik. 
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A GYERMEKEINK … ÉS MI  AZ INTERNETEN 

    A Szülők Iskolája programsorozat negyedik előadá-

sán Lázár Csilla, a csíkszeredai Spektrum Oktatási Köz-

pont igazgatónője, a digitális- és mobil eszközök hasz-

nálatáról beszélt főként gyerekek és tinédzserek vonat-

kozásában. Az előadó gyakorlatiasan, reális adatokkal és 

tényekkel mutatta be a szülőknek, hogy a mai gyerekek 

miként és mire használják a telefonjaikat.  

A 2018-as felmérés alapján a gyerekek/fiatalok a követ-

kezőkre használják a telefont: 

    Az internetről letöltött alkalmazások közül legelter-

jedtebbek a Facebook, Snapchat, Instagram, Whatsapp, 

Youtube, TikTok stb...  Nagyrészük közösségi média, 

melyek biztos  eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy 

gyerekeink, de akár mi is függőkké válljunk. Ezek közül 

a következőket sorolta fel az előadó: 

„Like‖ mint „hamis szeretetvaluta‖  

Snapchat – „tüzek‖ – ha nem veszel részt, lemaradsz 

valamiről, grafikusan is jelzik, a kapcsolataiddal 

„üzletelnek‖ 

Automatikusan lejátszódó videók (Netflix, 

Facebook, YouTube) 

„Végtelenített‖ görgethető menü (Facebook, 

Twitter) 

Meghívások, értesítések (Facebook, LinkedIn – XY 

bejelölt, like-olt valamit, bejelentkezett valaho-

vá.., „halmozott‖ értesítések 

Facebook, Tinder „ÉN tudom a híreket, TŐLEM 

értesülsz az eseményekről, NÁLAM találsz párt‖ 

Tag-elés, bejelölés, fotók tartalmi elemzése, ezek 

mutatásával való manipulálás (profilkép tovább 

látszik – amikor elismerésre vágyik, akkor cserél 

képet) 

Jelzések, amelyek az elolvasott üzeneteket vissza-

igazolják. 

Egy gyakori és veszélyes jelenségre hívta fel figyel-

münket Lázár Csilla. Ez a Cyberbullying,  magyaros 

elnevezéssel elektronikus zaklatás vagy internetes zakla-

tás, egy új típusa az elsősorban kamaszkorúak közt ta-

pasztalható iskolai kiközösítésnek, ami durvább csúfoló-

dásokból, kárörvendésből és fenyegetésekből álló, az 

áldozathoz elektronikus úton eljutó üzenetek sorozatát 

jelenti, melyet egy vagy több felhasználó visz véghez.  

Szülőként elengedhetetlen odafigyelnünk arra, hogy 

sem áldozata, sem elkövetője ne legyen egy ilyen zakla-

tásnak a gyerek. Ennek érdekében kérdezzük nyíltan, 

őszinte érdeklődéssel, de ne letámadva, majd figyelme-

sen hallgassuk meg, hogy mi az ami foglalkoztatja őket. 

Arra bátorít az előadó, hogy nyújtsunk támaszt szülő-

ként! 

Egyéb internetes bűncselekményekről is szó esett, 

mint cyberstalking/ fenyegetés, zsarolás, rágalmazás, 

kiközösítés/ pletyka, hamis személyazonosság, flaming 

– „tűzharc‖, álcázás/ személyiség lopás , online csábítás/ 

grooming, outing/ mások „titkainak‖ kibeszélése, adat-

halászat, sexting, adatcsalás/ trükközés. Minden esetben, 

főleg a zaklatás gyanújakor, bátorítsuk gyerekeinket, 

hogy mentsenek le bizonyítékot a tettről. 

Van jó hír: a szülők követhetik gyerekeik internetes/

telefonhasználatát anélkül, hogy konkrétan látnák mit 

néznek, kivel mit beszélnek. Ezt a Google a Family Link 

alkalmazás segítségével tehetik, amit fel kell telepíteni a 

gyerek és a szülő telefonjára is. A szülő bármikor meg-

nézheti, hogy mennyi ideig volt bekapcsolva a készülék, 

milyen alkalmazásokat futtattak rajta, milyen weboldala-

kat látogattak meg. A szülő szabhatja meg, hogy milyen 

applikációk futhatnak a telefonon, neki kell engedélyez-

nie új appok letöltését, és ezáltal természetesen meg is 

tilthatja bizonyos szoftverek futtatását. Emellett korlá-

tozhatja a képernyőidőt napi szintre lebontva, sőt, akár 

úgy is dönthet, hogy egyik pillanatról a másikra kikap-

csolja a készüléket. Szintén jól jöhet, hogy a GPS-

adatok elküldése révén bármikor nyomon követhető, 

hogy mikor, merre járt a gyermek (vagy legalábbis a 

mobilja). 

Az előadást a következő gondolatsorral zárta Lázár 

Csilla: Teljesen biztonságos internet nem létezik, ahogy 

teljesen biztonságos közút sem. De megtaníthatjuk a 

gyerekeket a szabályokra, hogy mire kell odafigyelni, 

kísérhetjük őket, velük lehetünk addig, amíg rutint sze-

reznek és megtaníthatjuk éket arra, hogyan jelezzék, ha 

baj van. 
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« BODÓ MÁRTA - a KERESZTÉNY  SZÓ főszerkesztője 

     Szülőfalujában, Gyergyóremetén 

mutatta meg az általa az elmúlt idő-

szakban készített szellemi termékeket 

Laczkó Vass Róbert kolozsvári szín-

művész, aki a romkat.ro honlapnak és 

a Verbum által kiadott lapoknak is 

rendszeres közreműködője – bizonyára 

az olvasók közül is sokan követték 

versvideóit a múlt évben, illetve a Ke-

resztény Szóban megjelentetett, utazá-

sairól hozott fényképeit, valamint a 

Vasárnapban is közölt, az egyházi év 

különböző szakaszaihoz kapcsolódó 

lírai alkotásait.  

Gyergyóremetén a helyi közösség 

nagy érdeklődéssel kísérte a könyvbe-

mutatót, amelynek kezdetén Laczkó-

Albert Elemér polgármester köszöntöt-

te a vendégeket, a hazaérkező Laczkó 

Vass Róbertet és beszélgetőtársaként 

engem, e sorok íróját. Valójában meg-

tisztelő és megrendítő volt a szülőhely 

és annak elszármazott szülötte közötti 

találkozás kísérője, mintegy a bábája 

lenni, megpróbálni úgy szóra bírni az 

alkotót, aki ezúttal írói és riporteri mi-

nőségében volt jelen földijei között.  

      

    A találkozás végül nemcsak benső-

ségesre, jó hangulatúra sikeredett, de 

bővelkedett az információban is. A 

Nyitott szemmel rendezvény- és könyv-

sorozat kapcsán szó esett utazásról, a 

nagyvilág megismeréséről és annak 

valamilyen módon való 

„hazahozataláról‖. Szó esett arról is, az 

ilyen tapasztalatok lejegyezve hogyan 

válhatnak érdekfeszítő olvasmánnyá 

azok számára, akik nem jutnak el a 

föld annyi pontjára, mint Laczkó Vass 

Róbert. Szó esett aztán a lírai hangról 

is, amelyet két kötet példázott ez alka-

lommal: a Villanófény című, haikufor-

mákat, rövid verseket tartalmazó 

könyv, és a nagyböjti időszakhoz kap-

csolódó Szonettek a Kálváriára című, 

amelyből néhány alkalomhoz illő ver-

set fel is olvasott a szerző.  

A bemutató, a beszélgetés nyomán 

valósággal kígyózó sorban állták körül 

a kiadványokat kínáló asztalt a részt-

vevők, hogy néhány szót váltsanak, a 

vásárolt könyveket dedikáltassák a 

hazalátogató szerzővel. 

KÖNYVEKKEL HAZA 

A KURUTTY KÖRZETI SZAKASZA 
          2020. március 7-én került megszervezésre a Kurutty 

Általános Műveltségi Vetélkedő körzeti szakasza 

Gyergyóremetén. A versenyre négy csapat nevezett be, a 

SALAMÁSI PORONTYOK csapat Salamásról Portik Eri-

ka tanítónő vezetésével, a KÁNYA csapat Kányádról Ber-

ze Izabella tanítónő irányításával, illetve a 

CSUPASZEMEK és VILÁGJÁRÓK gyergyóremetei csa-

patok.  

     Csupaszemek csapat tagjai: Csortán Karolina, Ferenczi 

Előd, Nagy Emília Mária, Fazakas Milán. Felkészítő taní-

tók: Balázs Bécsi Emília, György Rózsa Margit, Laczkó 

Magdolna, Dr. Portik Edit. 

     Világjárók csapat tagjai: Györfi Abigél, Balázs Fanni, 

Kiss – Simó Dalma, Portik Kocsi Petra. Felkészítő tanítók: 

Nagy Erzsébet, Portik Csilla - Ibolya, Ferencz Edith, Ba-

lázs Kercsó Ildikó. 

     A vetélkedőn különböző feladatokat kellett megoldja-

nak a csapatok. Anyanyelvismeretből és matematikából 

feladatlapokat kaptak, állatvilágból villámkérdéseket. Ide-

gen nyelvből három perces jelenetet mutattak be, míg mű-

vészetekből rajzolniuk, színezniük kellett a kért szempont-

ok szerint. Az ügyességi próba keretén belül két-két csapat 

játékot kellett megtanítson egymásnak, majd azt bemutat-

ni. A versenyzők kreativitásuknak sem szabtak határt, 

öröm volt nézni, ahogy együtt dolgoztak.  

     A csapatok továbbjutottak a megyei szakaszra, amely 

2020.április 4-re volt tervezve. 

     Köszönjük a Fráter György Általános Iskola Vezetősé-

gének a segítségét a verseny lebonyolításában, a zsűrinek 

(Laczkó Zsuzsanna, Ferencz Annamária, Mincsor Erzsé-

bet, Oláh Annamária, Varga Edit és a salamási Portik Eri-

ka tanítónő), akinek nagyon nehéz feladat jutott, a játékle-

vezetőnek (Balázs Teréz), a felkészítő pedagógusoknak és 

a szülőknek, illetve nem utolsó sorban a Kurutty megálmo-

dójának, Kurkó Istvánnak.  

Igazi élményben volt részünk!   
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« Tisztelettel, DR. BIRÓ LÁSZLÓ családorvos   

    A világjárványt (pandémiát) egy új koronavírus fertőzés okozza, mely állatról terjedt át eredetileg emberekre. A 

SARS-CoV-2 elnevezésű, koronavírusok családjába tartozó új vírust, 2019 decemberében mutatták ki először 

Vuhanban, Közép Kína legnépesebb városában. Kína egyik legfontosabb gazdasági központjaként számon tartott tarto-

mányban nagyon sok ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos megbetegedést észleltek, melyek vizsgálata végül eljutatta a 

szakembereket az új koronavírus törzs azonosításához. 

    A már ismert SARS vírussal ellentétben az új vírus a lappangási idő (a fertőződéstől a tünetek megjelenéséig eltelt 

idő) alatt is fertőz és ez hozzájárul a járvány gyors terjedéséhez. A új koronavírus inkubációs periódusa átlagban körül-

belül 5 nap, becslések szerint 2-14 nap közé tehető az esetek nagy része. Ez magyarázza a 14 napos otthoni elkülönítést 

vagy intézményesített karantént. A járvány terjedéséhez nagymértékben hozzájárul, hogy kezdetben az esetek nagy ré-

sze nem dokumentált (az ellenőrizetlenül hazatérő külföldi munkavállalok), illetve hogy elégtelen a társadalmi távolság-

tartás (social distancing). A fertőzés veszélye abban merül ki, hogy más virusokkal összehasonlítva sokkal nagyobb a 

fertőzési képessége és a súlyos légúti panaszoknak köszönhetően magas a halálozási aránya, főleg a 70 év felettiek ese-

tében. 

    A fertőzés leggyakoribb tünetei a magas láz, száraz köhögés, légszomj, mellkasi fájdalom, fáradékonyság, köpetkép-

ződés, fejfájás és torokfájás. A koronavírus most már emberről-emberre terjed ugyanúgy mint a közönséges nátha vagy 

influenzavírus, vagyis cseppfertőzéssel. Ez tüsszentés, köhögés vagy a fertőzött beteg testnedveivel való érintkezés ré-

vén valósul meg. A vírus különböző felületeken sokáig életképes marad épp ezért a fertőzés terjedése is 

megállithatatlannak tűnik. Kutatások szerint műanyagon és rozsdamentes acélon 2-3 napig, kartonpapíron 24 óráig, le-

vegőben 3-4 óráig életképes a vírus.  

 A COVID-19 fertőzésnek 3 lefolyása ismert: 

  Felső légúti tüneteket mutató enyhe betegség, 

  Enyhe  lefolyású tüdőgyulladás 

  Súlyos  tüdőgyulladás,  amely enyhe tünetekkel kezdődik, majd bekövetkezik egy gyors légzőszervi distressz            

szindrómával  járó állapotromlás és a beteg állapota komoly életmentő eljárást igényel  

Kutatók szerint a SARS-CoV-2 humán koronavírustól az emberek 20 százaléka lesz súlyosan beteg. 

    A fertőzés kezelése a lehetőségekhez mérten, pillanatnyilag országonként, régiónként változik, a legfontosabb a sú-

lyos estekben a megfelelő életfunkciók fenntartása. Ugyanakkor időt kell adni az egészségügyi rendszernek, hogy fel 

tudjon készülni a súlyos állapotban levő betegek tömeges kezelésére, ezért az elsődleges szempont a vírus terjedésének 

lassítása.  

Ezzel kapcsolatosan az Egézségügyi Világszervezet 5 fontos szabály betartására szólít fel mindenkit: 

 Kézmosás 

 Köhögési szabályok betartása (kezünk helyett igyekezzünk könyökhajlatba vagy zsebkendőbe, papírtörlőbe kö-

högni, tüsszenteni) 

 Figyeljünk rá, hogy ne érintsük meg az arcunkat 

 Az egymástól való fizikai távolságot be kell tartani (minimum 2m) - inkább MARADJUNK OTTHON! 

 Aki rosszul érzi magát az mindenképp MARADJON OTTHON és telefonon értekezzen orvosával! 

    Az egészségügyi rendszer fenntartása jelen pillanatban a kormány és a megyei, helyi hivatalok elsődleges prioritása. 

Ehhez mindenki hozzájárulhat néhány alapszabály betartásával: 

 Előzetesen programáljon minden egeszségügyi szolgáltatónál, illetve tájékozódjon a nyitvatartás idejéról és álla-

potáról! 

 Krónikus betegség esetén egyeztessen orvosával és telefonon megbeszélhető a recept kiirása vagy a szükséges 

módosítások! 

 Mivel nem szükséges egészségügyi kártya, szinte bármilyen krónikus probléma megoldható telefonos konzultá-

lással. 

 Csak indokolt esetben keresse fel személyesen orvosát! 

 Ha Románián kívüli országból érkezett a telefonos programálás során jelezze orvosánál! 

 Ha kapcsolatba került olyan családtaggal vagy ismerőssel, aki nemrég érkezett haza külföldről jelezze orvosánál! 

 A kórházak sürgősségi osztályát csak indokolt sürgősségi állapottal keresse fel! 

 Ha külföldről érkezett vagy kapcsolatba került külföldről érkezett személlyel és valamilyen felső légúti fertőzés 

tünetei vagy láz jelentkezik TELEFONON! jelentkezzen családorvosánál vagy a 112 sürgősségi hívószámon. 

    A fenti szabályok betartásával megőrizhetjük az egészségügyi rendszer egyensúlyát, esélyt adunk azon szemé-

lyeknek akik majd kórházi ellátásra szorulnak. Legyünk egymás iránt türelemmel, megbecsüléssel és sikerülni fog 

kevés veszteséggel lezárni ezt a járványt. 

                               

KORONAVíRUS (COVID-19) VILÁGJÁRVÁNY  
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«MINCSOR ERZSÉET helyi RMDSZ elnök 

BESZÁMOLÓ, RANGSOROLÓ KÜLDÖTTGYŰLÉS 

    Készülve a helyhatósági választásra, az RMDSZ 

Szövetségi  Képőviselők Tanácsa által meghatározott 

ütemterv szerint március 4-én megtartottuk a tanácsosok és 

polgármesterek beszámolóját és a következő mandátumra 

jelentkezők rangsorolását elektoros küldöttgyűlésen. Van-

nak olyan jelenlegi tanácsosok is, akik nem vállalnak újabb 

mandátumot. Az ők munkájukat megköszöntük, számítunk 

segítségükre a továbbiakban is.A rangsorolás előtt több 

mint két hétig lehetett jelentkezni. A helyi szervezet nyitott 

volt, vártuk olyan személyek jelentkezését, akik már eddig 

is próbáltak dolgozni a közösségért, nem csak ezután ta-

nácsosként akarnak tevékenykedni. Szerettük volna, ha 

minél szélesebb körű a különböző szakterületek  

lefedettsége. Nem volt kötelező, de ajánlott volt a minél 

magasabb fokú iskolai végzettség (pl.érettségi). A listára 

19 személy jelentkezett.  

    A szavazás előtt a jelöltek röviden elmondták az elkövet-

kező négy évre tervezett reális, megvalósitható elképze-

léseiket. Ivácson Noémi, jelenlegi tanácsos érthető ok miatt 

a 19. helyet vállalta. Munkája nagyon fog hiányozni.  

    Szintén a Szövetségi Képviselők Tanácsa döntése előírta azt is, hogy mindenképpen legyen nő és fiatal be-

jutó helyen. Ez nálunk teljesült. Egy régebbi döntés értelmében, az első hely az RMDSZ elnöké. Emiatt lesz 

majd a szavazólapon helycsere Laczkó Csabával. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor lesz a választás, most 

jelenleg nem is ez a fontos, de a megszabott ütemtervet nekünk is be kellett tartani. 

    Egyelőre vigyázzunk nagyon egymásra, magunkra!   

 

A kialakult sorrend a következő: 

1. Laczkó Csaba 

2. Mincsor Erzsébet 

3. Czikó Dezső 

4. Szabó Csaba 

5. Bakos Balázs 

6. Portik Veronika 

7. Balázs K János 

8. László Sándor 

9. Pál György 

10. Kiss Izabella 

11. Petréd Árpád 

12. Ferencz Cs. Lóránd 

13. Peréd Károly 

14.Fülöp Csaba 

15.Ferencz Cs. Norbert 

16. Albert Sándor 

17. Puskás Búza  József 

18. László-Ilona Géza 

19. Ivácson Noémi 

«  A gyergyóremetei RMDSZ küldöttgyűlése 2020. március 4-én 

volt. A résztvevők szavazataikkal rangsorolták  az Önkormányzat  

tanácsos jelöltjeit a  soron következő helyhatósági választásokra.  
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« FERENCZ LEHEL kertészmérnök   

“Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az 

aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába”  

(Mt 9,37-38) 

    Jó kezdet–vetés előtt– a magok különféle módon történő 

áztatása 

    A csávázás a magok beburkolását jelenti egy gombaölő 

vegyszerbe, így a növény egy erős védőpajzzsal kezdi az 

életet, a magokra tapadt és a talajban lévő spórák a kikelő 

csíranövényt nem tudják megbetegíteni. A jó minőségű 

magok már gyárilag csávázva vannak (ezért színesek), de a 

zsebünk rákényszerít arra, hogy amennyiben csak lehet, 

termeljünk magunknak vetőmagot. A zöldségmagokat há-

zilag rézgálic-oldattal lehet csávázni. Készítsünk 0,5-0,6% 

-os rézgálic-oldatot, és a ritkaszövésű vászonzacskóba tett 

magokat ebben az oldatban áztassuk 10-15 percig. Ez haté-

konyan védi a gyökérzöldségeket, tökféléket, uborkát, pap-

rikát, paradicsomot, paszulyt, zöldborsót. 

Amennyiben nem szeretnénk vegyszert használni, lehetősé-

günk van gyógynövényeket alkalmazni. 

A mag csírázása-növekedésserkentő gyógynövényes fürdő 

lehetőséget ad a gyors kezdésre, egészséges, erőteljes nö-

vekedésre. 

Áztatás kamillateában- borsó, bab, lencse, lóbab- vetés 

előtt egy órát áztatni- egy teáskanál szárított kamillavirág 

leforrázása egy csésze vízzel- 10-12 órát hagyni állni. 

Tisztítja, fertőtleníti a maghéjat 

Csávázás másképp: 

Torma, fokhagyma-fürdő- a gyökereken megtelepedő 

gombák ellen- főleg  a palántadőléstől védik meg a 

csíranövényeket. 

Apróra zúzott 100-150g torma, fokhagyma leforrázása 

felfőtt vízzel, 1-3 óra múlva leszűrni. 

Fokhagymafürdőt- paradicsom, uborka, rézvirág, kö-

römvirág kedvelik, pillangósok, káposztafélékre 

nem használjuk. 

Tormás-fürdő- minden zöldség és dísznövénynek jót 

tesz, kivéve káposztafélék és más keresztesvirá-

gúak. 

Mezei zsurló főzet-  gazdag kovasavban- a kovasavban 

lévő szilícium beépül a csíranövények sejtfalába, 

ellenállóvá téve a gombák támadásával szemben. 

Gyógynövény keverékből készült forrázat:  
cickafark, macskagyökér virágzat, pongyola pitypang, 

csalán, tölgyfakéreg és kamilla.  

Kamilla, cickafark hatóanyagai gátolják a káros bakté-

riumok és gombák növekedését. 

Más összetevői serkentően hatnak más mikroorganiz-

musok életműködésére, áteresztővé teszik a magok 

héját, jótékonyan hatnak a gyökérnövekedésre, és 

általánosan ellenállóbbá teszik a csíranövényt. 

    Minden kerti virág és zöldség magjainak jót tesz, ha 

vetés előtt gyógynövény-keverék főzetben áztatjuk. 

A gyógynövény forrázatban előáztatott magok nemcsak 

gyorsabban csíráznak, hanem erőteljesebben nőnek és 

egészségesebben fejlődnek. 

Áztatás során könnyen eltávolíthatjuk a felszínen úszó 

sérülteket és csíraképteleneket, míg az egészségesek az 

edény alján maradnak. 

Áztatás után a nedves magokat konyhai törlőpapíron 

vagy pamutruhán szárítsuk, egy napon belül vessük el, 

mert beindult a csírázás. 

Sokféle trükk létezik, ami megkönnyíti a csírázást vala-

mint elősegíti az egyszerre történő kelést. 

Áztatás vízben- nagy szemű, kemény héjú magokat 

(borsó, bab) 

Áztatás átszűrt, kovászos lében-öreg, kiszáradt ma-

gok (ha még van bennük élet) 

    A kovászban található mikroorganizmusok 

(tejsavbaktériumok, élesztőgombák), távol tartják a mag-

héjtól a betegséget okozó mikróbákat, előkészítik a táp-

anyagokat és védenek a káros talajgombáktól. 

Áztatás tejben vagy tejsavóban- tökfélék- uborka, 

tök, dinnye. 

Áztatás marhatrágyás vízben- Érett marhatrágya!- 

egy lapát jó minőségű trágya, egy vederben önt-

sük fel vízzel, hagyjuk állni meleg helyen(20-

25C-fok), időnként kevergessük 

3-6 nap után szűrjük át 

Magfürdőhöz- kevés oldat- egy egység oldat kilenc 

egység esővíz-  hígítás. 

3-24 órás áztatás- a mag nagyságától függően 

 

Lényeges tudni a zöldségnövényeink optimális hőigé- 

nyét, ennek tudatában végezzük a vetést. 

Fontosabb zöldségfajok hőigénye 
• 25°C - paprika, uborka, görögdinnye, sárgadinnye, 

spárgatök 

• 22°C – paradicsom, tojásgyümölcs, sütőtök, zöld-

bab, csemegekukorica 

• 19°C – zeller, cékla, vörös-, fok- és póréhagyma, 

spárga 

• 16°C – zöldborsó, sárgarépa, petrezselyem, paszti-

nák, fejes saláta, spenót, sóska 

• 13°C – káposztafélék, retek, torma 
Szabálynak tekinthető, hogy a vetésmélység annyi 

legyen, mint a vetőmag átmérőjének 10-szerese.  

Pl. ha egy murok mag 1,5—2,0 mm, akkor az opti-

mális vetésmélység 15-20 mm.  

A vetőmagot mindig olyan mélységbe vetni, ahol 

elegendő a nedvesség áll rendelkezésre. 

Jó magágyat a jó vetőmagnak! 

A jó magágy: 

- aprómorzsás, de nem poros 

- ülepedett, de nem tömörödött, ezért jó ha egy-

két nappal elötte készítjük el a magágyat 

 - nyirkos de nem vizes és gyommentes 

      A jól előkészített magágy, alapja a sikeres kelésnek! 

 

Áldásos kertészkedést! 

 

Veteményezzünk egyszerűen! 
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« Dicséret illeti a csapat anyagi támogatóit és a lelkes szurkolótábort.   

Sikeres február, felemás március 
     A Kereszthegy SK felnőtt csapata elkényeztetett sikere-

ivel és amitől tartottunk az lassan bekövetkezett. Pedig 

minden ott folytatódott, ahol abba hagyták. 

     Február 2-án, az a Poli Iasi volt a vendégünk, amely a 

tavaly esett ki a legfelső osztályból és nem rejtették véka 

alá, a visszajutás a céluk, de ehhez Gyergyóremetét min-

denképp le kell győzniük.  

Azt nem mondanám, hogy nagy mellénnyel álltak volna ki, 

mert játékukon látszott, hogy tartanak tőlünk és nem mer-

tek kitámadni. Inkább a biztonságos játékra koncentráltak 

és az 1-1-es félidő után semmi sem változott.  

Csapatunk a mérkőzés végére előnyre tett szert és már úgy 

nézett ki, hogy legyőzzük nagy nevű ellenfelünket, ám a 

legvégén kiegyenlítettek és fájó, de egyben felemelő érzés 

volt látni, hogy a több mint 250.000 lakost számláló város 

csapata mennyire értékelte a nem remélt pontszerzést. 

     Február 8-án, ismét hazai mérkőzés következett, ám 

ezúttal a Románia Kupa negyeddöntőjébe jutás volt a tét. 

Az ellenfél ezúttal még keményebb volt, a Liga 1-ben sze-

replő Informatika Temesvár. 

Itt már az esélytelenek nyugalmával játszottak a legények, 

de azért bizonyítani szerettek volna a telt házas lelátó előtt 

és persze magukkal szemben is. Sajnos a nagyon gyorsan 

bekapott gól csak ártott csapatunk játékának és a félidő 

végére már 0-4-et mutatott az eredményjelző tábla.  

A második félidőt mi nyertük 2-1 arányban, de az utolsó 

dudaszónál 2-5-ös vereséggel zártunk, ám ennek ellenére 

emelt fővel fejeztük be az idei kupaküzdelmeket. 

     Február 16-án Dévára látogatott csapatunk, ahol a Liga 

2 rájátszásában 5-0-ás vezetés után, 6-4 arányú győzelmet 

arattunk az ACS West csapata fölött. 

A februárt összefoglalva nem lehetünk elégedetlenek, hisz 

nem sok falusi csapat tud felmutatni ilyen eredményeket. 

Az ellenfelek pedig már megtapasztalhatták saját bőrükön, 

hogy Gyergyóremete az a hely ahol a győzelem kérdéses 

és a közönsége aktív, számbélileg nagy és sportszerű. 

     A március már nem volt ennyire eredményes.  

Március 1-én Kézdivásárhely fogadta fiainkat és már az 

első félidő sugallta, hogy ez nem a mi napunk lesz, hisz 

vendéglátóink 3-0 arányban elhúztak.  

Aztán a második félidőben azt is megkóstolhattuk, hogy 

milyen az az érés, amikor neked semmi sem jön össze, ám 

az ellenfélnek pedig minden összejön. Az 1-9-es végered-

mény nem a két csapat közötti tudáskülönbséget tükrözi, 

de ilyen eredményekbe belefuthat egy teremfocicsapat, ha 

nem elővigyázatos, viszont ezekből tanulhat és építkezhet 

a kárszenvedett csapat is.  

Ám nem volt idő sokat nyaldosni a gólarányunkat lerom-

boló vereség által okozott sebet, mert március 7-én ismét 

nagy kihívás elé állt csapatunk. 

Gyergyóremete csapata azt a Luceafarul Buzaut fogadta, 

aki veretlenül vezeti a csoportot és ha Jászvásár csapatát 

legyőzik a folytatásban, akkor fő várományosa lehet a fel-

jutást jelentő első helynek. 

Ellenfelünk nagyon szoros emberfogásos játékkal rukkolt 

elő és látszott az óvatosság játékukon. 

Ennek ellenére 2-0-s hazai vezetéssel vonultak az öltözőbe 

a csapatok. 

Nagyon jó volt a hangulat a lelátón és a pályán is jól men-

tek a dolgok. A folytatásban joggal reménykedhettünk egy 

hazai győzelemben, ám ezúttal is elromlott a vége. 

Az utolsó percekben nem csak kiegyenlített az ellenfél. 

hanem az utolsó percben a vezetést is megszerezték, elő-

ször a mérkőzésen, de sajnos végleg a maguk javára fordít-

va a mérkőzés végkimenetelét, 4-5 arányban megnyerve a 

mérkőzést. 

A Kereszthegy SK csapata a legvégén nem csak fizikailag, 

hanem fejben is elfáradt és bosszantó két védelmi figyel-

metlenségnek köszönhetően ellenfeleink örömtáncát kellett 

nézze a sportszerű szurkolótábor, amely felállva és vas-

tapssal jutalmazta saját csapatának játékát. 

     A kényszerszünet, amelyet a világjárvány okozott, a 

háttérbe szorította a folytatást.  

Reméljük játékosok és nézők ismét folytathatják közös 

útjukat. 

A csapat visszatud állni a régi kerékvágásba s még sok si-

kerrel fog megörvendeztetni. 

A szurkolók pedig visszatérve ismét elbűvölik vendégcsa-

pataink játékosait a gyergyóremetei sportszerű teltházas 

közönség buzdító hangját hallva. 

Szép volt fiúk! A viszontlátásra! 

     U.I. Március 13-15-e között lett volna megszervezve a 

Korosztályok Kupája 2020 nevű háromnapos helyi 

focimaraton, de sajnos ezt is elmosta a vírus árja. 

Pedig már megvoltak a csapatok és a játékprogram is össze 

volt állítva, ám az egészséget és biztonságot kell ilyen eset-

ben az előtérbe helyezni. 

A szervezők és játékosok bosszankodva kellett belássák, 

hogy a sok befektetett munka és fáradozás ellenére nem 

sikerült az idei helyi rendezvényekre feltenni a koronát. 

Talán egy későbbi időpontban. Majd meglátjuk. 

Addig is „Hajrá Gyergyóremete !‖     Bakai 

 



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 
Balázs –Fülöp Róza 

Portik Dominik 

Nász 
Ebben a hónapban nem volt  

házasságkötés. 

Gyász 
Gál Erzsébet  1926 

Balázs-Abri Sándor 1960 

Ilyés Károly  1933 

ANEKDOTA 

MÁS-kép 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

    A szabadságharcunk idején, 1848 őszén 

a szászrégeni csata után a gyergyói 

honvédek, főleg a ditróiak és remeteiek 

felgyújtották a várost, a szász kereskedők 

üzleteit kifosztották. Ezt nem háborús van-

dalizmusként kell értelmezni, hanem 

bosszúállásként, amiért évtizedeken 

keresztül a gyergyói  tutajosokat a szász 

kereskedők becsapták, tutajaikat feltar-

tóztatták, így kényszerítve őket, hogy a fát 

áron alul adják el. A szabadságharc 

leverése után Erdély katonai kormányzója, 

Ludwig Wohlgemuth utasítására, akikről 

sikerült beazonosítani, hogy részt vettek 

Szászrégen feldúlásában kártérítésre kö-

telezték. Így a remetei Szász István, Portik 

Antal, Madarász János, Portik Lőrinc és 

Portik Antal tetemes  kártérítési összeget 

kellett fizessen Graefer Sámuel és Johann 

Brande szászrégeni kereskedőknek. Ez 

alkalommal kiégett az evangélikus tem-

plom tornya is, amelyet utólag 

újraépítettek, de alig észrevehetően fer-

dére sikerült. Azóta mondják Remetén, 

annak, aki nem lát jól függőlegesen, 

hogy “menj Szászrégenbe szem-

mértéket venni”. 

    Vonaton utazott a székely, s utastársai 

roppant élvezték ízes beszédét, zamatos 

tréfáit. Valahányszor elhallgatott, úgy 

kérlelték: 

-Beszéljen még! Mondjon valami jót! 

Felszabadultan nevettek mókás fordulata-

in, játékos észjárásán. A hallgatóságban 

ott állt a kalauz is, s hogy még nagyobb 

legyen a mulatság, ugratni próbálta az 

atyafit: 

-Igaz-e, hogy a székelynek csak negyven 

éves korára jön meg az esze? 

-Igaz- ismerte el a székely, villogó szem-

mel. 

-S amíg a negyven évet eléri, addig mit 

csinál?- erőltette tovább a vasúti ember. 

-Hogy mit-e? Addig es beáll a vasúthoz 

kalauznak. 

« A tavaszi napsugár bontogatja a 

fák  rügyeit, táncot lejt a Maros vizén. 

TUDJA-E, HOGY? 

 2007-ben született Gyergyóremetééknek 

egy Képes vagyok gyereke és a szülők 13 

év után kezdtek szomorkodni, hogy ne-

kik miért nem születik legalább még egy 

gyerekük.  

Az egyke gyerek sem érezte jól magát, 

mert nem volt egy testvére akitől tanul-

hatott volna vagy esetleg akit taníthatott 

volna. 

Na de 2020 márciusában született egy 

újabb gyerek akinek a Fráter firkász ne-

vet adták és nevelőszülei Gál Róbert ta-

nár úr és csapata lettek. 

A szülők első perctől édes gyerekként 

fogadták, annak ellenére, hogy nevelő-

szülők vállalták el az újszülött életútjá-

nak egyengetését.  

A nevelőszülők a Fráter György Általá-

nos Iskola nagy családjához tartoznak, 

amelynek vezetősége az anyagi hátteret 

is biztosítja.  

Azt is eltervezték, hogy talán kevesebb-

szer mutatják be (hébe-hóba) a nagy szá-

mú rokonságnak az újszülöttet mint báty-

ját, de azért arra vigyáznak, hogy ne 

menjen feledésbe. 

     Jelenleg „szobafogságba‖ került a kis 

testvér, mert egy koronázatlan király, aki 

vírusnak öltözött, ijesztgeti az egész ro-

konságot és még a nagy testvér életére is 

rá akar törni. Ezt viszont reményeink 

szerint mint annyiszor, ezúttal is legyőzi 

a bajban mindig összefogó rokonság. 

     A Fráter firkász suli újságként vált 

ismerőssé és reméljük sok éven át mutat-

ja be majd a diákok problémáit, munká-

ját, egyszóval hétköznapjait és ünnep-

napjait. 

Isten hozott öcsém. Nőjj nagyra és adja 

Isten, hogy még nagyon sokáig szórakoz-

tassuk, informáljuk a nagyszámú Rokon-

ságot! 

A „nevelőszülőknek‖ és az iskola veze-

tőségének pedig egy nagy gratula. 

Fráter firkász öcsémhez 

 


