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« A központi parkot örző rénszarvasok

2020—LETÖRÉS HELYETT ÁTTÖRÉS*
*Margaret Silf: A káosz túloldala című
« Községünkben vendégszerepelt a Hargita könyvének alcíme, Verbum Kiadó, Kolozsvár, 2020.
Nemzeti Székely Népi Együttes

Lehetséges tanulságai az eltelt évnek
Túlzás nélkül megközelíthetjük úgy
az eltelt évet, hogy az állandó figyelmességet és alkalmazkodást kívánt meg tőlünk. Rádöbbenhettünk több mindenre:
például arra, hogy mennyire része vagyunk a történeteknek. Mennyire nem
reális az, ha Kínát vagy Angliát olyan
messzi helynek gondoljuk, ahonnan hozzánk nem érhet el probléma. Ezzel szembe minden formalitáson túl szereplői vagyunk a világban történő folyamatoknak:
velünk történik meg minden, személyes
helyünk van benne.
Az információ túlburjánzás közepette
külön erőfeszítést igényel tőlünk, a dolgok mögé nézve, keresni a miértekre az
érvényes válaszokat. Szükséges megha« A gyergyóremetei Laczkó-Benedek ladnunk azt a médiumok keltette illúziót,
Tünde és párja, Bara Szabolcs a Hargita hogy minden szórakozás és csak a mi
Nemzeti Székely Népi Együttes „Ékes pillanatnyi örömeinket hivatott szolgálni.
Gyergyó” című műsorában.
A másik (nagy) felismerésünk lehet,

hogy nem kiszámítható a világ, bármennyire is igyekeznek ezt a látszatot kelteni egyesek. Nem mi rendelkezünk az
élet fölött, ami önmagában is veszélyes.
A vírus rendkívüli helyzetet teremtett,
de közel sem róla szólt az év. Ráirányítja figyelmünket, hogy tanuljunk meg
együtt élni a bizonytalansággal és mégis
örömmel és reménységgel éljük a jelent,
tekintsünk a jövőbe, tudjunk meglepődni, lelkesedni, érdekesnek találni helyzeteket a mindennapokban.
Ugyanakkor ne ragaszkodjunk a megszokotthoz, ne toljuk a múltba életünket,
hisz a jövőt a jelenben építjük. Úgy gondolom, hogy a vírus utáni világ is csupán
akkor fog változni, ha bennünk kezdődik
el az, különben minden marad a régiben.
Legyünk figyelmesek, bátrak, kreatívak,
ne féljünk a változástól. Tudom, embert
próbáló, de igazi embernek szóló kihívás
ez.
Egy következő tanulsága lehet az évnek, hogy tanuljunk távolságot tartani a
bajainktól.
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ne csak önmagunknak legyünk fontosak, vegyük
észre a mások problémáját is. (Milyen sok jó példát láttunk erre az év során az önkéntességben, a segítő készségben...) Növekedhetett bennünk az egymás iránti tisztelet, miközben tudatosulhatott az is, hogy bármikor mi
kerülhetünk kiszolgáltatott helyzetbe. Az alázatunk így
semmiképp nem jelent megalkuvást és azt sem, hogy
nem kell küzdenünk.
Maradjunk reálisak: csodát nem tudunk tenni a valóságban, hiába várjuk azt olykor hisztériába hajlóan.
Nagyban a világot sem tudjuk megváltoztatni, legfeljebb
magunkat, a tényekhez való melléállásunkat formálhatjuk kitartó állhatatossággal. Megannyi példával tanított
erre az elfogadásra az Óesztendő.
Konkrétumok az eltelt évből:
• folyamatosan tudott működni az egészségház és a
polgármesteri hivatal – ehhez minden személyi és
dologi feltételt sikerült előteremteni,
• a napi feladatokon túl a községházán kiosztottuk a
beltelkek telekkönyvét, elkészítettük az APIA-s támogatási kérelmeket, bonyolítottuk a Pro Economica-s
pályázatokat,
• a szociális szolgáltatások körét bővítettük azzal
együtt, hogy növekedett a kiszolgált személyek száma
is,
• három út építését befejeztük, lezártuk,
• a piac építése a végéhez közeledik,
• újra padoltuk a Maros-hidat, járdát és támfalat építettünk a Cseres Tibor téren,
• terveket készítettünk: víz-csatorna témában, utak és
járdák építését-, gázhálózat létesítését célozva,

Tegyük, ami nincs, de
szeretne lenni
Az Együtt a Jövőnkért Egyesület
ez év januárjában a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. „A magyar kultúráért és oktatásért központi pályázati
kiírására fenti címmel nyújtott be
pályázatot.
Egy komplex
szemléletű
munka volt,
amely elsősorban a helyi
kulturális vagyon megőrzésére fókuszált az útszéli
keresztek – és
a világháborús
emlékmű restaurálására
koncentrálva.
Az
elbíráló
bizottság
« A Cseres Tibor téren álló felújított 1.500.000
«kereszt
A Cseres Tibor téren lévő kereszt

• az iskola modernizálását és felszerelését eredményező

pályázatunkkal elértünk a kivitelezési szerződés aláírásáig,
• táblagépeket vásárolt a község az online oktatás segítése érdekében,
• elkezdődött a fedett uszoda építése,
• önerőből lefektettünk 2 km gézvezetéket és 63 bekötést készítettünk elő ezen a szakaszon,
• az adminisztrációban elértük a 18.000 számú aktaforgalmat, munkaerő bővülés nélkül minden hozzánk
forduló kérést igyekeztünk megoldani
• sikeresen lebonyolítottunk két választást.
Köszönet nyilvánítás
Minden egészségügyi dolgozó munkájáért hála és
köszönet jár, bele értve a mentősöket, patikusokat, de
még az önkéntes tűzoltóinkat is.
Az önkéntesek fizikai munkáját és adományait is elismeréssel és megbecsüléssel megköszönöm.
Az iskola pedagógusainak tevékenységét úgyszintén
köszönet illeti, amivel ebben a szokatlan helyzetben
küzdöttek a gyerekeink tanítása érdekében.
Köszönöm a Polgármesteri Hivatal munkaközösségének, munkatársaimnak egész éves igyekezetét, törekvését a minőségi munkára és eredményességre.
Köszönöm minden remetei ember személyes hozzájárulását a község előre haladásához!
Köszönöm mindazon kapcsolati hálóban fellelhető
személyek (politikai élet képviselői, magán vállalkozások vezetői, egyházi személyek) együttműködését, akik
községünk érdekében időt és energiát áldoztak.
Istennek hála az eltelt évért!
Egészséges, eredményes Új esztendőt kívánok községünk minden lakójának!
« LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR

forint odaítéléséről döntött egyesületünk számára, amit az útszéli keresztek egy részének feljavítására találtunk elegendőnek. Előzetes számításunk szerint ezt az összeget körülbelül 16 kereszt felújítására gondoltuk
elegendőnek. Eredeti elképzelésünket követve nyilvánossá tettük, azaz
társadalmasítottuk a projektet, ami
számunkra
is meglepő
adakozást
indított el a
faluközösségen belül. Így lehetővé vált
további
keresztek
felújítását
is megcélozni, hisz
majdnem
valamennyi
községünkben
lévő
« A Szent Lénárd utca sarkán álló
útszéli kefelújított kereszt

reszt feljavításra szorul. Hatvanhét
magánszemély/család, huszonkilenc
Mária Társulat, egy imacsoport és
utcák összefogásával 14.975 lej adomány gyűlt mostanáig, amelynek
köszönhetően folytatjuk a munkát.
Jelenleg 16 útszéli kereszt feljavítása közeledik a végéhez, ennek összértéke 21.320 lej. Ez az összeg -az
eredeti elképzelésnek megfelelőena faanyag- és festék beszerzést, horgonyt és munkadíjat, a korpuszöntés
költségét, valamint asztalosi- és festői munkadíjakat foglal magába.
Ezúton is tisztelettel megköszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt., valamint az adományozók támogatását!
Jövőben folytatjuk ezt a munkát
és újra próbálkozunk a Hősi emlékmű teljes felújítását lehetővé tevő
forrásbevonással is.

« NAGY-MENYHÁRT SZIDÓNIA
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Útszéli keresztek Remetén
Történelmi örökségünk részét képezik az útszéli keresztek. Akárcsak a temetői keresztek, az útszéli keresztek is olyanok, mint egy történelemkönyv: bizonyítják,
hogy évszázadok óta itt vagyunk, itt élünk. Ugyanakkor
művészeti, néprajzi és egyház kincsestárunk. Ezért meg
kell becsülnünk, óvnunk és mentenünk. Ezek a keresztek nemcsak valamikori közösségek mulandó emlékjelei, hanem az örökkévalóságra megváltott élet jelképei
is. Igaz, hogy az enyészetnek kitett szimbólumok ugyan,
de mégiscsak a győzedelmes élet hirdetői.
Közösségek, családok, magánszemélyek állítottak
utak mentén, dűlőkben kereszteket mementóként természeti csapások (aszály, tűzvész, árvíz stb.) elkerüléséért,
hálaként betegségből való felgyógyulásért, valakinek az
emlékére és így tovább. De keresztállítással tisztelegtek
évfordulókról. Útépítések befejezésekor is állítottak keresztet. Alfalu a község 700 éves fennállására 1213-ban
a település mindenik kijáratánál keresztet állított, amelyek ma is megvannak. Sok esetben főleg a kőkereszteken szöveg is olvasható. Kézdiszéken láttam egy útépítés alkalmával állított keresztet, melynek felirata “Eme
járhatatlan út helyreállíttatván Istennek dicsőség, hazának szeretet, embernek becsület, az utasnak áldás és békeség”. (Ennek példáján Remetén az utóbbi időben nagyon sok keresztet kellett volna állítani.) Érdekes feliratot láttam Csíkszentmárton és az Úz-völgye közötti úton
a Rugát-tetőn: “Dicsertessék a Jézus Krisztus. Ha már
nem tudtál megvédeni mentünkben, bár oltalmazz meg
jöttünkben - 1937”. Utólag kikutattam, hogy itt az Úzvölgyéből hazatérő, pityókát deszkára cserélő csíkszentmártoniakat vertek meg és fosztottak ki Úz-völgyi románok.
Az útszéli keresztek kutatásával 1983 óta foglalkozom (nem csak Remetén). Akkor 41 keresztet találtam a
község területén és határain. Levéltári adatok szerint a
dűlőkben is sok keresztet állítottak. 1770-ben említődik
a „Kis Keresztfa”, „Nagy Keresztfa”, „Romány eleji
Kereszt”, „Bogárosi Kereszt a Marus vicinitásában”,
„Eszenyő Büki Kereszt”. A Güdüc-patakán felül Szárhegy és Remete határán volt a „Mincsorok Keresztfája”
annak emlékére, hogy 1773-ban itt földterület miatt
„Üdősb Bernád János remetei rátámadott Kolcsár Andrásra, verte, rugótta, taglalta…a verésért potentián tartozik contentálni Kolcsár Andrást” (kártérítsét fizetni).
A temetőnkben egy sírkő tanúskodik arról, hogy egy
Péter Dénes nevű ember nyolc keresztet állított a faluban, de hogy melyek azok, nem sikerült kideríteni. A
sírkereszten ez volt olvasható: „Itt nyugszik öreg Péter
Dénes, aki életébe 8 emlék keresztet készített rokonai
emlékére. Élt 67 évet és meghólt 1887-be. Béke poraira.” Helyszűke miatt és az igényesség teljessége nélkül
csak jópár útszéli keresztet fogok ismertetni.
A Biatorbágyi út végén Portik Szőcs János állított
keresztet 1887-ben. A talpkövén olvasható: „Ezen emléket, aki megsemmisíti, átkozott legyen.” Ugyancsak ő
állított egy másik kőkeresztet az Alszegi út és a Bartók
Béla út kereszteződésénél 1902-ben, amelyen olvasható:
„Hívek mondjátok: Dicsértessék a Jézus Krisztus neve.”
Túlamaroson, a Maros híddal szemben a szomszéd-

ság 1931-ben állított keresztet, ezzel kérve Isten oltalmát a
túlamarosiakra. A csíksomlyói búcsúra induló zarándokok menete
mindig itt végezte el a reggeli imádságát. 1981-ben Balázs Hegedüs
Ferenc megjavította.
A Szárhegyi utca végén 1967ben Borbély-Bartis József szomszédsága állított keresztet azért,
hogy a villámcsapások a környéket
megkíméljék. A Krisztustestet
(corpus) a remetei Nagy András
jezsuita szerzetes faragta.
A Bartók Béla utca és az Alszegi út kereszteződésénél Péter Albertné Ilona állíttatott keresztet az 1920-as
években. Egy későbbi javítás alkalmával az évszámot
elmulasztották visszaírni a talapzatra.
Az Alszegi úton baloldalt, az Eszenyő pataka előtt
mintegy száz méterre látható feszületről nincs adat, de
az összehasonlítások alapján az 1930-as évek első felében állíthatták.
A Bartók Béla utca végén, az Alsó-Eszenyőbe való
eltérésnél levő kőkereszt állítója Molnár Ilyés, a múlt
század elején.
Az Új út és a Bethlen Gábor
utca kereszteződésénél a 32.
szám alatt az 1900-as évek elején már állott egy fából faragott
Krisztus kereszt. Ezt cserélte ki
1929 vagy 1930-ban Péter Ferenc ezermester, ugyancsak fából készített Krisztus testtel.
1961 májusában a közel lakó
osztrák származású Ferdinánd
Mária, akire sokan Mici néniként emlékeznek, javasolta néhai Pál Sándornak, akinek udvarán áll a kereszt, hogy cseréljék
ki egy időtállóbb fém(öntvény)
Krisztus-corpusra. A szomszédság összepótlásával ez meg is
történt. A régi fából készült
Krisztus testet Menyhárt Antal plébános a plébániára
vitette.
Ugyancsak az Új úton az 56. szám alatt a Fenekalja
utca elágazása előtt látható keresztet Laczkó Mátyás
János (orosz fogságban halt meg) és felesége állíttatta
1940-ben Észak-Erdélynek Magyarországhoz való csatolását követően.
Csutakfalván, Kápárnál, a Kőpataka bal partján látható keresztet 1910-ben állították.
A csutakfalvi temető felső részénél, az út mellett látható kereszt új létesítmény. Brassai József és Sztojka
György készíttette. Elkészítője Brassai Endre volt. A
Krisztus feszületet Albert Dezsőné adományozta. 2009
májusában, búzaszenteléskor Csüdör Imre káplán szentelte fel.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Útszéli keresztek Remetén

Érszűkület

(Folytatás a 3. oldalról)
A Kossuth utca végénél, a Fenyő– és
Lúdfarka utcák elágazásánál lévő kereszt
elődje a legrégibb emlékezet szerint több
mint 100 éves és a település legfelső határát
jelezhette. Ugyanis, a ma Lúdfarkának nevezett falurész az 1892-es nagy tűzvész után
keletkezett, amikor a központi részekről, de
főleg Túlamarosról sok család (pl. a Kisek)
idetelepedett.
1898 őszén az eszenyői Molnár Mihály
kőfaragó keresztet készített az 1898 szeptember 10-én Svájcban meggyilkolt Erzsébet
királyné (Sissi) emlékére, aki nagyon szerette a magyarokat és csodálója volt a magyar
kultúrának. A község vezetői a központban
szerették volna felállítani, de Molnár Mihály
ragaszkodott ahhoz, hogy Eszenyőben maradjon. Az Eszenyő-patakán átmenve Kicsibükk felé mintegy 300 m-re az aszfaltút
mellett látható. A többtucatnyi Sissi-emlék
között Erdélyben ez volt az első.
A községközpontban a Kőpataka és Puskás épület előtt álló kereszt talapzata 1835ben állíttatott. Javították 1897-ben és 1971ben. Valószínű, a közbeeső közel 100 év
alatt is javították, de ez nincs feltüntetve.
Bernádban Bakos Sándor esperes pappá
szentelése alkalmával 1958-ban állítottak
keresztet szülei saját udvarukon. A kereszten a Gyulafehérváron szentelési ajándékként kapott corpus látható.
2020 nyarán a helyi önkormányzat és az
Együtt a Jövőnkért Egyesület nagyszabású
keresztfelújítást kezdeményezett önerőből és
pályázati úton. Résztámogatást nyújt a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. A keresztek
restaurálását György István Endre asztalosmester, Szabó Attila tanár, képzőművész és
a málnási Orosz Kálmán kőfaragó végzik,
ragaszkodva a keresztek eredetiségének
megőrzéséhez. Kezdeményezője és elméleti
vezetője Laczkó-Albert Elemér polgármester. Jelenleg három kereszt (Központ és a
Bánya) van restaurálva és visszaállítva. 13nak folyamatban van a felújítási munkálata.
A felújítás érdekében megmozdult az egész
falu. Nagyon sok magánszemély és Mária
Társulati csoport pénzügyileg támogatja.
Elmenvén a keresztek előtt, gondoljunk
arra is, hogy valamikor mennyi vallásosság,
remény, fohászkodás, öröm, gyász, részvét
fűződött hozzuk. Helyreállításuk mindnyájunk kötelessége. Ne hagyjuk, hogy az ének
sorai akár évtizedek múlva is beigazolódjanak: “Kidőlt keresztfának nem köszön már
senki”.

2020 márciusáig folytonosan lüktetett Gyergyóremete ereiben a
kulturális élet, illetve az egyéb foglalkozások sokasága és azt éreztük, hogy ebből már nem lehet visszavenni.
Aztán hirtelen valami elkezdett zakatolni a rendszerben és az
addigi felfokozott tempó nagyon lelassult, sőt már napjainkban anynyira lelassult, hogy szemmel láthatólag már állni látszik. Eltelt
közel 9 hónap és azóta is próbáljuk visszatéríteni a régi keringés
ütemét, igaz, kevés sikerrel. Annak ellenére, hogy az anyagi háttér
bebiztosítottnak látszik, a vírus okozta válság kitolódni látszik.
Nem volt ez másképp a Csutakfalváért Egyesület háza táján
sem. Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy az egyesület vezetőtanácsa
eltervezte. Több nagyobb programunk füstbe ment tervvé vált, illetve tolódott meghatározatlan ideig.
A csoportos foglalkozásokat is kénytelenek voltunk felfüggeszteni és talán a varrókör tagjai, illetve azok szimpatizánsai, besegítői
voltak azok, akik tették a dolgukat a furcsa csendben. Ők voltak
azok, akik az egyesület által eltervezett tevékenységek érrendszerében szállították a tápanyagot a hibernálás időszakában.
Az esztendő első felében a kicsibükki kápolnának készítettek
gyönyörű oltárterítőt és egyéb varrottas munkákat. Itt azonban nem
álltak le, hanem 2020 karácsonyára ismét szemet gyönyörködtető
hasonló munkákkal ajándékozták
meg
ezúttal a csutakfalvi Szent
Margit kápolnát.
Talán, ha nincs
ez a sok fura
helyzet és bezártság, akkor
nem tudnánk
most
ilyen
munkákban
gyönyörködni.
A
leszűkült « A csutakfalvi Szent Margit kápolna oltárterítője
érfalak az ők
esetükben nem engedték a keringés lelassulását és ez jó példa kell
legyen mindenki számára.
Nekik köszönhetően is bebizonyíthatjuk a Bethlen Gábor Alapnak, hogy a Gyergyóremetének nyújtott anyagi segítségük (amit
ezúttal is nagyon szépen köszönünk) nem volt hiábavaló. A támogatás eredményeként egyesületünk technikai téren bővíthette felszereltségét és ha majd visszaindulhatnak a tevékenységeink, akkor
vizuálisan is élvezhetjük is az adományok nyújtotta minőségi javulást.
A labda fel van dobva. Az „érszűkületünkre” ajánlott tevékenységek sorát nem szabad feladnunk, mert a hibernálási időszak könynyen utólagos károsulásokat hagyhat maga után.
Az emberi kapcsolatok válságát éljük, de ha kitartunk és kihasználjuk a sok apró lehetőséget, akkor könnyebb lesz a visszaállás. Ellenkező esetben az érszűkületet okozó vírushelyzet sokkal nagyobb,
nehezen és lassan gyógyuló károsodást okozhat falustársaink életében, sőt legrosszabb esetekben maradandó károsodást is okozhat.
A Csutakfalváért Egyesület a „Svájci Házas néniknek”, meghívottjainknak, támogatóinknak és minden gyergyóremetei embernek
kíván - Nagy István művész urat idézve - egy NÚÉK-et, vagyis egy
Normális Új Évet!
Bakai

« LACZKÓ-SZETNMIKLÓSI ENDRE
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Megőriztük veretlenségünket a B ligában
2020 december 11-13 között Gyergyóremete adott
otthont a Közép zónának nevezett, a másodosztályú székelyföldi csapatokat magába foglaló 2-es számú csoport
7-8-9 számú fordulóinak
A sportban nem egyszer a hazai pálya nem mindig
jelent föltétlen csak előnyt, hanem hátrányt is jelenthet.
Az ellenfelek, de főleg a riválisok azt akarják megvalósítani, ami nem sikerült otthon. Így volt ez a december
közepén lebonyolított fordulókban is.
Pénteken, december 11-én a legkeményebb csoportellenféllel, Gyergyószentmiklós legjobbjaival kellett igazi
férfias csatát vívnunk.

Már az érkezéskor látszott ellenfeleinken, hogy nem
az áldozat szerepét akarják eljátszani és erről az első félidő végén meg is győződhettünk, mert 1-2 arányban vezettek. Pontos védekezésükkel és éles, gyors, agresszív
ellentámadásaikkal meglepték csapatunkat.
A Kereszthegy Sportklub játékosainak tapasztalata,
önbizalma és higgadtsága nagyon kellett a folytatáshoz,
ugyanis miután a második félidő elején kiegyenlítettünk,
ezt követően végre a vezetést is átvehettük először a
mérkőzés folyamán (3-2).

Ezt követően kiegyenlítettek a gyergyószentmiklósiak (3-3), de látszott játékukon, hogy erejükkel lassan
kezdtek elkészülni. Kapusuk eddig a pontig szinte mindent védett és amikor már verve volt akkor a kapufa
mentett vagy a lövéseink nem voltak pontosak.
Ám jött a fordulat. Gyergyóremete csapata átvette a
vezetést (4-3) és hiába próbálkoztak, már semmi sem jött
össze. A kegyelemdöfést egy hazai gól adta meg és ezzel
végképp eldőlt, hogy itthon maradt ez a három pont is.
Szombaton sem volt séta a sereghajtó Korond elleni
mérkőzés. 4-2-es első félidő után 6-4-re nyertük a mecs-

cset. Ez alkalommal a cserejátékosok több lehetőséget
kaphattak és reménykeltő volt az ők játékuk látványa is.
Vasárnap, december 13-án pedig Marosvásárhely
csapatával zártuk ezt a háromnapos tornát és egyben hivatalos mérkőzéseink sorát a 2020-as esztendőben.
Az első félidő végén 2-2-ős döntetlent mutatott az eredményjelző tábla.
A második félidőben sem változott sokat a játék képe. Talán annyival volt több pozitív hozadék, hogy csapatunk több helyzetet összehozott, de Marosvásárhely
válogatottja beállt védekezni és veszélyes ellentámadásokkal kontrázott.
Volt, amikor nagy igyekezetünkben öngólt vétettünk
és ezzel nehezítettük meg helyzetünket.
Az utolsó percekben egykapus mérkőzést láthattunk és
csapatunk sem mert rizikózni, így a véget jelentő sípszó
4-4-es döntetlennel zárta a meccset.
A 9-9 mérkőzést magába foglaló mérkőzéssorozatot
csak pozitív mutatókkal zártuk.
A rúgott gólok száma mérkőzésenként több mint 6,5-ös
átlagot mutat, ami a csapat támadó játékát dicséri. A kapott gólok száma pedig 3,5-ös átlag azt jelzi, hogy a védekezéssel sem álltunk hadilábon.
A továbbjutást így bebiztosítottuk és kész ténynek
vehessük, hogy az utolsó marosvásárhelyi fordulótól függetlenül már biztosan továbbjutottunk a következő szakaszra. Íme a táblázat:
1.

Kereszthegy SK
Gyergyóremete

9

8

1

0

59-32

27

25

2.

AS Inter
Gyergyószentmiklós

9

5

1

3

43-42

1

16

3.

CSM
Marosvásárhely

9

2

3

4

37-40

-3

9

4.

Junior 2017 Korond

9

0

1

8

28-53

25

1

Így évzáróként nem lenne teljes a beszámolónk, ha
kihagynánk annak az embernek a nevét, aki a benevezéstől az edzésekig, a játékosok toborzásától a szállításig és
nem utolsó sorban a támogatások megszervezésétől, elszámolásától a mérkőzések lebonyolításáig, szinte minden rajta fordul meg és az ő munkáját is tartalmazzák a
csapat sikerei. Köszönjük szépen Pál Nándornak (mert
róla van szó) és a csatnak az egész éves munkáját.
Köszönet illeti a Bethlen Gábor Alapot, Gyergyóremete Önkormányzatát, valamint a helyi vállalkozókat,
akik anyagilag segítették csapatunkat a sikersorozat elérésében.
A Keresztes Médiának pedig köszönjük, hogy élő
adásban közvetítette a Kereszthegy Sportklub hazai mérkőzéseit. Az új évben is tartsák meg jó szokásukat.
Befejezésül csak annyit kívánok, hogy 2021-ben ott
folytassa csapatunk, ahol az idén abba hagyta.
Hajrá Gyergyóremetei SK! Hajrá Gyergyóremete!
Bakai
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Téli lélekmelegítő: A forralt bor
Néha már előfordul, hogy kibújik a Nap a felhők mögül, de legtöbbször még mindig szomorkás,
hideg, szürke napokat élünk túl. Mi
más deríthet minket jobb kedvre
ebben az időben, mint egy pohár,
gőzölgő, illatos, fűszeres, forralt
bor?
Kis anyakönyvi kivonat
Ahogy Európában a bor elterjedése a rómaiakhoz kapcsolódik, a forralt bor fogalmának eredete is tőlük
ered, csak éppen „fűszer bor” névvel
illették, mely az eltarthatóság növelésének érdekében született meg.
Magyarul: a borok romlásakor
keletkező rossz ízt előzték meg méz,
fahéj, ánizs, szegfűszeg, koriander,
gyömbér, bors, kakukkfű, babérlevél
és esetleg narancsvirág vagy rózsavíz hozzáadásával, melyet ekkor
még hidegen fogyasztottak.
A hűvös napokban a szükség aztán rávitte az embert, hogy tűzben
forrósított kővel, vagy vasrúddal
felmelegítse a bort, megalkotva ezzel a ma is ismert forralt bort.
A középkorban már neve is volt a
készítménynek:
"Clairet"
vagy
"Hippocras". A Hippocras szó Hippokratész, a híres görög orvos nevéhez fűződik és egyesek szerint katalán gyökerekhez is visszavezethető.
Hippokratész szerint a fűszeres forralt bor kiválóan alkalmazható diéták során ill. jelentősen elősegíti az
emésztést.
Nagyon sok néven ismerik, és
nagyon sokféleképpen készítik. Hazánkban is elterjedt, de főképp a német nyelvterületen használt neve a
Glühwein. Ausztriában a „Jägertee”
néven emlegetik a puncsot, amelyet
fekete tea, fűszerek, cukor és rum
vagy egyéb gyümölcspárlat felhasználásával készítenek.
A
skandináv
országokban
„glögg”-ként fogyasztják, mely gabonapálinka vagy vodka hozzáadásával is készülhet. Kísérőként mazsolát és pucolt mandulát kínálnak.
Svédpuncs néven is találkozhatunk
vele.
Moldvában „izvar” megnevezést
kapott, és vörösborból fekete borssal, mézzel készül. A franciák elegánsan „vin chaud”-nak, meleg bornak nevezik. Brazíliában a neve
„quentão”, ami azt jelenti, hogy

„nagy forró”.
Mindenki másképp csinálja, a
legáltalánosabb ízesítéshez szegfűszeg, szegfűbors, ánizs, fahéj-, illetve vaníliarúd, citrushéj szükséges.
Az alapvetően egyszerű ital elkészítésének is vannak azonban
alapszabályai
1. A jó forralt borhoz jó bor kell,
tévhit, hogy a kannásborok a forralt
borra vannak kitalálva.
2. A fűszerek nem helyettesíthetők
akármivel, pl.: citrushéjat nem váltja
ki a narancs vagy citromlé.
3. A bort a fűszerekkel, vagy a fűszerekből vízben főzött esszenciával
együtt kell melegíteni.
4. A forralt bort sohasem szabad
forralni...
(Legfeljebb 80 fokig hevítsük, mivel
a bor alkoholtartalma 83 fokon elpárolog, így maximum 7%
lesz a forralt bor alkoholtartalma.)

« A kép csak illusztráció
Ugyanis amellett, hogy a forraláskor elveszti alkoholtartalmát és
eredeti aromáját, a cukorbontás mellékterméke,
ún.:
hydroxymethyfurfural képződik, melynek
rákkeltő hatása lehet.
Vannak, akik fokozzák a forralt
bor élvezeti értékét, különböző rövid
itallal vagy párlattal, mint pl.: rummal, brandy-vel, konyakkal esetleg
vodkával. Ez esetben azonban már
inkább beszélhetünk puncsról, mint
sem forralt borról, mely kizárólag
fehér- vagy vörösbort tartalmaz alkoholként.
Puncs („pantsch“ hindi nyelven
ötöt jelent):
Indiából származik ez a fűszeres
forró ital, melyet eredetileg a következő ötféle alapanyag felhasználásával készítettek:
- arrak (rumhoz hasonló aromájú,
cukornád- vagy rizspálinka), cukor,
citrom, tea vagy fűszerek és víz.

Egyik variációja a tojáspuncs, melyet tojáshabbal és rummal illatosított tojássárgával készítenek.
Szilveszteri puncs avagy a
krampampuli
1900 körül készítették először Németországban szilveszterkor. (A
pezsgő csak később jött divatba.)
Fűszeres, forralt bor az alapja, melyet apróra vágott friss és aszaltgyümölcs keverékére öntenek, egy tűzálló tálba. Erre rostélyt vagy egy
speciális rácsot helyeznek, amelyre
cukorsüveget állítanak vagy régebben kockacukorból süveg formájú
tornyot építettek, majd magas alkoholtartalmú rummal (60 vagy 80 %os Stroh vagy Spitz rum) locsolják
meg, végül meggyújtják. Így a cukor
lassanként megolvad, és karamell
formájában találkozhatunk vele a
forralt borban. Utolsó lépésként felönthetjük pezsgővel vagy borpárlattal.
Kivételt képez természetesen a
„gyermek forralt bor”, mely alkoholmentes és a bort gyümölcslé pótolja.
A forralt bort iszogatni pedig még
kellemesebb, ha kínálunk hozzá néhány falatot.
Hagyományosan sült gesztenyével, mézeskaláccsal, gyümölcskenyérrel vagy mandulával, mogyoróval, egyéb olajos magvakkal vagy
más édes, illatos kekszekkel, ínycsiklandó párosítás lehet.
A forralt bort sokszor isszuk azért,
mert egyszerűen finom és nem lehet
ellenállni a pohárból felcsapó párának. Ezentúl azonban fűszeressége
és méztartalma miatt egy könnyedebb megfázást is legyűrhetünk a
segítségével. Azoknak tehát, akik
még csak kacérkodnak a betegség
gondolatával, vagy egy kellemes,
belsőséges estén kívánnak eltölteni
szeretteikkel, itt az idő a forralt bor
készítésre, mielőtt még kitavaszodik.
Forrás: https://vinoport.hu/
eleterzes/teli-lelekmelegito/531
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Könyv- és filmajánlók
Nem kis dologra vállalkozott
Dan Fogelman rendező, amikor
úgy döntött, hogy kétórás filmje
témájául magát az életet választja. Egyszerű címet adott
neki: Az élet maga, amely rögtön kérdések sorát indítja el
bennünk. Lehetséges ilyen röviden összefoglalni egy egész
életet? Milyen is az élet? Fent
és lent, boldogság és fájdalom,
győzelem és veszteség, igyekezet és megtorpanás, elindulás és
megérkezés – családi történeteink folytatása, összekapcsolódása, örökölt tulajdonságok és
értékek megtagadása és továbbadása. Éveket, évtizedeket látunk megelevenedni két órában,
együtt lélegzünk a szereplőkkel, erős érzelmeket élünk át
velük együtt, és megerősödünk
abban a hitben, hogy minden
nehézség ellenére élni jó.
Világossá válik számunkra,
hogy fontos megismernünk szüleink-nagyszüleink-dédszüleink
történetét, mert önazonosságunk csak így lesz teljes, és az
sem baj, ha vannak fájdalmas
családi történeteink – pozitív
hozzáállással átkeretezhetjük,
tanulsággá alakíthatjuk azokat.
Megértjük, hogy a családunk
rendszerként működik: generációk mondtak igent az életre
ahhoz, hogy mi megszülessünk.
Ez hálával tölthet el bennünket,
és eltűnődhetünk: miből merítettek erőt a felmenőink ahhoz,
hogy a családunk évszázadokon

át fennmaradhasson? Mi tudjuk
-e őrizni és továbbadni ezt az
életerőt?
Akik kedvelik az animációs
filmeket, ezt az életről és családról szóló mesét végignézhetik játékosabb formában is a
Coco című filmben. Könnyedebb formában, ám nagyon hatásosan vezet rá arra, hogy sosem késő a családunk igaz történetét megismerni. Az összefüggések megértése segít jobban elfogadni magunkat és egymást, az emlékek megőrzése és
továbbadása az egység záloga.
Kiváló könyvek is születtek
ebben a témában: Orvos-Tóth
Noémi Örökölt sors című könyve és a neves szakemberek írásait felsorakoztató Otthonról
hoztuk című kötet, amelyek
mind arra bátorítanak, hogy
merjük a családunk múltját feltárni. Bátorságunknak nagy lesz
a hozadéka, lelki egészségünk
és kapcsolódásaink minősége
múlhat rajta. Tudatában kell
lennünk, hogy szüleink, nagyszüleink történetét mi folytatjuk, még akkor is, ha közben
fogadkozunk, hogy nem akarjuk elkövetni ugyanazokat a
hibákat, amelyeket ők elkövettek. És ha már mindenképpen
folytatjuk, miért ne alakíthatnánk jó irányba a történetet,
hogy az utódainknak már könynyebb legyen továbbadni mindazt, amit örököltünk.
Családmesénk így lehet a
gyermekeink számára nyitott
könyv és egy véget nem érő
történet, amely a jövőbe mutat
és biztos alapot ad, amelyre
építeni lehet.
A filmek és a könyvek pozitív kisugárzása, lelkesítő üzenete bátorítson minket arra, hogy
elinduljunk ezen a nem könnyű,
ám sok meglepetést tartogató
úton.

« LACZKÓ-ALBERT KATALIN

Erich Kästner: Három ember a hóban –
Partvonal Könyvkiadó, Budapest, 2012, 280
oldal.
Egy humoros és
könnyed
regényt
ajánlok az olvasni
szeretőknek az év
végére, az Újév kezdetére.
Erich
Kästner
német író az ezerkilencszázas évek elején írta a regényt,
ám a történetnek ma
is van aktualitása.
Sokszor halljuk a
mindennapokban,
hogy „nem a ruha teszi az embert”. A valóság azonban az, hogy életünk tele van előítéletekkel és megkülönböztetésekkel. A
szerző azzal, ahogyan kifigurázza a gazdag
emberek viselkedését, rámutat arra, hogy
milyen fontos szerepet játszik életünkben a
pénz. A történet főszereplője a milliomos,
ám egy kissé hóbortos Tobler úr, aki arra
utasította az igazgatóit, hogy írjanak ki egy
pályázatot saját cégének, a Csillog-Villog
Műveknek, reklámozására. Álnéven ő is
jelentkezik, benyújt egy pályázatot, azonban amire ő maga sem számít, megnyeri a
második díjat. A nyertesek tíz napos üdülési
lehetőséget kapnak az Alpok egyik luxus
szállodájába. Ez jó alkalomnak bizonyul
arra, hogy belebújjon egy rövid időre a szegény ember szerepébe. Inkognítóban, szakadt ruhában érkezik a főhős a Grand Hotelbe, ahová elkíséri üzletembernek öltözött
inasa is. A ruha- és szerepcserékből fakadó
komikus szituációk teszik színessé, szórakoztatóvá a regényt. A félreértések sejtosztódásszerűen szaporodnak, ahogy a szerző
fogalmaz. A történet olvasása közben kiváló alkalmunk nyílik „elutazni” vele együtt
az Alpokba, egy síparadicsomba, ahol a
cselekmény nagyrésze zajlik. És hogy miért
lesz Három ember a hóban? Nos, az első díj
nyerteséről még nem is szóltam. Természtesen a klasszikus regényből a szerelmi szál
sem hiányozhat. A könyvet Kaján Tibor
Munkácsy-díjas karikaturista illusztrálta. Jó
szórakozást!
««BAKOS
BAKOSEDIT
EDIT
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Születés

Juhhússal főtt káposztát evett a
székely fiával.
– Egyél káposztát is, hisz az jobb
még a húsnál is! – mond az öreg
fiának, ki csak a húst ette a tálból.
– Ha jobb volna – mond a fiú –,
mind egy béfalófalásig megették
volna a farkasok a kertből.

László Dominik
Ferencz Petra
Varga Viktória
Nász
Ebben a hónapban nem
történt házasságkötés.

Gyász
Borbély Imre 1948
Balázs-Kercsó Imre 1951
Ferencz Vilmos 1966
Madarász György 1933 « A fúvós oktatásban részesülő gyerekek Karácsonváró gyermekBalázs Sándor 1951
koncertje
Bakos József 1952
TUDJA-E, HOGY?

Képes Vagyok
Gyergyóremete község
havonta megjelenő lapja
Kiadó
Gyergyóremete
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala
Szerkesztőségi tagok:
Laczkó-Margit Hajnal
Nagy-Menyhárt Szidónia
Portik-Bakai Ádám
Fotó:
Balázs László
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.
www.gyergyoremete.ro

E. ISENHOUR:
ADD TOVÁBB!
Ha van valamid, ami jó,
Ami barátaiddal megosztható,
Legyen bár csak egy apróság:
Hozhatja Isten áldását.
Add tovább!
Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám,
De segít megharcolni egy-egy csatát.
Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes,
Egy kép vagy pillantás, mely kellemes.
Add tovább!
Ne feledd a másik fájdalmát!
Te kell, hogy segítsd az úton tovább.
Egy kedves szó vagy egy mosoly
Áldás lehet a másikon.
Add tovább!
Ha tudsz egy kedves történetet,
Vagy hallottál az utcán jó híreket,
Vagy jó könyvet rejt a szobád,
Mely segít elűzni a másik bánatát,
Add tovább!
Ne légy önző a szívedben,
De viselkedj a legnemesebben.
Tedd a közösbe kenyered,
Hogy társaid is egyenek.
Add tovább!

120 éve, 1900 január - februárjában nagyméretű skárlát (régi
nevén vörheny) járvány volt Remetén. 659 gyermek kapta meg a
Ha Isten meghallgatta imád,
S az égből áldást küldött le rád,
betegséget, akik közül 43 meghalt,
Ne tartsd meg csak magadnak,
közöttük sok iskolaköteles. Mivel
Míg mások sírnak, jajgatnak.
a községnek orvosa nem volt, a
Add tovább!
helyzet kezelésére a szárhegyi orvos lett kiküldve, akinek sok nehézséggel kellett szembenéznie.
A jelentés szerint „a remetei
lakosság nemcsak a betegséggel
szemben viseltetik teljes közönyösséggel, hanem a kezelőorvos rendelkezéseit is gúnyos mosollyal
fogadja, sőt, ha erélyesen lépik
fel, fenyegető magatartást tanúsít”.
Az iskolákban az oktatást Csík
vármegye alispánja erre az időre
beszüntette.
1913 decemberében került sor
Remetén az első filmvetítésre.
Egy budapesti mozgókép vállalat
több napon át vetítette a Mélik
házban a Párizs lángokban című
filmet. Minden este telt ház volt.
« A Községháza homlokzata karácsonyi díszkivilágításban
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE
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