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SZENT LÉNÁRD BÚCSÚ
A vírushelyzet fenyegetései ellenére
úgy határoztunk, hogy ez évi búcsúnkat
mégis megtartjuk, amennyire a törvények, lehetőségek engedik. Szent Lénárd
püspök – egyházközségünk védőszentje
- megünneplése ne szenvedjen csorbát a
járvány miatt.
Természetesen,
sok
minden
„hiányzott” az idén, legjobban a reggeli
diákmise.
Csodálatos látni, ahogyan búcsúk
napján, a szentmise után, fegyelmezetten
elvonulnak a templomból, visszatérnek
munkájukhoz az iskolába. Hiányoztak az
utcai árusok, a feldobódottság, a tömeg.
Az ünnepi szentmisére körülbelül 220
-an „merészkedtek” eljönni. Szó nem
érheti a hívek elmaradását, hiszen helyesen cselekedtek azok, akik eljöttek és
helyesen jártak el azok is, akik nem jöttek el.
A papság székei is üresen maradtak:
nem küldöttünk meghívókat, ne hozzuk
kellemetlen helyzetbe őket. Hisszük és
reméljük: ad a Mennyei Atya olyan esztendőket, amikor majd mindenki – pa« Magányos adventi koszorú és gyertyaláng. pok és hívek - bepótolhatják a

„hiányzást”.
Velünk volt azonban a bátor, nyugdíjas főpásztor, Nagyméltóságú és Főtisztelendő Tamás József püspök úr. Még a
nyáron meghívtam a búcsúra. Egy héttel
a búcsúnk előtt megkérdeztem eljön-e?
Azt válaszolta: „Ha valami le nem ver,
ott leszek”.
Hozta szeretetét, bátorító szentbeszédét, püspöki áldását.
Hálásan köszönjük bátor tettét: a minőség pótolta a mennyiséget.
Köszönet azoknak, akik előző napokban a templomot kitakarították és széppé
tették.
Köszönet a templomi énekkarnak,
amely, bár „megfogyatkozva” ismét kitett magáért és bizonyította kiváló képességeit. Köszönet az egyháztanács
azon tagjainak, akik ez esetben is állták
helyüket.
Híveim életére és egészségére kérem Szent Lénárd védőszentünk
áldását.
Mindnyájunknak minél hamarabbi
szép, szabad búcsús ünnepeket!
« BAKÓ ANTAL plébános

KÖZ

2
A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRÓL
A gyergyóremetei szavazópolgárok a megszokott
módon reggel 7 és este 21 óra között adhatják le
voksukat a Szenátus és a Képviselőház leendő tagjaira a december 6-án sorra kerülő választások alkalmával.
A szavazókörzeti irodák a következőek lesznek:
221. Számú Szavazókörzet: „Balás Jenő” Általános
Iskola – Csutakfalva
222. Számú Szavazókörzet: Óvoda – Alszeg
223. Számú Szavazókörzet: „Fráter György” Általános Iskola – Központ
224. Számú Szavazókörzet: Óvoda – Tulamaros
A választókat a szavazófülkék számának megfelelő csoportokban engedik be a szavazási helyiségbe.
A szavazókörzetben megjelent választópolgár kötelessége a személyazonossági igazolvány felmutatása
ezt követően a számítógép-kezelő ellenőrzi a szavazásra való jogosultságot.
A választópolgárok aláírják az állandó választói
névjegyzéket vagy a pótjegyzéket, átveszik a szavazólapokat és a ‘VOTAT’ feliratú bélyegzőt. Azok a
választópolgárok, akik olyan személyazonossági okmánnyal rendelkeznek, amelynek az érvényességi
határideje március 1- december 6 között lejárt, élhetnek szavazati jogukkal a lejárt okmány alapján.
A szavazók a megszokott módon, zárt szavazó
fülkében adhatják le a voksukat, ahol tilos más személy jelenléte. Kivételes esetben a szavazókörzeti
iroda elnökének a jóváhagyásával hívhatnak segítségül egy általuk kiválasztott személyt.
A szavazás alkalmával a „VOTAT” bélyegzővel
annak a négyzetnek a belsejébe kell pecsételni,
amely a kiválasztott jelölt/jelöltek nevét tartalmazza.

Ezt követően a szavazólapokat össze kell hajtani,
majd az urnába helyezni, vigyázva a szavazat titkosságára.
A szavazók csakis az állandó lakcímük vagy ideiglenes lakcímük szerinti szavazókörzetben szavazhatnak, amelyhez beosztották az utca vagy a helység
alapján. Amennyiben a szavazás napján a szavazó
ugyanazon választókerületen (a megyén) belül egy
másik községben/városban tartózkodik, szavazhat az
adott település bármely szavazókörzetében.
Szavazhatnak a 18. életévüket betöltött, választó
joggal rendelkező személyek, akiknek Gyergyóremetén van az állandó lakhelyük és szerepelnek a
község állandó választói névjegyzékben.
Nem szavazhatnak a fogyatékkal élő személyek,
valamint azok, akiket jogerős bírósági határozattal
megfosztottak a szavazati joguktól.
Beteg vagy mozgásképtelen szavazók, írott kérelem alapján igényelhetik a mozgóurnát. Az igénylést
legkésőbb 2020. december 5-én (szombaton) 18.0020.00 óra között lehet leadni a szavazókörzethez. A
kéréshez mellékelni kell a betegséget vagy mozgásképtelenséget igazoló orvosi dokumentumok másolatát. Az igénylést bárki megbízott személy leadhatja.
A választások napján két bizottsági tag külön urnával teszi lehetővé a lakhelyen való szavazást. A
koronavírussal fertőzőtt személyek is igényelhetik a
mozgóurnát.
Tartsuk be az egészségügyi szabályokat, a védőmaszk viselete, valamint a szociális távolságtartás
kötelező.
« PÁL GIZELLA községi jegyző

MEGHÍVÓ ÉS BÍZTATÓ FORDÍTOTT ADVENTI NAPTÁR KÉSZÍTÉSÉRE
Mindannyian, kicsik és nagyok, ismerjük azt az
adventi naptárat, melyen minden este kinyitunk egy
ablakot és találunk benne egy meglepetést.
Advent kezdetén, erre a naptárra gondolva, egy
fordított cselekvés sorra hívunk és biztatunk, életkortól függetlenül, minden remetei embert.
A következő lépésekre figyeljünk:

Gondolatban válasszuk ki azt a személyt vagy
családot, akit meg szeretnénk ajándékozni
majd a doboz tartalmával.

Készítsünk elő egy dobozt, amelybe december
1-24 között naponta egy – egy apróságot teszünk bele az illető személy/ család számára.

Személyesen a Községháza ügyfélszolgálatán,
telefonon
(0266
352 101),
emailben
(office@gyergyoremete.ro) vagy a község
facebook oldalán privát üzenetben december
10-ig jelezzük, hogy részt veszünk ebben a



kezdeményezésben.
Karácsony ünnepén mindenki egyénileg, személyesen átadja a doboz tartalmát a kiválasztott személynek. (Ha valaki ezt nem tudja megtenni, vagy névtelenül szívesebben ajándékozna, annak önkénteseinkkel segítünk.)

Bízunk benne, sokan megértik a „naptár” lényegét, és nyitottak – készek lesznek egymás segítésére,
örömszerzésre és összefogásra.
Kezdeményező, szervező: Gyergyóremete Polgármesteri Hivatala
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FORMÁZD MEG LEVEGŐBŐL: DECEMBER 6
Mit málló kőre nem bízhatsz,
mintázd meg levegőből.
Van néha olyan pillanat,
mely kilóg az időből.
(Weöres Sándor)
E két ellentét páron alapuló, első látásra szinte értelmetlen, érthetetlen négysoros vers jut eszembe a decembere 6-i választásokhoz közeledve. Málló kő és levegő,
valamint pillanat és idő a két szokatlan találkozás, mely
tovább gondolásra inspirál.
A kő, aminek tömegét, alakját, szilárdságát, színét
közvetlenül meg tudjuk tapasztalni, itt a „málló” jelzőtől
viszonylagossá, esendővé, porlóvá (mint a szikla) lesz
minden kétséget kizáróan. Ő hordozza a bizonytalanságot, a végességet. Helyette, meglepő vagy szokatlan módon a levegővel, mint formálásra, megmunkálásra alkalmas anyaggal találjuk szembe magunkat. Mi történik,
hogy van ez? A levegő, amit akkor érzékelünk, ha épp
siet valahová… Egyébként, ellentétben a kővel, se súlya,
se formája, se látható alakja nincsen. Na, de ha nincsen?! Perceken belül vége az életnek. (ezekben az időkben hányan és hányan szenvednek a légszomjtól, kapkodnak a levegő után…) A levegő közvetlen élet, minden kőnél fontosabb, elsőbb, az élet maga. Ennek az
elemnek a formálására, megmunkálásara, mintázásra
szólít fel Weöres Sándor. Képtelenség? Nem hiszem.
Lehetséges.
Pillanat és idő - mindennek kezdete és vége van.
Adott időbe van beszorítva, keretezve az életünk. Véges,
korlátolt emberi eszünkkel az emberi élet dimenzióiban
tudunk gondolkodni csak. Az időnek, ami megállíthatatlanul folyik, nem vagyunk urai, csupán a - tól -ig marad
az ember számára, a pillanat. A pillanatban (néha) jelenik meg a cselekvés lehetősége (kilógunk, kilépünk),
amikor a lét igével (van) jelen időben találkozunk. Ez
akkor is így van, ha az ember tovább adhatja, gyermekein át, önmagából azt, amit őseitől örökölt. Néha, kivételes alkalmakkor adatik meg - például most, december 6án.
Mielőtt valaki is azt mondaná, hogy ezt a verset én
erőltetve „ráhúzom” a helyzetre, megpróbálom a fenti

gondolatok összefüggéseiben felfejteni a parlamenti választások különböző rétegeit. A demokráciának
(népuralom) nevezett társadalmi/ politikai berendezkedésben a rendre, nálunk négy évente, ismétlődő választások hordozzák azt a pillanatot, amikor „kilépünk az
időből”. A választás napi tetteink eldöntik, kijelölik a
következő négy év sarkaltos pontjait. Gondolhatjuk, a
mi egyetlen kis szavazatunkat „csak levegőnek”, mégis
belőle áll össze a málló kőnél keményebben az a döntés,
ami megtartó és folytonos életté válik. Ez az alkalom
adja a biztonságot, az életet jelentő hátteret, a levegőt,
melyben olyan természetesen létezünk, hogy észre sem
vesszük valóságát itthon, hol természetes és szinte teljes
módon éljük meg nemzeti létünket. Ez a mi „puha” valóságunk. A hiányát nem szabad megtapasztaljuk, mert
az végzetes lenne.
Az a jó, ha ott vagyunk, ahol és amikor a döntések
születnek, nem bízhatjuk másra magunkat. Nincs is kire,
magunkra számíthatunk. Érdekeinket csak mi tudjuk
felmutatni, képviselni, érvényesíteni. Ebben a képviseleti munkában, de mondjuk inkább szolgálatnak, bele
tartozik az információhoz jutás, a lobby, a kijárás, a források megszerzése is. Itthon ezekből lesznek „kemény”
megvalósítások, életminőséget (egészségügyi- és oktatási szolgáltatás, munkahely, tulajdon biztonság, mezőgazdasági támogatás stb.) befolyásoló eredmények.
Gondolom, mindenki érzékeli, milyen összetett és
többszintes munkáról, összefüggés rendszerről van szó,
melyben önmagunkért cselekszünk. Látnunk kell ezt
ahhoz, hogy pillanatnyi elfoglaltságunk, kényelmünk,
sérelmünk vagy nemtörődömségünk nehogy megakadályozzon a választáson való részvételben. Jó, ha elvonatkoztatunk és tovább látunk ezeken mi is itthon, Gyergyóremetén. Szerepet és felelősséget vállalunk, ahogy
szoktunk, életünk alakításában: december 6-án mindanynyian részt veszünk a választáson.
Mit málló kőre nem bízhatsz,
mintázd meg levegőből.
Van néha olyan pillanat,
mely kilóg az időből.
« LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR polgármester

DECEMBER 6—PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK
Megfontolásra Azoknak, akik még
tik, ellehetetlenítik, megszüntetik,
tartjuk az érvényes szabályokat.
mindig bizonytalanok a december 6-i
ki és mit fog tenni? Elég, ha csak  ha a sértődésből származó nemeka családban beszélünk magyarul?
választáson való részvételükön.
kel lehetne előre haladni, Ön
Gondolt már Ön arra:
 ha csak azzal a visszaosztott
megszületett volna-e?
 ha nincs a magyarságnak a román
pénzzel maradunk, ami jutni fog  ha a szavazástól való távol maraparlamentben képviselete, milyen
nekünk, mire lesz az elég? Az
dást választja, a közösséget és
lesz az élete egyénileg és közösegészségügyről, az iskoláról vagy
önmagát bünteti, nem a román
a fejlesztésekről mondunk le?
ségileg?
kormányt- az ő szavazói attól még
 ha nincs egy szervezet, aki a ma-  ha politikailag annyit érünk, amvidáman boldogulnak
ennyi szavazatunk van, kinek a
gyar érdeket össze gyűjti, felmutatja és képviseli, akkor csak a
felelőssége, ha nem szavaz min- Menjen el szavazni december 6-án,
társasági társalgás és az online
den magyar? Mennyit ér a magyar támogassa Ön is a magyar összefotrollkodás marad -akkor mire juösszefogás?
gást, az erős képviseletet, az
tunk?
 ha a vírus nem lenne, mi egyebet RMDSZ listáját. Mutassunk erőt a
 ha a magyar nyelvet, feliratokat,
találnál ki a távol maradásra? Biz- nehéz időkben!
szimbólumokat, újságokat levetetonságban lehet szavazni, ha be« Az RMDSZ gyergyóremetei választmánya
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ADVENT
Újra itt az advent, az úrjövet. Újra nekilendülünk,
hogy elmélyítsük lelki életünket, megpróbáljuk helyre
hozni a mulasztásainkat vagy akár jócselekedeteket
valósítsuk meg az életünkben. Advent elején öt dolgot
szeretnék, ajánlani, amelyet gyakorolni lehet az elkövetkező napokban.
Roráté szentmisék. Az
adventi reggeljeinket az
Istennel kezdjük. Megpróbálunk éberek, lenni ezeken
a reggeleken. Mit jelent ez
az éberség? A hajnali
szentmisék sugallják az
éberséget. Most adventben
különös ideje, hangulata és
kegyelme van ennek az
éberségnek. Éber lehetek
minden szentmisén úgy,
hogy ha álmos vagyok is
megpróbálom megjegyezni,
hogy miről szóltak a szent« Simon András grafikája
mise olvasmányai, megpróbálok róla beszélni a családban, munkahelyen, iskolában, ott, ahol a nap folyamán vagyok.
Adventi koszorú készítése és használata. Az első
adventi koszorút egy protestáns lelkész készítette, 1839
-ben 28 gyertyát tűzött rá, 24 pirosat a hétköznapokra
és a 4 fehéret a vasárnapokra.
Annyi félét lát az ember, sok alkalommal bosszantó,
hogy giccsesebbnél-giccsesebbeket készítenek az emberek. Dekorációs disz lett csak belőle sok helyen.
Miért kör alakú? Azért, mert Isten végtelen szeretettére és átölelő karjaira utal. Az egymással szemben
álló gyertyák Isten szeretetének a jelét, egy keresztet
mutatnak.
A koszorú zöld ágai annak az életnek és reménynek
jelképei, amit Jézus Krisztus ajándékozz nekünk, ezért
úgy kell hozzá ragaszkodnunk, mint ágak a fa törzséhez.
A négy gyertya advent négy vasárnapját jelképezi.
A lila gyertyák visszavonulást, elcsendesedést, halvány
böjtöt jelképezz. A rózsaszín gyertya advent harmadik
vasárnapja alkalmával gyúl lángra, mivel öröm vasárnapját jelképezi.
Családjainkban hány alkalommal végzünk közös
gyertyagyújtást az adventi koszorún, mennyit imádkozunk mellette, van olyan, hogy advent élményeit vagy
akár az eltelt nap örömeit-nehézségeit elmeséli, valamelyik családtag?
Evilági gondok túlzott dolgok ápolása
Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az élet gondjai között és
az a nap meg ne lepjen titeket hirtelen, Mert mint a
csapda, úgy fog lecsapni mindazokra, akik az egész
föld színén laknak. Virrasszatok tehát és minden időben imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek…. Lk 21,34-36

A mai rohanós, semmire rá nem érő, állandó időhiánnyal küszködő világunkban nagyon könnyen, szinte
észrevétlenül ránehezedik a lelkünkre az a görcsös tudat, hogy nekem ezt muszáj, ezt nem halaszthatom el,
ezt okvetlenül meg kell csinálnom és ehhez hasonló
kényszerek. Ezek nagy részét igazából mi tesszük
szükségessé, elhalaszthatatlanná, mert kötődünk valamihez, valakihez, vagy félünk attól, hogy megszégyenülünk, vagy nem helytállónak tartanak minket. Ezek
ránk nehezednek, görnyedten cipeljük a hátunkon, de
nem merjük letenni. Sokszor ezért túlterheltek, fáradtak, rosszkedvűek vagyunk. Nem részletezem, vagy
példázom ezeket az elfoglaltságokat, magunk meghatározta kényszereket, mert azok ezerarcúak és mindenkinél másképpen jelentkeznek, de hiszem azt, hogy mindenki egy kis összeszedettségben, lelkiismeretvizsgálatban meg tudja találni, hogy őt hol szorítja a cipő.
Leggyakrabban viszont az a baj, hogy meggyőzzük
magunkat, hogy ez másképpen nem is lehet. Pedig azt
hiszem mindenki meg tudja találni azt a lehetőséget,
hogy csökkentse az életének hajszoltságát.
Egy jó cselekedet gyakorlása.
Készítsetek ünnepre hangoló reggelit! Ajándék sütemény a szomszédnak. Dicsérj meg valakit! Légy kedves egy családtagod fele! Engedj valakit előre a sorbaállásnál! Írj köszönő/karácsonyi üzenetet egy tanítódnak! Hívjatok meg valakit közös étkezésre! Hívjatok
fel egy személyt ünnepi jókívánsággal! Segíts a családi
rendrakásban, takarításban! Ajánld fel a segítséged egy
barátnak! Tégy három dolgot, amit Jézus is tenne!
Egy örömteli szentgyónás elvégzése.
Egy jó lelkiismeretvizsgálat után végezzem el a szentgyónásomat. De ne úgy, mint máskor. Hanem készüljek rá. Valóban mélyen nézzek a lelkem mélyére és
végezzek egy jó takarítást, mert szükség van rá, Isten
nem tud a szívünkben másként betérni karácsonykor.
Nagytakarítás ünnep előtt, lelkünkkel ezt kell tennünk.
Melyiket teszem meg az idei adventem során?
Az adventi várakozás Karácsony előszobája. Ez azt
jelenti, hogy Jézus születésének csak az tud igazán örvendeni, aki várta ezt a születést és megkapja, mint
ajándékot. Mindenki szeret ajándékot kapni, hátha még
olyan ajándékról van szó, mely egy életre szól. Ilyen
ajándék számunkra Jézus, de csak akkor tudjuk felfedezni értékét, ha tiszta szívvel, gyertyával kezünkben a
sötétben vártuk, hogy eljöjjön. Amikor nem csüggedünk el a mindennapok viszontagságaiban, akkor tulajdonképpen virrasztunk, mikor tudjuk, hogy Isten a
megoldás és Isten ad megoldást. Szükséges virraszunk,
de leginkább az virraszt igazán, aki állandóan kapcsolatban van Istennel: rendszeresen imádkozik, igyekszik
levetkőzni rosszindulatait, bosszúkedvét, gőgösségét.
Ez a virrasztás és erre szólít fel bennünket az Egyház:
forduljunk magunkba, foglalkozzunk többet Istennel és
magunkkal, lelkünkkel, hogy Jézus igazi ajándék lehessen számunkra, de mi is hasznos ajándékok lehessünk másoknak.
« KOVÁCS ISTVÁN-LÁSZLÓ segédlelkész
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HATBÓL ... HATOT!
2020. március 7-én egy Buzău elleni izgalmas és
szép mérkőzéssel félbeszakadt a teremlabdarúgó bajnokság másodosztályának küzdelme, ahol Gyergyóremete nagyon közel állt a győzelemhez, de sajnos egy
kis összpontosítás hiányzott a fejekből és így az utolsó
másodpercekben bekapott góllal elveszítettük a mérkőzést.
Eltelt kereken 8 hónap és kezdetét vette az új teremlabdarúgó szezon a B2 ligában is.

Az utolsó mérkőzés ellenfele feljutott a legfelsőbb
osztályba, a Liga 1-be, ahol az ötödik helyen tartózkodik. A Kereszthegy Sport Klub csapata pedig a másodosztályban folytatja a küzdelmet.
Itt térségek szerint három csoportra osztották a 12
csapatos mezőnyt és Gyergyóremete így a Közép zónában, a székelyföldi csapatokat magába foglaló
(csapatunkon kívül Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely és Korond), a 2-es számú csoportban kapott helyet.
Négy, három-három mérkőzésből álló hétvégén
küzdenek meg egymással a csapatok. A végső rangsor
első két csapatata jut tovább a középdöntőbe, ahol a
keresztmérkőzések után a két győztes jut a nagy fináléba. Itt dőlhet majd el a Liga 1-be feljutó csapatok neve.
Na de menjünk ennyire előre, hanem térjünk vissza
a közelmúltba és a jelenbe.
A gyergyóremetei csapat számára a kezdés annyira

jól sikerült, hogy a Román Labdarúgó Szövetség honlapján többek között ez a mondat jelent meg, amikor
csoportunkról szó esett, idézem:”A szezonkezdés nagy
meglepetése a Kereszthegy SK csapata volt”.
S ehhez már nincs, amit hozzáfűzni. Csapatunk a
hat csoport mérkőzésből mindegyiket megnyerte és
toronymagasan vezeti a tabellát.
Az eredmények, olyan beszédes számok, amelyek
mindent elárulnak.
November 6-án Gyergyószentmiklóst 9-1 (félidőben
3-1) arányú megsemmisítő győzelemmel leckéztettük
meg és tettük le névjegyünket az asztalra, az új szezon
kezdetén.
November 7-én Korondot 10-5 (félidőben 5-1)
arányban-, majd november 8-án Marosvásárhelyt 4-2
(félidőben 4-1) győztük le. Ennek a háromnapos tornának Gyergyószentmiklós volt a házigazdája és a mérkőzések Gyergyószárhegyen zajlottak zárt kapuk mögött.
A második hétvégés mérkőzéskör vendéglátója Korond volt, ahol kicsit szorosabb eredményekkel zártuk
a sort, de ezúttal sem talált legyőzőre csapatunk.
November 20-án Marosvásárhelyt 9-6 (félidőben 42), november 21-én Gyergyószentmiklóst 7-5
(félidőben 4-2) illetve november 22-én Korondot 5-2
(félidőben 4-1) arányban győztük le.
Összefoglalóként íme a hivatalos táblázat:

A következő focihétvégének Gyergyóremete ad otthont, de sajnos közönség nélkül kell lejátszaniuk a
mérkőzéseket. December 11-13 között újra összeméri
erejét a fent említett négy csapat és reméljük ez alkalommal sem szakad meg a győzelmi sorozatunk.
Sajnáljuk, hogy nem lehet ott a „hatodik” játékos a
csapat mellett, de majd egyszer annak is eljön újra a
napja. Addig is szorítunk csapatunknak az interneten
követhető közvetítések alatt.
Köszönjük Hargita Megye Tanácsának és minden
támogatónak az anyagi segítségét. A csapaton és az
edzők és vezetők tagjain kívül nekik is részük van abban, hogy Gyergyóremetét jobban megismerik a nagyvilágban és hírnevét „fényesebbé” teszik.
Hajrá Gyergyóremete! Hajrá Kereszthegy Sport
Klub!
Bakai
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ANNA ÉS DYLAN, A KIEMELKEDŐ PÁROS
(Egy gyergyóremetei lány sikerei.)
A díjugratás talán a világ egyik legkedveltebb lovassportága.
1864-ben, Írországban rendeztek először nyilvános
díjugratóversenyt. A verseny egy magasugró és egy
távolugró versenyszám megrendezéséből állt, s ez jelentette a modern, mai lovassport kezdetét is.
Ma az ugratóversenyek a lovassport egyik leglátványosabb, legnépszerűbb versenyei. Ebben az ágban
található a legnagyobb számú versenyző.
A lovasok egymástól eltérő magasságú és szélességű
akadályokból
álló
sorozaton
ugratnak
át.
A cél: a legkevesebb verőhibával a szintidőn belül teljesíteni a pályát.
Magyarországon 1926-ban, a Margitszigeten rendeztek először nemzetközi díjugrató versenyt.
Gyergyóremetén, 2010 óta működik a Remetei Lovasklub keretében, a szervezett lovassport, amely összenőtt Petréd Károly és Balázs Sándor nevével.
Balázs Sándor, illetve a gyergyóremetei lovarda tanítványai közül már néhányan értek el kisebb nagyobb
regió- illetve országos szintű sikereket.
Az idén Puskás-Búza Anna volt az, aki “vallomást”
tett arról, hogy igen is sikersportá nőtte ki magát a lovassport Gyergyóremetén. A közelmúltban az Amatőr
II. kategóriában nyert Országos Bajnoki harmadik
helyezést. Ebből az alkalomból készítettünk interjút
vele.
Mutatkozzál be kérlek és egy pár szóban mutasd be
versenyzőtársadat Dylant is.
Puskás Búza Anna vagyok, 17 éves, gyergyóremetei
lakos. Tanulmányaimat a Salamon Ernő Gimnáziumban
végzem, természettudomány osztályban. Dylan egy 7
éves magyar sportló, német és holland (KWPN) felmenőkkel. Ő egy 175cm marmagasságú, pej ló, akinek külseje már figyelem felkeltő hatalmas feje miatt.
Hány éves voltál, amikor először ültél lóra?
Az a mondás jut eszembe, hogy ,,Hamarabb ültem
lóháton, mint az iskolapadban”. Na ez rám is igaz. 5
éves körül voltam, amikor először lóra ültem, azután
már rendszeres programmá vált számomra ez a sport.
Miért épp a lovaglást választottad?
Kicsi korom óta kötődöm a lovakhoz, ez belülről jön,
születésemkor hozhattam magammal.
Amikor kicsi voltam, a velem egykorú lányok hercegnők, divattervezők és egyéb hasonlóak akartak lenni. Én
nem éppen ide tartoztam. Mindig azt mondtam, ha felnövök, én egy lovacska leszek”.
A szüleim látták, hogy mennyire szeretem a lovakat
és amikor úgy döntöttek, hogy eljött az ideje, kérésemre
elvittek egy lovardába lovagolni, majd ez egyre többször és többször történt meg.
Hogyan és mikor kezdtél el versenyezni?
2016 nyarán volt az első ugró versenyem, Szárhegyen. Ez egy kisebb körű verseny volt, ideális volt első
versenynek. A lovarda tulajdonos, Petréd Károly lovával indultam, Sarahval.
2016 telén lehetőségünk nyílt, hogy országos ver-

senyre mehessünk a csapattal, ezért decemberben sikeresen letettem a rajtvizsga engedélyt Prázsmáron (e nélkül nem lehet rajthoz állni), szintén egy lovardás lóval,
Xenával és hivatalosan feljegyzett sportoló lettem a Román Lovas Szövetségnél.
Kik voltak azok a személyek, akik segítettek a szakmai
részben, illetve most ki segít felkészülni a versenyekre?
A Remetei Lovasklub edzőjével, Balázs Sándorral
kezdtem a díjugratást. Ő az, akit leginkább kiemelhetek,
aki elindított és a mai napig segít a versenyekre való
felkészülésekben és útba igazit mindenben, ami ezzel a
sporttal kapcsolatos. Időközben, 2020 januárjától májusáig egy másik edzőm volt ideiglenesen, Györfi Ákos,
aki Temesvárról jött és ő segített utunkon, ezen a pár
hónapon át.
A nyáron körülbelül másfél hónapot Kotormányban is
töltöttünk Dylannel, Ferencz Katánál. Vele mentem a
Románia Kupára, valamint még 3 országos versenyre.
Most ismét Balázs Sándorral edzünk nap, mint nap.
Mennyire vagytok összeszokott pár Dylan-el és mióta
vagytok “csapattársak”?
Dylan egy karakter ló, vagyis nem az a mindennapi
ló, aki beletörődik sorsába és gondosan végzi a dolgát.
Nagyon impulzív, okos, nehéz lovaglású és néha hisztis
ló, például, ha valami nem tetszik neki, nem jól csinálok
valamit a hátán, akkor ő azonnal hatalmas rúgásokkal
jelzi nemtetszését, viszont ezek ellenére nagyon nagy
szíve van, pajkos és szerethető. Erős egyénisége miatt
nehéz volt összeszoknunk, nehezen kaptuk meg
az ,,arany középutat’’, ezért volt más edzőm is kis ideig,
viszont most már, annak ellenére, hogy mindig megtud
valamivel lepni, mondhatom, hogy lassan 2 év után öszszeszoktunk és elég jól megismertük egymás szokásait.
Körül-belül hány százalékban múlik a siker a lovon
és mekkora részben
rajtad?
Jelenleg, az én esetemben körülbelül 70
százalékban Dylan
viszi a ,,profizmust”,
30 százalékban én.
Mivel még nagyon
sokminden van, amit
nem tudok és ezért a
lóra kell bíznom
nagy arányban a sikerünket, elég nagy
az aránykülönbség.
Általában,
profibb
lovasoknál
50-50
százalék a normális,
de ez a siker attól is
függ, hogy a lovas
mennyire illik össze
lovával, hogy menynyire kapták meg a
közös hangot..
(Folytatás a 7. oldalon)
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NAGY ANDRÁS, JEZSUITA TESTVÉR
A Szent Lénárd plébániatemplom kertjében, a bejárattól jobbra
látható Nagy András jezsuita sírja. Az idősebbek személyesen is
ismerhették, de szolgáljon tájékoztatásul mindenkinek e kis élettörténet.
Gyergyóremetén született 1900ban. Apja Nagy József földműves,
asztalos, anyja Laczkó Róza. Az
amúgy is gyenge egészségű apja
eladósodik és 1903-ban meghal.
Anyja hazaköltözik és apai örökségéből egyengeti a család életét.
1904-ben nagybátyja Laczkó
György remete (sírja közel a temető bejáratához) a kolozsvári
gyermekotthonba teszi és 18 éves
koráig, anyja haláláig nem is tér
haza. A gimnáziumi V-VI. osztályát Algyógyon a gróf Kun Kocsárd féle birtokon, az Erdélyi
Magyar Gazdasági Egyesület által
alapított gazdasági iskolában, VII.
osztályát pedig a komáromi gazdasági iskolában végezte. Itt szerzi meg a gazda diplomát és két
évig a komáromi Mészáros-féle

birtok és malomipar vezetője.
1919-ben a csehek megszállják
Észak-Magyarországot.
Ekkor
megy Kurtakeszire, ahol egy évig
írnok és gazdatiszt, majd Pozsonyban három évig asztalosságot tanul. Közben megtanul németül és szlovákul. 1922-ben orgonaépítő gyakornok Bécsben, Schönhoffer Anton műhelyében, majd a
világhírű Rieger testvéreknél.
1924-ben hazajön Remetére, de
a román hatóságok besorozzák
katonának. Három évet tölt Csíkszeredában és Buzăuban. Hazatérte után Merza István csíkszeredai plébános segítségével kéri a
szatmári jezsuitákhoz való felvételét.
1927-ben a jezsuitáknál leteszi
az első (kisfogadalom), majd 1929
-ben a végleges fogadalmat. Utána
a brassói “Szív” című újság adminisztrálását bízzák rá. Rövid kolozsvári tartózkodás után, 1936tól a szatmári rendház gazdaságának a vezetője 1942-ig.
1945-ig a nagykaparnoki rend-

(Folytatás a 6. oldalról)
Melyek azok a sikerek, amelyeket elértél mostanig?
A legnagyobb sikerem eddig az Országos Bajnoki
harmadik helyezés, amit idén értem el a kinti bajnokság
végén, valamint, hogy eljutottam a Románia Kupára is,
Herneacovára. Ezeken kívül vannak dobogós helyezéseim országos versenyeken. A Székelyföldi Regionális
Díjugrató Bajnokságon is több dobogós helyezésem
van, valamint 2019-ben a Régió Bajnokság összesitésében második helyezést értünk el Dylannel. 2018-ban
rekordot döntöttem magasugrásban és azt egy évig tartottam a lovarda lovával,
Charlessal, akivel a 160cm-t
sikeresen megugrottuk.
Melyik a legkedvesebb, illetve legemlékezetesebb számodra?
Számomra a legnagyobb élmény a Románia Kupa volt.
Mivel messze voltunk, Temesvár mellett Herneacován,
ezért egy egész hetet töltöttünk ott, amelyből 4 nap versenynap volt.
Hat órát utaztunk a lovakkal,
hazafele szintén egy annyit
és a kamionban aludtunk,

ház gazdasági intézője. A szerzetesrendek feloszlatása után, 19501957 között a hatóságok Szamosújváron jelőlnek ki neki kényszerlakheyet. Az örmény templom,
valamint a környék templomainak
orgonáit javítgatja. 1958-ban véglegesen hazajön Remetére. 1963ig Lakatos Antal unokaöccsénél
él, majd a plébánián kap egy kis
szobácskát. 1969-ben épült fel a
temetőgondnoki lakás és itt kapott
otthont. A plébániahivatal mindennapi munkálataiban segédkezett, karbantartotta az orgonát,
betegeket, szegényeket látogatott.
1973. január 11-én halt meg. Mély
vallásossága, közmondásos szerénysége és segítőkészsége miatt
nagy tiszteletnek örvendett a községben.
Köszönetet kell mondjak Nagy
András jezsuita testvér unokaöcscse, a néhai Lakatos Antal leányának, Szász Teréznek, aki a témában nagyon sok írásos dokumentumot rendelkezésemre bocsátott.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

amellyel mentünk. Már az egy nagy kaland volt. Hatalmas területen van az egész lovas bázis, ahol 4 nagy lovaspálya van, gyönyörű az egész hely, a lovasok álmának mondhatom. Számomra ez az eddigi egyik legkedvesebb emlék, remélem még eljutok oda a jövő folyamán.
Melyek a rövid- és hosszú távú céljaid ebben a sportágban?
Minél több országos versenyen szeretnék résztvenni
és jó eredményeket elérni továbbra is, valamint a jövőben is a lovazással szeretnék foglalkozni, amivel elég
jól haladok, hiszen már saját istállóm van és jövő évben
egy fedeles pályát szeretnénk csinálni, saját célra. Versenyezni szeretnék minél nagyobb kategóriákban (120
cm felett) és akár a lovagolni vágyóknak is tovább adnám a tudást, vagyis lovasoktatást is vállalnék a jövőben.
Tudott dolog, hogy elég költséges sport a lovassport.
Kit vagy kiket emelnél ki az anyagi támogatóid közül?
Mindenképp kiemelném a szüleimet és hálás vagyok
nekik, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy
támogassanak ebben a sportban anyagilag is, de pszichikailag is és hogy mellettem állnak.
Köszönöm a beszélgetést és további sok sikert kívánok a tanulásban és a sportban is.
« Az interjút PORTIK-BAKAI ÁDÁM készítette
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ANEKDOTA

Születés
Ferencz Hunor
Kozma Ede
Portik Bence
Nagy Nikoletta

A székely bácsi betelefonál a rádió
kívánságműsorába:
- Találtam egy pénztárcát, benne van
30.000 forint, 500 lej és 300 euró mondja
a
műsorvezetőnek.
- Ez igen gratulálok! Más nincs benne?
- De egy névjegykártya, valami Kovács… Na, ennek a Kovácsnak szeretnék küldeni egy zeneszámot.

Nász
Ambrus László és Pál
Gyöngyi
Gyász
Ilyés Károly 1957
Portik-Cseres Klára 1961
Balázs János 1948
Portik Pál 1948
Ivácson-Barát József 1954
Borbély Anna-Ilona 1947
Portik Julianna 1940
Balázs-Bertalan Dénes
1940
Portik Klára 1956
Ilyés Erzsébet 1933
Bakos Zoltán 1956
Portik Mária 1953
Portik-Hegyi Mária 1953
Petréd Zoltán 1961
Nagy Edit 1977
Nagy Julianna 1939

Képes Vagyok
Gyergyóremete község
havonta megjelenő lapja
Szerkesztőségi tagok:
Laczkó-Margit Hajnal
Nagy-Menyhárt Szidónia
Portik-Bakai Ádám
Nyomda:

F&F INTERNATIONAL Kft.
A szerkesztői jog fenntartva!
A megjelent cikkek tartalmáért
az aláíró személy felelős!

Kövessék
a facebook/gyergyoremete

SIMPF JÁNOS:
ADVENTI GYERTYAFÉNY
Fény hasít az éjszakába
Elűzi a sötétséget
Azért gyúlt, hogy az Istenhez
Vezessen el, testvér, téged.
Pislákoló, gyenge kis láng
Csak egy gyertya halvány fénye.
Mégsem győzi le a sötét,
Hanem felmutat az égre.
Olyan, mint egy felemelt ujj
Amely mindig figyelmeztet.
S most megkérlek szépen, testvér,
Nagyon-nagyon figyeld ezt meg.
Mindig csak a jó úton járj,
Akkor biztos el nem tévedsz,
Akkor nem nyel el a sötét,
akkor egyszer célhoz érhetsz.

« Az újrapadolt túlamarosi-híd.
TUDJA-E, HOGY?
A túlamarosi Maros-hídról
A napokban fejeződött be túlamarosi
híd feljavítása.
A híd már a XVIII. században említődik, 1770-ből: “… a Templomon belül a Marus mellett Pallóra menő…”.
Valószínű többször is új híd építésére
és feljavítására került sor története
folyamán. Első nagy korszerűsítésére
1927-ben volt. Addig csak kisebb
teherrakományú szekerek átkelésére
volt alkalmas. Alacsony vízálláskor
nagyobb teherszállítással a Maros
sekély medrében keltek át. Közben
megnövekedett a teherforgalom és
bár ritkán, de már autómobilokat is
lehetett látni a faluban.
A világháború nehézségeit nehezen
átvészelő község a hídépítés költségeit nem tudta volna fedezni. Ezért az
akkori biro Balázs Bécsi János pótadót és nagyméretű közmunka programot hirdetett meg.
A híd tervezetét és költségvetését
Szántó Nándor főmérnök készítette
el, amelynek alapján Koczkás és Karda csíkszeredai vállalkozók az építkezést elvégezték. A hídépítés 289500
lejbe került. A munkálatok 1927.
szept. 1-én kezdődtek meg és november 6-án, a Szent Lénárd napi mise
után ünnepélyesen felavatták.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

JUHÁSZ GYULA:
KARÁCSONY FELÉ
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok,
szomorún
nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

