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 Gyergyóremetei 

ELŐ 

 « „Szent Balázs püspök és vértanú 

közbenjárására szabadítson meg téged az 

Isten a torokbajtól és minden más bajtól: 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.” 

Nagyböjt 

« „A nagyböjt olyan, mint a test és a lélek tavaszi nagytakarítása.” 

„Amikor böjtöltök, ne legyetek búsképű-
ek, mint a képmutatók. Ők ugyanis elvál-
toztatják az arcukat, hogy böjtölésükkel 
feltűnjenek az emberek előtt. Bizony, mon-
dom nektek: ők megkapták már jutalmu-
kat. Te, amikor böjtölsz, kend meg a feje-
det, az arcodat pedig mosd meg. Ne lássák 
az emberek, hogy böjtölsz, csak Atyád, aki 
a rejtekben van; és Atyád, aki lát a rejtek-
ben, megfizet majd neked.” Mt 6,16-18  

Istennek a kegyelméből elkezdődött a 
nagyböjti időszakunk. Mindennapunk ro-
hanásai között álljunk meg. Merítsünk az 
egyház, fakasztotta forrásából. Mindezt 
tegyük természetes derűvel, könnyedség-
gel, nem, pedig fogcsikorgatva.   

Nagyböjt számunkra egy olyan lehető-
ség, ahol a lelkünk felfrissül, és ez által 
Istennek használható eszközévé válha-
tunk. Valójában mit keresünk ebben az 
időszakban?  Hová tartunk?  Merre van az 
igazi otthonunk? Ha netán már elfelejtet-
tük itt a kedvező alkalom a rendrakásra.  
Honnan jöttünk? Hová Megyünk? Miért 
vagyunk?  Az életünk alapkérdéseire pró-
báljunk meg választ találni.  

Egy idősbácsi autóbusszal beutazott a 

faluból a városba. Leszáll az autóbuszról, 
körülnézett és megkérdezte magától: Mi-
nek is jöttem ide? Nem jutott eszébe. Nem 
volt más lehetősége a következő járattal 
visszafordult és haza érkezett szerettet 
otthonába. A feleségétől megkérdezte: 
Asszony, miért is mentem be a városba? 
Rögtön meg is beszélték az utazásának a 
célját. A megtörtént esetben nem az a 
probléma, hogy elfelejtette az utazásának 
a célját, hanem az lett volna a baj, ha nem 
tudja, merre van a családi otthona.  Mi 
tudjuk, hogy hol van az otthonunk? Tud-
juk, hogy ki vár ránk? Tudnunk kell, hogy 
a menyország számunkra az igazi otthon 
és Isten vár ránk, mint ahogy feleség várta 
haza az idős férjét.   

Nagyböjt alkalmával Isten különös aján-
dékkal lep meg. Eszünkbe juttatja, hogy 
Krisztussal nem az tud igazán egyesülni, 
aki állandóan szomorú, aki állandóan si-
ránkozik, hanem az, aki a szenvedésben is 
képes látni a kiutat, a fájdalmak között is 
mindig tudja, hogy Isten vele van, hordoz-
za terhét, ha látja a legnagyobb sötétség-
ben is a fényt.  

(folytatás a 3. oldalon) 



ÉLET 2

 Márciusi események  
 

Könyvbemutató 
2021. március 2-án, kedden este 19 
órától Laczkó-Szentmiklósi Árpád 

bemutatja a  Hegyek varázsa  
című könyvét. 

Helyszín a Balás Gábor  
Művelődési Ház 

 
Bábszínház 

2020. március 9-én, kedden 12 órától 
a gyergyószentmiklósi HalVirág Báb-
színház bemutatja a Diófácska című, 

csángó népmese nyomán készített 
bábjátékát. 

Helyszín a Balás Gábor  
Művelődési Ház 
Jegyek ára: 6 lej 

 
A Bekecs Néptáncszínház és a 

Tokos Zenekar 

2021. március 14-én, vasárnap este 
19 órától a Bekecs Néptáncszínház 

bemutatja a Reliktum című  
néptáncműsorát. 

Közreműködik a kolozsvári  
Tokos zenekar! 

Helyszín a Balás Gábor  
Művelődési Ház 

Jegyek ára: 10 lej illetve 20 lej. 
 

Emlékezés az 1848-as  
Szabadságharcra 

Programtervezet: 
8.00: Lovastoborzó 

11.00: Szentmise, utána koszorúzás, 
valamint ünnepi beszéd a hősök em-

lékművénél  
12.00: Ünnepi műsor a hősök emlék-

művénél!  
Közreműködnek iskoláink tanulói, a 
„Sirülő” Néptánccsoport, valamint a 

felnőtt fúvószenekar. 

 

Az előadások ideje alatt a maszk 
viselése és a szociális távolság  

megtartása kötelező! 

FELHÍVÁS 
 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy 2021. február 25. és március 25. 
között, a 153 D jelzésű megyei út (a 
Csokigyártól lefele), hídépítés miatt 
le lesz zárva. 
 

Türelmüket és megértésüket  
köszönjük! 

FELHÍVÁS 
 

Felhívjuk azon személyek figyelmét, akik 
a www.ghiseul.ro felületen fizetik be a közúti büntetéseiket, hogy tün-
tessék fel a jegyzőkönyv számát és dátumát is a megfelelő helyen. 

Bíztatjuk az érdekelteket, hogy használják 
a www.ghiseul.ro felületet a helyi adók, illetékek és büntetések befize-
tésére. 

«  Adóhivatal 

Diófácska 
csángó népmese nyomán írta Borsos 

Virág és Tamás Boglár 
 

Játsszák: Baricz-Tamás Imola, 
Borsos Virág, Tamás Gyopár 
Ének: Kedves-Tamás Hanga 
Díszlet: Tamás Anikó 
Bábok: Borsos Virág, Tamás  
Anikó 

 
Gonosz mostoha és mostohatest-

vér keseríti meg Annácska életét, 
aki mindvégig szolgálatkész, segít 
mindenkinek. Bár a vírusveszély 
elmúltával feloldják a kijárási tilal-
mat, ő akkor sem mehet templom-
ba, dolgoznia kell, válogatnia. Ba-
rátai, a filibók kakas és a 
szűkszavú malac is tehetetlenek, 
oly lehetetlen a mostoha kérésének 
teljesítése. 

Elkeseredésében édesanyjára 
gondol, aki megjelenik, és segít a 
nehéz helyzetben. Ja, hogy 
miből, hogyan és mivé lesz a dió-
fácska? A bábelőadásból kiderül. 

http://ghiseul.ro/
http://ghiseul.ro/


3ÉLET 

Nagyböjt 

(folytatás az 1. oldalról) 
 

Amikor szenvedésünkben Istenhez kiáltunk jó tudni, 
hogy a mindeneket szerető ott van és segít rajtunk. Nem 
láthatjuk, szemtől szembe az Istent mégis beszélünk hoz-
zá, mert tudjuk, hogy válaszol.   

Mi Jézus nyomában járunk? Vége a farsangnak. Le az 
álarccal! Nézz a lelki tükörbe. Ismerd meg önmagad, úgy 
ahogyan az Isten lát téged. A nagyböjti szent idővel az 
egyház nem ünneprontó akar lenni. Nem játszhatunk 
mindig szerepet. Hozzászokunk az álarchoz. Elfeledjük 
az eredetit, az istenarcot, pedig a saját képére teremtett az 
Isten bennünket. Nagyböjt nem más, mint az Istenarc 
restaurálásának az időszaka. Hogyan? Jézustól tanulva. Ő 
megkeresztelkedése után nem kezd el tanítani, nem tesz 
csodákat, hanem a pusztába kimegy. Negyven napon át 
böjtöl és imádkozik.  

Próbáljuk meg a nyelv böjtjét. Legyünk csöndben, 
mindennap legalább fél órát vonulunk félre a családtól, a 
munkától. Ezen cselekedet gyakorlásából lesz az értékes 
szó, az átgondolt cselekedet. Légy csendben! Engedd 
Istent is szóhoz jutni az életedben! Figyelj rá! Adj alkal-
mat, hogy válaszoljon kérdéseidre. A csend után imád-
kozz, teremts kapcsolatot alkotóddal. Boldog karácsonyt, 
újévet szinte mindannyian örömmel kívánunk egymás-
nak. Kívánjunk most boldog nagyböjtöt! Miért jogos ez a 
kívánság? Mert a böjtben rányílik a szemünk Istenre, az 
ő csodáira. Megéljük, hogy mennyire szeret. A nagyböjt 
az adakozás iskolája. Istennek adunk imát, hitet törvényei 
megtartását, szentírásolvasást, keresztúti ájtatosságok 
felajánlását. Egymásnak ajándékozunk türelmet, figyel-
mességet, szelídséget, megbocsátást.  

Egy pap repülőtéren van és Kínába szeretne utazni: 
Mi a végső célja az utazásának? - kérdezi tőle az egyik 
reptéri alkalmazott. A Mennyország – mondja mosolyog-
va. Komolyan kérdeztem! A pap folytatja, komolyan is 
gondoltam. Most Sanghajba megyek ugyan, de a végső 
utazásom célja a Mennyország. És van jegye is az útra? 
Kérdi a reptéri alkalmazott. Igen. Jézus Krisztus több 
mint 2000 éve megváltotta. Nekem csak át kell vennem 
tőle. Az útiköltséget is rendezte? – kérdi a hölgy. Igen, 
kifizette, a keresztfán. Számunkra is Jézus küldött egy 
repülőjegyet. Az úticélunk a Mennyország.   Tőlünk 
függ, hogy élőnk-e a lehetőséggel. Utazás előtt mindig 
készülni szoktunk. A nagyböjti időszak is lehet, egy ké-
születi idő a vele való kapcsolat elmélyítésére és találko-
zására.   

Nagyböjtben vizsgáld meg, milyen a hited? Van-e 
szeretet benned? Gyakran teszel jócselekedeteket? Meny-
nyire tiszta a szíved? Mivel a tisztaszívűek meg látják az 
Istent. 
Néhány ötlet a böjtölésre. Gyakorold a szem böjtjét: ne 
nézd sokat a televíziót vagy ne használd sokat az interne-
tet.   
A száj böjtje: ne beszélj sokat, ne mondj senkiről rosszat.   
A fül böjtje: kerüld a zajt, keresd a csendet.  

Mindenkinek, sok kegyelmet kívánok ebben az idő-
szakban és engedjük, hogy Isten fel tudja frissíteni a lel-
künket. 

« KOVÁCS ISTVÁN-LÁSZLÓ segédlelkész 

 Jeles Napok Márciusban 
 

Kikelet hava - Tavaszelő hava– Böjtmás hava 
 

Március 8. - Nemzetközi Nőnap 
1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és 

konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és 
munkaidő csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztu-
sában Koppenhágában Clara Zetkin javaslatára elhatároz-
ták, hogy Nemzetközi Nőnapot tartanak. 

 
Március 9. - Franciska Napja 

Azt tartják, hogy amilyen az időjárás Franciska napján, 
olyan lesz egész márciusban.  

 
Március 12. - Gergely napja 

A naphoz kapcsolódó legismertebb népszokás a ger-
gelyjárás.  Ezen a napon emlékeztek I. Gergely pápára, 
az iskolák patrónusára. Eredete a XVI. századra nyúlik 
vissza, amikor a tanulók maguk és tanítóik számára 
adományokat gyűjtöttek. Ezen a napon a gyerekek vi-
dám jelmezes felvonulással, köszöntők éneklésével és 
dramatikus játékokkal emlékeztek Gergely pápára, be-
mutatták az iskolai életet, az új tanulókat iskolába hívo-
gatták, kosarukba pedig adományokat gyűjtöttek.  

Gergely napjához időjárás- és termésjóslás is kap-
csolódott. Ismert szólás van arra, ha ezen a napon esik a 
hó: “Megrázza még szakállát Gergely.” 

 
Március 15. - Nemzeti Ünnep 

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 
ünnepe; Magyar Sajtó napja; 

Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ün-
nepeljük. Jelképpé vált, nemzetünk szabadság szeretetét 
fejezi ki. Március 15-én minden megemlékező kokárdát 
tűz ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom nyo-
mán keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek 
először nemzeti színű szalagot. 1848-ban ezen a napon 
tört ki a forradalom Pesten, és ekkor nyomtatták ki az 
első szabad sajtó termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti 
Dalt 
 

Március 18., 19., 21. - Sándor - József - Benedek  
Napja 

A néphit úgy tartja, hogy ezek a napok vetnek véget a 
hosszú, hideg télnek és ekkor veszi kezdetét a termékeny 
tavasz: “Sándor, József, Benedek zsákban hozza a mele-
get.” “Ám ha üres ez a zsák, nem kapod csak a harmadát”.  
 

Március 21. - Benedek Napja 
A „hivatalos” tavaszkezdés, azaz a tavaszi nap-éj 

egyenlőség napja.  
 

Március 25. - Gyümölcsoltó  
Boldogasszony Napja 

Jézus fogantatásának ünnepe. Egyike az év legjelentő-
sebb Mária-ünnepeinek. E nap alkalmas a fák oltására, 
szemzésére. Gyimesben úgy hitték, ha ezen a napon rossz 
idő van, akkor rossz tavasz várható.  

 
Forrás: https://jelesnapok.oszk.hu/prod/honap/03 
http://kossuthsuli.lapunk.hu/ 



  4  KÖZ 

Tájékoztató a mezőgazdasági támogatásokról 

« LACZKÓ  MARGIT-HAJNAL és PÁL MÁRA 

2021. február 22-én az APIA munkatársai tájékoz-
tatót tartottak a gyergyóremetei gazdáknak. Jelen 
volt Csavar Zsolt, Cata Emil Csaba, a Megyei Mező-
gazdasági Igazgatóság részéről Romfeld Zsolt, vala-
mint Laczkó-Albert Elemér, községünk polgármeste-
re. 

Csavar Zsolt mérnök úr beszámolója szerint 2020-
ban 758 támogatási kérelem volt benyújtva Gyer-
gyóremetéről, 4480 ha mezőgazdasági területre. 41 
gazda igényelt összesen 750 db. fejős tehénre, egy 
gazda kért húsmarhára és 13 gazda 1450 db. juh után 
kapott támogatást. 

Ismertette a 2021-es évi mezőgazdasági támogatá-
sok feltétel rendszerét, amely az elmúlt évekhez ké-
pest nem sokat változott. A kérések letevésének idő-
szaka 2021. március 1- május 17. Idén is egységes 
kérelmet nyújthatnak be a gazdák, amelyben a terü-
letalapú és a különböző állattámogatásokat egyben 
igényelhetik. Területalapú támogatásra jogosult, aki 
rendelkezik min. 1 ha földterülettel, amelyben a par-
cellák nagysága nem lehet kisebb, mint 0,30 ha és 
ezt igazolni tudja a mezőgazdasági nyilvántartóból 
kiállított igazolással. Legelős területre csak az a gaz-
da kérhet támogatást, akinek van saját állata beje-
gyezve az állatorvosi nyilvántartóban. Kaszálós terü-
letre kaphat támogatást, aki nem rendelkezik saját 
állattal. Ebben az esetben augusztus 1-ig le kell ka-
szálni a füvet és október 15-ig el kell számoljon a 
széna értékesítéséről az APIA fele. A széna eladását 
a polgármesteri hivatalban kiváltott termelői igazol-
vány és kereskedelmi könyv alapján tudják igazolni. 
Kiemelte a területek pontos azonosításának fontossá-
gát. Mivel a támogatható területek (fizikai blokkok) 
természetes határok – patakok, árkok, bozótok, fával 
benőtt területek- által vannak behatárolva, ezért a 
használatban lévő terület és a támogatható terület 
nagysága nem minden esetben egyezik meg. A fél-
holdas parcellákra nem lehet támogatást igényelni 
még abban az esetben sem, ha 0,30 ha-nak nyilatkoz-
zák. Ez rendszeresen bonyodalmakat okozott az el-
múlt esztendőkben. Ennek elkerülése végett kérjük, 
hogy vegyék komolyan a parcellák pontos azonosítá-
sát.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem csökkenhet a tá-
mogatásra beadott gyepterület nagysága ugyanakkor 
nem szabad támogatott gyepterületet felszántani.  

A darabszámos állattámogatás feltétele, hogy leg-
kevesebb 3 db. 16 hónapot betöltött szarvasmarha 
után igényelhető. Juhok esetében legkevesebb 50 db. 
anyajuh vagy 25 db. Kecske kell legyen a gazdaság-
ban. Új gazdaság esetén a referencia időszak 2020. 
március 1- 2021. február 28.  

A tejkontrollos támogatáshoz szükséges igazolás 
az egyesülettől, láttamozva az ANZ részéről és min-
den állatnak az útlevele (pasaportja). Szükséges az 
érvényes szerződés másolat a tejfelvásárlóval. Direkt 

tej eladásnál a februári vagy a márciusi számlát kell 
az iratcsomóba tenni. Minden fejőstehén után borjú 
kell legyen bejegyezve az állatorvosi nyilvántartó-
ban. A húsmarha támogatás feltétele: minimum 10 
darab legfeljebb 12 éves kell legyen a gazdaságban. 

Romfeld Zsolt a biogazdaság feltételeiről tájékoz-
tatott.    A bio gazdálkodás az APIA-s támogatástól 
külön kezelendő. Abban az esetben, ha a gazdák bio 
minősítést igényelnek területeikre vagy állataikra, az 
engedély kiváltása után be kell jegyeztessék a gazda-
ságukat a Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságnál. 
Két éves átállási időszak után kapják meg a bio mi-
nősítést. Amennyiben bio gazdaként igényel támoga-
tást az APIA-tól öt éves szerződést kell aláírjon, 
amelyben vállalja, hogy a parcellák nagysága és be-
azonosított pozíciója nem változhat. Ellenkező est-
ben vissza kell fizesse az addig kapott támogatást. A 
bio gazdaság alapfeltétele, hogy meghatározott mi-
nőségű és mennyiségű vegyszert használhatnak a 
szántóterületeken, amelyet minősített vegyszerező 
cég végezhet el. Kaszálós területen egyáltalán nem 
vegyszerezhetnek, műtrágyázhatnak. A természetes 
trágya használata is szabályozva van. Az állatok ese-
tében a bio gazdaságban csak bio minősítéssel ren-
delkező területről származó takarmányt használhat-
nak, a silózott takarmányt tilos adni az állatoknak. 
    Hasznos tudnivalók a támogatással kapcsolatosan: 
• a kéréseket személyesen március 1- május 17 kö-

zött lehet letenni a Polgármesteri Hivatalban 
• munkanapokon az ügyfélfogadási időben 
• a tumultus elkerülése végett, és a járványhelyzet-

re való tekintettel előzetes programálás szerint 
egyenként kell mindenkinek megjelenni a kijelölt 
időpontban 

• a maszk viselése és a fertőtlenítés kötelező 
• a kérelmezőnek magával kell hoznia: érvényes 

személyi igazolvány, állatok esetében állatorvosi 
igazolás vagy piros kártya, az állatok útlevele
(pasaportja). 

• Banki számlakivonatot csak abban az esetben 
kell hozzanak, amennyiben a tavaly óta más 
bankban nyitottak számlát. 

A kérelem benyújtása előtt kérjük, hogy rendezzék 
adótartozásukat.  

A jó együttműködés érdekében, kérjük hogy pon-
tosan jelenjenek meg a kért időpontban. 



5       KOR 

Néhány gondolat Remete letűnt építészeti örökségéről 
A remetei kulturális élet számos 

elemét erősíti identitásunknak, az 
elmúlt években több területen történt 
előrelépés. Azonban egy területen 
súlyosan károsodott a helyi kultú-
ránk a XX. század második felében, 
ez pedig az építészeti nyelvünk rész-
beni elvesztése, és a helyébe maradt 
űr, gyakran torz tartalommal való 
feltöltése. A gyergyói térség a XIX. 
század végén és a XX. század elején 
bírt a legsajátosabb, legkiforrottabb 
építészeti kultúrával. Ez egy fenyő-
fából építkező és római katolikus 
hitelveket tükröző népi építészet 
volt. A fagerendás hosszúház, a fara-
gott tornác, székely kapu, fedett ke-
rítés, a csűrös istálló és egyéb mel-
léképületek mind-mind sajátos stí-
lusjegyeket hordoztak magukon. 
Minden mindennel összefüggött, 
egymást kiegészítette és jelentéssel 
bírt. A ház bütüjére „lélekmadarat” 
faragtak, ami a Szentlélek házat vé-
dő szerepét domborította ki. A bejá-
ratok felett női és férfi identitású, 
tulipánban vagy liliomban végződő 
lélekmadarak tartották távol a ron-
tást a háztól. A tornác záró gerendája 
alatt egy-egy széles és hosszú desz-
kából kifaragott, levélindás minta 
vonult végig, ez volt a „bölcsesség 
kígyója”, ami egy levelekkel álcázott 
kígyótestet ábrázolt, hogy bölcsessé-
get hozzon a házra. Tehát egy kora-
beli házról leolvasható volt a helyi 
közösség hiedelemvilága, az utolsó 
deszkabevágás sem volt csupán rög-
tönzött dísz. Az épületek, az udvar 

berendezése tükrözte a helyi viszo-
nyokat, a gyergyói táj része volt, a 
kék-zöld színben fénylő fenyőerdős 
hegyoldalak színskáláinak kellett 
megfeleljen. 

A XX. századi polgárosodás, ké-
sőbb pedig a kommunista diktatúra 
idején fokozatosan kopott ki az a 
tudás, ami miatt addig fontos volt e 
motívumkincs használata. Az embe-
rek elfelejtették a faragott intarziák 
jelentéseit és innentől kezdve csupán 
díszítőelemet láttak bennük, ami ma-
ga után vonta ezek stilizálódását és 
az esztétikai romlást. Ha valami nem 
szép, az onnantól kezdve nem kell 
többé. Az 1960-as évektől a kocka 
ház megjelenése miatt eltűnt a tornác 
(a több funkcióval bíró, külvilágot és 
belvilágot összekötő köztes tér), ké-
sőbb pedig a fát felváltotta a tégla. 
Munka nélkül maradtak az ácsok és 
velük együtt veszett el sok esetben a 

tudás is. Ha a lakóházakat nézzük, 
Remetén az elmúlt 50 évben gyakor-
latilag leromboltuk az építészeti 
örökségünket! Újabban elmegyünk 
Elzászba, megcsodálni a gerendahá-
zakat. 

Azóta kialakult egy állandóan 
útkeresésben lévő, kiforrott formákat 
nem találó, egyénieskedő építkezési 
mód. Mindezt betetőzi a legújabb 
divat: a selejt anyagból készült pléh-
kerítés, aminek ha nekirohan egy 
kóbor kutya, már behajlik. 

Mit kellene tenni? Újra visszata-
lálni elfelejtett építészeti öröksé-
günkhöz. Miért? Mert sok évszázad 
alatt kiforrott stílus, minden sallang 
nélküli, letisztult forma és szépség 
jellemezte. Csak meg kellene látni 
eredeti pompájában, kipróbált, mű-
ködő dolog. Ha több különböző régi 
tornácos ház stíluselemeit összeke-
verjük, és úgy építkezünk, amennyi-
ben minden a helyére kerül, akkor 
sem tud hamis lenni, mert mind-
egyik elem önállóan megáll a lábán 
(a tornácdeszka minta, a lélekmadár, 
az oszlopminta stb.). Mára már alig 
maradtak fenn ilyen házak, melyeket 
könnyűszerrel lebontunk, mert öre-
gek, feketék, rozogák, kicsik és om-
ladoznak is, jelen állapotukban nem 
elégítik ki igényeinket. Nyilvánvaló, 
hogy mivel megszakadt egy folya-
mat, nem lehet sehová visszatérni a 
múltba. Tehát a kiforrott stílusele-
mek felhasználásával kellene újat 
teremteni, visszatalálni a funkciona-
litáshoz. Pl. nem azért volt rég min-
den ház téglalap alakú, mert az volt 
a divat, hanem mert többek között a 
hosszú, napsütötte oldal miatt mele-
gebb volt a ház és a keskeny udva-
ron elfért előtte egy gyümölcsfasor 
is, ami télben átengedte a napfényt, 
nyárban pedig árnyékot tartott.  

Valójában érzi a mai kor fiatal-
embere, hogy valami nincs rendben, 
mivel rombolva épít. Mindig először 
energiáit a korábbi generáció épüle-
teinek lebontására fordítja, mielőtt 
építkezni kezd.  

De ha nem talál egy időtálló stí-
lust, akkor az ő gyermeke ugyanúgy 
rombolni fog, mielőtt építkezni kez-
dene. És a mókuskerék folytatódik, 
hihetetlen mennyiségű energiát és 
pénzt emésztve fel értelmetlenül. 

 
(folytatás a 6. oldalon) 

« A bölcsesség kígyója egy bakói házon 

« Bakos Dénes újonnan épített kapuja előtt, 1940-es évek eleje 
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(folytatás az 5. oldalról) 
 
 Ezért fontos, hogy a néhány megmaradt házat és csűrt 

ne bontsuk le, vagy legalább ne kerüljön el a faluból, pró-
báljuk meg valamilyen módon újra használatba venni (pl. 
nyári konyha, vendégház). Így ezek a jövőbeli építészeti 
megújulás alapját képezhetik, hiszen van hová nyúlni. 

Emellett segítenek a 
témával foglalkozó 
néprajzkutatók, építé-
szek és a régi háza-
kat, utcaképeket áb-
rázoló fényképek, 
melyeket szeretnénk 
összegyűjteni. Gon-
doljunk bele: egy 
régi gerendaházhoz 
minden egyes fenyő-
fát gondossággal vá-
logattak ki az erdő-
ben és ősszel vagy 
télen vágták ki, mivel 
így tartósabb volt a fa 
anyaga. Otthon pa-
lankáccsal faragták 
ki, hónapokon ke-
resztül. Minden 

egyes gerenda a házi ember vagy az ács egyéniségét tük-

rözte. Miután felépült a ház és amennyiben jó kezű ácsok 
dolgoztak rajta, a formás gerezdek látványa művészeti 
élményt nyújtott. 

Egy új építészeti kultúra kialakítása nagyon hosszú 
idő, több generáció munkája. Miért kezdjük újból, ha 
egyszer már ezt megtették őseink? Az sem megoldás, ha 
más épített örökségét másoljuk le, mert az sosem lesz a 
miénk, nem a mi identitásunk része, nem a mi egyénisé-
günket tükrözik a formák. Még egy udvarhelyi reformá-
tus vagy unitárius, cserefából készült székely kapunak 
sincs sok köze Gyergyóhoz, a fenyőfából készült, a nap-
kultuszra utaló lélekmadaras kapuhoz.  

Őseink hagyatékának modern feldolgozásával köny-
nyűszerrel tudnánk újrateremteni egy építészeti stílust, 
újra egységes, karakteresebb arculatot adni utcáinknak, 
esztétikusabb, tájba illőbb települést teremteni, a mi szín-
világunknak megfelelően. Ehhez újra meg kell tanulni és 
értékelni a régi építészeti formák jelentéstartalmát, hogy 
újra beszéljenek hozzánk, üzenjenek nekünk. Többek 
között az ácsoknak és az asztalosoknak is (amennyiben 
elfelejtették) el kell sajátítaniuk ezt a tudást, hogy meg-
rendelőiket motiválni tudják. 

Mi lenne a siker? Ha a mi generációnk olyan lakóhá-
zakat tudna építeni, hogy a következő generáció értékes-
nek és szépnek lássa, nem lerombolná le és nem építkez-
ne 10 évig utána, hanem egyszerűen beleköltözne, mint 
sok más helyen, főleg Nyugat-Európában, amit annyira 
szeretnénk követni. « NAGY JÓZSEF 

« Lélekmadár a néhai Szabó János házán 

Állt a farsang, tolódott a bál.   
 

„Áll a farsang, áll a bál” hangzott el 
a csujogatás minden farsangkor, ám a 
2021-es esztendő ezen a téren is szin-
te mindent befagyasztásra kényszerí-
tett. 

Szinte hihetetlen, hogy már 18 me-
gyei farsangbúcsúztatón vettünk 
részt. A 19-en is részt vállaltunk, de 
ezalkalommal csak vírtuálison 
„maszkuráztunk”. 

A tavaly még Gyergyószárhegyen, 
pontosabban Güdücön múlatott a cso-
port és búcsúztattuk a telet vendéglá-
tóinkkal. Tele tervekkel és nagy szer-
vezőkedvvel vették át a csíkborzsova-
iak a „stafétát”, ám végül be kellett 
lássák, hogy a bevállalt 2021-es Har-
gita Megyei Farsangbúcsúztató leg-
jobb esetben is csak 2022-ben lesz 
megtartva. 

Az utcai vonulásokat is megszer-
vezték néhány faluban, de a szokásos 
nagy megyei farsang elmaradt. He-
lyette, zömében online módban zaj-
lottak az események. 

Konc király szelleme ez alkalom-
mal csak vírtuálisan jött vissza kö-
zénk, illetve most felfrissíthettük az 
eltelt 18 megyei- illetve legalább 
ugyanennyi helyi farsangbúcsúztató 
emlékeit. 

A helyi kábeltelevizióban megnéz-
hettük a 2014-es helyi farsangbúcsúz-
tatót, amelyet a szomszédos Gyer-
gyóditróval, illetve testvértelepülésük 
képviselőivel a budajenői hagyo-
mányőrzőkkel közösen tartottunk. 

A facebook használói több mint 
115 foto által tekinthettek vissza em-
lékeik sorában, egészen a 2009-es 
farsangbúcsúztatóig. 

Amikor 2003-ban 13. településként 

bekerültünk a meghívott települések 
sorába tudtuk, hogy a hagyományte-
remtés terén tudunk ott lenni ebben a 
társaságban. 

2011-ben Gyergyóremete látta ven-
dégül ezt a megyei szintű rendez-
vényt és így tíz év távlatából, az ez 
idő alatt szerzett tapasztalatok és lá-
tottak alapján büszkén állíthatom, 
hogy Gyergyóremete túlszárnyalta 
önmagát és vendégfogadásból jelesre 
vizsgázott. 

A hagyományossá vált Nagykorúsí-
tó farsangi bált sem tudtuk megszer-
vezni, de reményeink szerint az év 
második felében pótoljuk ezt a hiá-
nyosságot, ha a vírushelyzet megen-
gedi. 

A 2003-ban születettek, vagyis 
azok, akik abban az évben születtek 
amikor először részt vehettünk a me-
gyei farsangbúcsúztatós seregszemlén 
nem lehetnek szegényebbek egy ilyen 
életre szóló szép emléknappal. Ezzel 
tartozunk nekik, de ők is tartoznak 
nagykorúakhoz illő viselkedésükkel a 
község és annak lakói iránt. 

Az élet megy tovább. Reméljük 
megérjük a 2022-es farsangot is és 
akkor más körülmények között ünne-
pelhetünk, emlékezhetünk, 
„maszkurázhatunk”. Adddig is adjon 
Isten egészséget és jó kedvet! 

Bakai 

« „Víg farsangot!” 

« Konc király temetése 
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« ROMÁN BÁLINT 

25 éves házassági évforduló 

Az évek múlásával a ránc elmélyül, a papír megsár-
gul, de a szeretet, ha igaz, soha nem fakul. A kötés életre 
szól. 

Visszatekintve az elmúlt időszakra, mondhatjuk, hogy 
egy rögös utat jártunk be. A hátunk mögött hagyott idő 
rengeteg kellemes, örömteli és boldog percet tartalma-
zott. Nyilvánvalóan az élet, kevésbé jó élményeket is 
tartogatott számunkra, viszont a problémák megoldása 
mindig megerősített minket és a családunkat egyaránt 

Ez egy újabb mérföldkő minden ünnepeltnek. Innen 
elgondolkodhatunk, hogy mit tettünk jól, esetleg rosszul, 
illetve még mindig van időnk kijavítani a hibáinkat és az 
elmulasztásokat.  

Örülünk, hogy részt tudtunk venni az eddig megszer-
vezett házassági évfordulókon. Megmosolyogtat a gon-
dolat, hogy az idő múlásával mindig egy kicsit előrébb 
ültünk a padokban.  

Reméljük, hogy Isten akaratával a jövőben is tovább 
ünnepelhetjük, megköszönhetjük egymás, szeretetét, 
segítségét és kitartását a házas életben. 
 

Házassági évfordulók 

Dicső aranylakodalom            
 

A   házasság egy férfi és egy nő közötti tartós élet-
szövetség, az élet forrása és a szeretet bölcsője. A há-
zasság szentség, isteni kegyelem által kezdeményezett 
és a felek kölcsönös beleegyezésével létrejövő életkö-
zösség, amely élethosszig tartó elköteleződés. 

A fentiek tudatában vettek részt az ötvenéves házas-
ságukat jubiláló 11 házaspár, a február 14-én tartott és 
községünkben már régóta hagyományos jubiláló ünnep-
ségen. Bár eltelt 5 évtized a házasságkötéstől, mégis 
izgatottan vártuk azon a vasárnapon a Szent Lénárd 
templomunk harangjainak hívó hangjait, amelyek az 
ünnepélyes szentmise kezdetét jelezték. 

Ötven évvel ezelőtt, fiatalon nagy izgalommal léptük 
át templomunk küszöbét, örök hűséget fogadva egymás-
nak. Szinte hihetetlen, hogy milyen gyorsan eltelt az idő 
és beértünk az idősek korába. 

Az ötvenéves házasságot Aranylakodalomként emlí-
tik és valóban az hiszen bearanyozta házaséletünket drá-
ga gyermekekkel és gyönyörű unokákkal. A hosszú há-

zasélet alatt közösen osztottuk az örömöket, közösen 
küzdöttük le a felmerülő nehézségeket és betegségeket, 
és nagy hálával tartozunk a Jó Istenek a kapott kegyel-
mekért, amellyel mindvégig segített a házaséletünk so-
rán.      

Az ember életének minősége nagymértékben függ 
attól, hogy milyen tartalommal tölti meg. Ezt vezérelje 
mindig a szeretet és ennek egy szép gesztusa mikor 
megszervezik az 50 éves házassági évfordulókat, ami-
kor őszülő fejjel meghatottan idézzük fel a meghitt pil-
lanatokat, gyermekeink, unokáink, szeretteink körébe. 
Sajnos az idei jubilálást beárnyékolta a vírus járvány, 
melynek következtében a járványügyi szabályok miatt 
kevésbé volt ünnepélyes az esemény és sokunknak ide-
genben lévő szeretteink nem lehettek velünk, ezekben a 
meghitt pillanatokban, csak lélekben, az online vonalon 
adott lehetőségek keretében.  

Meghitt ünnepség volt nemcsak az 50 éves jubilálók-
nak, hanem a szentmisén résztvevő többi jubiláló házas-
társak számára is, akiknek kívánjuk, hogy ők is érjék 
meg ezt az évfordulót.  

Köszönetet kell mondjunk elsősorban a Plébánia Hi-
vatal munkaközösségének, akik Bakó Antal plébános úr 
irányításával megszervezték ezt az ünnepséget és kö-
szönet a plébános úrnak a szentmisén elhangzott kö-
szöntőjéért és az áldásért, amelyet adott ránk.  Nem 
utolsó sorban mondunk köszönetet mindenkinek, akik 
hozzájárultak az ünnepséghez, virággal és nagy szere-
tettel köszöntöttek minden jubilálót. 

Az ötvenedik házassági évfordulónál nincs szebb és 
hálásak vagyunk, hogy voltunk olyan szerencsések és 
félévszádon át valaki kezét foghatjuk.  

Cikkemet egy versidézettel zárom, nagy magyar köl-
tőnk Ady Endre szavaival: 
“Már vénülő kezemmel / Fogom meg a kezedet, 
Már vénülő szememmel / Őrizem a szemedet. 
Nem tudom, miért, meddig / Maradok meg még neked, 
De a kezedet fogom / S őrizem a szemedet.” 

« BRASSAI IBOLYA 
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Interjúalanyunk György Lívia, a 
No Sugar énekesnője, aki zeneka-
rával A Dal 2021 legjobbjai közé 
jutott. 
 
Kezdjük a legelején: mesélnél a 
gyerekkorodról, majd az azt követő 
időszakról? 
Lívia: Gyerekként nagy álmokkal 
indulunk neki az életnek, én se vol-
tam ez alól kivétel. Már kiskorom-
ban nagy zenekedvelő voltam a 
szüleim által, így része volt a min-
dennapjainknak. Többnyire minden 
kislány szeretne énekesnő lenni, én 
is énekeltem a tükör előtt és elkép-
zeltem ahogy mindenki engem hall-
gat. :) Ami az évek alatt válto-
zott az az, hogy a színpadon, de 
elsőként a tánc világában képzel-
tem el magam. Na de, végül még-
sem úgy alakult. 
Visszagondolva, eszembe jutnak 
azok az évek, amikor tagja voltál a 
Gyergyóremetei “Sirülő” Néptánc-
csoportnak, majd a Step Dance 
Sportklub gyergyóremetei csoport-
jának is. Ezek mennyiben segítettek 
pályádon? 

Lívia: Ak-
koriban 
ezek a 
programok 
töltötték ki 
a szabad-
időm nagy 
részét, ez-
által nagy 
részben 
közre ját-
szottak, 
hogy még 
inkább fo-
kozódjon a 

zene iránti szeretetem. Visszagon-
dolva rengetek vidám emlék jut 
eszembe, nagyszerű társaság vol-
tunk és egy igen összetartó csapat. 
Hogyan indult a pályád? 
Lívia: Az énekes pályán váló elin-
dulásom talán a véletlen műve. 
Mert nem volt benne semmi nagy 
elgondolás egyszerűen csak jókor 
találkoztam jó emberekkel. Akkori-
ban hangszereken tanultam játszani 
és nem igazán volt tervben az ének-
lés, de egy alkalommal csak úgy ki 

szerettem volna próbálni magam 
benne és akkor alakult meg az első 
zenekarom, ahol énekesként pró-
bálkoztam. 
Volt-e más zenekarod? 
Lívia: Igen, a No Sugar előtt még 
egy, amit korábban már említettem. 
Itt szintén egy jó baráti társasággal 
próbáltam keresni az utam. 
Emlékszel, milyen volt az első talál-
kozásod ezzel a zenekarral?  
Lívia: Akkoriban nagyon fontolgat-
tam, hogy talán ez mégsem nekem 
való és lehet más célt kellene kitűz-
nöm. Úgy éreztem véget ért egy 
szakasz az éltemben és talán a ze-
nét is magam mögött kellene hagy-
nom. Új dolgokat tanulni, más 
irányba indulni, aztán elhívtak az 
első próbára és ott ragadtam. Maga 
a találkozás elég merev volt, idő 
kellett hozzá, hogy a csapat része 
legyek. 

Most, hogy a No Sugar zenekarral, 
részvételt nyertetek a Dal 2021 
azon szakaszába, amikor a legjobb 
40 produkció közül választják ki 
2021 legjobb magyar slágerét, mi-
lyen tapasztalatokat szereztetek? 
Lívia: Mindenképp egy jó tapaszta-
lat volt számunkra attól függetle-
nül, hogy nem jutottunk be az elő-
döntőbe. Érdekes volt látni, hogy 
hogyan készül egy ilyen műsor, a 
kulisszák mögötti történéseket. 
Számunkra jót tett, ebben az amúgy 
is kényszerpihenős időszakban egy 
kis zenélés, a TV-ben való szerep-
lés által, eljutottunk olyan emberek-
hez, akik eddig nem hallottak ró-
lunk, vagy lehet hallottak a rádió-
ban, de nem tudták kikhez kötni. 
Ma már tudjuk, hogy nem sikerült a 

következő szakaszra jutni. Milyen 
szájízzel tértetek haza. Melyek azok 
a tanulságok, amelyek építő jelle-
gűek lehetnek a folytatásban? 
Lívia: Amint már említettem, jó 
tapasztalat volt számunkra, ebben 
volt pozitív és negatív élmény is, 
nem szeretnék bele menni a részle-
tekbe, tanultunk belőle mindenképp 
és ez a tapasztalás biztosan segít a 
továbbiakban. 
Mivel foglalkozol mostanában? 
Lívia: Az elmúlt két évben szeret-
tem volna még valamit a zene mel-
lett és a választáson a Lábápolásra 
esett. Jelenleg gyógypedikűrösként 
dolgozom a hétköznapokban. 
Ha vissza tudnál utazni időben, és 
lehetőséged lenne a magyar zene-
történelemből bárkivel együtt dol-
gozni, ki lenne az? 
Lívia: Az időutazást nem nagyon 
bírnám valószínűleg tengeri beteg 
lennék.   
Ilyen vágyaim nincsenek, de én 
nagy Musical kedvelő vagyok és 
abban nagyon ki szeretném majd 
egyszer próbálni magam. Vannak 
kedvencek, akikkel, ha egyszerre 
állhatnék színpadra, hatalmas meg-
tiszteltetés és felemelő érzés lenne. 
Elég sokfele megfordult már a ze-
nekar. Tételesen végig futva a kon-
certjeiteken, merre jártatok eddig? 
Lívia: Az elmúlt pár évben sok 
helyre eljutottunk országon belül és 
Magyarország szerte is, a kis falu-
napi koncertektől egészzen a nagy 
fesztiválokig.   
Milyen sikereket értetek el külföl-
dön? Miben más a kinti közeg? 
Lívia: Elmondhatjuk, hogy Ma-
gyarországon is kezdünk ismerté 
válni, ez nagyrészt az ottani rádió-
knak köszönhető, meg sokat segí-
tett, hogy a Kowalsky meg a Vegá-
val két turnén vettünk részt. Az a 
tapasztalat, hogy kint az emberek 
jobban felszabadulnak a koncerte-
ken, nem nézik, hogy mit mond a 
szomszéd. 
Hogyan éled meg a sok utazással 
járó életmódot? 
Lívia: Nem is gondolná az ember, 
hogy ez milyen nehéz és fárasztó 
lehet.  

(folytatás a 9. oldalon) 

„…ha szabad lesz a „tánc”, akkor mi készen állunk.” 

« A No Sugar zenekar A DAL 2021 elő műsorában 

« A Step Dance tánccsoport tagjaként 



   9 ARC  

(folytatás a 8. oldalról) 
 
De nekünk ez is egy fajta áldozat és a tevékenység része, nem érez-
tem sosem tehernek.  
Régebben előfordult, hogy siránkoztam, de amióta ez a kényszerál-

lapot van, megfogadtam, hogy 
soha többé nem lesz egy rossz 
szavam sem, csak mehessek és 
énekelhessek. 
Hogyan zajlik a dalalkotás folya-
mata – a kezdetektől egészen a 
videóklipig – a zenekar esetében? 
Lívia: Általában úgy indul, hogy 
Boti, hozza a dalt, szöveggel, 
ének dallammal és kisérettel, amit 
majd közösen kidolgozunk, hang-
szerelünk. Azután stúdióban rög-
zítjük és kezdődik az ötletelés a 
videoklip anyagra, mikor megszü-
letett a koncepció, akkor jön a 
forgatás, majd az utómunka és 
már kész is. Röviden így zajlik, 
persze ez időben akár több hóna-
pot is felvehet. 
Mi volt a legjobb és a legrosszabb 

élmény a zenekar eddigi életében? 
Lívia: A legjobb élményeink közé a szakma vagy díjak, vagy díjak-
ra való jelölések tartoznak és olyan nagyon rossz dolgok nem tör-
téntek, amit pár nap elteltével nem felejtettünk volna el. 
Hogy látod a zene szerepét a mai világban? 
Lívia: Úgy gondolom, hogy a zene mindig is hatással volt az embe-
rek életére, a mai világban ez még jobban előtérbe kerül, talán a 
technikának is köszönhetően, kéznél van a telefon, amellyel már 
bármit, bármikor meg tudunk hallgatni, utazáskor, akár munka köz-
ben is, bárhol. Szóval a mai világban sokkal inkább a napi rutin ré-
sze a zenehallgatás, mint mondjuk 15 – 20 évvel ezelőtt. 
Milyen terveitek vannak az idei évben ebben a rendkívüli helyzet-
ben? 
Lívia: Mi úgy készülünk neki az idei nyárnak, mintha a járvány ad-
dig lecsengene, persze tudjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű, de re-
ménykedünk a korlátozások enyhítésében és ha szabad lesz a „tánc” 
akkor mi készen állunk. Emellett meg készülnek az új dalok, a har-
madik kislemezünket szeretnénk elkészíteni belátható időn belül. 
Befejezésként köszönjük neked és a zenekarnak, hogy sikereitekkel 
szebbé, hírnevesebbé tettétek Székelyföldet és ezen belül Gyergyót. 
Zárásként szeretnél-e üzenni valamit rajongóitoknak, falustársaid-
nak? 
Lívia: Elsősorban nagyon köszönjük mindenkinek, aki A Dal 2021-
es műsorban ránk szavazott. Nagyon hálásak vagyunk a sok biztatá-
sért.  Külön köszönet a Remetei Önkormányzatnak a támogatását. 
Most A Dal 2021-es vetélkedő alatt tudatosult bennem, hogy sokkal 
többen szeretnek és szurkolnak nekünk, mint azt én gondoltam vol-
na.  Rendszeresen kapok videókat a falubeliektől amikor a mi zené-
inket hallgatják. Nagyon jó érzés, hogy ezáltal része lehetek a min-
dennapjaiknak. Igyekezni fogok, hogy ezután is buszkék lehessenek 
rám a Remeteiek. 
 

Falak 

 
Zeneszerző: Bereczky Botond 

Dalszövegíró: Bereczky Botond 
 

Sose kérted 
Hogy más tegyen érted 

De néha felidézed 
Mennyi fájdalommal jár 

Hogy az utadon járj 
Nem is érted 

Hogy ez kiket sérthet 
Az egyediséged félted 

De a gond hamar rád talál 
Konokul eléd áll. 

  
Felőrlöd magad 

Ugyanazt a falat nyomod 
Az úgyis ellenáll 

Mindig van jobb, nagyobb 
Ék rögeszmék 

Így vagy jó, így vagy szép 
Csak hajtod magad 

Ugyanazt a falat nyomod 
Az úgyis ellenáll 

Mindig lesz jobb, nagyobb 
Ék rögeszmék 

Így vagy jó, így vagy szép. 
  

Csak azt várod 
Hogy eljön az álmod 
De a jelent bírálod 
Közben eltelik a lét 

Az emlék sok verejték 
A felismerés benned ébred 

Már tudod, hogy az élet 
Jót is tartalmaz nyomokban 

Úgy van jól, ahogy van. 

« A No Sugar „Falak” című dallal jutott A DAL 2021 legjobbjai 

közéd a több mint 400 produkció közül. « Az interjút PORTIK-BAKAI ÁDÁM készítette 



A Kereszthegy SK veretlenül zárta a B liga alapszakaszát! 

10         SPORT 

2020 decemberében téli szünet következett a terem-
labdarúgásban és ez közel két hónapos leállást jelentett 
a focicsapatok számára. A Kereszthegy Sportklub te-
remlabdarúgó csapata azonban, már január végén el-
kezdte a felkészülést és két barátságos mérkőzést is 
játszott. 

Felkészületi mérkőzéseiken mindkét alkalommal 
rangos ellenfelekkel mérték össze erejüket ugyanis az 
ország legjobbjainak sorában tartják nyilván a Csíksze-
redai Imperial Wet, illetve a Székelyudvarhelyi FK 
csapatát is. 

Így mondanom sem kell, nem győzelmi álmokkal 
utaztak el vendéglátóik otthonába, hanem finomítani a 
csapatjátékon egyes taktikák begyakorlása által. 

Csíkszereda csapatával 3-9 arányban, Székelyud-
varhely csapatával 5-8 arányban maradtunk alul.  

Azt pedig, hogy mennyire volt hasznos ez a tapasz-
talatcsere meglátszottak a folytatásban, ugyanis febru-
ár 5-7 között Marosvásárhely helyett Gyergyóremete 
adott helyet az alapszakasz záró fordulójának. 

Február 5-én Marosvásárhely csapatát 9-2 
(félidőben 3-2) arányban győztük le. 

Következő nap csoportrangadó következett a Gyer-
gyószentmiklósi Inter csapatával.  

Fiaink ez alkalommal sem bíztak semmit a véletlen-
re. Szoros védekezésüket egy-egy ellentámadással szí-
nezték ki és ez a taktika bevált ugyanis az első félidő 
végén már 4-1-re vezetett a gyergyóremetei csapat. 

A második félidőt idegesen kezdték vendégeink, ám 
mindenki ott folytatta, ahol abba hagyta.  

A Kereszthegy SK játékosai továbbra sem lazítottak 
a védelmükön és újabb gólokat szerezve egy percre 
sem tették kérdésessé a győztes nevét. 

Ebben a félidőben is hasonlóan alakult a gólok el-
oszlása és így 8-2-es hazai sikerrel zártuk a derbyt. 

A zárónapon azzal a Koronddal kellett játszanunk, 
amely addigi 11 mérkőzésén csak egy pontot szerzett. 

Az esélyesek nyugalmával játszottunk végig és ez-
alkalommal zömében azok kaptak játéklehetőséget, 
akik addig kevesebbszer léphettek pályára. Ám jó volt 
látni, hogy a második sorban is ütőképes játékosaink 
vannak és lehet rájuk is számítani. A 4-0-ás eredmény 
egy újabb sikernek a bizonyítéka és büszkén jelenthet-
tük ki, hogy a csapatunk veretlenül zárta a 12 mérkő-
zésből álló sorozatot. 
Íme a tabella végleges állása: 

A táblázatot böngészve megállapíthatjuk, hogy a 
csoport leggólerősebb csapata címet 6,66-os gólátlag-

gal egyértelműen Gyergyóremete csapata érdemelte ki 
illetve a legjobb védelmünk is nekünk volt, hisz mér-
kőzésenként 3 kapott gólátlaggal zártuk az alapsza-
kaszt.  
Az alapszakasz lezárult és a Kereszthegy SK csapata a 
döntő tornára készülhet, amelyre négy csapat érdemel-
te ki a részvételt, köztük – büszkén kijelenthetjük - 
Gyergyóremete csapata is. 

Ennek a tornának a résztvevői: a Gyergyóremetei 
SK csapatán kivül a nyugati csoport győztese a Temes-
vári CFR 1933, a keleti csoport győztese a Vráncsa 
megyei Ciorasti SC, illetve a három csoport legjobb 
másodikja a Dolj megyei Isalnita, amely jobb gólará-
nyának köszönhetően jutott tovább megelőzve a másik 
ugyanannyi pontos második csoporthelyezettet, a 
Gyergyószentmiklósi Intert. 

A négyes torna győztese egyenesen feljut a legfel-
sőbb osztályba, a második helyezett pedig osztályozót 
játszhat a feljutásért a Liga 1 legutolsó csapatával, 
amely több mint bizonyos a Kolozsvári CFF Clujana 
csapata lesz. 

A döntő torna helyszíne még bizonytalan, az időpont 
a jelenlegi programtervezet alapján 2021.március 19-
20-21. A márciusi megmérettetés főesélyese kimagas-
lóan a Temesvári CFR. 

A csoport második helyezettje címre viszont a másik 
három csapat egyformán esélyes. Na de ne vágjunk az 
események elé. Kíváncsian várjuk ki a végét és akkor 
húzzunk egy vonalat az idény zárásaként.  

Az viszont már most borítékolható, hogy a Gyer-
gyóremetei Kereszthegy SK története legsikeresebb 
évét zárhatja és mindezt egy olyan évben, amikor a 
hatodik játékos, a lelkes, a buzdításban jeles gyer-
gyóremetei szurkolótábor nélkül kellett véghez vinni 
ezt a sikersorozatot.  

Csapatunk a Románia Kupába is benevezett. A sor-
solás sajnos nem kedvezett, mert azt a Dévai Autober-
gamo-t kaptuk ellenfélül a nyolcaddöntő keretében, 
amely a harmadik helyen zárta az alapszakaszt a leg-
felső osztályban. 

A mérkőzést Foksányban kellett lejátszanunk és 0-2-
es első félidő után 2-6-os, tisztességes vereséggel bú-
csúztunk a kieséses vetélkedő ezen a szakaszában.   

Jövőre talán jobban mellénk áll a szerencse és akkor 
a kupaszereplésünk sem lesz ilyen rövid. 

Köszönjük fiúk. Hajrá Kereszthegy SK!  

 
Bakai 

1. Gyergyóremetei Kereszthegy 12 11 1 0 80-36 44 34 

2. Gyergyószentmiklósi AS Inter 12 7 1 4 57-57   0 22 

3. Marosvásárhelyi CSM 12 3 3 6 47-60 -13 12 

4. Korondi Korond Junior 2017 12 0 1 11 36-67 -31 1 

https://www.frfotbal.ro/echipa.php?id=1413
https://www.frfotbal.ro/echipa.php?id=3323
https://www.frfotbal.ro/echipa.php?id=3345
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Könyv- és filmajánló 

Ferenc pápa Szent József-évet hirdetett meg 2020. 
december nyolcadikán egy apostoli levél kíséretében. 
Ezzel a bölcs lépéssel a férfiakra – férjekre, édesapákra 
– irányítja a figyelmet, arra késztet mindannyiunkat, 
hogy elgondolkodjunk azon a fontos és nélkülözhetet-
len szerepen, amelyet ők a családban, a társadalomban 
betöltenek. 

A Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli le-
vélben a pápa látszólag egymással ellentétben álló tulaj-
donságokat sorol fel Szent Józsefet jellemezve: egy-
szerre erős, bátor, teremtő, dolgozó, ugyanakkor gyen-
géd, szerető, engedelmes, elfogadó. Csak sejthetjük, 
hogy ilyen emberré válni nem egyszerű. Nehézségek és 
kihívások árán, próbálkozásokból, hibákból tanulva, 
hittel és bizalommal haladva a fejlődés útján lehet vala-
ki hozzá hasonló „igaz ember”. 

Mély mondanivalójú könyvek 
és filmek is segítenek ebben a 
küzdelmes tanulásban minket. 
Anselm Grün, német bencés 
szerzetes Harcos és szerelmes 
című könyve ezt az alcímet 
viseli: A férfi útja önmagához. 
Férfiként szól férfiakhoz azzal 
a határozott céllal, hogy báto-
rítsa őket, mert égető szükség 
van a férfiak erejére a társada-
lomban, a családokban. A fér-
fiak, édesapák támaszt nyújtó 
jelenlétére van szükség, hiteles 

példára, amelyhez igazodni lehet, bátorító irányításra, 
amely önbizalommal ruház fel. 

Boldizsár Ildikó, mesekutató és meseterapeuta évti-
zedek óta foglalkozik a mesék gyógyító erejével, úgy 
gondolja, hogy a mesék vigaszt és bátorítást adnak, lel-
ki és fizikai fájdalmakat enyhítenek. Mesegyűjteményei 
jelentek meg gyermekeknek és felnőtteknek, hogy a 
meséken keresztül bemutassa, mennyi küzdelem, próba-
tétel vezet a jó anyává, apává, gyermekké válás útján. 

Mesék férfiakról – nőknek és Mesék apákról című gyűj-
teményei bemutatják, hogy „az apa a mesében sem más, 
mint a mérték, a mérce, a tartás, a biztonság és a biza-
lom hordozója, a törvény, a kötelesség szimbóluma. 
Mindaz, amit egy apa a gyermekeire hagyományoz a 
mesékben, leírható egyetlen szóval: felelősség.” 

Ebből a felelősségtudatból származó lelkesedés, len-
dület, bátorság, elköteleződés szükséges a gyermekek 
neveléséhez, a társadalom alakításához, a közösségek 
irányításához, értékeink megőrzéséhez. 

Elgondolkodtató filmek is születtek ebben a témá-
ban. Ajánlom James D’Arcy rendezésében a Made in 
Italy című filmet, amely talán azért is ennyire hiteles, 
mert a főszereplők a valóságban is apa-fiú viszonyban 
vannak egymással, és a valóságban is átélték azt a csa-
ládi tragédiát, amellyel a filmvásznon is meg kell küz-
deniük. Mi kell ahhoz, hogy apa és fia igazán közel ke-
rüljenek egymáshoz? Hány évesen mondhatjuk el ma-
gunkról azt, hogy igazán felnőtté, éretté váltunk? A 
gyermekeinkről való gondoskodás, az őket mindentől 
megvédő igyekezetünk minden esetben pozitív előjelű, 
vagy hátránnyal is járhat a fejlődési folyamat és a szülő-
gyermek kapcsolat szempontjából? Ezt a témát járja 
körül, sokkal komorabb hangulatban, Casey Affleck 
Életem fénye című filmje is. Itt már a lányát igyekszik 
megvédeni az apa egy elképzelhetetlenül nehéz helyzet-
ben, a megtett út pedig fájdalmas tanulságokat tartogat 
mindkettőjük számára. 

A fent említett könyveket olvasva, a filmeket meg-
nézve ismételten szembesülünk azzal, hogy a fejlődés 
fájdalommal, megpróbáltatásokkal jár, ám ha vállaljuk 
ennek nehézségeit, gazdagodhatunk általa. Az a remény 
sugárzik belőlük, hogy sosem késő szembenézni az 
árnyoldalainkkal, beismerni a hibáinkat, megérteni az 
összefüggéseket, megtalálni a saját középpontunkat, 
mert mindez az igazi valónkhoz visz közelebb minket. 
A kérdés csak az: rá merünk-e lépni erre a magasságo-
kon és mélységeken keresztül vezető útra? 

«  LACZKÓ-ALBERT KATALIN 

Reliktum 
Folklórműsor  

 
Amint a cím is jelzi, előadásunkkal őseink hagyatékait igyekszünk át-

meneszteni ebbe az értékvesztett modern világba, amely ma körülvesz min-
ket. A műsorszerkesztés célja az autentikus táncok, szokások megjeleníté-
sén túl az, hogy időutazásra hívja a nézőket egy korábbi, idilli állapot be-
mutatásával.  

Úgy a zenei anyagok, mint a különböző tájegységek táncainak választásá-
nál fő szempont, a változatosság, az igényesség és a hitelesség volt. 

A műsorban az alábbi települések táncai jelennek meg: Gyergyóremete, 
Gyergyóalfalu és Orotva a Gyergyói-medencéből, a Mezőségről Magyarpa-
latka, a Kalotaszeg vidékéről Nádaspapfalva, Kide és Bodonkút, valamint 
az Alföldről Nagyecsedi táncok.  
Zenei szerkesztő: Koncz Gergely 
Rendező-koreográfus: Farkas Tamás és Farkas Ágnes 
Muzsikál: a kolozsvári Tokos Zenekar  
Énekel: Ritziu Ilka-Krisztina és Samu Etel Imola 



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: 

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 
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ANYAKÖNYV 

Születés: 
László Szabolcs 

Antal Dávid 
 

Nász: 
László Róbert és  

Kálmán Anita 
 

Gyász: 
Portik-Kocsi Margit 1944 

Petréd Sándor 1955 
Nagy-Menyhárt István 1938 

Laczkó Rozália   1931 
Ivácson Ferenc 1934 

Portik Ignác 1939 
Csibi Mária-Magdalena 1949 

Ivácson Ferenc   1934 
György Ferenc   1940 

Portik-Hegyi Ignác   1941 
Portik Mária   1932 

Nagy (Menyhárt) Imre 1955 
Antal Mária  1933 

Barabás Angelina   1947 
László Dezső   1928 

 

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 

 Az utolsó erdélyi bölény 
    
Valamikor az erdélyi Kárpátok állat-
világának a medve és a szarvas mel-
lett egyik ékszere volt a bölény. 
Magyar királyok, erdélyi fejedelmek, 

főnemesek vadásztak rá, főleg a Gör-

gényi-havasokban. Szent László kirá-

lyunk életét egy vadászat alkalmával 

a megsebzett és feldühödött bölénytől 

Buzát fia, Lób mentette meg (tőle 

származik Wass Albert író nemzetsé-

ge). A túlzott vadászat miatt a bö-

lényállomány a XVIII-ik századra 

(1700-as évek) már majdnem eltűnt. 

1755-ben a fülei erdőben (Barót vidé-

ke) még láttak bölényt. 1762-ben 

Besztercéhez közel, a Borgói-

szorosban lelőttek egy bölényt. Soká-

ig úgy tudták, hogy ez volt az utolsó, 

de 1790-ben a Kelemen-havasok Ma-

roshévíz felőli részén egy orvvadász 

kilőtt még egy példányt. Pausinger 

József neves erdészeti szakíró szerint 

a XIX. sz. első éveiben még láttak 

bölényt a Görgényi-havasokban. Vé-

gül, valóban az utolsó bölényt, 1817-

ben Farkaslaka határában, a Görgény-

Hargita-fennsíkján lőtték ki. 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

ANEKDOTA 

Megy a jámbor paraszt gyónni a 
tisztelendő úrhoz, s legelső vallo-
mása az, hogy: 
– Megvertem a feleségemet, szent 
atyám, mert nagyon házsártos 
volt. 
– Hagyd el fiam! Ne beszélj itt a 

virtusaidról! Csak a bűneidet 
mondd el! 

Elevenen a csillagok alá, 
az éjszakák sarában eltemetve, 
hallod a némaságomat? 
Mintha egy égbolt madár közeledne. 
 
Így hívogatlak szótalan: 
az örök hallgatásból, 
idegen egeid alól 
valaha is kiásol? 
 
Eljut hozzád a panaszom? 
Hiába ostromollak? 
Köröskörűl a félelem 
zátonyai ragyognak. 
 
Számíthatok rád istenem? 
Úgy vágyom közeledre, 
dideregve csak hevesebb 
a szerelmek szerelme! 
 
Temess a karjaid közé, 
ne adj oda a fagynak, 
ha elfogy is a levegőm, 
hivásom sose lankad. 
 
Légy reszketésem öröme, 
mint lombjai a fának: 
adj nevet, gyönyörű nevet, 

párnát a pusztulásnak. 

PILINSZKY JÁNOS: 
PANASZ 

« Községünkben vendégszerepelt a Háromszék Táncegyüt-

tes a Rézhúron című előadásával. 

« Pillanatképek az elmúlt évek farsangi ünnepségeiről. 

« Összeállította LACZKÓ MARGIT-HAJNAL 


