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 Gyergyóremetei 

ELŐ 

 « Agyagozás a Gyergyói Tánc– és Zene-

táborban 

A tízedikre várva! 

A tánctábor általában a táncoktatási 
évadunkot zárja és ez az idén is így volt. 
Igaz, utánna még néha beugrik egy ki-
sebb fellépés, de az már csak levezető. 
Kicsit gyanakodva tervezgettük a IX. 
Gyergyói Tánc és –Zenetábort, mert eb-
ben a fölkavart világban már csak egy 
biztos, hogy semmi sem biztos. 

A hírverést ütemét is csak utolsó hó-
napban mertük nagyobb fokozatra válta-
ni, ám még akkor sem volt teljesen biz-
tos. Aztán eljött a várva-várt augusztus 8 
és belevágtunk a tánctábor kilencedik 
kiadásába. 

Résztvevők szempontjából nem ké-
nyeztettek el, ugyanis minimum csúcsot 
döntöttünk, ám mégis sikeresnek mond-
hatjuk a rendezvényt. Annak ellenére, 
hogy a táborra 62 táncos jelentkezett, 
csak a költségek terén nem volt hozadé-
ka az egész hetes tánc- és zeneoktatás-
nak. Két csoportban zajlott a néptáncok-
tatás, illetve ezzel párhuzamosan volt 
hegedű és cimbalom oktatás is. 

Míg a gyergyóremetei születésű Ivá-

cson László és Tekeres Gizella gyergyói 
táncokat tanított, addig Farkas Tamás és 
Farkas Ágnes magyarországi oktatók 
vajdaszentiványi táncokat oktattak. A 
hegedűoktató Vizeli Balázs volt, ugyan-
csak Magyarországról, illetve cimba-
lomoktatónknak, Bartalis Botondnak is 
volt két ígéretes tehetséges tanítványa. 
Az élő muzsikát Bartis Zoltán (Kicsi) és 
barátai biztosították a táncolni vágyók 
számára. 

A táborban népdaloktatás is helyet 
kapott, amelynek Erőssné Sándor Judit 
volt a „mestere”. A felsorolásból nem 
hagyhatom ki a kézműves foglakoztató-
kat (név szerint: Ferencz Ágnes, Balázs 
Teréz, Bakos Zsófia, Brassai Ibolya, Fe-
rencz Valéria, György-Mózes Renáta, 
Bakos Edit), akik önkéntesen és díjmen-
tesen vállalták a munkát, illetve Vízi 
Jenő bácsi Csíkdánfalváról, aki az agya-
gos tevékenységet tanította. Két napon 
sportjátékokkal is próbáltuk lazítani a 
résztvevők hangulatát, amelynek Balázs-
Kercsó Botond tanár úr volt a vezetője. 

(folytatás a 3. oldalon) 

« „Járd ki, lábam, járd ki most….” 



ÉLET 2

Szeptemberi események  
 

Teremlabdarúgás 

2021. szeptemberében kezde-
tét veszi a Teremlabdarúgó Baj-
nokság másodosztályának 2021-
2022-es idénye is, a Liga 2. 

A Gyergyóremetei Kereszt-
hegy felnőtt csapata az idén is 
benevezett és a régiók alapján 
kialakított három csoportból a 2-
es csoportba (Közép) kapott beso-
rolást, ahol Korond, Kézdivásár-
hely és Gyergyószentmiklós csa-
pataival mérkőzhetnek 4-4 alka-
lommal egymás között a tovább-
jutásért. 

A Kereszthegy utánpótláscsa-
pata az U19 (19 év alattiak) is 
benevezett a korosztály számára 
kiírt Nemzeti Bajnokságba, ahol 
Románia 30 csapatát 5 csoportba 
sorolták, 6-6 csapat részvételével. 

A Gyergyóremetei Kereszt-
hegy SK ificspata a 3-as csoport-
ban játszik Marosvásárhely, Kéz-
divásárhely, Székelyudvarhely, 
Gyergyószentmiklós és Korond 
csapatai ellen. 

Mindkét csapat esetében a ha-
zai mérkőzések helyszíne, a 
Gyergyóremetei Sportcsarnok.  

A játéknapok programja ha-
marosan látható lesz a Remete Tv 
képújságjában, illetve a csapat 
facebook oldalán. 

 

Iskolakezdés 

2021. szeptember 13-án, hét-
főn kezdetét veszi a 2021-2022-es 
tanév. 

A tanévnyitó ünnepségek prog-
ramját hamarosan megláthatják a 
Remete Tv képújságjában, illetve 
az iskola facebook oldalán. 

Köszönet 

Köszönjük azoknak a személyek-

nek, akik portájuk előtt az út mart-

ját megtakarították. 

Vegyünk példát róluk! 

Felhívás 
 

Azok a személyek, akik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 

részt szeretnének venni és még nem jelentkeztek a Plébánia Hivatalnál, 

iratkozhatnak a Községháza ügyfélszolgálatán 2021. szeptember 6. 

16,00 óráig. Az utazás autóbusszal, a szállás pedig Biatorbágyon lesz. 
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(folytatás az 1. oldalról) 
 

A tábori tevékenység zömében a 
néptánc köré csoportosodott, kivéve 
a néhány zeneoktatással foglalatos-
kodó személyt. Délelőtt és délután 
néptáncoktatási órák voltak, pihe-
nésként éneklések, kézművesfogla-
kozások, valamint sportjátékok zaj-
lottak. 

Esténként adatközlőket hívtunk 
meg helyi, illetve környező gyergyói 
szomszéd településekről. 

A hét közepén ellátogattunk Bart-
ha Adalbert cipészmester műhelyé-
be, valamint a délutáni órákban Pet-
réd Károly bácsi nyugdíjas kovács-
mester, illetve Czikó Dezső fafaragó 
mester vendégei lehettünk, akik be-
mutatták műhelyüket és „kóstolót 
adtak” ki-ki a maga mesterségéből. 
Köszönjük nekik, hogy fogadtak és 
a rendelkezésünkre álltak. 

A szerdai nap másik nagy attrak-
ciója a tutajozás volt.  Mivel csak 
két tutaj állt rendelkezésünkre, ame-
lyért köszönet a Pro Remete Kft-
nek, nagyon sokan a gyalogos tuta-
jos nevet kiérdemelve félig ruhásan, 
élvezték a Maros meleg vizét. Min-
den második este táncházzal zártuk a 
napot. Így történt, hogy az utolsó 
előtti napon Varga Eszterék csűrjé-
ben szerveztük meg a záró tánchá-
zat, amely egészen szép hangulatos 
kis mulatsággá nőtte ki magát. Adott 
pillanatban 7-8 zenész is húzta a talp 
alá valót. 

Pénteken elérkezett a záró nap. A 
nap folyamán a színpadbejáró pró-
bák után megszerveztük a hagyomá-
nyos népdal és verbunkvetélkedőt. 
Este pedig eljött az az óra, amikor a 
tábor résztvevői megmutathatták a 
héten tanultakat a táborzáró gálamű-
sorban. 

A hegedűs tanítványok sem ma-
radtak szégyenbe a táncosokkal 
szemben, de főleg a két helyi cimba-
lomoktatáson részt vevő tanítvány 
lepte meg kellemesen a hallgatósá-
got. Reméljük a jövőben még hall-
juk, lássuk őket is további fellépése-
ken. 

A táborral párhuzamosan zajló 
zeneoktatás főtámogatója a Csoóri 
Sándor Alap volt. Ezért külön kö-
szönet anyaországi támogatónknak a 
nem kis anyagi segítségét. S ha már 
a támogatókról esik szó, külön kö-
szönet illeti a Communitas Alapít-
ványt, illetve Gyergyóremete Ön-
kormányzatát, akik ugyancsak támo-

gatói voltak a IX. Gyergyói Tánc és 
-Zenetábornak. 

A tábor mindig egy próbatétel a 
Közösségi Ház számára is. Egy hé-
ten át előkészíteni és felszolgálni 
közel 400 ebédet és ugyanannyi va-
csorát, nem kis kihívás. S ráadásként 
naponta 25-30 adag reggeli. Köszö-
net a konyhai személyzetnek a mun-
káért és a rugalmasságukért. 

A jubileumi, X. Gyergyói Tánc 
és Zenetábor időpontja már ismert, 
2022 augusztus 7-12. Az oktatók, 
zenészek kivétel nélkül pozitívan 
vélekedtek az idei táborról. Mind-
annyian azt nyilatkozták, hogy „jó 
ízüt dolgoztunk” A résztvevők ré-
széről is az elégedettség hangja hall-
szott. 

Zárásként hadd engedtessék meg 
egy kis zárójel. Az egész éves tánc-
oktatási órákon és a tánctáborban az 
a furcsa jelenség ütötte fel a fejét, 
hogy néptáncra, a lányok közel 
négyszer többen jelentkeztek, mint a 
fiúk. 

Kedves szülők és nagyszülők! 
Szenteljünk kicsit nagyobb figyel-
met a néptáncoktatásra és a fiúkat is 
tanácsoljuk abba az irányba. Nem 
hiszem, hogy a fiúk is, egy kis no-
szogatás által nem jönnének néptán-
cot tanulni. 

Talán már egyesek unják, de újra 
megjegyzem, nem azzal leszünk na-
gyobb székelyek, ha minél nagyobb 
székely zászlót teszünk ki a laká-
sunkra, hanem például akkor, ha 
megtanuljuk népünk, a magunk nép-
táncának alapjait. Éljünk a táncokta-
tás nyújtotta lehetőségekkel és mu-
tassuk meg itt is, hogy székelyek 
vagyunk! A szeptemberi viszont lá-
tásra gyerekek! 

Bakai 

« „A gyergyai szép ragyogós csillag…” 

A tízedikre várva! 

« Hegedűoktatás Vizeli Balázs vezetésével 

« Tutajozás 
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Világháborús emlékmű Gyergyóremetén 

 Műemlék jellegű épületeink és a 
hősök emlékműve a történelmi múlt-
hoz és az emlé-kezéshez méltó kör-
nyezetbe került a Templomdomb 
(Bánya) területének parkosításával. 
Kövezett sétányok, járdák, megvilá-
gosítás, kilátó harmonikus egységbe 
olvasztják a XVII. –századi templom 
maradványait a hősök emlékművét, 
a plébániatemplomot, az 1926-ban 
épült plébánia épületet, az 1763-ban 
először létesült iskola utódját, és a 
honfoglalás 1000 éves évfordulójá-
ra, 1896-ban ültetett hársfákat. A 
gyönyörű kilátás, a történelmi múlt, 
a természet, az épített környezet fo-
kozza az egység nagyszerűségét. 

 
A Hősök emlékműve 
A bécsi döntés, Észak – Erdély-

nek Magyarországhoz csatolása után 
született meg a gondolat, hogy Re-
metén az első világháborúban eleset-
teknek emlékművet állítsanak. A 
község akkori vezetősége Borbáth 
Árpád segédkántort kérte meg az 
emlékmű megtervezésével és elké-
szítésével. Borbáth nemcsak kántor, 
hanem kiváló kőfaragó mester is 
volt. Munkáját ma is sok kőkereszt 
őrzi a temetőnkben. 

Az emlékművet nem sikerült be-
fejeznie, mivel 1941 végén behívták 
katonának. Így a nevek bevésését a 
márványlapokba egy Balázs József 
nevű remetei kőfaragó végezte el. 

Az emlékművet a község központjá-
ban egy, még beépítetlen területen 
állították fel. A tulajdonos, Nagy 
Antal, ingyen ajánlotta fel a telket. 

Az emlékmű felavatása 1942 ta-
vaszán valóságos népünnepély volt 
Remetén. A leleplezést megelőzőleg 
„ŐRKÖDJ HAZÁDON” feliratú, 
teljes nagyságában piros-fehér-zöld 
nemzeti színű lepellel vonták be, 
amelyet a remetei születésű dr. Ba-
lás Elek ügyvéd, Gyergyó kormány-
főtanácsosa és Szabó Dénes vitéz, 
hadnagy, tanító, az I. Világháború-
ban Rokkantak Szövetsége remetei 
szervezetének elnöke hozta Buda-
pestről, mint a kormány ajándékát. 
Az ünnepségen díszbeszédet mon-
dott dr. Balás Elek kormányfőtaná-
csos és Szabó József igazgató – taní-
tó. György József kivont díszkarddal 
Petőfi „Nemzeti dal”-át szavalta el. 
Bíró Béla tanító, leventeparancsnok, 
Vitéz Sarolta, Teleki Ilona és Le-
geza Katalin tanárnők irányításával 
az iskola tanulói verses, énekes mű-
sorral gyönyörködtették az össze-
gyűlteket. 

A Csibi Kurucz Vilmos szakasz-
vezető által összetoborzott és vezé-
nyelt, éppen szabadságukat töltő 
katonák díszfelvonulást rendeztek és 
az önkéntes tűzoltóegylet tagjaival 
álltak díszőrséget. Az ünnepély záró 
epizódjaként a községi fúvózenekar 
előadta, a tömeg énekkíséretével a 

Szózatot és a Himnuszt. 
Az emlékmű 3,30m magas 

1,80×1,80-as négyszög alaprajzú, 
két részre tagolt épít-mény. Az alsó 
része egy kváderkövekkel kirakott 
alapzat. Ezen helyezkedik el a felső 
rész, amelyik indás – virágos, nap – 
és hold motívumokkal díszített sa-
rokrizalitok közé fogja a neveket 
tartalmazó márványtáblákat. 

Fő része az északi oldal, amelyen 
a fal síkjából kiálló, a magyar címer-
ből vett hármashalom látható, felette 
latin kereszttel. Felső részét a kőlap-
ba belevésett Nagy Magyarország 
térképe díszíti, feltüntetve benne a 
Duna, Tisza, Maros, Olt és Száva 
folyókat. A keleti és nyugati oldala-
kat fehér márványlapok töltik ki, az 
első világháborúban elesett 177 ka-
tona nevével. A déli oldal kőlapjára 
helyezett három kisebb márványtáb-
lán látható a második világháború-
ban elesettek névsora, feltüntetve a 
születési évüket is. A névsor nem 
teljes. 

Az emlékmű enyhén ívelt záródá-
sú, történelmi Magyarország térképe 
fölött a szent korona domborműves 
megmintázásával. Monumentális 
hatását fokozza az alapzathoz kap-
csolódó közel 1 m magas, háromlép-
csős, kőkorlátos kis terasz. 

Az emlékmű 1945 után a kom-
munista hatalom gyakori zaklatásá-
nak volt kitéve. A magyar nemzeti 
szimbólumok, a hármashalom, a 
szent korona, de különösen a Nagy 
Magyarország látványát nem tudták 
elviselni a hatalom illetékesei. 

1961-1962-ben az új kétemeletes 
iskola felépítésekor a terület szüksé-
gességére hivatkozva eldöntötték az 
emlékmű elköltöztetését. A döntés 
csak ürügy volt az eltávolítására, 
hiszen az emlékmű és az épület el-
fértek volna egymás mellett, még 
inkább kiemelve a tér és épület-
együttes hatását. Felszólították a 
tűzoltó egyesületet, hogy bontsák 
szét az emlékművet. László István 
az egylet akkori vezetője határozot-
tan visszautasította a parancsot. Ez 
akkor nagy bátorságnak számított, 
de amint mondta, ha mégis lebont-
ják, egy újonnan kijelölt helyen a 
tűzoltók vállalják a felállítását. 

 
(folytatás 5. oldalon) 

« A Hősök emlékművének felavatási ünnepsége  
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5       ÉLET 

(folytatás 4. oldalról) 
 

Végül az emlékművet a Központ 
feletti templomdombra költöztették, 
a templom és az I-IV. osztályos is-
kola szomszédságába, ahol Szász 
Ferenc és a már említett Balázs Jó-
zsef kőfaragó mesterek irányításával 
újból összerakták. 

Mivel az új terület a remetei egy-
ház tulajdona, az emlékmű bizonyos 
fokú védettség alá került, az egyház 
formálisan a leltárába vette és gon-
dozta. 1979-ben három kisebb már-
ványtáblára megörökítették a máso-
dik világháborúban elesettek nevét 
is. A névsor nem teljes, csak 54 ne-
vet tartalmaz. 

Bár kevésbé látogatott helyen 
állították fel, a kommunista hatóság 
nem feledkezett meg róla. Orbán 
László pápai prelátus, remetei plébá-
nost gyakran felkereste a szekuritáté. 
Az utolsó „látogatásuk” 1989 nov-
emberében volt, a temesvári esemé-
nyek előtt. Egy Bukarest jelzésű 
mikrobusszal 9 katonatiszt érkezett a 
plébániára. Határozottan utasították 
a prelátus urat, hogy az emlékművet 
bontassa le. Nyílt ellenszegülése lát-
tán provokatív kérdésekkel zaklat-
ták: Miért vésték fel II. világháború-
ban elesettek nevét? Milyen pénzből, 
és hol van bejegyezve a pénzügyi 
naplóban? 

Mi van elrejtve a márványlapok 
mögött?  

De láthattuk az emlékművet 
1990-ben is a marosvásárhelyi ese-
mények táján az RTV egyik adásá-
ban, amelyik bemutatta az akkor 
Vatra Românească által összeírt 
„irredenta szimbólumokkal” ékesí-
tett székelyföldi emlékműveket. 

Az emlékműnek manapság tu-
risztikai vonzata is van. Sokan meg-
tekintik, hiszen az egyetlen emlékmű 
Székelyföldön, amelyiken látható a 
történelmi Magyarország térképe. 
Március 15, Mindenszentek és a vi-
lágítás napján a talapzatánál helyez-
zük el a kegyelet koszorúját és gyer-
tyáit azoknak az emlékére, akik ha-
difogságban haltak meg, a harctere-
ken lőtt sebeikben pusztultak el, 
megfagytak vagy páncélosok lánc-
talpai zúztak össze. És akiknek holt-
testére akkor senki nem dobott egy 
marék földet vagy nem mondott el 
felettük egy rövid imát.  

Jelenleg az emlékmű teljes felújí-
tás alatt áll. 

Élménygazdag angol tábor 

Elérkezett az első alkalom Gyer-
gyóremete életében, amikor kifeje-
zetten egyetemistáknak szóló angol 
tábort szerveztek a polgármester úr 
kezdeményezésével és az önkor-
mányzat nagylelkű támogatásával.  

Az augusztus 2. és 6. között le-
zajló egyedi kalandok, mosolygós 
pillanatok felébresztették a ben-
nünk a szundikáló angol nyelvű 
énünket, a motivációt, hogy mer-
jünk idegen nyelven megszólalni és 
legjobb tudásunk szerint használjuk 

azt.   
De miért pont angol? Feltevődik 

a kérdés, ámbár a válasz egyszerű: 
óriási szükségünk van rá, ha érvé-
nyesíteni akarjuk önmagunkat kü-
lönböző nemzetiségű körökben – és 
főleg előny az elsajátított szakma 
mellé egyetemistaként.   

Bátorítást, támogatást egy vidám 
és szeretetreméltó hölgy nyújtott 
tarsolyából felénk, Szabó Kata ta-
nárnő, aki egyenesen Gyimesből 
érkezett hozzánk, hogy az idei nya-
rat felélénkítse játékos módszerei-
vel; ezáltal humorossá és energi-
kussá téve a tanulást és a gyakor-
lást. Tagadhatatlan, hogy az ember 
ismét gyereknek érezhette magát 
Kata technikái mellett, mivel mági-
kus energiát varázsolt oly módon, 
hogy mellette észrevétlenül belopa-
kodott az elménkbe az új tudás. 

Kata tematikus napokat állított 
fel, miszerint mindennapnak meg 
volt az egyéni témája: művészetek, 
hobbik, kultúrák, filmek, a média 
világa. Ezekhez a témákhoz igazod-
va kommunikációs gyakorlatok, 

kreativitás, írás, kincskeresés, videó 
készítés, bemutatók és szórakozta-
tó, energiával teli játékok igazod-
tak, melyek nem kevés mozgást és 
fejtörést igényeltek - és ezt ráadásul 
mind angolul! Nevetve, elvárások 
és ítéletek nélkül ivódott be lé-
nyünkbe az ismeret. 

Naponta találkoztunk valami 
újjal, ami hozzáadott a személyes 
fejlődésünkhöz nem csak a nyelv 
elsajátítása szempontjából, hanem a 
tábor egész végig közösségformáló 

jelleggel bírt: segí-
tettünk egymásnak, 
ha valaki elakadt, 
vagy nem tudott 
egy szót, nem tudta 
kifejezni magát. 
Gyakran találko-
zom a mindennapi 
életben a nyelvi 
szorongással – mi-
szerint tökélete-
sebbnél tökélete-
sebben akarjuk ki-
fejezni magunkat 
egy adott nyelven, 
s ennek köszönhe-
tően még nagyobb 
hibákat követünk 

el. Ezt mi úgy kerültük el, hogy 
egymást tanítva, buzdítva hoztuk ki 
a legtöbbet egymásból – s talán szá-
momra ez volt a legszebb része az 
egésznek.  

Óriási feltöltődést jelentett szá-
momra a tábor, valóságos öröm volt 
angolul kommunikálni, különleges, 
nyitott szellemű gondolatokkal gaz-
dagodni, s az itt élő egyetemisták-
hoz kicsit közelebb kerülni. Sokat 
tanultunk egymástól, hiszen sikerült 
színes, jópofa csapatot alkotni a 
tábor ideje alatt. 

Határozottan merem kijelenteni, 
hogy egy példaképre tettem szert 
Kata személyében. Szerencsésnek 
érezhetjük magunkat, hogy élmé-
nyekben, pozitív energiában és tu-
dásban gazdag tábort tudhatunk 
magunk után.  

Hálásak vagyunk a polgármes-
ternek és a Polgármesteri Hivatal-
nak, hogy összehozták ezt nekünk. 
Nem utolsó sorban pedig köszönjük 
a finom, laktató ebédet a szaká-
csoknak. Remélem, találkozunk 
jövőre is! 

« Az angol tábor résztvevői 
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Csutakfalvi Svájci Nap 14.-szer 

Nem szokatlan dolog az utóbbi 
időszakban, hogy a megtervezett 
program egy éves késéssel születik 
meg. Így volt ez a Csutakfalvi Sváj-
ci Napokkal is, igaz csak egy napos-
ra sikeredett a rendezvénysorozat, 
ám tömörségéből és minőségéből 
nem veszített, sőt, talán jobbra sike-
redett, mint amilyent vártunk. 

Szinte hihetetlen, hogy már tizen-
negyedik alkalommal hozhattuk fö-
dél alá ezt, a nem csak csutakfalviak 
számára szervezett napot. Az égiek 
segítsége a szabadtéri programok 
esetében sorsdöntő lehet és hála Is-
tennek, ez alkalommal is élvezhet-
tük támogatását, ugyanis szép au-
gusztus elsejei napsütéses napot 
kaptunk ajándékba. 

A szokásokhoz híven szerettük 
volna szentmisével kezdeni a prog-
ramsorozatot, de a miserendek sor-
rendje ezt nem tette lehetővé. Már a 
kora reggeli órákban beindult az élet 
a Csutakfalvi Svájci Ház udvarán és 
mindenki tette a dolgát.  A főzőasz-
szonyok a tűzhelyet és az étel alap-
anyagokat készítették elő, a Csutak-
falváért Egyesület tagjai pedig a ren-
dezvény helyét. A közösségi ház 
alkalmazottai is elkezdték a készülő-
dést a résztvevők minél jobb kiszol-
gálásának érdekében. A szervezők 
egyfolytában az eget kémlelték és a 
látvány mindig nyugodtságra adott 
okot.   

A dél elhozta az első kilátogatókat 
és beindultak a gyerekfoglakozások. 
Az arcfestés és az agyagozás az idén 
is nagy sikernek örvendett és nem 
szűnt meg a sorban állás az egész 

nap folyamán. A nap első műsorszá-
maként a helyi ifjúsági fúvószenekar 
játszott a szép számban egybegyűl-
teknek. Laczkó Gyula tanítványai 
megmutatták, hogy azoknak nincs 
igazuk, akik temetik a gyergyóreme-
tei fúvósutánpótlást. 

Eközben a rendezvénycsűr mö-
götti téren helyi népi mesteremberek 
mutatták be munkáikat. A Gyer-
gyóremetei Varrókör tagjain kívül 
felkérésünknek eleget tett Pál Gizel-
la varrónő, akinek munkáit már ha-
táron túl is értékelik, illetve Bartha 
Adalbert cipészmester, aki már 
Bécsben élőknek is készített karak-
tercipőt a népviselethez. 

A hivatalos megnyitót ezúttal is 
svájci barátaink, illetve vendégeink 
nélkül kellett megtartani, de remél-
jük a vírusválság a részvételüket a 
jövőben már lehetővé teszi. 15 órá-
tól egy rendkívüli népzenei koncert 
vette kezdetét, a rendezvénycsűr 
előtti téren. Bátran kimerem jelente-
ni, hogy ez a helyszín még ilyen ma-
gas szintű népi jellegű kultúrműsor-
nak nem adott helyet. A 
„Gyergyószéki kerek erdő” című 
műsor előadói: Berecz András és 
barátai közreműködésével került 
bemutatásra a Hagyományok Házá-
nak anyagi támogatásával. Közre-
működtek: Berecz András, Kossuth-
díjas énekes, mesemondó és előadó-
művész, továbbá ének: Enyedi Ág-
nes; furulya: Salamon Soma; hege-
dű: Mihó Attila; cimbalom: Enyedi 
Tamás; gardon: András Orsolya; 
tánc: Berecz István, Kacsó Hanga 
Borbála és Sándor Ildikó-Zsuzsanna. 

Igazi folk csemege volt a javából és 
a tapsról ítélve mindenkinek kielégí-
tette az igényét, elvárását ez a ki-
emelkedően szemet-fület gyönyör-
ködtető műsor. A műsor, illetve az 
egész napos rendezvénysorozat az 
EgyFeszt égisze alatt zajlott. 

Ezt követően, a 
„Gyergyómedencei Citerások Talál-
kozója” címmel citeratalálkozó vette 
kezdetét. A helyi ifjú és felnőtt cite-
rások mellett felléptek a gyergyó-
csomafalvi ifjú citerások csoportjai, 
valamint a magyarországi Lakitelek-
ről érkezett citeracsoport is. Vadas 
László és Csüllög Edina, illetve csa-
patuk annak ellenére is bevállalta a 
zenélést, hogy a fellépés előtt egy 
órával érkeztek Magyarországról. 

Ennek a rendezvénynek a létrejöt-
tét nagyban a Csoóri Sándor Alap 
anyagi támogatásának is köszönhet-
jük mert anyaországi támogatóink 
anyagi segítségével zajlik az egész 
éves zeneoktatás, illetve a hangsze-
rek és huzatok beszerzése is. 

Az ezt követő műsor is sokat kö-
szönhetett a Csoóri Sándor Alapnak, 
mert az egész éves néptáncoktatás 
Gyergyóremete Önkormányzata tá-
mogatásán kívül, magyarországi tá-
mogatóink anyagi hátszelét is élve-
zik.  

A Gyergyóremetei “Sirülő” Nép-
tánccsoport közel egy órás műsora 
pontot tett a népi jellegű műsorok 
végére és Rigmányi Lajos tanár úr 
munkáját ezúttal is megköszönve, 
műfajt váltottunk. 

Az IndepenDance Táncegyesület, 
valamint a Step Dance Sportklub 
gyergyóremetei csoportjainak mo-
derntánc műsorával folytatódott a 
szórakoztató műsor. 

 
(folytatás a 7. oldalon) 

« Gyergyómedencei Citerások Találkozója 

« A Sirülő néptánccsoport a Svájci Napon 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-d%C3%ADj
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Csutakfalvi Svájci Nap 14.-szer 

(folytatás a 6. oldalról) 
 
Ezt követően a helyi felnőtt fú-

vószenekar szórakoztatta az udvart 
zsúfolásig megtöltő érdeklődőket. 
A nap folytatásában, zárásig gép-
zene szólt és az egész napot egy-
ben látva megállapíthatjuk, hogy 
saját értékeinket, tudásunkat össze-
gyűjtve, egy kis külső segítséggel 
tudunk egy szép, felejthetetlen na-
pot adni az embereknek, szórakoz-
ni vágyóknak. 

Az idén egy kicsit spórolós 
üzemben zajlott a Csutakfalvi 
Svájci Nap, de most már a 14. ki-
írásán túllévő rendezvénysorozat 
ezúttal sem veszített kínálatának 
minőségéből. 

A Communitas Alapítvány nevét 
is meg kell említenünk, mert fő 
„hazai” támogatója volt a program-
sorozatnak és ezúttal is megkö-
szönve anyagi támogatásukat re-
méljük a 15.-en is mögénk állnak. 
Köszönet mindenkinek, aki bármi-
lyen módon is segítette a XIV. 
Csutakfalvi Svájci Nap sikeres le-
zajlását. 

A Csutakfalváért Egyesület ve-
zetőségének külön köszönet a ren-
dezvény létrejöttéért és minden 
egyébért. A viszont látásra 2022-
ben!   

Bakai 

« az IndepenDance Táncegyesület műsora 

-Augusztus 1-én, a Svájci napon 
elmondott beszéde a polgármester-
nek- 

 

Immár évek óta nem szorítjuk 
meg egymás kezét azokkal, akik a 
Csutakfalvi Svájci Napot életre hív-
ták. Így csupán gondolatban, ma-
gunkban, egymás között, köszönhet-
jük meg nekik, hogy több mint két 
évtizeden át kovászai voltak a mi 
remetei kulturális – oktatási életünk-
nek. Az Avully–Remete Alapítvány 
nevével leírt svájci - remetei embe-
rek barátságáról, munkájáról szól ez 
a kapcsolat, amelyből ma, augusztus 
elsején kis ízelítőt kaphatunk… 

Köszönetem a remetei volt és ak-
tuális kapcsolattartóknak, szervezők-
nek is szól, akik jelenleg, a korábbi-
nál szerényebb anyagi lehetőségek 
között, de önzetlen odaadással és ki-
tartással ápolják ezt a kapcsolatot a 
Csutakfalváért Egyesület kereteiben. 

Augusztus 1 – a Svájci Államszö-
vetség megalapításának ünnepe, a 
svájciak számára az Örök Szövetség 
napja. Történt ugyanis 1291-ben: 
szövetségre lépett három őskanton, 
hogy megvédjék szabadságukat, füg-
getlenségüket a Habsburg (osztrák) 
és Savoyai (olasz) dinasztiák között 
dúló hatalmi harcok közepette. Az 
akkor aláírt szövetség szövegéből 
idézek: „Uri és Schwyz völgyének 
népe, valamint az Alsó-völgy lakói 
ígéretet tevének e gonosz korban 
egymás megsegítésére tanáccsal, 
kedvezésekkel, emberi erővel és ja-
vakkal e völgyekben és azokon kívül 
mindenek ellenében, akik háborgat-
nák vagy megsértenék békéjüket vagy 
akár rosszat forralnának alattvalóik 

és javaik ellen.” 
Jelenleg ezt a számunkra is tanul-

ságos, megfontolandó és követésre 
méltó szövetséget, Svájc huszonhat 
kantonja ünnepli teljes ünnepi dísz-
ben. Mi Remetén – Csutakfalván eh-
hez kapcsolódva szervezzük, az 
együttműködés és barátság jegyében, 
a mai napot: magunkat és kapcsolata-
inkat ünnepeljük sorban a tizenne-
gyedikszer, - beillesztve az alkalmat 
ezúttal az első EgyFeszt nevű össz-
művészeti fesztiválba. 

A fentebb idézett szöveg nálunk 
így is nyerhet mai értelmet, a helyzet 
kívánta medencei együttműködés 
jegyében. Ünnepeljük a helyet, ahol 
élünk, amely életünk nyomait viseli 
magán. Mi csak itthon vagyunk, le-
hetünk otthon! Az ünnep programjá-
ba beillesztett vendég előadóink is 
(Berecz András és csapata) erről 
„győznek meg”. Fogjuk fel, tegyük 
belső értékünkké ezt a fogalmat és 
érzést: becsüljük meg, tiszteljük és 
óvjuk a helyet, ahol élünk! Tudato-
san figyeljünk szépségére, varázsára, 
értékeire, hisz az, kultúrtájként, elő-
deink életét, teremtett értékeit is ma-
gában hordozza. 

Ugyanakkor ünnepeljük magunkat 
is. Nem üres kivagyisággal, hanem 
munkánkat, tehetségünket, minőség-
re való igyekezetünket összefűzve 
legyünk együtt Remetén belül, és 
ahogy említettem, összekapcsolódva 
– hangolódva a Gyergyói-medence 
valamennyi lakójával.  

A mai paraszt - polgári világunk 
mindig akkor volt sikeresebb, ha a 
saját portánk határait túllépve is cse-
lekedtünk, együttműködtünk. Akik-
nek az élete, munkája/ tevékenysége 
nem ér véget a lakásának négy fala 
között, aki a magánéletén túl is meg-
találja annak módját és lehetőségét, 
hogy bármi jót is tegyen azért, amit 
úgy hívunk közjó, az a svájci szerző-
dés szellemében (is) cselekszik. 

Minden tekintetben távol van tő-
lünk az az ország, az ő kultúrája, esz-
meisége. A közbeszédben mégis 
szinte mindig mintaként emlegetjük. 
Az EgyFeszt és a Csutakfalvi Svájci 
Nap programjai ehhez járulnak hoz-
za: értékeljük magunkat, mutassuk 
meg a „világnak”, kik is vagyunk és 
becsüljük meg a helyet, ahol élünk! 

Svájci nap az EgyFesztben 

« „Mi csak itthon vagyunk, lehetünk otthon!” «  LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR  polgármester 

« a Fúvószenekar kedvcsináló muzsikája 
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Fürtenberg palota prkjában lévő szoborcsoport 

Kicsibükki Szent István búcsú 

Kedves Testvérek! 
Kérdés: Miért ünnepeljük Szent Istvánt? Nemcsak 

Szent István tiszteletére szentelt templomokban van 
kiemelkedő helyen Szent István képe, szobra, hanem 
a legtöbb magyar templomban fellehető, ahol hívő 
katolikus népünk szentélyt emelt a „Magasság Istené-
nek.’’ 

Biztosan találkoztatok olyan ábrázolásokkal, ahol 
középen a Szűzanya, jobbján és balján a két király: 
Szent István és Szent László. Szent István elsősorban 
azért, mert ő ajánlotta fel koronáját, országát, népét 
Máriának, Krisztus édesanyának. Azóta mi Mária or-
szága vagyunk, és ő a mi Nagyasszonyunk. László 
király? Igen ő is ott áll Mária oldalán, mert a két ki-
rály személyisége nagyon összeforr. 

Katolikus hitünknek, egyházunknak két oszlopa 
van: Szent Péter és Szent Pál. Nélkülük el sem lehet 
képzelni az egyházat. Amit jelent az egyetemes egy-
háznak ez a két apostoli fejedelem, olyan szerepe volt 
és van népünk életében Szent Istvánnak és Szent 
Lászlónak is. 

Feltehetjük a kérdést, vajon Szent István tisztele-
tünk néha nem csap-e át túlzott magyarkodásba, naci-
onalizmusba? Hiszen látjuk, hogy egyes népek, nem-
zetek nagyjaikat oltára emelik, holott nem méltók rá. 
Ha Szent István életét vizsgáljuk azt látjuk, hogy ő 
nemcsak király volt, hanem igazi Krisztus kővető. 
Amikor a nagy művét, az államalapítást létrehozza, a 
legapróbb részletekig ügyel arra, hogy Krisztus taní-
tását elültesse népe szívébe.   

Templomotok védőszentje képe középen foglal he-
lyet, alatta a tabernákulum. Nehogy ezt valaki úgy 
értelmezze, hogy a védőszentnek nagyobb tisztelet 
jár, mint magának a szentségi Úr Jézusnak. Hogy a 
tabernákulum alul van, egyszerűen technikai oka van, 
hogy ellehessen érni.           

A két világháború között, a trianoni megcsonkítás 
fájdalmában született a mondás: Csonka-
Magyarország nem ország, Nagy-Magyarország 

mennyország. Ezt a 
szállóigét az irreden-
tizmus, a nacionaliz-
mus címkéjével, sze-
metes kosárba dobták 
az utóbbi évtizedek-
ben. Kétségtelen, 
hogy ma már más-
ként értékeljük, mivel 
sebeink gyógyulását, 
a magyarság jövőjét 
nem a területek visz-
szaszerzésével látjuk 
biztosítani. Arról 
azonban érdemes el-
gondolkodni, hogy 
hazánk miként lehet 
nagy. Köztudomású, 
hogy egy ország 
nagyságát különböző 
szempontok szerint 
ítélik meg az emberek. Meghatározó lehet a terület, a 
népesség nagysága. Nagyhatalomnak tartjuk azt az 
országot, mely erős hadsereggel, rakétákkal, atom-
bombákkal rendelkezik. Lehet egy ország azáltal 
nagy, hogy bővelkedik az anyagi javakban, és minden 
utcasarkon bankok várják a látogatót. pl. Svájc. Lehet 
egy nemzet nagy azáltal, hogy komoly sporteredmé-
nyekkel rendelkezik, hogy kiemelkedik irodalmával, 
művészetével. 

Vajon népünk mikor lesz igazán naggyá? Mint ke-
resztény állítom: ha megőrzi és tovább viszi a Szent 
Istváni örökséget. Nagy lesz, ha keresztény erkölcs 
hatja át az egyén és a társadalom életét. Nagy lesz, ha 
növekszik szívünkben a szeretet, és felhagyunk az 
egymás iránti acsarkodással. Nagy lesz, ha nem szi-
dalmazzuk vezetőinket, hanem elsősorban saját há-
zunk előtt söprögetünk. Nagy lesz, ha szorgalmasan 
és okosan dolgozunk. Bérmáláskor nagyon feldicsért 
a plébánosotok. Nagy lesz, ha az édesanyák és édes-
apák igent mondanak az életre. Jó dolog az anyagi 
gazdaság, de ez nem tesz igazán naggyá egy embert, 
egy nemzetet. 

Szép dolog a kultúra, tudomány, művészet. Egy 
ember, egy nemzet azáltal lesz igazán naggyá, ha az 
élet minden területén megvalósítja az evangélium 
szeretetprogramját. Ezt üzeni nekünk Szent István 
király. A nagy püspök, Prohászka Ottokár szerint: 
„István király a XI. századbeli kereszténység megtes-
tesülése volt; papja, királya, prófétája népeinek: ki-
nek hitéből s buzgalmából milliókra áradt az élet. 
Azoknak a radikális embereknek fajtájából, kiket Re-
nan az újkor szociáldemokratáihoz hasonlított, akik 
egy gondolatnak élnek s annak az egész világot meg-
hódítani akarják.’’ Ámen.                                            

« a kicsibükki búcsú főcelebránsai 

« az ünnepi szónok 

« ILYÉS K. IMRE  



« IVÁCSON LÁSZLÓ 

9       KÖR 

„Amikor az ember ötven felé jár, 
Az életének java már mögötte áll.” 
 
Augusztus 7-én 16,00-kor gyülekeztünk a templomtéri 
iskola kertben. Köszöntöttük egymást, összeölelkez-
tünk … kitűzőt kaptunk s egy szál piros szegfüvet. 
Egy kicsit nehéz volt érdeklődés nélkül egymásra is-
merni, néhai játszótársainkra, gyermekésszel jókat 
vagy rosszakat elkövető gyermekekre, a serdülő kor 
béli táncospárjainkra, vagy múló szerelmeseinkre.  
Az iskola padjából kilépve mindannyiunkat különböző 
irányba ragadott el a sors vihara. E vihar közepette, az 
élet iskolájában sok értékes tapasztalat halmozódott 
fel lelkünkben. Ilyenkor ezeket a kincseket cseréljük 
ki egymással és adjuk át az utókornak, amely úgy a 
társadalomnak, mint saját magunknak hasznára válik. 
A közös fénykép ez alkalommal csak 54 kortársat örö-
kített meg, pedig tíz évvel ezelőtt közel 100-an vol-
tunk. A temetőben szomorúan vettük tudomásul, hogy 
egy páran haza mentek, az örök hazába. A lelket me-
lengető, ünnepi szentmise után, a templomból kilépve 
hozzátartozóink színes virágcsokrai köszöntöttek min-
ket. Megható és felemelő érzés ott lenni a sorban. 

Együtt vonulni és fogadni a szeretet különböző aján-
dékait. 
 Az eltelt 50 év, mikor visszapillantunk rá, olyan rö-
vidnek tűnik, és mégis elég alkalmat nyújtott a sors 
kezének, hogy mindannyiunkat különböző formában 
oly sokszor, enyhébben vagy erősebben arcul vereges-
sen.  
Ez a találkozó alkalom arra, hogy tele pohár mellett 
újra éljük a gyermekkori együtt átélt élményeket, fia-
tal korunkat, majd idősebb korban elért eredményein-
ket, hogy találjunk újra egymásra, juttassuk eszébe 
mindnyájunknak, hogy itt születtünk és ide tartozunk.  
„Hol vagy, te szép ifjúság? 
Mindig visszatérő szép álomvilág.” 
A közös vacsorára a Csutakfalvi Közösségi Házba ke-
rült sor, ahol finom étel, ital és jó zene mellett hajnalig 
folytatódott az emlékek felidézése, a mulatság. Fiatal 
korunk zenéire táncoltunk, de már visszafogottabban, 
mint tíz évvel ezelőtt. A szervezők gondoskodtak a 
szórakozás különböző lehetőségeiről és a jó hangulat-
ról, de ugyanakkor, mint minden korosztálynak ne-
künk is vannak úgynevezett hangulat embereink, akik 
egyedi módon szórakoztattak bennünket. 
Az ünnep időszakára megnyíltak a lélek elzárt zsilip-
jei, a görcsök egyik-másika feloldódott, ha rövid időre 
is, de feltárult önmagunk és egymás újra megtalálásá-
nak lehetősége, függetlenül az ünneplő egyén társadal-
mi besorolásától.  
A találkozó egy nagyon jó alkalom volt a feltöltődés-
re, az új friss erő merítésére a “fészek”-ből, amellyel 
feltarisznyáltuk magunkat a további repüléshez az élet 
forgatagában. 
Tisztelet és köszönet illeti a szervezőket, akik nagyon 
jó házigazdái voltak minden szempontból a találkozó-
nak. Erőt, egészséget és kitartást nekik, hogy 10 év 
múlva újra hírül adhassák a tálalkozás örömét. 
 

1971 - 2021 

40 év.  
 

Nem is tudjuk, hogy sok vagy 
kevés, végtelenül hosszú időnek 
tűnik, ha arra gondolunk mi min-
dent megér az ember 40 év alatt. A 
gyönyörű szép gyermekévek, az 
izgalmas ifjúkor, az érett felnőtt 
ember gondokkal és örömökkel teli 
élete mind-mind belefér a 40 évbe. 

De van úgy, hogy a 40 év pilla-
natnak tűnik, hiszen olyan eleve-
nen él az emberben egy-egy régi 
emlék mintha a tegnap történt vol-
na. A gyermek éveink varázslatos 
világa, az ifjúkori évek szépsége, a 
felnőttkor küzdelmei. Az 1981-ben 

születettek találkozója kedves és 
szép szokás, ami már hagyomány-

nyá vált Gyergyóremeteén. 
 

« az 50 éves kortárstalálkozó résztvevői  

« GÓGA ERIKA 

« a 40 éves kortárstalálkozó résztvevői  
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Fürtenberg palota prkjában lévő szoborcsoport 

Minden közmondásnak megvan a 
mondanivalója: „soha ne felejtsd el 
honnan indultál”! 
Hosszú és rögös út vezetett az Er-
délyi Gyergyóremete, Falu utcai 
szülőiháztól a mai nap eseményéig, 
a Belügyminisztériumig a Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetés át-
vételéig. 
Sajnos személyesen nem tehetem, 
de mégis szeretném először is meg-
köszönni szüleimnek, akik felne-
veltek abban a tudatban, hogy segí-
teni kell mindenkin. Gyermekko-
romban megtapasztaltam, hogy 
szüleim látva az utcán enyhe emel-
kedőn görnyedő háttal cipekedő 
idősek küzdelmét, rögtön kiküldtek 
segíteni mert együtt leküzdeni az 

emelkedőt, az akadályokat könnyebb és jóleső öröm töltött el. A két-
kezi munkát is volt alkalmam megtapasztalni, nagy köszönettel tarto-
zom a rokonságnak (takartunk, kapáltunk, pityókát szedtünk stb.) 
mindezt szeretetteljes összefogással. 

Az iskola első osztályában tanítónk szintén egy közmondással kezd-
te az első napot: „mindenki a család fényképét magával hozta”. Igaz, 
hogy ezt megértsem jó pár évnek el kellett telnie. 
Aztán az iskolai évek rohantak, tanító helyett tanárok jöttek, de az el-
képzelésem nem változott: pap szerettem volna lenni sok-sok ember-
nek lelki támaszt nyújtani, segíteni. 

Az álmok egy pillanat alatt összetörtek, mikor alig 24 éves nővérem 
szenvedés nélkül, hirtelen távozott az élők sorából. Sok álmatlan éj-
szakát követően a család kérésének tettem eleget és nem lettem pap. 

Család alapítás mellett döntöttem, de továbbra is ott lebegett az űr 
az életemben, hogy válik majd gyerekkori álmom valóra, hogyan tu-
dok segíteni másokon? A kérdésre a választ az élet adta meg. Sikerült 
megismerkednem hasonló gondolkodású emberekkel, így jött létre 
ezen személyek összefogásával és az én vezetésemmel 1998. márciu-
sában a „KÖTÉL” Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesü-
let. Kaposvár védelmére alakultunk, de a tettvágy nem szűnt, így a 
tagok tudásának és eszközparkunk folyamatos fejlesztésének köszön-
hetően immáron bevetéseink „határtalanok”. Megtehetjük mindezt, 
mert az ENSZ INSARAG vizsgafeltételeinek megfelelve, a speciális 
eszközparkunk mellett lelkes csapattársainkkal együtt továbbra is egy 
a célunk: segíteni a bajban. Legnagyobb örömömre, gyermekeim kö-
vették példámat és egyesületünk munkáját magas szintű szakmai tudá-
sukkal segítik. Ma már számolni sem tudom, hány esetben sikerült 
életeket megmenteni, segíteni az újrakezdésben, a károk enyhítésében 
és a meglévő tudás, tapasztalat átadásával, más egyesületek munkáját 
támogatni bel- és külföldön egyaránt. 

Természetesen nagy köszönet a csapattársaimnak, barátaimnak, 
társszerveinknek, támogatóinknak, munkáltatómnak, hogy idáig elju-
tottam. 

A rögös út megtételéhez közel 60 év kellett ezért a legnagyobb kö-
szönet mégis csak a szüleimet, feleségemet, gyermekeimet és ma már 
unokáimat illeti akik mindig, mindenhonnan hazavárnak! 

A „Falu utcájától” a Belügyminisztériumig Gondolatok az általános iskolai 
évekről  

 

-A júniusi lapzárta után érkezett cikk- 
 

Üdvözletem mindenkinek, aki ezt 
olvassa, és annak is, aki nem. A minap 
felkértek, hogy írjak egy cikket az új-
ságba és ennek a kérésnek eleget téve 
szeretném gondolataimat megosztani 
Önökkel!  

Nehéz évet zártunk, nehéz éveket 
jobban mondva, nehéz is utána beszélni 
róla. Nehéz volt mindenkinek főként a 
szülőknek, akik elkísértek kézen fogva 
az iskolába régen, viszont most csak a 
szomszéd kertjéből tudtak megnézni 
minket. Nagyon sajnálom, hogy nem a 
saját osztályunkból tudtunk elballagni, 
hanem innen a fenti iskolából, mert 
azért mégiscsak a központi iskola volt a 
mi hazai pályánk, itt fent pedig csak 
vendégek voltunk, ezért köszönjük a 
vendéglátást.  

Illetve meg szeretném köszönni az 
Igazgatónőnek, a tanároknak, a tanító-
néniknek, diáktársaimnak, helyettesítő 
tanároknak, buszsofőröknek, takarító-
nőknek, karbantartóknak és mindenki-
nek ezt a 9 évet, amit itt tölthettem.  

Sok emlék köt ide, sok csínytevés, 
tanulás, szünetekben lejátszott “El-
Clasico“ focimeccs,  barátságok és sok 
minden más, hisz mégis itt lettem az, 
aki vagyok .  Jó szívvel fogok vissza-
emlékezni erre az iskolára. 

Pár szót szeretnék szólni a diákta-
nácsról is. Igaz csak 1 évet voltam tag, 
ebben az utolsó évben viszont remélem, 
hogy alelnöki munkámat jól végeztem. 
Szerintem a helyzethez és a diáktanács-
ban történt nagy vérfrissítés után nem 
végeztünk olyan rossz munkát, de ezt 
mindenki döntse el maga. Remélem 
jövőre több esemény lesz megszervezve 
és ami idén elmaradt megrendezésre 
kerül, mint pl. a táncverseny, vicc ver-
seny és fifa bajnokság.  

Legvégül szeretném tiszteletem kife-
jezni mindenkinek, aki tisztességesen 
tanult és közelebb került céljaihoz vagy 
pedig jó eredményeket ért el ebben a 
nehéz időben is. Sok sikert továbbra is 
mindenkinek, egészséget, boldogságot, 
élvezzétek ki az itt töltött időt, amíg 
csak lehet!  

Az ötödikeseknek üzenem, hogy aki 
megkapja az osztályunkat az vigyázzon 
a fikuszra, hiszen 4 évig neveltük,. 

Köszönöm a figyelmet! 
 

« Bodó László, falunk szülöttje 

« BODÓ LÁSZLÓ 
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A IX. Gyergyói Tánc– és Zenetá-
bor messziről érkezett résztevevőjé-
nek bemutatkozását olvashatják az 
alábbiakban. 
 

Ildikó Scott vagyok, leánynevem 
Bíró Ildikó. Árkoson születtem és 
nőttem fel, 26 éves koromban kerül-
tem ki Amerikába, pontosabban 
New Jersey-be aztán majd New 
York City-be és ott élek mar lassan 
20 éve. 

35 éves korom körül kezdtem 
ismerkedni a saját kultúrámmal, ak-
kor lettem szerelmes a magyar nép-
táncba és zenébe, azóta tanulok tán-
colni és járok táborokba, főleg Ame-
rikában voltam eddig. Ez volt az első 
Erdélyi néptánc és zene táborom. 
Augusztusban vagyok csak itthon, 
szóval olyan tábort kerestem, ami akkor van, közel is van hozzám és 
még esetleg ismerősök is vannak. Szóval így esett a választás a 
Gyergyói Tánc- és Zene Táborra. 

Alig egy hetet töltöttem Gyergyóban, most vagyok itt életemben 
először a táborban. A faluból nem sokat láttam sajnos, csak a köz-
pontot, de nagyon szép es rendezett településnek néz ki, minden 
megtalálható a központban, amire az embernek szüksége van, élel-
miszerüzlettől, gyógyszertárig és meg a vas tehén is, ami nagy ked-
vencem volt. Az emberek nagyon barátságosak, segítőkészek és 
kedvesek.  

A tábort nagyon élveztem, annak ellenére, hogy egy tanár páron 
kívül senkit nem ismertem az érkezéskor, estére már nagyon sok 
ismerősöm volt. Mindenki nagyon kedves és barátságos, már régről 
ismerték egymást, engem meg nagyon hamar befogadtak. A tánc, 
zene és ének tanítás nagyon profi szinten ment, ugyanakkor nagyon 
élvezhető is volt, annak ellenére, hogy gyerek csoportban voltam, 
mert sajnos az idén nem jött össze egy felnőtt csoport. Többet tanul-
tam, mint bármelyik eddigi táborban, ahol eddig reszt vettem. Az 
egyetlen dolog, amit sajnálok az, hogy nem gyergyói táncokat tanul-
tunk a csoporttal, amiben benne voltam, ezért majd egy másik évben 
vissza kell jönnöm, mert igazán szeretném megtanulni, most, hogy 
láttam és hallottam, hogy mennyire szép, még inkább. 

A gyergyói gyerekek és ifjúság nagyon ügyes, nagyon szépen 
tancolnak és énekelnek, nagyon lelkesek és fegyelmezettek is 
ugyanakkor, mindenki mindig ott volt a próbákon, a kézműves fog-
lalkozásokon is nagyon lelkesen részt vettek és gyönyörű dolgokat 
készítettek. Én úgy láttam, hogy mind nagyon élvezték és jól érezték 
magukat a táborban a gyerekek és ífjak, teljesen lekötötte őket, biz-
tos nem hiányolták a telefonokat meg a tabletet ez idő alatt. Tartal-
mas, szórakoztató es kikapcsoló hét volt szerintem mindenkinek. 

Szívből kívánom és ajánlom mindenkinek, hogy soha abba ne 
hagyjak a néptáncot, zenét és éneklést. Hagyományainkat nem ápol-
ni kell mert nem beteg, nem őrizni kell mert, nem rab, hagyománya-
inkat megélni kell, minden nap, úgy ahogy itt ebben a táborban.  

Nagy élmény volt számomra, hogy itt lehetem, ha tehetném min-
den évben eljönnék. Köszönet a rendezőknek és mindenkinek, aki-
nek a kitartó munkája következtében ez a tábor létezik. 

Illik, nem illik 
 

Telefonálás 
 

- A telefonálás 
ideje általában 3 
perc. Ezen idő 
alatt 1-2 oldalnyi 
írott szövegnek 
megfelelő infor-
mációt mondha-
tunk el. 
- A telefonálás 
nem minden idő-
pontban alkal-
mas. Magánla-

kást reggel nyolc előtt és este nyolc után 
nem illik hívni. 
- Ha minket hívtak, megvárjuk a hívó 
bemutatkozását és azt, hogy kivel sze-
retne beszélni. 
- Ezután mi is bemutatkozunk, és ha 
bennünket keresnek, kezdődhet a beszél-
getés. 
- Mindig tisztán, érthetően beszéljünk, 
nem túl halkan és nem túl hangosan.  
- Mondandónkat a legrövidebbre fogjuk, 
hogy ne raboljuk mások idejét. 
- A telefonálást üdvözléssel fejezzük be! 

 

Megszólítás 

 - A felnőttek, idősebbek megszólítása-
kor használható a néni és a bácsi szó. Ha 
ismerős az illető, akkor a keresztnevét is 
elétehetjük az előbbi szavaknak. 
- A szülők és a rokonok megszólítását a 
család dönti el, de itt is törekedni kell az 
udvarias és tisztelettudó magatartásra.  
Férfi megszólítása: uram, uraim, elnök 
úr,...stb.  
-Hölgyek megszólítása: asszonyom, höl-

gyem, igazgató asszony, elnök asszony 
stb. 

 

„...hagyományainkat megélni kell, minden nap…” 

« Ildikó Scott  

« Kivonat GÖRÖG IBOLYA protokoll szakértő előadásaiból  
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A világ számos 
országában au-
gusztus 1-én 
kezdődik az 
anyatejes táplá-
lás világhete. A 
World Alliance 
for Breastfee-
ding Action 
(WABA) 1991-
ben indította el e 

figyelem felhívó kezdeményezést, annak érdeké-
ben, hogy támogassa a szoptatást, egy olyan világ-
ban, ahol a hatékonyságot és a gyors sikereket 
gyakran előtérbe helyezik a türelemmel és az egyé-
ni gondolkodással szemben. 

A járvány, amelyet lassan több mint 1 éve ta-
pasztalunk, az egészségügyi szakembereket és sok 
édesanyát is bizonytalanná tett abban, hogy a szop-
tatás egyáltalán biztonságos-e, vagy fennáll a Covid 
-19 fertőzés átvitelének veszélye. 

A WHO a járvány kezdetétől az anyatejes táplá-
last szorgalmazza és bíztat bennünket édesanyákat, 
hogy ne adjuk fel küzdjünk és tegyünk érte, ha kell! 

Van anyatej, nincs anyatej, a szoptatás örök és 
állandó kényes téma. A legjobb, ha van, a legjobb, 
ha sikerül, de akkor is el kell fogadni, ha baj van, 
ha nem megy......!!! 

Az én szemem-
ben a szoptatás a 
világ legtermésze-
tesebb folyamata, 
így lettünk megal-
kotva, hogy a cse-
csemő és az édes-
anya számára ez a 
legtermészetesebb 
élet szakasz! Öröm-
mel tölt el, ha eb-
ben bármikor segít-
hetek (ahogyan ne-
kem is segítettek)! 
Akkor is, ha csak 
egy apró mozdulat 
hiányzik, vagy csak 
egy bíztató szó 
szükséges, ott és 
akkor abban a ki-
szolgáltatott és bi-
zonytalan helyzetben. 

Mint tudjuk, a korai anyatej fontos immun növe-
kedés és szövetjavító összetevőket tartalmaz. Ezek 
kulcsfontosságúak a gyermek immunrendszerének 
építéséhez. Sőt életmentő lehet minden cseppje az 
élet kezdetén!! Különösen kiemelném e pár sort: 
„Ha csak valami betegség nem akadályozza, min-
den körülmények között az édesanya maga táplálja 
a kisdedet.” 

Adhat-e a gyermekének valami édesebbet, mint a 
saját életéből valót. A vér és a tej legközelebb áll-
nak egymáshoz. Az édesanya sohasem lesz belsőb-
ben egybeforrva gyermekével, teste, lelke vágyai, 
reményei, legszentebb érzései soha többé úgy át 
nem ömlenek gyermekébe, mint amikor az élet for-
rását, kebelét nyújtja neki. Az övé volt a gyermek 
egészen mielőtt a világra hozta, folytassa ezt az 
együttélést tovább, ameddig lehet, ne bízza ismeret-
len idegenekre, akinek belső világát nem ismerheti. 
A gyermek táplálása az anya egészége. Az orvosok 
szerint sok vérszegény, ideges anya betegsége csil-
lapul, vidám és egészséges lesz. „Az anya, ha nem 
maga táplálja gyermekét, vétkezik saját leánya és 
unokái ellen, mert a leányai is örökölni fogják az 
anya természetét és ők is tejhiányban szenvednek 
majd.” (Részlet egy nagyon régi oktató könyvből, 
amelynek szerzője ismeretlen.) 

A Mindennapok Hősei közé tartoznak azok az 
anyák, akik saját maguk táplálják gyermeküket éle-
tük első hónapjaiban! (Ajánlott az első 6 hónap) 
A Szoptatás Védelme Közös Felelősségünk! 
 
 

Anyatej Világnapja! 
Szoptatás Világhete 2021 augusztus 1-7. 

« A szoptató anya - Budapest, Gellérthegy  

«  IVÁCSON NOÉMI védőnő  
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«  LACZKÓ-ALBERT KATALIN 

Könyv- és filmajánló 

     TÉR 

Az utóbbi évtizedekben sokan sokféleképpen 
igyekeznek felhívni a figyelmünket a környezetvéde-
lem fontosságára, próbálnak meggyőzni minket arról, 
hogy a természettel való összhang jelenti Földünk 
jelenét és jövőjét. Tudósok, politikusok, jeles szemé-
lyiségek, fiatalok, egyszerű emberek köteleződnek el 
e nemes cél érdekében, zöld mozgalmak alakulnak, 
kutatások zajlanak, előadások hangzanak el, világna-
pokat jelölnek ki, figyelemfelkeltő kampányokat 
szerveznek, az országok kormányai és önkormányza-
tai intézkedéseket hoznak, lehetőséget biztosítanak 
egy környezettudatosabb életmód megvalósítására. 
Mindezek ellenére úgy tűnik, hogy ez a sok igyeke-
zet hiábavaló, a mindennapokban nem látszik az 
eredménye. Elvonja a figyelmünket valami más, a 
pillanatnyi megvalósítás, és nem jut eszünkbe, hogy 
az ajándékot, amit kaptunk, tisztelettel megőrizve 
adjuk tovább. 

Erre a természetet, embertársainkat és saját ma-
gunkat megillető tiszteletre hívja fel a figyelmünket 
Áder János köztársasági elnök úr, aki elkötelezett 
szószólója a környezetvédelem ügyének, előadásokat 
tart, programokat támogat, és Kék Bolygó címmel 
podcast sorozatot is indított ebben a témában. 

Ferenc pápa Laudato 
si’ (Áldott légy) címet 
viselő enciklikája is 
kiemelten foglalkozik a 
környezetvédelemmel, 
egyfajta segélykiáltás, 
hogy vegyük észre: 
egyéni erőfeszítésein-
ken is múlik a társada-
lom előrehaladása, er-
kölcsi melléállásunk 
hozzájárul a világ fej-
lődéséhez, és a termé-
szet szépségét felfede-
ző lelkületünk menthet 
meg minket. Nem vé-
letlenül kapta „A közös 
otthon gondozása” al-

címet. Gondolkodtunk el mi valaha azon, hogy a 
Föld a mi közös otthonunk?! 

Jacques-Yves Cousteau, Gerald Durrell, David 
Attenborough – három neves természettudós, akik 
egész életüket arra áldozták, hogy felfedezzék és is-
meretterjesztő filmekben, könyvekben bemutassák a 
Föld csodálatosan gazdag és változatos élővilágát. 
Cousteau kapitány tengerkutató volt, aki számos 
könyvet írt, és száznál is több dokumentumfilmet for-
gatott, bemutatva a számunkra ismeretlen és elérhe-
tetlen vízi élővilágot (A csend világa, A sötétség bi-
rodalma). Gerald Durrell állatvédő és állatgyűjtő te-
vékenységet folytatott, tehetséges író volt, aki humo-
rosan, öniróniával mutatta be családjának tagjait és 

az állatok körében szer-
zett tapasztalatait a 
könyveiben. Egyik legis-
mertebb könyve a Csalá-
dom és egyéb állatfajták, 
film is készült belőle. A 
Léghajóval a világ körül 
gyermekeknek érdekfe-
szítő, tanulságos, lebilin-
cselő olvasmány, akár 
kisebb gyermekeknek 
felolvasva is. David At-
tenborough ma is él, 95 
éves, Angliában nemzeti 
kincsként emlegetik – 
számtalan ismeretterjesz-
tő film, televízióműsor és könyv fűződik a nevéhez. 
A világ minden táját beutazta, és Az élő bolygó, Az 
első Édenkert növényeit, állatait, az általa feltárt ösz-
szefüggéseket igyekezett a nagyközönségnek is be-
mutatni, ezzel késztetve tiszteletteljes viszonyulásra 
minden embert. 

Érdemes betekinteni mindhármuk életművébe, és 
megízlelni, hogy milyen hatalmas erőfeszítésre, mun-
kabírásra, leleményességre képes egy ember, ha elkö-
telezetten, lelkesedéssel, szeretettel végzi a munkáját. 
Hátha jobban megértjük, megérezzük, átvesszük ezt a 
természetet védő, óvó, megbecsülő lelkületet, amely 
az indiános könyvekből is sugárzik. Azok a népek, 
népcsoportok, amelyek egyszerű, természetközeli 
életet élnek, együtt lélegeznek az őket körülvevő ter-
mészettel, nem kizsákmányolják, hanem ésszerűen 
felhasználják minden kincsét. Bizalommal támasz-
kodnak rá, mert tudják, hogy megtartja, eltartja őket. 
Ez a szemlélet köszön vissza a Nagy indiánkönyv 
lapjairól sok minden egyéb mellett. 

A dokumentum- és ismeretterjesztő filmeken kívül 
katasztrófafilmek sokasága érinti még ezt a témát. 
Ezek viszont már nem a természet szépségeiről vagy 
védelméről szólnak, hanem inkább a védelem hiá-
nyában bekövetkező katasztrofális következmények-
ről és a túlélés lehetőségeiről. Több közülük a Földön 
való élet ellehetetlenedését mutatja be, és új élőhely 
felkutatását valahol egy másik bolygón. Ez nem szív-
derítő élmény, bár amíg a fotelünk kényelméből 
szemlélhetjük, addig még van reményünk és esé-
lyünk a cselekvésre, az életmentő beavatkozásokra, a 
tudatos változásra és változtatásra. És hogy könnye-
debb, emészthetőbb legyen az üzenet, a Lorax (2012) 
című animációs filmet ajánlom, amely minden kor-
osztálynak bemutatja, hová vezethet a természetet a 
végtelenségig kihasználó magatartás, ám azt is, hogy 
egyetlen konok, elszánt fecske is csinálhat tavaszt.  
„Hacsak valaki nem tesz az ügyért, komám, akkor 
semmi sem fog megjavulni. Nem ám.” (Dr. Seuss) 
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ANYAKÖNYV 

Születés: 
Portik-Lukács Tamás 

Fazakas Dorka 
Portik Fanni 

Pál Dóra 
 

Nász: 
Blága Levente és Orosz Anna 

Györfi Dénes és  
Bajkó Melánia-Noémi 

Barabás Ervin és  
Brassai Erika 

Balázs-Hegedüs Előd és  
Portik Katalin 

Kiss Csaba Zsolt és  
Szabó Krisztina 

Bârsan Norbert és  
Bartha Izabella Csilla 

 
Gyász: 

György Imre    1947 
Portik-Dobos Imre   1937 

Molnár Brigitta   1953 
Ferencz Anna   1944 

György Károly-Dávid   1973 
Ferencz Ilona    1945 

 

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 
 

Évforduló 
 

172 éve, 1849. aug.11-én Kossuth 
Aradon miniszteri tanácsot hívott 
össze és a nemzeti haderő főpa-
rancsnokának Görgey Arthúrnak 
adta át a kormányzóságot, aki az 
Arad melletti Világosnál 1849. au-
gusztus 13-án, az orosz hadsereg 
előtt letette a fegyvert. Ez a forrada-
lom és szabadságharc végét jelentet-
te. Megadta magát 30889 honvéd, 
11 tábornok, 1426 törzs- és főtiszt. 
Az oroszok tulajdonába került 144 
ágyú, 28063 ágyúgolyó, 42700 pisz-
tolytöltény, 3235 pisztoly, 30395 
puska, 13848 tölténytáska, 6783 
szablya, 60 zászló, 7967 ló. 

A majdnem 100 évet megélt Gör-
geyt az utókor sokáig elmarasztalta 
és nemzetárulónak tartotta. A tábor-
nok belátta, hogy a több mint négy-
szeres osztrák-orosz haderővel 
szemben a szabadságharc győzelmi 
esélyei lehetetlenek, és fölösleges a 
vérontás. 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

ANEKDOTA 

Egy ember azt mondja a másik-

nak: 

-A sok adósság miatt aludni sem 

tudok, régóta! 

-Miért nem szólt eddig, én tudtam 

volna segíteni. 

-Jaj de jó! - örvend az álmatlanság-

ban szenvedő. - És tudna egy kis 

pénzt adni? 

-Azt nem, de nagyon jó altatószert 

tudok. 

Tegnap még szégyenlős növendéklány-

ként 

szemérmesen mosolyogtak az alig-

hamvas 

szilvák, barackok, riadt-kicsi almák, 

hajladozó búzatáblák alig sejtették 

szőkeségük élet-adó hatalmát, 

a napok tüzes-arany csöndjébe 

bele-belecsattant egy zápor, 

a mezőn lesunyt füllel ázott a jószág, 

és látod, kedves: 

ma, a kert egyik zugában, 

orgonabokrok szoknyája alatt 

fölfedeztem néhány lapuló őszirózsát. 

Remegtek, mikor tetten értem őket, 

hogy szirmaikon cipelik már az őszt, 

hisz jóformán még nyár se volt - hát mit 

akarnak, 

de csak hallgattak makacsul, 

és benne volt e hallgatásban, 

hogy maholnap a faleveleken 

dérré kegyetlenedik a harmat, 

hogy a sarkon hancúrozó kölykök kezé-

ben 

labda helyett ott-szomorkodik a szamár-

füles irka, 

az utcák megtelnek lebarnult emberekkel, 

s a siető, álmos arcokat 

piros-vidámra csipkedi a reggel; 

a sétatéren fiók-festő-gigászok 

lesik el a fáktól a pazar színkeverést, 

s szerelmes kamaszok verses vallomásra 

ihletődnek; 

lomhán csurognak a méz sugarak 

s érett-gyümölcs-illata lesz az anyaföld-

nek, 

és szemed parazsában 

föllobban újra a szerelem, a gyöngédség, 

a jóság. 

Szerettem volna neked adni a virágokat. 

De aztán csak ez a vers maradt. 

Mert mire hozzád érnek: 

elhervadnak a remegő őszirózsák. 

SZILÁGYI DOMOKOS: 
ŐSZIRÓZSÁK 

« Összeállította LACZKÓ MARGIT-HAJNAL 

« Hargita Megyei Mentőszolgálat és az Erdély Mentőcso-

port csíkszéki fiókja alapszintű újraélesztést (BLS Mara-

ton) oktató képzéssorozatának egyik állmása községünk-

ben volt. 


