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« A Központi park egyik új őrzője.

« A Gálaműsor zárásaként vajdaszentiványi táncokat láthattak a jelenlévők.

Táncos évet is zártunk!
„Mit is süssünk?” - hangzik el
gyakran az évvégi nagy karácsonyi és
szilveszteri készülődésekkor, ugyanis
ilyenkor valami finomat, valami emlékezeteset akarunk a vendégek elé tenni.
Valahogy így voltunk az idei évzáró
műsorokkal a Balás Gábor Művelődési
Ház „konyhájában” is. A tavaly nem
sikerült készíteni semmit és valahogy
az év is olyan befejezetlen ízü volt. Hiányérzetük volt nemcsak a szervezőknek, hanem az oktatóknak, söt a táncos
gyerekeknek is. Voltak, akik online formában mutattak be ízelítőt egész éves
munkájukból, de azzal nem lakhattunk
jól, csak elvertük az étvágyunkat.
2021. végén is voltak, akik az online termékekkel kedveskedtek, de néhányan bevállalták az élő „főzicskélést”
és kisütöttek valamit. Elsőnek az ifjúsági citerazenekar tagjai mutatták be magyarországi mesterszakácsaik (Vadas
László és Csüllög Edina) által készült
ünnepi kínálatukat. Őket több alkalommal, több gyergyói településen is hall-

hatták.
Modern és társasági táncoktatóink
az online konyhát választották, de
egész év folyamán több mint 150 gyereknek ajánlották fogyasztásra a modern- és társasági tánc tudományát. A
Step Dance és az IndepenDance táncoktatói mindent elkövettek, hogy az
egészségügyi világhelyzet által diktált
szabályok határán táncolva, melegen
tudják tartani az elkészített finomságokat, a gyerekek tánctudását.
Az ifjúsági fúvószenekar sem ült
hátratett kezekkel, hanem minden lehetőséget megragadva mindig nyüzsgés,
sertepertélés volt a próbák konyháján,
és amit kisütöttek, annak mindazok tanúi lehettek, akik részt vettek a IV. Adventvasárnapi szabadtéri rövid koncertjükön, illetve a Szent Lénárd templomban is láthattuk, hallhattuk Laczkó
Gyula tanár úr tanítványait karácsonyi
koncertjükön.
(folytatás 2. oldalon)
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Januári események
Szent Margit búcsú
2022. január 18-án, kedden lesz a csutakfalvi Szent Margit kápolna búcsújának
ünnepi szentmiséje.

Községi beszámoló
Gyergyóremete Község Önkormányzata
és Polgármesteri Hivatala évértékelő
beszámolót tart
január 23-án, vasárnap,
12,00 órai kezdettel a
Balás Gábor Művelődési Házban.

« A Karácsonyvárás néhány közösségi élménye.

Táncos évet is zártunk!
(folytatás az 1. oldalról)
A „Sirülő” Néptánccsoport mesterszakácsa, Rigmányi Lajos
tanár úr is merész vállalkozásba vágott bele, mert annak ellenére,
hogy közel két éve az online oktatás és a sok tanítási kényszerszünet ellenére végre összeállított egy ünnepi menüt, ami nem
volt egy könnyű receptösszeállítás. Az alaplé összeállításához
abból kellett gazdálkodnia, ami épp volt a konyhán. A legkisebb
gyerekek csoportjait még, úgy ahogy sikerült összetartania, a
nagyobbak sajnos összevonva is alig álltak össze a 2021-es év
folyamán. Az évzáró „partit” a kisebb közepesek csoportjának
gyímesi hejszája nyitotta, majd mezőségi táncokat szolgáltak fel
a nagyobb közepesek.
A legkisebbek gyerekjátéka után a kisebb közepesek gyergyói
táncot kínáltak fel. A citeramuzsikát felszolgáló ifjúsági citerásainkat egy tömör, konzisztens menü követte, ugyanis a nagy- és
veterán táncosokból összeállt csoport legényes- és páros táncokat kínált a megjelent vendégsereg számára. A nagyobb közepesek gyergyói-, illetve vajdaszentiványi tánca között a kisebb közepesek felcsíki táncokkal kedveskedtek. Zárásként jött a deszszert, amelyben két karácsonyi éneket kínált fogyasztásra minden fellépő.
A sok változatos „menü” előállításához anyagiakra volt szükség, amelyet az utóbbi két esztendőben legfőképp a Csoóri Sándor Alapnak és Gyergyóremete Önkormányzatának kell megköszönjük. A Communitas Alapítvány is közreműködött és támogatta a „szakácsokat”, illetve a helyszínek bérének kifizetését.
Köszönjük mindhárom főtámogatónak és minden további támogatónak, akik valamilyen formában segítették munkánkat.
Köszönjük a táncosoknak és oktatóiknak az egész éves munkát
és minden falustársnak kívánunk egy boldogabb újévet egészségben eltölteni, na meg az újévre is maradjon meg az étvágyunk
is.
Bakai
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Év végéhez érve Laczkó-Albert Elemér polgármester úrat kérdeztük az eltelt év nehézségeiről, megvalósításairól és a beruházásokról.
Hogyan tudná egy szóval az eltelt évet jellemezni?
Egy szóval nem tudom, túlságosan leegyszerűsített
lenne, hisz rendkívüli bonyolult, szétágazó és változó
intenzitású év van mögöttünk. Következetesen ragaszkodnunk kellett a realitások szem előtt tartáshoz azért,
hogy az egyensúlyt és az irányt tudjuk tartani. Ráadásul
mindezt úgy tettük, hogy az „álmodozásról” nem
mondhattunk le. Esetünkben mindez a munkáról szól:
napi kivitelezést, adminisztrációt, tervezést egyszerre
föd le.
Bontsuk akkor kicsit szálára a község szövetét.
Akkor a gyász az a szál, ami az élő szövetből bomlott és foszlott. Emberemlékezet óta nem volt 130 esetet meghaladó temetés a falunkban. Száz évvel ezelőtt
ilyen és még magasabb volt az esetszám. De akkor nem
volt orvosa a falunak, háborús idők voltak, a gyerekhalandóság magas volt … és születtek kétszáznál is többen egy évben. Minden gyászoló családdal együtt érzünk és a felelősségünket sem kerülhetjük meg. Az elhúnytak között többen élnének ha, igénybe vették volna
az orvostudomány 21. századi szolgáltatásait.

Az oltásra gondol polgármester úr?
Igen, konkrétan arra. Személyes kudarcként élem
meg, hogy ilyen alacsony a remeteiek oltakozási hajlandósága. Többet, sokkal többet reméltem és vártam
ebben a helyzetben önmagunktól. Persze e téren is mindent meg lehet magyarázni és ki-ki meg is teszi ezt –
értékrendjének megfelelően -, de a társadalmi felelősségük ettől még megmarad. Magamban lemondtam róla,
többet nem kívánok erről nyilvánosan beszélni. Mindenki tegye, amit jónak gondol, és a tömegeket tartsa
be e téren is. Nagyban joggal beszélhetünk az országosan elhibázott járványkezelésről, de jöjjünk le a mi
szintünkre: itt van az ingyen oltás, nem vesszük igénybe … viseljük a következményeit.
Milyen következményekre gondol?
Ha valaki nyitott szemmel jár és gondolkodik az élet
dolgain, nem lehetett nem észrevenni, hogy mennyire
kibillent a társadalmi életünk a normálisból. Nem a

maszk viselésre, a fizikai távolságtartásra vagy az egyéni higiéniára, fertőtlenítésre gondolok. Ez csupán a felszín. Kicsivel több önfegyelemmel bárki betarthatná –
de ezt is feltételes módban mondhatom. Általánosan
nem jellemző ránk, ha tehetjük, kibújunk alóla.
Viszont gondoljunk a lazuló emberi, rokonsági kapcsolatainkra. Úgy próbálunk tenni, mintha semmi nem
történne bensőkben, holott ott nem a kérdőjel és a félelem, a tartózkodás bennünk. Temetésen láttam: köhögő
ember mellől három lépéssel arébb mentek a körülötte
állók. Jól tették – teszem hozza. Hány családi esemény
nem történt meg az év során? Hány történt meg úgy,
hogy a törvényeket áthágták a résztvevők?
Gondoljunk az iskolában folyó munkára. Senkinek,
aki komolyan veszi a dolgát, nem megfelelő ez a bizonytalanság. Egész generáció sínyli meg tudásában a
járványt. És ez nem az év végi jegyekre, hanem egy
életre hat ki. Nagy szavaknak tűnhet, de így van: egyre
növekszik a lemaradásunk, arányaiban egyre kevesebbet tudunk. Akik érintve vannak, a gyerekeink, azok
nem is értik, miről beszélünk, mert nincs viszonyítási
alapjuk. El sem várhatjuk tőlük, hogy ne a vakációnak,
a könnyebb megoldásoknak örüljenek.
Jóval körülményesebb az utazásunk is, de ha valaki
ki sem akar mozdulni itthonról, az sem tudja ügyeit
megszokott módon rendezni, mert oltatlanul nem mehet
(ne) be egy középületbe sem. Azok vannak megsértődve, aki íly módon korlátozva érzik magukat. Tőlük kapom, kapjuk az olyan kérdéseket, hogy „adó fizetni
majd bejöhetünk, ugy-e?” A válaszunk egyszerű: nem,
nem jöhetnek be, csak akkor, ha változik a törvény. A
Hivatal dolgozóinak egészsége mindennél előrébb való
számomra, intézményvezető számára. Büszke vagyok a
kollegáimra, hogy ilyen állapotok között is, egész évben folyamatosan dolgoztunk és kiszolgáltunk mindenkit.
Nem esett szó a sok elmaradt civil programról, a
szegényes kulturális-, sport kínálatunkról, melyek mind
-mind veszteségek, hiányként halmozódnak bennünk.
Miként szervezték a hivatali munkát az év során?
Legnagyobb kihívás a személyzeti gondjainkból fakadt. Kevesen vagyunk az egyre gyarapodó adminisztrációs munkához képest.
Nyugdíjba mentek, öt kolleganőnk gyereknevelési
szabadságon van és van, akit a magánszféra csábított
el. Nehéz feladat pótolni őket. Hónapok, évek telnek el,
amíg egy embert „fel lehet építeni” teljes értékű munkatárssá. Szerencsére, erre is van bőven példánk a Hivatalunkban.
Kívül álló számára ismeretlen és felfoghatatlan méretű munkát folytatunk. Elég csak abba belegondoljon
bárki, hogy mit jelent ügyes-bajos személyes dolgokat
sikeresen elintézni… Látható, egy viszonylag egyszerű
autó átíratást is szívesebben bízunk másra. Mi pedig
nem válogathatunk, mindennel és mindenkivel foglalkoznunk kell. Az éven át húzódó politikai-, kormányválságot és a pandémia hatásait igyekeztünk minimalizálni a közösségünk irányába.
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
A biztonságérzetet és a bizalmat erősítettük ahol
csak lehetett, minden helyzetben. Köszönöm és köszönjük azoknak, akik ebben együtt működtek!
A terület alapú támogatási kérelmek letétele, a mezőgazdasági összeírás vagy a fűtéspótlék igénylés csak
ráadások a napi munkára. Igyekszünk szolgáltatásszerűen végezni ezeket is. Ide sorolom a tejtermelő gazdákkal való munkát. Tisztelettel és elismeréssel vagyunk az ők munkájuk iránt, ami mindannyiunktól hasonló magatartást igényel. Csak így közel 2 millió tejet
értékesíteni éves szinten. Szükséges és jövőbetekintő
megvalósításnak tartom a tejcsarnokok modernizálását.
A havi minőségvizsgálatok és a központba való menynyiség jelentések egységes kezelése hallatán, csak
ámulnak az idegen érdeklődők. Gazdáink ezt bónuszba
kapják, ezzel is könnyítjük a munkájukat és bátorítjuk
az összefogás gyakorlatát.
Örülök ennek a gondolatnak – végre valami pozitív
elem a remetei létben…
Soha nem gondolom, hogy nincs ilyen. Sok pozitívum vesz körül: szépen fejlődik, gyarapszik a falu.
Csupán azt próbáltam érzékeltetni, hogy mit jelent a
„földönjárás”, és mennyire nem elég, ha csak anyagiakban gyarapszunk. Milyen fontos a szellemi-lelki fejlődése egyéni és közösségi létünknek.
Ezekben a napokban lezártuk a piac építését. Elhúzódott az építése, ezért nehezebb munkává vált, mint
gondoltuk. De már most tudjuk, hogy sokkal nehezebb
lesz majd termelői piacként működtetni. Tavasszal
igyekszünk nyitni, indítani.
Ott van az iskolás projekt, végre lezártuk. Mindenki
türelmét, kitartását íly módon is köszönöm. Erősen kellett hinni benne, hogy idáig érjünk… ahogy a folytatásban is hinni kell. Ebből az elkötelezett hitből kell fakadjanak az ott dolgozók cselekedetei. Belátható idő
belül tanulmányi eredményeiben is a megye legjobb
falusi iskolái közé kell tartozzon a mi iskolánk. Kijelenteni könnyű ezt, megvalósításához mindannyink kitartó munkája szükséges: szülőknek, tanároknak, gyerekeknek.
Ha a hitet emlegettem az előbb, a víz-csatorna pá-

lyázatunk bonyolításához már fanatizmus szükséges. 5
éve dolgozunk rajta. A napokban írtuk ki negyedszerre
a munkálatok közbeszerzését, közben újra terveztettük,
a terveket újra engedélyeztettük, az árak meg a fellegekbe szálltak. Január 3-án kezdődik az ajánlatok kiértékelése. A jövő év pénzügyi kihívása lesz a pályázati
önrész (11,5 millió lej) előteremtése. Erősen remélem,
indulni tud ez a munka!
A gázhálózat kiépítésével is közel állunk a munkálatok közbeszerzésének megjelentetéséhez. Januárban
meg fogjuk hirdetni őket.
Magas gázárak mellett fogja igényelni még a falu?
Efelől nincs kétségem. Fogja, mert ez a jövő még
néhány évtizedig. Minden energiahordozó, beleértve a
fát is, arányosan drágul. Stabilizálódni fog ez a piac és
ahol vezetékes gáz lesz, ott lehet majd jobb életinőségről, gazdasági erőről, versenyképességről beszélni.
Rögtön megismétlem: mindennek a koronája a szakképzett, lehetőleg helyi munkaerő.
Van még amiről beszélnie a hivatali munkát illetően?
(kacag) Jószerint el se kezdtük… Nem beszéltünk a
telekkönyvek kiosztásáról, javításáról, feldolgozásáról.
Több ezer aktát takar ez a munka. Lassan haladtunk
vele. Sok bosszúságot okoz és számtalan családi viszályt hoz felszínre. Számolnunk kell ezekkel nap, mint
nap. És közben készülünk a kültelki tulajdonrendezésre, de erről máskor szólok.
Megemlítem a közvagyon tisztázását, mint munkafolyamatot. Ez minden további lépés origója ahhoz,
hogy kültelken is tovább tudjunk haladni: előbb a közvagyon helyére kell kerüljön, ezt követi a magánvagyon rendezése.

« Lassan épül, nem sietettjük.

« Az iskolát felújító projekt részeként szabadidős fitnesz park létesült a központi
iskola udvarán.

Nyolc további tervet adtuk le, melyekkel a jövőben
akarunk foglalkozni: kettő tömbházszigetelésről, három
középület modernizációról, kettő útfelújításról, egy bölcsőde építésről szól. Ezekre várjuk a kiértékelést, az
eredményt. Szólhatok továbbá a tanuszoda építéséről,
jövőben az is elkészül.
Bár idén a víz-csatornát és a villanyt odavittük az
épülethez, átadás után aligha tudjuk beüzemelni, mert
nem készül el addig még a gázhálózat. Ez egy újabb
költséges létesítmény, melynek fenntartásához, működtetéséhez kell erősödjön a falunk.
(folytatás az 5. oldalon)
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Mit takar ez a kifejezés?
Azt, hogy ebben a pillanatban nem tudnánk még működtetni, nincs
megfelelő pénzügyi háttere a falunak, ami lehetővé tenni ezt. Az adófizetésre mindenki érzékeny, már említettem, de amit sokalnak a befizetők a Község költségvetésének az ¼-ét jelenti. A meglévő intézmények
működését sem tudjuk lefedni belőle. Félre értés ne essék: köszönjük
minden fegyelmezett adófizetőnk erőfeszítését, de ezek a nagyságrendek. Igen feszes pénzügyi gazdálkodást folytat a Községünk, rendszeresen prioritizálnunk kell.
Több mint 2.000 hektár területre nem fizetnek adót a tulajdonosok,
elindulnak azok a magánberuházások, melyek adóbevételt fognak generálni, bízom benne, hogy a Megyei Hulladékkezelő Központ is megnyitja kapuit, további új vállalkozások indulnak – ezek együtt fogják
erősíteni a pénzügyi lehetőségeinket.
A Község saját vagyonával való gazdálkodását az erdő- és kő kitermelése jelenti. Jövedelmet termel mindkettő, de nagyban kitettek a
piaci mozgásnak. Az éves tevékenységi beszámolóban – január 23-án
lesz – részletesen szólunk majd ezekről a tételekről. A Pro Remete Kft
tevékenysége is ide sorolható. A vírus teremtette helyzet rendkívül
megtépázta ezt az ágazatot, pontosabban a Közösségi Házak működését. Jószerint teljesen kiestek a nagy rendezvények, napi menüből csak
takaréklángra futja. Láttuk, hány, tömeget mozgató remetei eseményt
vittek el kevésbé kitett helyekre, ahol kikerülték az érvényes szabályokat, lakodalmakat tartottak. Törjük a fejünket a hogyan továbbon…
A remetei magánberuházásoktól hangos az országos média. Mi a
véleménye erről?
Nem keresem ezt a rivalda fényt, nem is szeretem. Azt gondolom,
ez esetben is jobb kevesebbet beszélni, többet cselekedni. Magamban
örülök neki, igazolják a mi munkánkat, bár néha sajnálattal és aggodalommal figyelem megjavított utaink állapotának változását, romlását.
Távolról nem látszik ez. Komoly partnerek akarunk lenni minden fázisában ezekben a beruházásoknak, melyek hatása számomra sem világos. A munkahelyek létesülése csak egy szegmensük ezeknek a beruházásoknak. Gazdálkodást, közlekedést, környezeti kitettséget stb.
olyan mértékben befolyásolják rövidesen a megvalósuló létesítmények, amelyre komolyabban kell készüljünk. Gyorsan történnek a dolgok, az emberi tényező lassabban halad mögöttük. Különösen, ha minőségre törekszünk, már pedig ebből engedni nem szabad, fel kell nőjünk hozza, különben csak tartalom nélküli forma leszünk. Másképpen
szólva: kívülről szépek, belülről üresek. Falunk lelkületét, nyitottáságát, értékteremtő voltát és igyekezetét kell fejlesztenünk egy egybetartanunk. A magánberuházók a saját érdekeiket követik, ez normális,
természetes. Ha van olyan, hogy közösség, az kell magáról egészségesen gondolkodjon és gondoskodjon. A kettő egyensúlyából születik a
jólét és a jóllét.
Van valami, amire büszke Ön?
Elég gyakran emlegetnek minket úgy a környéken, hogy büszkék
vagyunk. Ha emögött teljesítmény van, akkor még helyén való is lehet
ez az érzés, különben csak üresfejűséget takar, ráadásul összeférhetetlenné is tesz ez az érzés másokkal. Ezért óva figyelem magam és kerülöm a büszkeséget. Említettem más a Községháza dolgozóinak a munkáját – örülök a teljesítményünknek még akkor is, ha mindig van még
több, amit el kell végezni. Falvak szintjén azzal is egyedüliek vagyunk,
amilyen-amennyi szociális szolgáltatást kínálunk és működtetünk. Nagyobbik hányadát önerőből. Nagy László fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy kisebbségben egyetlen lehetőség van jövőt teremteni, és ez
a különbnek lenni eszmeiséghez köthető. Remeteiek úgy legyünk különbek, hogy elismerjük, tiszteletben tartjuk a mások eredményét!
« Az interjút lejegyezte NAGY-MENYHÁRT SZIDÓNIA

Számozottak és számolók?
Karácsony a szeretet ünnepe. Ilyenkor talán jobban oda kellene figyelnünk
egymásra és kicsit elgondolkoznunk
életünkön, sorsunkon. Olyan világban
élünk, amikor elég gyakran, csak egy
számnak veszik az embert. Statisztikákban, nyilvántartásokban egy szám
vagyunk és ha netalán valakit elszólít
az Úr, akkor az a szám eggyel kisebb
lesz és kész. Erre tart a világ, de mi többek kell legyünk egymás szemében,
mint egy szám.
A közelmúltban egy orvosnőnél voltam Gyergyószentmiklóson, akinek vittem egy Gyergyóremetei Képes Vagyok újságot, mert már tapasztalatból
tudom, hogy érdeklik a gyergyóremetei
hírek. Amikor ránézett az utolsó oldalra egyből a „gyász” rovatra nézett és
megmondta azt a két nevet, akik az ő
betegei voltak és sajnálkozva állapította
meg, hogy sajnos nem tudták megmenteni őket, annak ellenére, hogy a családorvosukkal egyeztettek végig.
Mostanában gyakran hallani, hogy
az orvosok, a beteget semmibe veszik
és csak „oda ne kerülj”. Ez utóbbival
valóban egyetértek és az a jó, ha nincsenek egészségügyi panaszaink. Ám
ha mégis oda kényszerít az élet, akkor
higgyék el mindannyian a mi jobbulásunkat szeretnék elősegíteni. Aztán az,
hogy nem sikerül mindenkit meggyógyítaniuk az mindig is így volt, ám ne
általánosítsunk és főleg ne a rossz szándékot lássuk felfedezni minden esetben.
Az orvosok is emberek, és az ország
egészségügyi ellátottsága sajnos nem
teremt könnyű helyzetet a gyógyítani
szándékozók számára. Ők, az egészségügyben dolgozók azonban mindent
megtesznek a betegekért képességük és
tudásuk szerint. Aztán, hogy vannak,
akiknek ez kevesebbszer sikerül vagy
tudás skálájuk hossza rövidebb az megesik, de nem hiszem, hogy volna olyan,
aki szándékosan meg akarna ölni, illetve tehetetlenségünkben magunkra
hagyna akarattal.
Összegzésként csak annyit javasolnék, hogy mi, számozottak bízzunk jobban a számolókban, és tegyünk azért,
hogy ne csak számok legyünk, hanem
egymást
értékelő
embertársak.
Egészséget és kegyelmekben gazdag,
boldog újévet kívánok minden falustársnak!
Bakai
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Balás Jenő és a bauxit

Balás Jenő születésnapja alkalmával emlékezzünk tisztelettel a nagy
bányamérnök-kutatóra. 1882. december 19-én született Gyergyóremetén. Elemi iskoláit szülőfalujában
végezte, majd Székelyudvarhelyen
érettségizett 1900-ban. Egyévi műegyetemi tanulás után 1902-ben íratkozott be a selmecbányai (ma Szlovákia-Felvidék) Bányászati- és Erdészeti Akadémiára, amelyet 1907-ben
fejezett be. Két évig a parajdi sóbánya igazgatója is volt. Kőzettani kutatásokat is végzett a Görgény- és
Hargita hegyeiben. Tevékenységéhez kötődnek a Velencei-tó, Balaton
és Sió szabályozási terveinek elkészítése, a budapesti termálvizek hidrológiai rendszerének kidolgozása,
mangán, galenit és bauxit felfedezése a Dunántúlon. Az egyetemes és
magyar bányászat és kohászat Balás
Jenő nevét elsősorban a bauxitról
ismeri. A bauxitot vagy alumíniumércet 1821-ben fedezték fel a délFranciaországi Le Baux-ban, innen
is a neve. Az alumínium jelentősége
a XIX. század végétől nőtt meg. A
vas után a leggyakrabban használt
fém. Hajók, repülőgépek, autók,
elektromos huzalok, háztartási gépek, stb. gyártásánál használják. De
használja a vegyipar is a bauxitot
alumíniumsók, timsó, kénsavas és
ecetsavas timföld, klór-alumínium,
alumínium-nitrát, csiszolókorongok,
csiszolóporok, festékek és tűzálló
anyagok gyártásában. Újabban az
építőipar is felhasználja. A bauxittégla könnyebb és kétszer annyi nyomást bír el mint a magnezit tégla.
Cement és karbid gyártásánál is
használják. Az alumínium 100%-ban
újra hasznosítható és környezetkárosító hatása nulla.
Balás Jenő a bihar vidéki Vaskoh
(Vașcău) és Jád-völgyi (valea Iadului) bányákban ismerkedett meg a
bauxittal, amelyet 1903-ban Bölöni
Mikó Béla nagybányai kohómérnök
fedezett fel vasérc után kutatva. Balás az itt eltöltött ideje alatt felismerte a bauxit jelentőségét és kutatott.
Csak Vaskón mintegy 750000 tonnára becsült bauxittartalékot fedezett
fel. 1916-ban tanulmányában kifejtette hitvallását Magyarország természeti kincseinek felhasználását
illetően, vagyis, hogy a bauxitot elsősorban Magyarország értékesítse.

Amint mondta, a magyar altalajkincs
ne legyen gyarmatáru. Akkoriban
alumínium előállítási technológia
csak Franciaországban, Németországban, Svájcban, Svédországban
és Magyarországon volt Európában.
Ennek ellenére a magyar állam a
vaskohi és Jád-völgyi bauxitot eladta
a német Ludwigshafen-i Wolf Neter
cégnek potom áron, vagononként
(10500 kg) 50 koronáért, amelyik
továbbadta ugyancsak a német hadügy minisztérium tulajdonában levő
Kriegsmetall cégnek vagononként
200 koronáért.

Mivel az első világháború idején
Balás Jenő erődítményépítési munkálatokat is vezetett, a román hatóságok 1919-ben kiutasították az elcsatolt Erdélyből. Budapesten bányamérnöki irodát nyitott és megkezdte
a bauxit kutatásait a Vértes- és DélBakony hegységekben. Halimba,
Bodajk, Tapolca, Úrkút, Nyirád, Iszkaszentgyörgy és Hosszúharasztos
térségében talált bauxitra. A legnagyobb felfedezése a Vérteshegységben Gánt mellett volt. Akkor
még ő sem tudhatta, hogy Európa
legnagyobb bauxitlelőhelyét fedezte
fel. Mennyiségét akkor 3,5 millió
tonnára becsülték, de 1988-ig 13
millió tonnát termeltek ki. Így lett a
kis Magyarország évtizedekig a világ egyik bauxit nagyhatalma. 1990ben is az ország a világ bauxittermelésének 2%-át adta, ami a nagy bauxittermelők, Ausztrália, Brazilia,
Kamerun, Egyesült Államok, Franciaország, Szovjetúnió mellett nagy

aránynak számít.
Balás Jenő kitűnő bányászati
szakember volt. Megszállottan járta
a hegyeket, völgyeket, vízmosásokat, bozóttal benőtt erdőket. Amint
mondta “geológus kutatónak jó láb
és jó tüdő kell és rengeteg méricskélés, számítgálás”. Az egész vagyonát
a kutatásba fektette. Állami támogatást alig kapott, de szerette a munkáját és a reményt soha nem adta fel.
Hatalmas életművéért semmiféle
elismerésben, kitüntetésben nem részesült. 1935-től már Hitler készítgette egy totális háború tervét. A
német birodalomnak szüksége volt a
bauxitra. Hermann Goeringnek, a
német
légierő
parancsnokának
(Luftwaffe), csak nehézbombázó
repülőgépből 4000 darab kellett. Így
a német hadvezetés figyelme a magyar bauxit felé fordult. Balás Jenő
munkáját jól ismerték és ajánlatot
tettek, hogy Németországban bauxit
területek után kutasson. Az Egyesült
Államok, bár akkor a világ legnagyobb bauxittermelője volt, de igényeit csak 20%-ban tudta hazai termelésből kielégíteni. Titokban kapcsolatba léptek Balás Jenővel. Azt
ígérték, hogy kiviszik az egész családját, modern gépeket, laboratóriumot adnak a rendelkezésére és annyi
pénzt, amennyit kér, csak kutasson
nekik. A találkozóról Berlinben is
tudomást szereztek és megszületett a
döntés: Balás nem juthat ki Amerikába. 1938. március 5-én Velencén
Balás Jenő telefonértesítést kapott
Klár Andrástól, a budapesti albérleti
szállásadójától, hogy sürgősen utazzon haza. Még aznap felutazott Pestre. Másnap, “Holtan találták a bauxit felfedezőjét” és hasonló címoldalakon közölték az újságok a mérnök
halálát. A sajtóban ellentétes hírek
jelentek meg: ismeretlen ok, gázmérgezés, szívszélhűlés, öngyilkosság.
Az egyetlen koronatanú, Klárék
cselédleánya a budapesti rendőrségnek azt nyilatkozta, hogy aznap este
Balás Jenőt három ismeretlen, sötét
ballonkabátot és szemüveget viselő
személy látogatta meg.
Lehettek a német titkosrendőrség
(Gestapo) ügynökei. Másnap a lányt
Lánchíd pesti hídfőjénél egy autó
halálra gázolta.
(folytatás a 7. oldalon)
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20 éves az Együtt a Jövőnkért Egyesület
20 éves születésnapját ünnepli az
Együtt a Jövőnkért Egyesület,
ugyanis 2001 decemberében lett bejegyezve a Gyergyószentmiklósi Bíróságon. Az egyesület létrejötte civil
kezdeményezés volt, az alakuló ülésen 14 közösségért tenni akaró remetei lakos jelent meg. Megalapítása
után hamarosan kiderült, hogy sok
tekintetben hasznos az egyesület tevékenysége olyan területeken, amelyekre a törvénykezés merevsége
miatt nem lehetett kellő támogatást
fordítani.
Az alapító tagok prioritásként a
következő célkitűzéseket fogalmazták meg:
-a helyi közigazgatás és az oktatás
támogatása,
-a község kulturális vagyonának
megőrzése,
-a helyi értékek védelme,
-a hagyományok megismerése,

-tanulmányok és projektek készítése,
-környezetvédelem,
-hátrányos helyzetű családok támogatása,
-és nem utolsó sorban a helyi kulturális összejövetek, konferenciák állandó támogatása.
A fogyatékkal élők oktatására keresve megoldást világossá vált, hogy
egy igen fontos fejezet hiányzik az
alapszabályzatból, emiatt 2011-ben
új tevékenységi körrel, a fogyatékkal
élők speciális foglalkoztatására irányuló feladatkörrel egészült ki az
egyesület működése.
Az idők során nagyon sokan bekapcsolódtak az önkéntes munkába,
többen csak ideiglenesen, talán tudatában sem voltak annak, hogy az
egyesület tevékenységét segítik.
Gondolok azokra, akik több alkalommal részt vettek a falunapok
szervezésében, akik vendéget fogadtak az otthonukba a
testvértelepülésről, íróolvasó
találkozók,
vagy a nagykorúsító
bál szervezésében segítettek, tartották a kapcsolatot a Nők a
XVIII.
kerületért
NATK nevű testvér
civil szervezettel.
Az idők során igyekeztünk minden pályázati
lehetőséget kihasználni, legyen az állami,
vagy más intézmény
által kiírt pályázat. A
« A NATIK-kal közösen főzőversenyen vettünk részt (Budapest, 2005).

Balás Jenő és a bauxit
(folytatás a 6. oldalról)
Véletlen baleset vagy balesetnek álcázott merénylet?
Így Balás Jenő halálának okát valószínű soha nem tudjuk meg. Halála előtt három hónappal mintha érezte volna végzetét, elkészítette végrendeletét, amelyben összefoglalja életművét, munkásságát. Befejezetlen munkáival kapcsolatban megfogalmazza javaslatait. A végrendeletnek van Remetére vonatkozó részlete is:
“nyomatékoson hagyom meg Gyergyóremete határában
a községgel párhuzamosan az antiklinálisok megfúrását
és Kereszthegy és környékének ércre (ólom, arany,
ezüst) való megkutatását és feltárását. Az érc bőséges
jelenléte kétségtelen. A Kecskekő nyugati oldalán a patak szintje felett egy hasadékban kaolin kibújása könynyen megtalálható. Az ércteléreket a patak medrében
meg lehet figyelni. Szülőfalum határában még szénsavas
források is vannak. Ezeket bálneológialag rendezni kell.

civil szférában végbement fejlődés
tette szükségessé, hogy 2020-ban
megfiatalodjon az egyesület vezetősége, hiszen a korábbi tagok közül
többen nyugdíjba vonultak. Szükség
volt a frissítésre, a fiatalos lendületre. Ennek köszönhetőek az utóbbi
évek nyertes pályázatai, mint az útszéli keresztek felújítása, vagy a hősök emlékművének az újraépítése.
Jelenleg négy állandó alkalmazott
dolgozik az egyesület keretén belül,
két gyógypedagógus, egy pszichológus és a délutáni oktatásban dolgozó
tanítónő.
A világjárvány az egyesület életébe is változást hozott. Szomorú,
hogy elmaradtak a rendezvényeink,
ha csak a jelentősebbekre gondolunk, mint a falunap és a 18 évesek
nagykorúsító bálja. A példás összefogás, ami a község lakói részéről
megnyilvánult ebben az időszakban,
némileg kárpótolt a veszteségekért,
hiszen ezáltal segíthettünk az Egészségház felszerelésének bővítésében.
Talán nem véletlen, hogy épp a világjárvány idején újítottuk fel az útszéli kereszteket. Sok cég igyekszik
támogatást nyújtani az egyesület
közvetítésével célirányosan beteg
vagy sérült emberek számára.
Ez úton is köszönjük minden
szimpatizánsnak, akik munkájukkal,
anyagi juttatással vagy akár egy egyegy jó ötlettel támogatták az egyesületünket!
Bízom benne, hogy együtt lesz
még szép jövő.
« PÁL GIZELLA, az egyesület elnöke

Szülőfalumat gyermekeim szeressék és lehetőleg térjenek oda vissza. Vásároljanak földet, építsenek házat és a
jelzett bányászatok által virágoztassák fel.”
Az 1980-as évek elején geológiai források az érc jelenlétét igazolták. 2019-ben Jánosi Csaba csíkszeredai
geológussal a Kecskekő alatt közel az úthoz találtunk
kaolin (a porcelán alapanyaga) nyomokat. 1953-ban Balás Jenő életéről “A láz” címen játékfilmet is készítettek
Bessenyei Ferenccel a főszerepben. Egy szűkkörű közönség előtti bemutató után a család további lejátszását
letiltotta. 1998-ban Balás Jenő leányait, Évát és Zsuzsannát személyesen kértem meg, hogy bocsássák rendelkezésemre a filmet, hogy másolatkészítés nélkül, szigorú diszkrécióval a remetei kábeltévében bemutassuk.
Némi huzavona után visszautasítottak.
Az utókor elismeri Balás Jenő érdemeit, neve, alkotótevékenysége, fáradhatatlan kutatószelleme mindenkor
élni fog a magyar bauxitbányászat és alumíniumgyártás
fejlődéstörténetében.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE
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Karácsonyváró programok a REMISZ szervezésében

Már a decembert megelőző hetekben azon gondolkodtunk, hogy
mivel készüljünk az év utolsó hónapjára, hogy egy kicsit mi is hozzájáruljunk az ünnepre való készülés varázsához. Szerettünk volna
olyan programokkal megörvendeztetni a közösségünket, ami mosolyt
csal az arcokra és melegséggel tölti
el a szíveket.

« Örök emlékek a Mikulással.

A már hagyományossá vált Mikulásjárást szerveztük meg 2021.
december 4-én, szombaton. A REMISZ Mikulása krampuszaival
együtt karácsonyi zenétől hangos
hintóval járta be községünket. A
gyerekeknek lehetőségük volt több
helyszínen is találkozni a Mikulással. Idén egy kis újítással kedveskedtünk az érdeklődőknek, hiszen a
körút végén a Balás Gábor Művelődési Ház előtti téren berendezett
fotósaroknál hosszabban is el lehetett beszélgetni a Mikulással, egy

teával megmelegedni, és nem utolsó
sorban fénykép formájában megörökíteni a nagy találkozást. A Mikulás és a szervezők nagy örömére
mindenhol nagy volt az érdeklődés,
barátságos, jókedvű és bátor gyerekekből nem volt hiány, nagyon sok
vers és ének hangzott el. Minden
gyerek édességet kapott az egész
évi példás magaviselete jutalmául.
Hálás köszönettel tartozunk a támogatóinknak, akik segítettek nekünk,
hogy idén újra találkozhassanak a
gyerekek a Mikulással. Nagyon szépen köszönjük: Remetei Lovasklub,
Katica virágüzlet, Securex, EndIbo, Böbe boltja, Szuperönkiszolgáló. Továbbá, hatalmas köszönet jár
a gyerekeknek, a szülőknek és
nagyszülőknek, akik jelenlétükkel
megörvendeztették a Mikulást.
Advent második vasárnapjához
közeledve 2021. december 11-én,
szombaton, jótékonysági adománygyűjtést szerveztünk rászoruló gyerekek számára. Az előző évekhez
képest ugyan új, de a vártnál is sokkal nagyobb népszerűségnek örvendett ez a programunk már az azt
megelőző hetekben, napokban.
Szombaton 09:00 és 17:00 óra között vártuk a Balás Gábor Művelődési Ház előterében az adományokat, a jó állapotban levő játékokat,
tanszereket, ruhákat és nem használt higiéniai eszközöket. Egész nap
folyamatosan érkeztek hozzánk az
adakozó angyalkák, és a kultúrház
előtere egyre kisebbé vált, míg az

« A gyerekek több helyszínen is találkozhattak a Mikulással.

« Összegyűjtött adományok

ajándékok egyre csak gyűltek. A
Polgármesteri Hivatal szociális osztályától kaptunk segítséget arra vonatkozóan, hogy melyek azok a családok, akiknek szükségük van ezekre a karácsonyi ajándékcsomagokra.

« A szervező csapat.

Végül, az összegyűlt adományok alapján, a sok jólelkű ember
segítségével 19 család, azaz 41 gyerek karácsonyát sikerült szebbé tennünk. Minden egyes hálás tekintet
és mosoly felér számunkra is egy
ajándékkal. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, akik adományaikkal segítettek nekünk, részesévé
váltak a karácsonyi csodának. Azt
hiszem Böjte Csaba atya gondolatai
igazán illenek ide: „Aki nem hisz
abban, hogy mennyi jó ember van,
az kezdjen el valami jót tenni, és
meglátja, milyen sokan odaállnak
mellé”.
Reméljük sikerült programjaink
által a szíveket szeretettel és örömmel megtölteni. Igyekszünk jövőre
is színes, változatos programokkal
készülni kicsik és nagyok számára
egyaránt. A Remetei Ifjúsági Szervezet tagjainak nevében kívánok a
község minden lakójának áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog újévet!
« LACZKÓ ANDREA
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Közös Karácsonyvárás
Második éve annak, hogy mindennapi életünket
meghatározza koronavírus okozta felfordulás. Községünkben elmaradtak azok a közösségi élmények, amelyek a karácsonyi várakozás idején lenni szoktak, az
adventi vasárnapok gyertyagyújtásai alkalmával. Az
idei évben azonban helyet kaptak olyan kisebb események, amelyek segítették az Ünnepre való hangolódásunkat azáltal, hogy közösségben lehettünk, együtt
készülhettünk Karácsonyra.
Az első ilyen alkalmunk a közös mézeskalács díszítés volt, amikor az alkotó kedvűek együtt díszítették
az otthon- vagy a helyben készített mézeskalácsaikat.
Az esemény helyszíne és társszervezője a csutakfalvi
Közösségi Ház volt.
Advent negyedik vasárnapján Közös Karácsonyváró ünnepségre hívtuk az érdeklődőket. A Művelődési
Ház előtti téren tartott eseményen a polgármester úr
Szilágyi Domokos Karácsony című versével köszöntötte az egybegyűlteket. Köszöntő beszédében vigaszt
kívánt a gyászoló családoknak, békét az oltás mellett
és ellen érvelők megosztottsága közepette, valamint
szeretetből fakadó boldogságot, „ami felmelegíti fázós
homlokunkat”. Megköszönte mindenki munkáját, Áldott Karácsonyt kívánt és nyugalomra bíztatott mindenkit annak érdekében, hogy szeretettel tudjuk egymást és magunkat elfogadni.
Ez alkalommal az Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi dalokat játszott Laczkó Gyula és Polgár Szabolcs
tanár urak vezénylésével és hathatós szervezésével.

A Sirülő néptánccsoport ífjai karácsonyi énekeket
énekeltek, majd az Ifjúsági Citerazenekar muzsikája
zárta a fellépések sorozatát. Ezt követően közös karácsonyfadíszítésre került sor, a gyermekek által otthon
készített díszek kerültek a Község karácsonyfájára.
Az esemény egyszerűsége is a Karácsony üzenetét
hordozta. Közösségi eseményeken való részvételi igényünk mélyről fakad. Reménykedjünk abban, hogy
jövőre másként lesz! (Tőlünk is függ.)

« A Sirülő Néptánccsoport karácsonyi énekeket énekelt.
« NAGY-MENYHÁRT SZIDÓNIA

Tanítunk és tanulunk
Egy igazán „embert próbáló” időszakot élünk. Úgy gondolom ez a
korszak – kivétel nélkül – minden
embernek adott egy leckét, tanított
valamit. Szeretet, hála, elfogadás,
kitartás, emberség, bátorság, remény, hit.. és még sorolhatnám. De
mindenki saját maga tudja, hogy miben erősödött meg igazán.
Én, mint táncpedagógus, gyermekek társaságában egy adott pillanatban arra lettem figyelmes, hogy
megváltozott a gyerekek motiváltsága. Azt láttam, hogy két véglet született: vagy nagyon fontos lett a tánc,
mint közösségépítő tevékenység;
vagy egyszerűen már értelmét vesztette foglalkozás lett – néhány gyermeknek – mivel bizonyos időszakokban fel kellett függeszteni a fizikai jelenlétű órákat.
Aztán ismét visszatértünk a fizikai jelenléthez, aztán ismét szünetet
kellett tartani. Ráadásul ezeket az
időszakokat sem tudtuk pontosan

előre meghatározni, hisz egyik pillanatról a másikra változtak az adatok,
ami alapján született a döntés.
Ennek nyoma természetesen nem
csak a gyerekeken látszott, hanem
engem, mint pedagógust is megviselt
(és úgy gondolom, hogy ezzel nem
vagyok egyedül), ugyanis az eddig
bevált tanítási módszereket és terveket szinte mind ki kellett dobni a
kukába.
Igyekeztem taktikát váltani és
sokat beszélgetni a gyerekekkel. Hogyan élik meg ezt az időszakot? Hogyan élik meg az online iskolai órákat? Mi motiválja őket? Milyen érzelmeket vált ki a folyamatos otthonlét? Egy online iskolai tanítás
után hogyan kapcsolódnak ki otthon? Ki tudnak-e kapcsolódni?
Ugye tudják, hogy a Facebook, Insta
pörgetése, online sorozatok nézése
nem kikapcsolódás? Hogyan és mire
használják az internetet? Tudják-e
tudatosan használni az internetet?

Ez a „kutatás” rég távol áll a táncpedagógus munkakörtől, de az járt a
fejemben, hogy ha jobban megismerem őket – hogy mi van a fejükben,
hogyan élik meg ezt az időszakot –
akkor a táncóráimon is hatékonyabban tudok majd velük dolgozni.
Tudni kell, hogy a táncversenyek
is átkerültek online felületre, ami
abban merült ki, hogy egy videó felvétel elküldésével bármilyen hazai
vagy külföldi táncversenyre be lehetett nevezni. Persze ez adott egy
olyan jó lehetőséget a táncosok számára, hogy ha nincs olyan anyagi
keret, hogy kiutazzon a csapat egy
másik országba versenyezni, akkor
most megtehette, hisz csak e-mailt
kellett küldeni, illetve banki átutalással a benevezési díjat intézni.
Na de, aki már életében akár egyszer is részt vett élesben táncversenyen, az tudta, érezte, hogy ennek
semmi értelme.
(folytatás a 10. oldalon)
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Tanítunk és tanulunk

(folytatás a 9. oldalról)
Hisz pont attól verseny egy verseny, hogy rengeteget
készülsz, együtt utazol és izgulsz a csapattal a helyszínre, találkozol ott rengeteg versenytárssal, akiktől csak
tanulni lehet, és új barátságok köttetnek.
Egymást biztatva, remegő lábakkal állsz ki a színpadra és egymást ölelgetve, örömkönnyekkel, hatalmas
boldogsággal hagyod el a színpadot, majd együtt bulizva várod az eredményt. Boldogságtól meghatódva, sírva veszed át az érmet, majd a kupát és összepakolás
után, a buszon beszélgetve - újraélve az eseményeket,
mély álomba merülsz.
Ezt most leírtam néhány mondatban, de közel s távol
sem tudtam tükrözni azt, hogy mekkora élmény ez egy
táncos számára, még akkor is, ha nem a fődíjat hozza el
a csapat.
Szóval az én csapatom nemet mondott erre a lehetőségre nagyon sokáig. Természetesen én is. Igyekeztünk
másik szemszögből megközelíteni a táncot, többször
készítettünk rövidfilmeket és a táncos videóklipekvilágát tapasztaltuk meg, viszont a helyzet nem változott és
a motiváció egyre csak csökkent.
Mindig azt hangsúlyozom, hogy nem másoknál kell
jobban táncolni, hanem saját magunknál. Saját magunk
határait kell feszegetni és mindig jobb lenni a tavalyi
önmagunknál. (Bár ez nem csak a táncra vonatkozik.)
Viszont egy verseny nagymértékben tud motiválni:
hogy megmutasd magad, a kreativitásod, a tánciskolád
és persze hogy nyerj.
Motivációs napokat vezettem be minden hónapban
egyszer (csapatonként külön), ami egy csapatépítő délutánnak felet meg, de igazából sokkal több volt ez számunkra és számomra is, hisz megismertük egymást jobban, játszottunk, tanulási és kikapcsolódási tippeket
osztottunk meg egymással, megtanultunk elfogadni és
hálásnak lenni minden apróságért. Megajándékoztuk

egymást minőségi idővel, kedves szavakkal és kézzel
készített ajándékokkal.
Az online versenyre egy kihívásként tekintettem és
eddigi tapasztalataim illetve az új helyzet adta lehetőségekkel beneveztünk több versenyre is.
Két csapatot indítottam: egyik csapat junior korosztály, 10 fő, melyet tudatosan válogattam ki, hisz tudtam, nekik magas technikai szinten szeretnék koreográfiát tanítani, Illetve olyan nemzetközi versenyeken indítani, ahol nem csak magyar vagy román versenyző csapatok vannak, hanem olasz, spanyol, angol vagy amerikai tánciskolák is megmutatkoznak, illetve ugyanilyen
színes és magas szakmai tapasztalattal rendelkező zsűri
értékel.
Így alakult, hogy az első ilyen versenyünkön, hiphop
– formáció kategóriában az egyik legmagasabb pontszámot kapva, junior korosztályban 3. helyezést értek el
a lányok. Óriási büszkeség!
Közben ugyanezt a csapatot elindítottam a RevolutionDanceCup táncversenyen is, amit már többször
is meglátogattunk élőben még 2017,2018 és 2019-ben
Nyíregyházán, kiemelkedő eredményekkel hazatérve.
Egy hirtelen jött ötlet (de inkább nevezném sugallatnak) a legkisebb csoportunkat is beneveztem a versenyre. Itt 4 és 9 év közötti gyerekek adtak elő egy karácsonyi témájú koreográfiát, ami bár nem versenyre készült,
úgy gondoltam, hogy itt a lehetőség egy olyan csoportot is megmozgatni, akik a jövő nagytáncos nemzedéke
lesz. Számukra talán még fontosabb a motiváció, hiszen
egy olyan világban óvodások és kisiskolások, amikor a
tanév felét a laptopok előtt töltik el, nulla élménnyel.
Nos, a verseny valóban nem volt az igazi, hisz online követtük az eseményeket mindkét alkalommal, sőt
néha alig volt érthető az eredmény, viszont ez is megerősítette bennünk azt, hogy bármilyen helyzet is áll
elénk, helyt álljunk, tartsunk ki és tudjuk megoldani.
A manó csoportunk kezdő - show tánc kategóriában
2. helyezést ért el, ezüstminősítést kaptak, ami igazán
kiemelkedő első versenyük alkalmával. A junior csoportunk pedig kiemelt arany minősítéssel, első helyezést ért el, hiphop kategóriában.
Büszkeség, öröm. De most nem az eredményért, hanem a kitartásért, az összetartásért. Értetek.
Hatalmas feladatot kaptam a Teremtőtől. A tánciskolám lehetőséget adott megismerni rengeteg gyermeket
és szülőt, van, aki hosszabb ideig a csapatom része,
van, aki csak néhány hónapot vagy hetet tölt nálunk.
Vannak emberek, akik kézen fognak és segítenek, vannak, akik visszahúznának. Mindenkitől kapok jó leckéket. Ráadásul most ez az időszak is folyamatosan tanít
és én igyekszem tanulni is belőle: szeretetet, hálát, kitartást.. Főleg kitartást.
Viszont a legnagyobb dolog, amit tanultam, az az,
hogy mindegy milyen körülmények vannak, az együtt
töltött idő legyen élményekkel teli, szeretettel teljes,
őszinte és léleképítő. Úgy gondolom sikerült.
« NAGY ANITA
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Nagykorúsítási ünnepség tíz hónapos késéssel
Első nekifutásra február 13-ára
terveztük a 2003-ban születettek
számára a nagykorúsító farsangi
bált, de hamar rájöttünk, hogy ez
nem lehetséges azon a dátumon a
járványhelyzet miatt.
Aztán a következő tervezett időpont október 16-a volt, amikor már
csak nagykorúsító bál néven szerepelt az eseménynaptárban. Ez a dátum sem bizonyult megfelelőnek,
ugyanis épp a bál hetében toronymagasan megugrott a gyergyóremetei vírusos esetszám. A szervezők
kaptak is meleget-hideget egyes falus társaiktól, olyanoktól is, akik
nem voltak érintettek a rendezvény
megvalósulásában.
A harmadik nekifutásnál ismét

figyelembe kellett vegyük az aktuális törvénykezéseket és így a kezdetekbeni 51 jelentkező szám, 2021.
december 28-ára, 13-ra zsugorodott,
majd az ünnepség napjára 8 fiatal
döntött úgy, hogy részt vesz a számukra szervezett nagykorúsítási
rendezvényen,
meghívottjaival
együtt.
A nyitótánc sajnos elmaradt, mert
teljesen át kellett volna szervezni az
eredeti koreográfiát, amire már nem
volt idő az oktatók számára.
Megnyitóként az ifjúsági fúvószenekar néhány tagja, illetve az ifjúsági citerások műsora szolgált, majd
községünk polgármesterének rövid
köszöntője után kezdetét vette a rövid ünnepség.

« Isten éltesse az ünnepelteket!

Nem maradhatott el a hivatalos
fogadalom tétel, majd az emléklapok átvétele után az ünnepeltek szülős tánca következett, amikor a fiúk
édesanyáikkal, a lányok pedig édesapáikkal táncoltak. Az ünnepség
teljes ideje alatt Bakos Endre biztosította a hangulatos zenét. A Csutakfalvi Közösségi Ház konyhájának
személyzetének is kijár a dicséret a
sok finom és ízletes ételért, felszolgálásért.
A közel három és fél órás rendezvény után várhatóan lesznek negatív
vélemények, főleg azok részéről,
akik nem jöttek el, ám azok, akik
részt vettek gondolom elégedetten
távoztak és érezhették annak bizonyságát, hogy községünk vezetősége számára minden korosztály
fontos.
Az idei 18 évesekkel együtt érzek,
mert nagyon sok energiát beleadtak
egy csodálatos bál magvalósulásának reményében és több hetes táncpróbák sorát kellett befejezetlenül
hagyniuk. Társasági- és néptánctudásuk azonban nem vesz kárba, mert
azokat az alapokat, amiket magukba
szívtak megmaradnak.
Csalódásuk érthető, mert utolsó
héten szembesültek a kiábrándító
hírrel, de ha ez lesz életük legnagyobb csalódása, akkor elégedettek
lehetnek sorsukkal.
Isten éltesse az ünnepelteket!
Gyergyóremete számít mind a 91
fiatalra, akik 2003-ban születtek a
továbbiakban is!
Bakai

Gyergyói Népzenészek Találkozója
A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ szervezésében 2021. november 26-án, Gyergyóújfaluban részt vehettünk a Gyergyói Népzenészek Találkozóján.
Ez a program vándorrendezvénnyé vált, ugyanis kezdetekben több éven át Gyergyószentmiklós adott otthont, majd néhány éven át Gyergyóremete láthatta vendégül a gyergyói ifjú- és idősebb népzenészeket. Rövid
szünet után ismét sikerült megszervezni az akkor aktuális járványügyi előírások szerint, közönség nélkül.
Gyergyóremete néhány zenésszel közös zenekart alkotva Gyergyóditróval közösen lépett fel, valamint az
Ifjúsági Citerazenekar is képviselte községünket. Jó
volt látni, hogy hova tovább jobb a termés a citeraoktatás terén és fiataljaink nem engedik elveszni ennek a
régi hangszernek a hangját. Gyergyói dalaikkal nem-

csak ennek az első ránézésre egyszerű, de megszólaltatásakor nem is olyan könnyű hangszernek a szolgálatában tesznek nagy tettet, hanem a gyergyói zenét is szolgálják.
Élmény volt látni és hallani a régi nagy zenészeket,
az aktuális középosztályt és reménykedve bizakodhattunk az újabb fiatal tehetségek megjelenésének láttán.
Sokan eljöttek és jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt, de jó néhányan igazoltan és talán igazolatlanul is
hiányoztak.
A Gyergyóremetei Ifjúsági Citerazenekar ezúttal sem
okozott csalódást, és helyi oktatóikkal együtt (Bakos
Zsófia és Nagy-György Erzsébet óvónők) nagy elismerésnek örvendtek, amit a műsoruk utáni vastapson is
érzékelni lehetett.
(folytatás a 12. oldalon)
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Gyergyói Népzenészek
Találkozója
(folytatás a 11 oldalról)
Gyergyóremetén három éve indult el újra
a citeraoktatás és mindezért hálásak lehetünk
első sorban, a Lakiteleken (Magyarország)
élő Csüllög Edina és Vadas László zenepedagógusoknak. Céljuk feltárni a gyergyói
citerás hagyományokat, ami még fellelhető
és megtalálható, segíteni visszajuttatni a fiatalabb generációknak, ugyanakkor fontosnak
tartják a generációk tudását összekapcsolni
egymással. Ez reményeink szerint megvalósult, amit már csak erősíteni, bővíteni, gazdagítani kell.
A sok ügyes citerázni vágyó gyerek és
tehetséges oktatók mellett, mint mindenhez
e világon, anyagi háttér is kell. Hangszerek
vásárlásában és az oktatásban oroszlánrészt
vállalt magyarországi támogatónk, a Csoóri
Sándor Alap. Támogatásukkal létrejöhetett
és fejlődni tudott ez a néphagyomány. Az
egész éves néptáncoktatás oktatói díjának
egyrészét is az előbbi sorokban említett magyarországi támogató finanszírozta.

« Az Ifjúsági Citerazenekar a Gyergyói Népzenészek találkozóján

A Gyergyóremetei Zeneegyesület és a
„Tolvajos” Remetei Ifjúsági Szervezet (a
pályázatokat lebonyolító szervezetek) nemcsak a citeraoktatást segíti pályázatok által,
hanem a cimbalom- és hegedűoktatást, illetve a néptáncoktatást is napirendre tűzték,
bevonva Vizeli Balázs hegedűoktatót, Bartalis Botond és Oláh Dániel cimbalom oktatókat, valamint néptáncoktatóinkat.
Köszönet a Csoóri Sándor Alapnak, a
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti
Központnak és Gyergyóremete Önkormányzatának az egész éves támogatásáért és reméljük anyagi segítségüket azzal tudjuk
meghálálni, hogy nemcsak Gyergyó vidékének hagyományait, hanem az egész Kárpátmedence magyar lakósságának fennmaradását szolgálhatjuk.
Bakai
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S még egy kis teremfoci ráadás....
A novemberi Gyergyóremetei Képes Vagyok sportrovatában úgy köszöntem el,
hogy lezárult a teremfocivetélkedők sora 2021-ben. A Román Labdarúgó Szövetség
erre meglepett és betett még
egy fordulót az U19-esek számára rendezett Románia Kupa
sorozatban.
A nyolcad döntőben Hargita megye legjobb, de nem túlzás, ha azt mondom, hogy talán az ország egyik legjobb
csapatát, az FK Székelyudvarhelyt sorsolták ki ellenfelül
számunkra.
Az FK Székelyudvarhely
csapata a 2021-2022-es bajnoki idényben, eddig 8 mérkőzésén van túl veretlenül zárva
mindegyiket és 93-21-es gólaránya
(11,6
lőtt
gól/
mérkőzés, illetve 2,6 kapott
gól/mérkőzés) pedig mindent
elárul a csapat erejéről, játéktudásáról.
Ifjúink ennek ellenére, talán még az esélytelenek nyugalmának is köszönhetően,
bátran és magabiztosan játszodtak, a védekezést helyezve előtérbe és az ellentámadásokra építve. Az első 5 percben váltva kerültek veszélybe
a kapuk, de gól nem esett. Aztán beindult a székelyudvarhelyi gépezet, támadások sorát
zúdítva ránk és az első félidő

« A Kereszthegy Sportklub U19-es csapata

végén 2-6-nál vonultak az öltözőbe a csapatok.
A második félidőben sem
vallottunk szégyent és az ellenfélnek gyakran jeleztük,
hogy azért nem kell minket
egészen félvállról venni. Csapatunk viszonylag jó eredményt ért el annak ellenére,
hogy az eredményjelző tábla a
végső dudaszókor 11-3-as vereséget jelzett.
A mérkőzés legjobbja címet messzemenően László
Attila, a Kereszthegy SK utánpótláscsapatának kapusa érdemelte ki, ami azért mindent
elárul a pályán zajlottakról.
De vannak nagyon fiatal ígéretes játékosaink is, ami biztató lehet a jövőt illetőleg.
Az ellenfeleink simán és
megérdemelten jutottak tovább a kupaküzdelem további
szakaszára és ezúttal is sok
sikert kívánunk nekik a folytatáshoz.
A Kereszthegy SK mindkét
csapata rövid pihenőre vonul,
de a tervek szerint már január
29-én bajnokit kell játszania a
felnőtt csapatnak.
Köszönjük minden játékosnak és mindenkinek, aki a csapatot valamilyen formában
segítette. Hajrá fiúk! A viszont látásra 2022-ben.
Bakai
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Eseménynaptár 2022.
S.sz.

Esemény megnevezése

Helyszín

Időpont

1 Szent Margit búcsú

Szent Margit kápolna

Január 18.

2 Házassági évfordulók

Szent Lénárd plébániatemplom

Február 27.

Európa tavasza (emlékezés az 1848-as szabadságharc- Gyergyóremete utcái, plébániara)
templom, Művelődési Ház

Március 15.

3

4 Cseres Tibor Nap

Fráter György Általános Iskola

Április 1.

5 Lovas határkerülés

Gyergyóremete

Április 18.

6 XVI. Remetei Ifjúsági Napok (RIN 2022)

Gyergyóremete

Április 22.-24.

7 XV. Gyergyóvidéki Ifjúsági Néptánctalálkozó

Balás Gábor Művelődési Ház

Április 24.

8 A tánc világnapja megünneplése

Balás Gábor Művelődési Ház
előtti tér

Április 29.

9 Szent Rita búcsú

Alszegi Szent Rita kápolna

Május 22.

10 Martonkai Találkozó

Martonka

Május 29.

11 Hegyesbükki Találkozó

Hegyesbükk

Június 11.

12 Kicsibükki Örökimádási Nap

Kicsibükki kápolna

Június 22.

13 IV. Gyergyóremetei Citeratábor

Gyergyóremete

Június 26. - július
1.

14 Alszegi Örökimádási Nap

Szent Rita kápolna

Július 10.

15 Gyergyóremetei Ifjúsági- és Gyerek Fúvóstábor

Szent Anna Szoc. Központ és
Balás Gábor Műv. Ház

Július 11-15.

16 40 éves kortárstalálkozó

Központ és közösségi ház

Július 16.

17 X. Hagyományörző Kézművestábor

Csutakfalvi Svájci Ház

Július 18-22.

18 Autók megáldása

Templomok környéke

Július 24.

19 50 éves kortárstalálkozó

Központ

Július 30.

20 XV. Csutakfalvi Svájci Napok

Csutakfalvi Svájci Ház

Július 30.-31.

21 X. Gyergyói Tánc- és Zenetábor

Gyergyóremete

Augusztus 7.-12.

22 Csutakfalvi Örökimádási Nap

Szent Margit kápolna

Augusztus 11.

23 Szent István búcsú

Kicsibükki kápolna

Augusztus 20.

24 Központi Örökimádási Nap

Szent Lénárd plébániatemplom

Október 14.

25 IX. Gyergyóremetei Gazdanap

Gyergyóremete

Október 16.

26 Szent Lénárd búcsú

Szent Lénárd Plébániatemplom

November 6.
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IX. Hargitai Szalon: az újrakezdés

Restart. Manapság, nyelvektől
függetlenül, talán ez az egyik
legelterjedtebb szó a világon, hiszen ott látni a legtöbb számítógép
valamelyik gombja, billentyűje,
ikonja alatt. Ha pedig menetközben frissítések érkeznek a programokhoz, akkor nemsokára megjelenik egy hosszabb figyelmeztetés
is: restart your computer... Hogy
mindaz, ami eddig megváltozott,
amit eddig megváltoztattak, ezután
érvényes legyen.
A Restart persze nem csupán a
számítógépek kulcsszava, hiszen a
Covid-okozta világjárvány hullámverésében majd mindenhol és majd
minden témával összekapcsolva
megjelenik. Esetünkben viszont azt
jelenti, hogy a tavaly megszakadt,
jobban mondva az online térbe menekült és 2020-ban csak a
világhálón, mindenféle digitális
szerkentyűk
segítségével
megtekinthető Hargitai Szalon
visszatért a valós térbe.
A káosz architektúrája. JelenJellem-Jelenlét.
Határok.
Együttélés. Létformák. Gyökerek.
Perifériák. Lélektér. – ezek voltak
azok a szavak, szókapcsolatok,
amelyek
érdekes
módon
előrevetítettek olyan társadalmi
helyzeteket is, amelyek később
bekövetkeztek. Mintha igazolnák
azt a történelmi tapasztalatot,
miszerint a művészek, az alkotógondolkodó emberek a jövőbe
látnak és gyakran megelőzik a
korukat.
A IX. megrendezésre, a Botár
László
kurátor
megjelölte
kulcsszóval jelzett témára a fiatalabb és idősebb, a kezdő és tapasztalt, a Hargita és a Bucsin két oldalán élő, vagy a térségünkkel rokonszenvező képzőművészek újra elküldték munkáikat, a műalkotás és
a műértés, a művészek és a művészetkedvelők megint karnyújtásnyira lehetnek egymástól itt, a Megyeháza Galériában, majd ezt követően, más és más kiállítótereken.
A műfaji változatossághoz az
évek folyamán már hozzászoktunk,
ezért azt javasolom, hogy most
fordítsunk a sorrenden.
Először nézzük meg a reliefeket
és szobrokat. Ahogyan most Vitos

Hajnal a vasoxid nélküli agyagból
készült fehér kerámiához nyúl és
törvényszerűségeit betartva ötvözi
más eljárásokkal, hogy vidám, pajkos, derűs figurák szülessennek.
Ahogyan Tompa Lehel fábólgipszből készült kisplasztikájával
olyan újrakezdést jelképez, amely
jóval nagyobb tereken is elképzelhető. Ahogyan Bara Barnabás látja
a réveteg, bezárkózott állapotból az
ébredést. Ahogyan Fazakas Csaba
megint visszatér az égetett fa és az
egyetemesség, az anyag és a világ
viszonyrendszeréhez. És ahogyan
Elekes Gyula kísérletezik a tűzzománc, a réz, a fa és a jelképek ötvözésével.

Azután meg vegyük szemügyre
a textíliákat. A klasszikusat, ahogyan Török Biró Erzsébet a gobelint és a makramét bírja párbeszédre. Az ötvöződést, ahogyan napjaink törmelékéből Bakó Klára üzen,
vagy Vass Mária Magdolna tágítja
ki az anyagok átjárhatóságának a
határait, és ahogyan Csillag Simon
Repolski Imola sajátos és egyben
úttörő módon vászonra tűzött
gyapjúfeltétekkel készít feketefehér portrét.
És nézzük meg, hogyan alakul át
a klasszikus grafika digitális nyomatokká, ahogyan a világ leginkább ismert jelképéhez nyúlva
Xántus Gellért Lehel teszi. Vagy
ahogyan Zilahi Nono napjaink jeleinek és jelzéseinek a felhasználásával mutatja meg a körülöttünk

kavargó huszonegyedik századi
élet lecsapódásait. Vagy ahogyan
Sipos László valamiféle ijesztő és
meghökkentő röntképpé alakítja át
egy világváros arculatát. És ide
sorolnám Balázs Attila fotókisérleteit is, miközben Fülöp József geometrikus átváltozásokkal utal arra,
hogy életünkben bizony ott vannak
a memo-tesztek is.
És azután a Márton Árpádra
mindig
is
jellemző
derűshangulatos-harmonikus
pasztellképen át el is jutunk a
különböző
technikájú
és
különböző anyagokkal, anyagokra
festett olajképekig.
A
figuratívítás
nem
kimondottan jellemző a beküldött
alkotásokra, Csata Jenő mozgó
alakjai jelentik a legfontosabb
kivételt. És mindenképpen Xántus
Géza rá jellemző színvilágú,
fénysugaras-látomásos Ébredése.
De talán ugyanennek tekinthetjük
Kis Endre inkább hiperrealista,
inkább
metafizikus
olajkompozícióját,
amely
a
körülöttünk még mindig itt
terpeszkedő
rozsdatemetőkből
meríti témáját. Vagy WarghaWottelther Júlia tűz és víz között
feszülő látomását, netán Andrea
Rus
öntudatlan
gomolygások
mögötti arcképét. Esetleg Iustina
Silvana Ursu összegező színeiben
is megrázó kompozícióját a
görögországi erdőtűzekről. Vagy
Váncsa
Mónika
ötletes
és
sokatmondó vegyes technikájú
alkotását a velünk élő vagy inkább
mellettünk pusztuló, oly gyakori,
medveokozta tragédiákról.
A nonfiguratívitás művészei
közül
Csillag
István
lila
átmenetekben fogalmazza meg a
zűrzavar és rendezettség viszonyát,
óhaját. Nicolae Constantinescu
látható és láthatatlan kapcsolatokat
teremt. Nicu Barb a mozgáselemek
lényegét önti formába, Botár
László pedig kitörési kisérletekkel
igazolja,
hogy
mit
jelent
számunkra az esély.

(folytatás a 15. oldalon)
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Könyvajánló
Borszék neves vendégei
a legrégebbi időktől napjainkig
Farkas Aladár, borszéki testnevelés tanár és helytörténész sokadik könyvét jelentette meg az idén.
A híres üdülőváros több mint 700 neves vendégének a névjegyzéke és ezek rövid ismertetése van felsorakoztatva. A fürdőváros régmúlt éveiből, a Habsburg időkből, majd az Osztrák-Magyar Monarchia
idejéből a fennmaradt vendéglistákról szerzett információkat a szerző. Felsorakoztatja a XX. sz. zűrzavaros időszakainak a vendégeit is: a két világháború
közötti román világ, a második világháború alatti kicsi magyar világ, a kommunizmus évei, valamint a
rendszerváltás utáni időszak.
A boldog békeidők (Osztrák-Magyar Monarchia)
világának idején magyarországi hírességek tízei
érkeztek Borszékra, sokszor csodás gyógyulásokban részesülve, annak ellenére, hogy sokkal könynyebben el lehetett jutni
Ausztria világhírű fürdőhelyeire.
Néhány, itt megfordult híresség neve a teljesség igénye nélkül: Bartók Béla
(zeneszerző),
Benedek
Elek (meseíró és népmesegyűjtő), Bernády György

IX. Hargitai Szalon:
az újrakezdés
(folytatás a 14. oldalról)
Balló
Andrea
csendés
nyugalomvágya fehér és barna
felületek harmóniájában valósul
meg, Lehel Endrét ugyanez a belső
vágy vonzza, Ráduly Mária Piroska
és Elena Drăgulelei Dumitru pedig
színekkel, formákkal, gazdag árnyalatokkal vagy éppen egymás-

« Kiállításmegnyitón

(Marosvásárhely híres polgármestere), Blaha Lujza
(színész), Bölöni Farkas Sándor (Amerika-utazó),
Samuel von Bruchenthal (Erdély kormányzója),
Cholnoky Jenő (földrajztudós), Csepregi Éva
(énekes), Emil Constantinescu (Románia elnöke),
Gárdonyi Géza (író), Görgei Artúr (1848-49-es honvédtábornok), Hankó Vilmos (vegytantanár és filozófus), Homonyik Sándor (énekes), Janovics Jenő
(színész és színházigazgató), Jávor Pál (színész), Kemény Zsigmomd (író, politikus), Kós Károly
(építész, grafikus, író, politikus), Kőváry László (író,
történész), Márton Áron (püspök), Orbán Balázs (író,
néprajzgyűjtő, fotográfus), Teleki Sámuel (Afrikautazó), Wesselényi Miklós (1848-49-es forradalmár,
országgyűlési képviselő).
Mindezek a Borszékot meglátogató híres személyiségek az egész Gyergyószék nevét is öregbítették.
Ugyancsak a teljesség igénye nélkül a szerző korábbi
munkái:
-Fürdőkultúra és gyógyturizmus Borszéken
-Borszék – Turista és balneológiai kalauz
(társszerző)
-Adalékok Borszék történetéhez
-Historia Domus – A borszéki plébánia története
(társszerző)
-Borszék története és névanyaga (társszerző)
-Tekerőpatak története és névanyaga (társszerző)
-Kilyénfalva története és névanyaga (társszerző)
-Gyergyóditró története és névanyaga (társszerző)
-Gyergyótölgyes története és névanyaga (társszerző)

mellé helyezett színekkel és formákkal mesél nekünk mindarról,
ami bennünk és körülöttünk kavarog.
Újra itt van a kiállításon Kántor
József, a maga elmaradhatatlan, de
színhatásaiban nagyon is sokatmondó nyilaival és mértani felületeivel, mint ahogyan Turcza László
visszatérő témájával, a Beatles féle
Sárga tengeralattjáróval is a szürrealisztikus geometrizálást választja.
Szentes Zágon konceptuális jelzéseivel egyértelműen utal arra, hogy
mit is jelenthet számunkra a hamis
próféták és próféciák szózuhataga,
mint ahogyan Körösi Sándor Zoltán
egyetlen síkba állított mítosz- mese
- és motívum látomásai is meganynyi jelentésréteget bontanak ki.
Szabó Árpád olajba épített
elektronikai és fémrészleteivel
létdimenziónk változásaira utal,
mint ahogyan Schwarz Volker és

« LACZKÓ-SZENTMIKÓSI ÁRPÁD

Mariana Papară a színekben találja
meg a belső világunk elemzésének
a lehetőségét. Fazekas Barna
sajátos akryl-látomásai a maga
olykor elidegenítő, máskor pedig
éppen
közelebb
hozó
színeffektusaival az idő és a tér
dimenzióit hozzák közelebb, mint
ahogyan Varga Ger is sárga-barna
kompozíciókban keresi a szűkebb
és tágabb világunk egyensúlyát.
Ez a Restart, a IX. Hargitai
Szalon.És bizzunk abban, hogy
nem lesz még egy Re-restart. Még
akkor sem, ha a vírus továbbra építi
mifelénk is a maga betűkben és
megnevezésekben
ugyancsak
változatos világát.
A kiállítás anyaga megnézhető
munkanapokon, 2022. január 14-ig
Gyergyóremetén, a Községháza
tanácstermében.
« SZÉKEDI FERENC
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ANYAKÖNYV

ANEKDOTA

Születés:

A gróf hatóvadászatot rendezett,
s hajtani meghívott néhány székelyt is. Két hajtó így beszélgetett:
-Remélem, less ma valami nagy
vadunk.
-Hogyne, hiszen itt van a gróf úr
es! – vette biztosra a másik.

Balázs-Hegedüs Hanna
László Tamara
Pál Alexandra
Pál Dániel
Erős Tímea
Nász:

Ebben a hónapban nem történt házasságkötés.
Gyász:

Madarász Rozália 1966
Gál Gyula 1966
Nagy Erzsébet 1952
Pál Attila 1975
Nyircsa Anna 1946
Balázs-Kercsó László 1973
Bögözi József 1935
Portik Dénes 1945

***

A cséplés napján reggel egy ismeretlen is jelentkezett napszámra:
-Serény vagyok – mutatkozott
be.
-Az majd elválik estig – mérte
végig a gazda.

« Összeállította LACZKÓ MARGIT-HAJNAL

Képes Vagyok
Gyergyóremete Község
havonta megjelenő lapja
Kiadó
Gyergyóremete
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala

« A Gyergyói Népzenészek találkozóján a ditrói és remetei
népzenészek közös fellépése

TUDJA-E, HOGY?

100 éve, az 1921-es földreform és
a községi erdők újramérésével felmérték a hivatalok évi tűzifaszükségletét is.
Így, a községháza irodáinak fűtéFotó:
sére 30 m³, az iskoláknak 80 m³, az
erdészeti személyzetnek 30 m³
Portik-Bakai Ádám
szükséges. Kiszámították az építkeNyomda:
zésekre és javításokra szükséges
F&F INTERNATIONAL Kft. faanyagot is: a főúton, az erdei- és
A szerkesztői jog fenntartva!
mezei utakon lévő hidak javítására
A megjelent cikkek tartalmáért 40 m³, a községi épületekre 20 m³,
az aláíró személy felelős!
az erdészház fenntartására 10 m³.
Később a községi román csendKövessék
őrei
két hold erdőt követeltek egy
a facebook/gyergyoremete
ortodox
templomocska építésére,
oldalt.
amit
azonban
nem kaptak meg.
www.gyergyoremete.ro
Szerkesztőségi tagok:
Laczkó-Margit Hajnal
Nagy-Menyhárt Szidónia
Portik-Bakai Ádám

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

VÖRÖSMARTY MIHÁLY:
ÚJESZTENDEI SZÉP
KÍVÁNSÁG
Kormosan, de tiszta szívvel,
A füst barna fiai
Beköszönünk ma hozzátok,
Házak boldog urai.
És kívánunk, és óhajtunk
Újnál újabb esztendőt,
Szerencsével rakodottat,
Nem is egyet, sem kettőt,
Hanem igen, igen sokat,
Annyit, mint a kis világ,
Mennyi csillag van az égen,
Régi fákon mennyi ág.
De talán az sok is volna;
Semmiből sem jó a sok;
Éljetek míg kedvetek tart,
Éljen úri házatok,
Míg a szép leány kapós lesz,
S kedves a bor, és kenyér,
Míg szomszédba a magyarnak
Nem kell futni ezekért,
Míg szívetek, mint a gyertya
Oly vidámon égdegel,
Szemetekben az örömtűz,
És az erő nem hal el; Majd ha egykor kürtőtökben
A pók szövi hálóját,
S vendég hagyta házatokból
Füst nem ontja fel magát,
Majd ha nem lesz mit vakarni
Sem odafenn, sem alul,
S a korommal a vígság is
Mindörökre elvonul,
Akkor még ki kérdi többé,
Hány meg hány hét a világ?
Jobb fekügyék a gödörbe,
És takarja el magát.
De az Isten ójon attól! Éljen a szent vígasság,
Ezt óhajtja a Földvári
Tűzkármentő Társaság.
1830. január 1.

