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 Gyergyóremetei 

ELŐ 

 « Felújított kőkereszt 

Orosz Kálmán munkája. 

III. Gyergyó-Hétvége 

2021. július 16-án, pénteken a kora 
reggeli órákban egy 19 főből álló csapat 
autóbuszra szállt és elindult (nem sze-
rencsét próbálni), hanem egy kis gyer-
gyói népi kultúrát vinni a magyarorszá-
gi Lakitelekre kóstolóként, ugyanis ott, 
ebben a Bács-Kiskun megyei települé-
sen Gyergyó-Hétvégét tartottak. 

A Favorit Trans cég autóbuszvezető-
jének is köszönhetően jó hangulatban 
utaztunk és a nagy meleg ellenére, hála 
Istennek estére szerencsésen megérkez-
tünk.  

Éppen, hogy megérkeztünk, a vacso-
ra gyors elfogyasztása után átmentünk a 
programsorozat helyszínére, ahol a hi-
vatalos megnyitót, egy szabadtéri kiállí-
tásmegnyitó követte, a Gyergyószárhe-
gyi Kulturális és Művészeti Központ 
fotóanyagából „Gyergyószéki értéke-
ink” címmel. 

Itt azonban nem ért véget a nap, 
ugyanis a nap zárásaként Berecz And-
rás műsorát élvezhettük. Ráadásként 
táncházzal zárult a nap, ahol a „Sirülő” 
Néptánccsoport tagjai is kivették a ré-
szüket. Az utazás fáradalmait elfelejtve 

járta mindenki a gyergyói táncot és Far-
kas Tamásékkal együtt elnótázgattunk 
tova éjfél utánig. 

Másnap, szombaton délelőtt egy pó-
diumbeszélgetés zajlott gyergyói adat-
közlőkkel, illetve hagyományőrzőkkel. 
Délután már próba következett a Tőser-
dei Népzenei Tábor gálaműsorára, ame-
lyen a gyergyóremetei néptáncosok 
megmutatták „hozott portékájukat”, 
táncműsorukat. A tapsból ítélve a vá-
sárlók igényeinek megfelelt a „gyergyói 
kóstoló”. Az este ismét csak másnap ért 
véget. A vacsora utáni nótázás most 
már egy fokozattal sikeresebb volt, 
mert előkerültek a hangszerek is. Bar-
talis Feri bácsi, gyergyócsomafalvi pri-
más megmutatta, hogy előre haladott 
kora ellenére még ura a hegedűnek és 
úgy szólaltatja meg, ahogy azt a gyer-
gyói-, de nemcsak gyergyói zene meg-
követeli. 

Vasárnap a tervek szerint lazának 
volt tervezve, de vendéglátóink gondos-
kodtak arról, hogy csak nagyon jól, il-
letve azon felül érezzük magunkat.  

(folytatás a 3. oldalon) 

« A Gyergyói küldöttség Lakitelken teljes díszben. 



ÉLET 2

«  GYÖRGY-MÓZES RENÁTA nevelő 

Augusztusi események  
 

50 évesek kortártalálkozója 

Az 1971-ben születettek 2021. augusztus  
7-én, szombaton tartják 50 éves  

kortárstalálkozójukat. 
Ünnepi szentmise 17,00 órakor kezdődik.

  
 

IX. Gyergyói Tánc– és Zenetábor 
2021. augusztus 8-13 között megszervez-
zük a IX. Gyergyói Tánc- és Zenetábort. 

Táncoktatók:  
Farkas Tamás és Farkas Ágnes 

(Magyarország) 
Ivácson László és Tekeres Gizella 

(Sepsiszentgyörgy) 
Rigmányi Lajos és Rigmányi Kinga 

(Gyergyóremete) 
Népzeneoktató:  

Vizeli Balázs (hegedű) Magyarországról.  
A táborban az élő zenét Bartis Zoltán 

(Kicsi) és barátai biztosítják. 
Népdaloktató: Erőssné Sándor Judit  

Jelentkezési határidő 2021. augusztus 6, 
péntek. 

A 0752-241873-as telefonszámon, a 9 év 
felettiek jelentkezését várjuk! 

Részvételi díj, csak gyergyóremeteiek  
számára 250 lej,  

amely tartalmazza az ebédet, vacsorát és 
egyéb tábordíjakat. 

Főtámogatók: 
Csoóri Sándor Alap 

Communitas Alapítvány 
Gyergyóremete Önkormányzata  

 
Csutakfalvi Örökimádási Nap 

2021. augusztus 11-én, szerdán lesz a  
csutakfalvi kápolna örökimádási napja. 

Bővebb információk a Remete Tv  
képújságában. 

 
Táborzáró gálaműsor 

2021. augusztus 13-án, pénteken este 18,00 
órától szeretettel meghívunk mindenkit a 

IX. Gyergyói Tánc- és Zenetábor táborzáró 
gálaműsorára, amelyen fellépnek a tábor 

résztvevői. 
A belépés ingyenes!  

 
Kicsibükki Szent István búcsú 

2021. augusztus 21-én, szombaton tartjuk a 
kicsibükki búcsút. 

Ünnepi szentmise 11,00 órától kezdődik. 
Ünnepi szónok: Ilyés K. Imre kilyénfalvi 

plébános. 

Felhívás 
 

A 2021-2022- és tanévre az Önkormányzat által működtetett 

délutáni iskolai csoportba augusztus 23-27 között lehet iratkoz-

ni a szociális irodában. 

Szükséges iratok: 

- Családi összetételt igazoló iratok: a szülők személyazonossá-

gi igazolványainak másolata, a házassági bizonyítvány vagy 

válást igazoló okirat másolata, árva/félárva gyermek esetén 

árvaságot igazoló okirat másolata, a gyerek(ek) születési bizo-

nyítvány másolata; 

- Jövedelmet igazoló iratok: fizetési igazolás, gyereknevelés 

szelvénye, saját felelőségre írt nyilatkozat alkalmi munka ese-

tében, munkanélküli segély szelvénye, nyugdíjszelvény, banki 

kivonat, igazolás a mezőgazdasági jövedelemről; 

- Orvosi igazolás; 

- Iskolai igazolás; 

- Kérés. 

Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Szociális iro-

dájában kérhetnek. 
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(folytatás az 1. oldalról) 
A vasárnapi szentmise után 

igaz nem az Óperenciás tenge-
ren túlra mentünk, hanem a La-
kiteleki Termálfürdő központba 
kaptunk ajándékbelépőt.  

Az ebéd után Pál Feri atya 
fantasztikus előadásán vehet-
tünk részt, ami egy életre szóló 
élmény volt. Az egyedi előadás-
mód páratlan számba megy és 
azt nem elég hallgatni, látni is 
kell. Úgy az igazi. 

A napot és a rendezvényso-
rozatot Csík János és a Mezzo 
zenekar koncertje zárta, feltéve 
a „i”-re a pontot. Aztán buszra 
szálltunk és indultunk is haza. A 
lakiteleki hétvége lezárult. 

Három napon és három éjjen 
át azon dolgozott a csapattá for-
málódott csoport, hogy hiteles 
képet nyújtson Gyergyóból és 
annak lakóiból. 

Reméljük ennek a küldetés-
nek sikerült eleget tennünk és 
azt adtuk, amit elvártak tőlünk. 
Vadas László és Csüllög Edina 
szíve-lelke kellett rá fűszerként 
és így lett ízletesebb és tökélete-
sebb a kóstoló. 

A „konyhai személyzet” 
szállítása a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Köz-
pont anyagi segítsége által jött 
létre. Az ott létünk és a zeneok-
tatás, illetve néptáncoktatás 
anyagi hátterében oroszlánrészt 
vállal a Csoóri Sándor Alap, 
amelynek ezúttal is köszönjük.  

Néhány nap és következik a 
néptánctábor, ahol ismét számí-
tunk falustársaink hozzáállásá-
ra.  

A viszont látásra! 
 

Bakai « NAGY-GYÖRGY ERZSÉBET 

III. Gyergyó-Hétvége 

« „Egyik lábam Gyergyói…” 

2021 június 27.-július 2. között 
részt vettünk a III. Gyergyóremetei 
Citeratáborban, Csüllög Edina és Va-
das László irányításával. 

Bár az elmúlt évben személyesen 
nem találkozhattunk, online rendsze-
resen tartottuk a kapcsolatot, gyako-
roltunk, tanultunk. 

A citeratábor megnyitójára június 
27-én, vasárnap délután került sor, 
ahol az oktatók nagyvonalakban is-
mertették a hét programját és a citerák 
is megszólaltak, izelítőt adva a jelen-
lévőknek a heti tevékenységekhez. A 
résztvevő gyerekek négy csoportban 
citeráztak, ismereteik szerint, két 
helyszínen: a Szent Anna Szociális 

Központ és a Fráter György Általános 
Iskola épületeiben. Azon gyerekek is 
jelentkezhettek, akik a tábor ideje 
alatt ismerkedtek a citerával. Nekik 
Ferencz Ágnes, Bakos Zsófia és jó-
magam segítettünk, Csüllög Edina 
irányításával. A tevékenységek reggel 
9,00 órakor kezdődtek és átlagban 
19,00 óráig tartottak. A citerázás mel-
lett változatos programok részesei 
lehettünk: kirándulni jártunk a Kecs-
kekőhöz Nagy József irányításával, 
Brassai Ibolya udvarán galambos sü-
tés volt, Urbán Boglárka és Rozsnyoi 
Katalin egyetemista hallgatók vetél-
kedőt szerveztek a lakiteleki és gyer-
gyóremetei gyerekeknek, valamint 
meghallgathattuk Péter István, Ivá-
cson Imre és László Vilmos adatköz-
lők beszámolóját, tapasztalatait a cite-
rázásról. 

Péntek este sor került a gálamű-
sorra, ahol az eddigi munkánkat mu-

tattuk be. A bemutató sikeréhez hoz-
zájárult a Remetei Dalkör, a „Sirülő” 
Néptánccsoport, a Remetei Hagyo-
mányőrző citerások részvétele is. A 
citerázás hagyományainak felelevení-
tése mellett a közösségépítés is cél 
generációk és települések között, ahol 
tanulhatunk egymástól, jól éreztük 
magunkat együtt. Jó érzés részese len-
ni ennek a közösségnek, látni, aho-
gyan a különböző korosztályokat ösz-
szeköti a zene. Látni az elégedett, bol-
dog mosolyt az arcokon, a csillogást a 
szemekben. Sűrű és tartalmas hetet 
tudhatunk magunk mögött, ami a cite-
ra ismereteink gyarapítása mellett ér-
zelmi feltöltődést is adott. 

Köszönjük Csüllög Edina és Va-
das László odaadó, fáradhatatlan, ki-
tartó munkáját, akik nélkül nem valo-
sulhatott volna meg a citeratábor. Kö-
szönet segítőiknek, Rozsnyoi Katalin-
, Urbán Boglárka-, Urbán Zoltán 
munkáját, a lakiteleki citerás gyere-
kek részvételét és gyergyóremetei 
szülők támogatását, akik erre a hétre 
ránk bizták gyerekeiket, valamint 
Rigmányi Lajos együttműködését. 

Köszönjük a Csoóri Sándor Alap, 
a Gyergyószárhegyi Kulturális és Mű-
vészeti Központ, Gyergyóremete Ön-
kormányzata, a Fráter György Általá-
nos Iskola támogatását és mindazok 
segítségét, akik hozzájárultak a III. 
Gyergyóremetei Citeratábor sikeré-
hez. 

A munka év közben is folyik, kez-
dőknek és haladóknak egyaránt. Bi-
zunk benne, hogy jövőben is együtt 
zenélhetünk. 

III. Gyergyóremetei Citeratábor 

« A táborzáró gálaműsor fellépői: nemzedékek együtt 
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„Közkeresztek felújítása” program záró eseménye 

Végére értünk a rossz állapot-
ban lévő köztéri fa- és kőkeresz-
tek felújításának. A program ün-
nepélyes záró eseményére 2021. 
július 28-án, csütörtökön került 
sor a Községháza tanácstermében, 
amelyen részt vett Tóth László 
Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusának Főkonzulja, Dr. 
Balázs Lajos néprajkutató, vala-
mint Laczkó-Szentmiklósi Endre 
nyugdíjas történelemtanár, hely-
történész. 

Laczkó-Albert Elemér polgár-
mester köszöntő beszédében ösz-
szegezte a projekt eszmei értékét 
és a megvalósítását elősegítő 
anyagi hátteret. Az Együtt a Jö-
vőnkért Egyesület sikeres pályá-
zatának köszönhetően a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. 1.500.00 
forint összeggel támogatta a ke-
resztek felújítását, amelyhez mint-
egy 96 fizikai személy, utcarészek 
és Mária Társulati csoportok já-
rultak hozzá. A keresztek felújítá-
sának eszmei értékét hangsúlyoz-
va elmondta, hogy felemelő érzés 
volt a járványidőszakban foglal-
kozni ezzel. Összesen 19 fake-
resztet és 4 kőkeresztet sikerült 
felújítani György-Simon István-
Endre, Orosz Kálmán és Szabó 
Attila munkájának köszönhetően. 

Tóth László főkonzul úr beszé-

dében kiemelte a keresztény szim-
bólumok felújításának fontosságát 
napjainkban, amikor a keresztény-
ség a legküldözöttebb világvallás. 
Beszédében kitért arra is, hogy az 
elnyert támogatás összege nem 
nagy, azonban annál nagyobb je-
lentősége van annak, hogy a Ma-
gyar Kormány támogatásával egy 
székelyföldi község „hitet tett a 
keresztény értékvállalás mellett”. 

Laczkó-Szentmiklósi Endre 
tanár úr előadásában a keresztek 
néprajzi, művészeti és egyháztör-

téneti jelentőségét taglalta, felhív-
va a figyelmet arra, hogy a köztéri 
keresztek „nemcsak a valamikori 
közösségnek múló emlékei, ha-
nem az örökkévaló megváltásnak 
is szimbólumai”.  

Dr. Balázs Lajos néprajzkutató 
a példamutatás jelentőségére hívta 
fel a figyelmet előadásában, hang-
súlyozva: „kis lépés Gyergyóre-
mete életében, de nagy lépés Szé-
kelyföld, Erdély és az egész ma-
gyarság életében”. 

A köszöntők és előadások után 
a keresztek megáldása követke-
zett: 2 fakereszthez és 1 kőke-
reszthez látogattak el az érdeklő-
dők. A helyszíneken Bakó Antal 
plébános úr megáldotta a keresz-
teket, amelyeket közös ima köve-
tett.  

Köszönetünket fejezzük ki a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-
nek, a helyi adományozóknak és 
Gyergyóremete Község Önkor-
mányzatának az anyagi támogatá-
sért, ugyanakkor György-Simon 
István-Endre asztalos mesternek, 
Orosz Kálmán köves mesternek és 
Szabó Attilának a korpusz festé-
sért.  

Mindenkit bíztatunk arra, hogy 
védjük, ővjuk épített örökségün-
ket és keresztény értékeinket! 

« Minden, mi érték 

« Kapcsolatok 

« NAGY-MENYHÁRT SZIDÓNIA 
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Bölcsődei Évzáró 

„Viszlát kedves bölcsőde, nem feled-
lek el sose. 
Viszlát kedves játékok, most már 
mindent itt hagyok. 
De nem vagyok bánatos, jó dolog 
vár engem most, 
Babák, könyvek, tanulás, leszek 
ügyes óvodás.”   
(Hétvári Andrea) 
-hangzott el a 2020-2021-es bölcső-
dei nevelési év utolsó napján. 

A Mosolyvár bölcsőde a 18-as 
létszámú csoportjából 15 
„kisóvodás” lurkót engedett ki szár-
nyai alól. 3 kisgyerek a következő 
évben is élvezheti bölcsődénk me-
legségét, gondozói szeretetét. 

Ez alkalomból, egy kis búcsú ün-
nepséget szerveztünk a tiszteletükre. 
A hatályban lévő szabályozásokat 
figyelembe véve és betartva, szülők 
is részt vehettek a ceremónián, hogy 
megünnepelhessük a már óvodaérett 
„palántákat”. 

Végzőseink énekelve búcsúztak a 
bölcsőde meleg, otthonos, szeretette-
li légkörétől, majd versbe foglalva 
tudatták szüleikkel, hogy ők már 
óvodások lesznek. 
„Nézd csak Anya, 
Hogy megnőttem! 
Szép nagy ovis lett belőlem! 
Mennem kell, mert vár a sok gyerek 
Babák, pöttyös ladba, kerek. 
Vár a játék, vár a hinta, 
A kisszobám búcsút int ma. 
Vár engem az óvónéni, 

Szépeket fog majd mesélni. 
Öltözni egyedül fogok, 
Oly ügyesen, mint a nagyok. 
Jelem is lesz, kocka, virág, 
Így lesz kerek majd a vi-
lág.” (Hétvári Andrea) 

Bölcsődei bizonyítvánnyal és kü-
lönböző titulussal: Dalos pacsirta, 
Izgő-mozgó, Ihaj-csuhaj, Jóság baj-
noka, Bölcs bagoly, Hangyarend 
tulajdonosa, érdemrendekkel jutal-
maztuk őket, melyekben kiemeltük 
legfőbb erényeiket. Az ünnepség 
további része a kertben zajlott, ahol 
további eszmecserét folytattunk a 
szülőkkel. Köszönetet mondtunk 

egymásnak a kölcsönös segítségért, 
támogatásért, kitartásért. Elhangzot-

tak elismerő, kedves szavak a szülők 
részéről, kifejezve elégedettségüket 
és hálájukat a munkánk iránt. 

E bátorító, elismerő szavak arra 
buzdítanak bennünket, hogy szept-
embertől, új erővel, tele energiával 
fogadjuk a 2O kis csöppséget. 

A nyári vakáció alatt már készü-
lünk a fogadásukra, hogy még színe-
sebb, melegebb, barátságosabb lég-
kör várja őket, ami reményeink sze-
rint segíteni fog a beszoktatásban is. 

Kellemes nyarat és jó vakációzást 
kívánunk mindenkinek! 

U. I. Szeptember 1-jén tárt karok-
kal várunk kis bölcsisek!!! 
 
Szeretettel: Teri néni és az óvónénik 

« Jövőbe tekintők 

« „Billegő” 
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„...mi már szinte otthon érezzük magunkat Gyergyóremetén.” 

Kik is vagytok és mi a tevékenységi körötök a hét-
köznapi életben? 

Csüllög Edina és Vadas László vagyunk népzené-
szek, népzene tanárok. 

A citera mikortól vált - talán kicsit túlzással fogal-
mazva- az életetek részévé? 

Az elemi iskola alsó tagozatán ismerkedtünk meg a 
hangszerrel. Idős mestereinkre azóta is hálával és sze-
retettel gondolunk. 

Mikor jött létre a kapcsolatotok Gyergyóval és a 
gyergyói emberekkel? 

2017. őszén érkeztünk Gyergyóremetére a lakitele-
ki Népfőiskola Gyergyó Kollégiuma jóvoltából az 
értékfeltáró kollégium kutatómunkájára. Az itt töltött 
egy hét meghatározó élmény volt számunkra, s mint 
egy elhívásként indultunk el a citerás hagyományok 
felkutatása útján. Akkor határoztuk el, hogy a Gyer-
gyó- medence idős mestereinek és hagyományőrzői-
nek tudását megpróbáljuk alaposan feltárni és rend-
szerezni és visszahelyezni azt eredeti közegébe össze-
kapcsolva ezzel generációkat. 

Kíváncsiak lennénk, hogy ti „külsősök” milyennek 
látjátok a gyergyói embert? 

A gyergyói emberek hagyománytisztelőek, vendég-
szeretőek és odaadóak. Rendkívül kitartóak. Hogyha 
valamit megszeretnek, ahhoz nagyon ragaszkodnak. 
Az évek során kialakult barátságok miatt mi már szin-
te otthon érezzük magunkat Gyergyóremetén. 

Melyek voltak a legnagyobb élmények, illetve vol-
tak-e kudarcok a közelmúltban, szakmai téren? 

Voltak mindkettőnk életében szakmai sikerek és 
kudarcok is, amikből mindig igyekszünk tanulni és 
tovább építkezni. A népi hagyományok ügyét mi 

komplex egész-
ként kezeljük és 
minden alkalom-
mal azt szolgál-
juk. 
Június 27.- július 
2. között a Gyer-
gyóremetén lezaj-
lott III. Gyer-
gyóremetei Cite-
ratáborról né-
hány fontos dol-
got, megjegyzést 
kérhetünk? 
A III. Gyergyóre-
metei Citeratábor 
óriási öröm volt 
számunkra és há-
lával gondolunk 
rá vissza, mivel a 
közel másfél éves 
kihagyás után, 
amit a járvány-
helyzet miatt él-

tünk meg azt tapasztaltuk, hogy a gyermekek és a ve-
lünk dolgozó segítőink lelkesedése töretlen maradt és 
a tábor újra összekovácsolta ezt a közösséget. Napról 
napra egyre többen voltunk, hasznos szakmai munkát 
végeztünk, melyben oktatás, gyűjtés, kirándulás, ve-
télkedés is volt. Július 2.-án gálaműsorral zártuk a he-
tet, mely alkalomra hatalmas érdeklődéssel jöttek el a 
vendégek is. 

Mi az, ami motivál két magyarországi oktatót erre 
a nemes feladat művelésére? 

Hosszasan lehetne sorolni, hogy mik a motiváció-
ink a kitűzött céljaink elérésében úgy, mint például a 
gyergyói citerás hagyományok felgyűjtése és felélesz-
tése, a generációk összekapcsolása, a gyerekek oktatá-
sa a kulturális kapcsolatok-, hidak kialakítása- és 
megerősítése. Ám az igazi motiváció mégiscsak az 
ebből fakadó öröm, a közösen megélt boldog pillana-
tok és a mindennapos hálaérzés. 

Vannak-e helyi segítőitek, akik a fizikai távollétetek 
„alatt tartsák a frontot”? 

Hálásak vagyunk például a helyi segítőinkért is, 
akik itt létünk- és távollétünk alatt is összetartják a 
remetei citerás közösséget.  

Ezúton is köszönetet mondunk Bakos Brassai Zsó-
fiának, Pécsi Nagy-György Erzsébetnek, Ferencz Ág-
nesnek, Péter Vilmosnak és családjának, Portik-Bakai 
Ádámnak.  

Töretlen támogatását élvezhetjük a Gyergyóreme-
tei Önkormányzatnak, Laczkó-Albert Elemér polgár-
mester úrnak.  

Anyagi támogatást a Csoóri Sándor Alap nyújt, 
valamint köszönetet mondunk még a Gyergyószárhe-
gyi Kulturális és Művészeti Központnak és annak ve-
zetőjének, Kolcsár Béla úrnak. 

A közeljövőben, illetve hosszabb távon, mik a terve-
itek? 

A mögöttünk lévő időszak nagyon mozgalmas volt: 
Gyergyóremetei Citeratábor, Lakiteleki Gyergyó- 
Hétvége, Gyergyóremetei Citerás találkozó. Hosszabb
- és rövidebb távú terveink és céljaink ezen tevékeny-
ségek, az oktató- és gyűjtőmunka folytatása, szakmai- 
és baráti kapcsolatok elmélyítése. Az ősz folyamán 
toborzást tartunk az iskolások számára, hogy minél 
többen megismerkedjenek a hangszerrel és tovább 
épüljön a helyi citerás közösség. Szakmai együttmű-
ködést szeretnénk kialakítani a Gyergyó- medencében 
működő együttesekkel, iskolákkal, hagyományőrző 
műhelyekkel. 

Hogyan látjátok a citeramuzsika és úgy általáno-
san a magyar népzene jövőjét térségünkben? Mi az, 
ami rajtunk áll vagy bukik? 

Úgy látjuk, hogy az itt élő emberek életében is fon-
tos szerepet játszik a hagyományokhoz való ragaszko-
dás és az abban rejlő értékek tovább örökítése, így 
bizalommal tekintünk a jövőbe népzenét érintő kérdé-
sekben is. 

 « Csüllög Edina és Vadas László « Az interjút PORTIK-BAKAI ÁDÁM készítette 
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« LACZKÓ-ALBERT KATALIN 

Film– és könyvajánló 

     KÖR 

Hagyományőrző  

Kézművestábor 
 

A Csutakfalvi Svájci Háznál, 
2021. július 26.-30. között ismét 
gyerekzsivaj, mozgás, jókedv hang-
jait lehetett hallani hiszen kézmű-
vestábor volt.  Nagy örömünkre a 
gyerekek is nagyon várták a kezdési 
napot. Voltak olyanok, akik már 
többször is részt vettek a táborban. 
Ők már az ismeretek birtokában ké-
szültek az újabb kihívásokra és fel-
adatokra. Akik először érkeztek a 
táborba azoknál a kíváncsiság egy 
kis izgalommal vegyült, hogy vajon 
mi is lesz itt, és mit is kell tenniük.  

7 éves gyerekektől a 14 éves-ig, 
minden korosztályból voltak részt-
vevők, akik négy csapatba szervez-
ve járták körbe a különböző foglal-
kozásokat. Nem korcsoportos csapa-
tok voltak, így jó volt megtapasztal-
ni, hogy a nagyobb gyerekek milyen 
jól összedolgoznak a kisebbekkel, 
ha szükség volt rá segítettek, biztat-

ták őket, amire a kicsik mosolya és 
sokszorosan bővített mondataik volt 
a hála – „fizetség”.  

Ezeken a napokon lehetőség volt 
belekóstolni a virágtartó bogozásba, 
a táskavarrás és díszítés rejtelmeibe, 
a pohárfestés szépségébe, a póló 
festés pontos munkájába, a száraz 
nemezelés megnyugtató, de türelmet 
igénylő készítésébe, az egyszerű, de 
mégis nagyszerű karkötők bagzásá-
ba.  

Kiránduláson is részt vettek a 
gyerekek, ahol megnézhették a ta-

nult dolgok gyakorlati hasznát - a 
kézimunkák vásárokon való árusítá-
sát, illetve meglátogatták: Támási 
Áron és Orbán Balázs síremlékeit, 
valamint a különböző székelykapu-
kat, a Mini Erdély parkban a temp-
lomokat, városrészeket és a zetelaki 
víztározót. Fárasztó de tartalmas 
volt a kirándulási nap is.  

Összeségében úgy gondolom, 
megérte táborozónak lenni. A tábor-
zárón jó érzés volt hallani, hogy 
„milyen kár, hogy már vége van”.  
A tábor nem létezne, ha nem lenné-
nek az önkéntes munkát vállaló ta-
nítónénik, óvónénik, varrókörös né-
nik, akiknek nagy-nagy köszönet a 
munkájukért.  

Az anyagi részt köszönjük a szü-
lőknek, valamint főtámogatóinknak, 
a Communitas Alapítványnak és a 
Csutakfalváért Egyesületnek. Min-
denkinek mindenért sok köszönet és 
hála.   

Testi-lelki-szellemi egészségünk magától értetődő-
nek, természetesnek tűnik. Csak akkor gondolkodunk el 
komolyabban rajta, ha a hiányát vagyunk kénytelenek 
elszenvedni – ilyenkor teljes erőnkkel a gyógyulásra 
koncentrálunk. Ám jut-e eszünkbe az, hogy vannak 
olyan betegségek, zavarok, amelyekkel egy életen át 
együtt kell élni? Sok odafigyeléssel, rengeteg időt, ener-
giát igénylő fejlesztő munkával bizonyos fokú javulást el 
lehet érni, de nem lehet meggyógyítani. Ilyen genetikai 
zavar az autizmus is, amely nagy egyéni változatosságot 
mutat, az enyhétől a súlyos állapotig minden spektrumot 
érint. A tünetek nem egyértelműek, ezért nehezen felis-
merhető, kevés a hozzáértő szakember is ezen a terüle-
ten, az okait, megnyilvánulási formáit még mindig kutat-
ják – mindezek miatt az emberek tájékozatlanok, és az 
ilyen problémával küzdő családok nagyon magukra ma-
radnak. 

Filmek, könyvek, előadások, beszélgetések állnak 
rendelkezésre, hogy jobban megismerkedjünk a témával. 
A leghíresebb és legismertebb film az Esőember (1988) 
Dustin Hoffman emlékezetes főszereplésével, én azon-
ban két kevésbé ismert filmet ajánlok: egyiknek Adam 
(2009), a másiknak Simple Simon (2010) a címe. Köny-
nyedén, nem megterhelően mutatják be az árnyalatait a 
nehézségeknek és az örömöknek, amelyek az autista em-
berekkel való együttélés velejárói. Másfél-kétórás filmek 
csak ízelítőt adnak, elgondolkodtatnak, felhívják a fi-
gyelmünket, segítenek, hogy a mellé állásunk nyitottabb, 
elfogadóbb, együttérzőbb legyen. Erre volt hivatott 2020 
decemberében a Magyar Televízió jótékonysági kampá-

nya is: a Jónak lenni jó! akció keretében autista gyerme-
keknek és családjaiknak gyűjtöttek adományokat, mi-
közben egy tízrészes, Embermesék című sorozatban rö-
viden bemutattak egy-egy ilyen családot. Nagyon tanul-
ságos, szívet-lelket megérintő vallomások. 

Ugyanez mondható el Kristine Barnett: A szikra című 
könyvéről is. Hihetetlenül inspiráló igaz történet – egy 
édesanya erőfeszítései, hogy fellobbantsa autista gyer-
mekében az érdeklődés szikráját. Miközben számtalan 
nehézséggel kell megküzdenie, van ereje arra is, hogy 
minden tudását, tapasztalatát felhasználja más gyerme-
kek és családok megsegítése érdekében. Óriási figyelem-
mel, teljes jelenléttel, szeretetből fakadó kreativitással 
éjjel-nappal azon ügyködik, hogy a saját és mások gyer-
mekeinek a képességeit előcsalogassa.  

Miközben megismerkedünk egy autizmussal élő gyer-
meket nevelő család mindennapjaival, elgondolkodtató 
üzenetet kapunk kitartásról, hitről, bizalomról, összefo-
gásról, a játékosság és a szeretet erejéről. Megérezzük, 
hogy szülőként és tanárként óriási a felelősség: “ha föl-
gyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal min-
dig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről 
álmodni sem mertünk volna.” 
Minden gyermek, legyen egészséges vagy beteg, rendel-
kezzen több vagy kevesebb adottsággal, egy útravalóval 
érkezik a világba – nekünk kell segíteni kibontani azt. 
Vajon kellőképpen fel vagyunk-e készülve erre a fel-
adatra?! 

« Gordiusz rejtelmei 

« PORTIK-BAKAI ANNA 



Képes Vagyok 

Gyergyóremete Község  
havonta megjelenő lapja 

 
 

Kiadó 
Gyergyóremete  

Önkormányzata és  
Polgármesteri Hivatala  

 
Szerkesztőségi tagok:  
Laczkó-Margit Hajnal 

Nagy-Menyhárt Szidónia 
Portik-Bakai Ádám 

 
Fotó: 

Portik-Bakai Ádám 
 

Nyomda: 
F&F INTERNATIONAL Kft. 
A szerkesztői jog fenntartva! 

A megjelent cikkek tartalmáért  
az aláíró személy felelős! 

 

Kövessék  
a facebook/gyergyoremete  

oldalt.   
www.gyergyoremete.ro 
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ANYAKÖNYV 

Születés: 
Ferencz-Csibi Dorka 
Nagy-György Katalin 
Portik-Hegyi Balázs 

Pál Dóra 
 

Nász: 
Borbély Róbert és  
Ivácson Katalin 

 
Gyász: 

Szász Terézia-Klára Berta   
1940 

Portik Iza   1945 
Nagy-György Rozália   

1934 
Ivácson Ilona   1932 

Pál Helga   1977 
Bakos Imre   1942 

György Klára   1952 

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 
 

 

100 éve történt. Az 1921-es 
földreform és a községi erdők új-
ramérésével felmérték a hivatalok 

évi tűzifaszükségletét is. Így, a 
községháza irodáinak fűtésére 
30m³, az iskoláknak 80 m³, az er-

dészeti személyzetnek 30 m³ 
szükséges. Kiszámították az épít-
kezés- és javításokra szükséges 
faanyagot is: a főúton, az erdei- és 

mezei utakon lévő hidak javításá-
ra 40 m³, a községi épületekre 20 
m³, az erdészház fenntartására 10 

m³.  Később a községi román 
csendőrök két hold erdőt követel-
tek egy ortodox templomocska 

építésére, amit azonban nem kap-
tak meg. 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

ANEKDOTA 

Haragosan korholja a fiacskáját az 

anya: 

-Honnan van az, Áron, hogy te 

semmit sem akarsz meghallani? 

Bármit mondok neked, az egyik fü-

leden bemegy, a másikon abban a 

minutában kiszalad. 

-Ne szidjon engem, kedves édes-

anyám-mentegetőzött a gyermek. 

Hát tehetek én arról, hogy nekem 

két fülem van? 

*** 

A gazda az istállóba érkezik: 

-János, hány darab marha van az 

istállóban? 

-Most gazduram, eggyel több. 

Uram, áldalak a nyárban. 

Aranykalászos határban 

száll most hálával teli 

trónusod elé az ének, 

tüzéért a nap hevének, 

mert a szemet érleli. 

Esőcseppek záporáért, 

hajnalok hűs harmatáért, 

mindenért az ég alatt 

vigassággal áldalak. 

 

Friss vetés, szép zöld ígéret 

magot hozott és megérett, 

s amint lengeti a szél, 

zizegő, szelíd szavával, 

hitet tevő himnuszával 

nagy jóvoltodról beszél. 

Boldog, aki érti, hallja, 

s míg aratni indul karja, 

miközben rend rendre dűl, 

Téged dicsér egyedül. 

 

Minden kicsiny búzaszemben 

térdre kényszerítesz engem, 

csodatevő Istenem. 

Kezed odatette áldva 

a nyár gazdag asztalára 

mindennapi kenyerem. 

S asztalán a keresztfának 

Fiadat is odaszántad, 

hogy benne legyen nekünk 

kenyerünk és életünk. 

TÚRMEZEI ERZSÉBET: 
NYÁR 

« Összeállította LACZKÓ MARGIT-HAJNAL 

« Örömzenélésre került sor a Svájci Ház udvarán helyi– 

és külföldi zenészek közreműködésével 

« Sárik Péter Trió & Falusi Mariann Jazzkívánságműsor magyaraul 2. 

Erdélyi turné egyik állomása volt Gyergyóremete 


