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 « Az önkéntesek babgulyást készítettek. 

Gazdanapi sokadalom, a Betakarítás Ünnepe 

Egy év kihagyás után, némi habozást 
követően az Önkormányzat és a Gyer-
gyóremetei Földtulajdonosok, Mező-
gazdasági Termelők Érdekvédelmi és 
Fejlesztési Szövetségével közösen sike-
rült, a hagyományokhoz híven immár 
nyolcadik alkalommal megszervezni a 
gazdanapot. A korábbi évekhez képest 
kissé nehezebben indult a szervezés, 
figyelembe kellet venni mindazokat a 
szabályozásokat, amelyek a járványra 
vonatkoznak és a helyszín kiválasztása 
is okozott némi fejtörést. Végül a szer-
vezőkkel úgy döntöttünk, hogy a sza-
badban, Kicsibükkben szervezzük meg 
az eseményt. 

A hagyományoktól eltérően a progra-
mot is úgy kellett összerakni, hogy az 
állatok számát is korlátozni kellett a 
disznópestis járvány miatt. Azért úgy 
gondoltuk, hogy szervezünk a program 
részeként traktoros felvonulást, elsősor-
ban azokat a traktorokat, mezőgazdasá-
gi gépeket szerettük volna felvonultatni, 

akik a Pro Economica pályázati prog-
ram keretén belül, sikerült járműveiket 
megvásárolják. Szívesen láttunk min-
den gazdát, akik jelentkeztek és bekap-
csolódtak a felvonulásba. Köszönjük 
annak a negyvenegy gazdának, aki be-
kapcsolódott a felvonulásba. A helyi 
fúvószenekar kíséretében a Zsidó-
kanyartól indultak, miután elfogyasztot-
ták az ott felkínált túrós puliszka regge-
lit, körbejárták a község utcáit, biztatva 
a többi gazdát is a gazdanapon való 
részvételre. Jó volt látni, ahogy a traktor 
karaván megérkezett Kicsibükkbe, ahol 
már a főző csapatok szorgosan forgo-
lódtak az üstök körül. A juhtartó gazdák 
bárányhúsból főztek tokányt, a tejter-
melő gazdák csarnokos csapata borjú-
ból készítettek ebédet, illetve három 
önkéntes: Ferencz Zsolt, Nagy Róbert 
és Nagy Tamás pedig babgulyást főzött 
csülökkel. 

 
(folytatás a 3. oldalon) 

« a hagyományos állatszemle / Fotó: www.szekelyhon.ro 



ÉLET 2

« SIMON RAMÓNA-ROZÁLIA szociális referens 

Novemberi események  
 

Szent Lénárd búcsú 
 

2021. november 6-án, szombaton 
11 órától lesz plébániatemplo-

munk búcsújának ünnepi  
szentmiséje. 

Ünnepi szónok: Bartos Károly, a 
gyergyócsomafalvi plébános!  

 

Felhívás 

A gyergyóremetei Oltási Központ 

hétfőtől vasárnapig,  

8,00 - 20,00 óra 

között tart nyitva. 

Időpontfoglalás lehetséges a kö-
vetkező telefonszámon: 

0746 936 513. 

A fűtéstámogatási kérelmek  
benyújtása lehetséges: 

 
Hétfő: 9,00 – 12,00 

Kedd, Csütörtök, Péntek:  

8,00 – 12,00 

Szerda: 8,00 – 16,30 

Tájékoztató a külföldön  
dolgozó szülők  

kötelezettségeiről 
 

A 257/2013.- és 272/2004. számú 

Törvény 104. cikkelye értelmében, a 

szülők kötelesek 40 nappal az ország 

elhagyása előtt jelenteni szándéku-

kat a helyi Polgármesteri Hivatal Szo-

ciális osztályán és nyilatkozni arról, 

hogy kinek a gondozásában fog ma-

radni a kiskorú gyermek, gyermekek.  

Ugyanezen Törvény 105. cikkelye 

előírja azokat a feltételeket, amelyek-

nek az ideiglenesen kinevezett gyám-

nak meg kell felelnie, valamint ennek 

jogait és kötelezettségeit. Az ideigle-

nes gyám kinevezése bírósági úton 

történik. 

Ha a szülők már külföldön tartóz-

kodnak és ezt nem jelentették az illeté-

kes hivatalnál, a gyerekkel maradt fel-

nőttnek kötelessége ezt megtenni.  

Abban az esetben is, ha a házastár-

sak vagy élettársak közül csak az 

egyik szülő megy külföldre dolgozni, 

be kell jelenteni a helyi Polgármesteri 

Hivatal Szociális osztályán, de nem 

kell hivatalos gyámot kinevezni. 

Az intézkedésekre azért van szük-

ség, mert sok gyerek veszélyeztetett 

helyzetbe került amiatt, hogy nem 

megfelelő körülmények között marad-

tak itthon, leromlott az iskolai teljesít-

ményük, konfliktusaik lettek, érzelmi 

problémákkal küzdenek. Az ilyen 

helyzetben lévő családokat szociális 

munkások keresik fel, tanácsokat ad-

nak és segítenek a gyerekeknek a 

problémáik orvosolásában.  

A törvény előírásainak be nem tartá-

sa esetén 500-1.000 lejes pénzbírság 

róható ki. 

 



3  KÖR 

(folytatás az 1. oldalról) 
A megnyitó keretében Laczkó-Albert Elemér polgár-

mester úr kiemelten azokhoz szólt, akik megművelik 
Gyergyóremete határát, minden nehézség ellenére. 
„Úgy becsültük, hogy egynegyede van itt a remetei 
traktoroknak, köszönjük a demonstrációt, (…) de mint 
községvezető, mindenekelőtt azt az elszántságot és ki-
tartást köszönöm, amivel nap mint nap elvégzik a mun-
kát.” Bende Sándor parlamenti képviselő kiemelte, 
hogy őt mindig büszkeséggel tölti el, amikor azt hallja, 
hogy Székelyföldön vannak leginkább megművelve a 
területek, mert az itt élőkben megvan az akarat, a tudás 
ehhez. Miután a plébános úr megáldotta a traktorokat 
és a jelenlévőket, ebéd következett majd kezdetét vette 
a traktoros ügyességi verseny Ferencz-Csibi Lóránd 
vezényletével, közben felléptek a nagyváradi Csilla-
gocskák-, illetve a gyergyóremetei Sirülő néptánc-
együttes.  

Az eseményt színesebbé tette az a közel kétszáz gye-
rekrajz, amelyeket elsősorban az elemi iskolás tanulók 
rajzoltak. Visszatükröződött a rajzokon a gyerekek fan-
táziája a traktorokról és a gazdálkodásról. A Fráter 
György Általános Iskola két VIII. osztálya -a hagyo-
mányokhoz híven- szombaton, a korai órában megér-
keztek a helyszínre lovasszekérrel és felöltöztették a 
gazdanap szimbólumává vált szénabálából készült szé-
kely gazdát és gazdasszonyt. 

A szervezők úgy döntöttek, hogy kitartó gazda díjjal 
jutalmazzák Ivácson Dezsőt, aki fiatal kora óta, meg-
szakítás nélkül a szakmájának él, tisztességgel és be-
csülettel végezve munkáját. Továbbá hagyományt sze-
retnénk teremteni és jó példát mutatni azon gazdák ju-
talmazásával, akik példamutatóan megművelik, megta-
karítják területeiket, beleértve a sáncokat és útszéleket. 
Ebben az évben az alábbi gazdák kaptak oklevelet és 
felszerelést, jutalmazva a munkájukat: Jánosi Albert, 
Portik-Szájda István és Laczkó-Zsiga Gyula.  

A délután utolsó programja a szántóverseny, ahol a 
gazdák kipróbálhatták a szakszerű szántás fortélyait. A 
jó Istennek hálát adva, az idő is velünk tartott, a gazdák 
beszélgethettek, tapasztalatot cserélhettek, vásárolhat-
tak helyi és nem helyi gazdák termékeiből.  

Köszönjük szépen mindenki munkáját, aki részt vett 
a szervezésben és hozzájárult anyagi segítséggel a gaz-
danap sikeréhez: az Önkormányzat-, a Közbirtokosság-
, a Székely Gazda Szervezet támogatását, az önkénte-
sek, a főző csapatok hozzájárulását. 

« Negyvenegy gazda traktorral érkezett Kicsibükkbe. 

Gazdanapi sokadalom, a Betakarítás Ünnepe 

« NAGY-MENYHÁRT SZIDÓNIA 

« SZABÓ CSABA  alpolgármester 

Elődeink emlékművet állítottak 
1941-ben az első világháborúban 
elhunyt gyergyóremtei hősi halottak 
előtt tisztelegve. Jelenlegi helyére 
az 1960-as évek elején, a központi 
iskola építésével került, ahol egy-
ben nagyobb védettséget is kapott. 
1990 óta helyet ad fontosabb ün-
nepségeinknek a Hősök Emlékmű-
ve körüli tér. A romániai háborús 
emlékművek hivatalos kataszteré-
ben nem szerepel. Helyi védettséget 
biztosít az Önkormányzat közösen a 
helyi katolikus Egyházzal és civi-
lekkel.   

Az Emlékmű épített örökségünk 
része, segít emlékezni a múltra ne-
künk és a jövő nemzedékének infor-
mációkat hordoz, ha óvjuk, védjük 
és rendben tartjuk. Az objektum 
állapota mielőbbi beavatkozást igé-
nyelt, mivel megsüllyedt, elemei 
kimozdultak, ornamentikája megtö-
redezett, feliratai sérültek. 

A Hősök Emlékművének újjá-
építési munkálata szeptember elején 

kezdődött el. Az Együtt a Jövőnkért 
Egyesület sikeres pályázata nyo-
mán, a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. 6 millió forint összeggel, azaz 
81.000 lejjel támogatja a munkála-
tokat. További támogatói Gyer-
gyóremete Község Önkormányzata 
(gépi erőmunka), a Bayer Construct 
cégcsoport (36,25 m3 beton) és az 
Impex Aurora Kft. (1.837 lej) vol-
tak.  

A felújítás során teljesen lebon-
tottuk és megfelelő alapot öntve 
építettük vissza eredeti formájába, 
pótolva az időközben eltűntetett 
elemeket. A munkát Orosz Kálmán 
kövesmester és csapata végezte. A 
közel két hónapja tartó munka las-
san a végéhez közeledik, az Emlék-
mű körüli térrendezés van hátra 

még.  
A felújítás során 

időkapszulát he-
lyeztünk el a záró-
kő alatt, az utókor 
számára. A me-
mentóba belekerült 
Laczkó-Albert 
Elemér polgármes-
ter úr társadalmi 
értékelője, Laczkó-
Szentmiklósi Endre 
tanár úr történeti áttekintője, egy 
összefoglaló a község önkormány-
zatáról és folyamatban lévő beruhá-
zásairól, valamint az „Üzenet a jö-
vőnek” felhívásunkra érkezett írá-
sok. Az utóbbi írások közül terje-
delmi okok miatt részleteket köz-
lünk jelen lapszámban.  

Emlékmű, hogy emlékezzünk 

« Üzenet a jövőnek  
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« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

November 6., Szent Lénárd napja, községünk és a 
plébániatemplom védőszentjének ünnepe. Lénárd 
püspök az 500-as évek táján élt. Szülei katonai pá-
lyára szánták, de ő Szent Remig, Reims (a francia 
királyok koronázási helye) püspökének hatására az 
egyházi hivatást választotta. Családja távoli rokon-
ságban állott Klodwig királlyal (482-511), a frank 
állam megalapítójával. Többnyire a közép-
franciaországi Limoges (Limózs) környékén élt. Va-
lójában nem is volt püspök, mert a király által fel-
ajánlott egyházi tisztséget nem fogadta el. Életéről 
kevés konkrét adatot ismerünk, de annál több mondát 
és legendát, amelyeket a XI. század végétől a ciszter-
cita szerzetesek terjesztettek. Legfőképpen a foglyok 
védőszentjének tartják. Ugyanis Klodwig királytól 
megkapta azt a kiváltságot, hogy szabadon engedik 
azokat a rabokat, akiket ő meglátogat. Ugyanakkor a 
bognárok, gyümölcskereskedők, házalók, kovácsok, 
lakatosok, rézöntők, vajkereskedők védőszentje is. 

A limogesi erdőkben vadászó király kiséretében 
levő királynét az erdőkben lepték meg a szülési fáj-
dalmak és Lénárd imádságára szerencsésen egészsé-
ges kisfiút szült. Így lett a középkorban főleg Fran-
ciaországban a terhes anyák védőszentje is. 

Kultusza Franciaország középső részén, Bajoror-
szágban, de főleg Ausztriában terjedt el. A 9536 km²-
nyi 560000 lakosságú dél-ausztriai tartományban, 
Karintiában több mint 30 Szent Lénárd templom és 
kápolna van. Meg kell említenem a Lavant folyó völ-
gyében kb. 720 m magasságban levő 5000 lakosú, 
kénes forrásai miatt gyógyhelyként is számontartott 
Bad Sankt-Leonard kisvárost. Itt van a Szent Lénárd 
kultusz impozáns méretei miatt Európa legnagyobb 
temploma. Az 1300-as évek elején épült. A templom 
érdekessége, hogy lánc veszi körül, amelynek törté-
nete van. 1580-ban török fogságba került egy helybe-
li, mesterségét magas szinten űző kovácsmester. Fog-
sága alatt Szent Lénárdhoz fohászkodott, megfogad-
va, hogy ha megszabadul, olyan hosszú láncot készít, 
amely teljes egészében körülveszi a templomot. Sza-
vát meg is tartotta. A lánc ma is megvan, természete-
sen az évszázadok során sokszor kellett láncszemeket 

cserélni, utoljára 1912-ben. A templom nagy értéke a 
136 kisebb-nagyobb üvegfestmény. Nagyrészük a 
Szent Lénárd legendából ábrázol jeleneteket. 

Magyarországon a német nyelvterület és kultúra 
közelsége miatt főleg az ország nyugati részén gyö-
kerezett meg Szent Lénárd kultusza: Kőszeg, Sopron, 
Szigetújfalu, Fertőszéplak, Szany, Simaság, Pinye, 
Süttő, Lövő, stb. Szakirodalom szerint a Veszprém 
megyei Óbudán 1781-ben német telepesek honosítot-
ták meg tiszteletét. Ittjártamkor a templom és a plé-
bániahivatal is zárva volt. Érdeklődésemre a megkér-
dezett lakosok egyike sem ismerte Szent Lénárdot. 

Erdélyben Brassóban és Marosvásárhelyen az 
1500-as évek elején volt Szent-Lénárd kápolna, ame-
lyek megsemmisültek. A Szászbogácsról elvitt Szent 
Lénárd táblaképet a felvidéki Besztercebánya plébá-
niatemplomában sikerült megtekintenem. 

A Szent Lénárd kultusz legkeletibb állomása Eu-
rópában a gyergyóremetei plébániatemplom. A temp-
lomot a falu 1771-ben építette mindössze egy év 
alatt, ami fenntartásokkal fogadható. Az egész Szé-
kelyföldön akkoriból nincs egy hasonló méretű temp-
lom, amely ilyen rövid idő alatt épült volna fel. 
Amúgy néhány évvel előtte, 1763-ban Csergő Ferenc 
plébános feljegyezte, hogy a falu lakossága 831 sze-
mély, ami nem rendelkezhetett akkora gazdasági erő-
vel.  

Miért lett Szent Lénárdról elnevezve, aki Erdély-
nek ezen a részén aligha volt ismert? Egyetlen ma-
gyarázat, hogy az építtető Hanzer Dániel plébános 
egy német származású és franciás műveltségű pap 
volt, rokonszenves lehetett neki a szent püspök élete. 
Hanzer Dániel 1775-ben megvakult, segédlelkészt 
kapott Szabó József személyében, aki folytatta a 
templom belső berendezésének munkálatait. A főol-
tár képe Szént Lénárdot ábrázolja, lábainál láncra és 
bilincsbe vert foglyok kezüket nyújtják a püspök felé 
szabadságért könyörögve. A kép fölött ezüstös me-
dálion van ”In Honorem Sankti Leonardi Abbatis 
1784” felirattal. A templomba belépve távolabbról az 
oltárkép a határozott, ellentmondást nem tűrő feje-
delmet juttatja eszünkbe, de közelebbről szemlélve a 
jóságos, szinte mosolygós arc az alázatos, segíteni 
akaró püspököt sugallja. 

Végezetül Kolics Lajos lövői (Nyugat-
Magyarország) búcsúvezető énekeskönyvéből egy 
magyar éneket idézek: 
„Ó dícső Szent Lénárd téged dicsérünk, 
Mindnyájan téged szívből tisztelünk 
Azért hallgasd meg kérésünket 
Meg ne vesd kérésünket. 
Tartsd meg marháinkat jó egészségben, 
Tűztől házainkat és mindenünket. 
Őrízz minket betegségtől, és veszedelmes pestistől.” 

Szent Lénárd kultusza 

« az Ausztriai Bad Sankt Leonard templom - Európa legnagyobb Szent Lénárd temploma 
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Síremlék felújítás 

Történelmi öröksé-
günk megismeréséhez 
elengedhetetlenül 
szükséges temetőink 
gondozása, védelme. 
Nemcsak művészeti 
kincsestárunk része, 
kultúránk gyűjtőhelye, 
hanem bizonyítéka an-
nak, hogy évszázadok 
óta itt vagyunk. A te-
mető tükörképe a hely-
ség hitének, ősei tiszte-
letének. Ahol rende-
zett, gondozott a teme-
tő, ott bízhatunk az 
emberekben, van lelkiismeretük, tisztelik az elő-
deiket. Jóleső látvány, hogy vannak, akik őseik 
síremlékét tisztelik, feljavítják. A temetőnk bejá-
ratától nem messze, a sétány bal oldalán van egy 
úgynevezett “fülkés síremlék”. Felirata “Itt nyug-
szik Mélik András szül. 1820 - megh. 1852 és ne-
je Kábdebó Anna szül.1821 - megh.1881 Béke 
poraikra!” A síremlék együttest a napokban újít-
tatta fel az egyik remetei leszármazott, Kábdebó 
József: tetőzetcsere, javítások, simítás-meszelés, a 
síremlék megemelése. A XIX. sz. elejétől a Méli-
kek és Kábdebók a többi örmény családdal 
(Kápálb, Málnási, Zakariás, Várterész, Szekula, 
Novák) indították el Remetén a polgári életvitelt, 
modernizációt. Csak néhány példát említenék. A 
Mélikek 1903-ban Svájcból és Ausztriából faj-
szarvasmarhákat hoztak, mintafarmot létesítettek, 
hogy a lakossággal megszerettessék az alpesi ál-
lattenyésztést. 1899-ben megnagyobbítatták a 
templom szentélyét. A bélboriaknak telket ado-
mányoztak és rom. kat. templomot építtettek. Élen 
jártak a márc. 15-i ünnepségek szervezésében. A 
csíksomlyói kegytemplom bejárata fölött a Szent 
Ceciliát ábrázoló színes üvegablak Mélik Istvánné 
Csíki Ilona adománya, a csehországi Grottauban 
készíttette 1909-ben. 

A Kábdebó család tagjai is a kultúra nagy szer-
vezői voltak. Kábdebó Béla hosszú éveken át a 
színjátszócsoportot és a dalárdát vezette. Kábdebó 
Gergely az Iparos kör vezetője volt. 1911-ben a 
Kábdebó leányok, Hermina és Terézia öt arany 
pecsétgyűrűt és egy-egy aranyfüggőt adtak el, 
amivel segítették a Gyergyószentmiklóson épülő 
magyar királyi gimnáziumot (ma Salamon Ernő 
líceum).  

A temetőnkben nagyon sok régi síremlék van. 
Megmentésükkel a 24-ik órában vagyunk. 

A Képes Vagyok 2011-2012 évi számaiban 
részletesen írtam a temetőnk értékeiről. 

«  LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE  « Isten éltesse a 6o éveseket! 

2021. szeptember 25-én, a hagyományokhoz híven 
találkozni gyűltünk össze, akik 1961-ben születtünk. A 
szervezők a templomtéri iskola udvarát választották a 
gyülekező helyszínének. Ez több kortársunk számára 
kellemes élményt idézett, mivel mi az I-IV. osztályt itt 
jártuk ebben az iskolában. 

Öröm volt találkozni gyermekkori barátokkal, volt 
osztálytársakkal, 35 kortársunk tisztelt meg jelenlétével. 
Az ünnepi köszöntő után sor került a kitűzők átvételére 
és a közös fényképezésre. A találkozónk fontos mozza-
nata volt a temetőben a koszorúzás és a közös ima az 
elhunyt 40 kortársunkért. Sajnos ez a szám óriási, akik 
az évek során elköltöztek ebből a világból, nem lehettek 
közöttünk. Isten nyugtassa őket! „Azok a barátaink, aki-
ket elveszítettünk, nem a földben pihennek, hanem bent 
lakoznak a szívünkben.” (Alexandre Dumas) 

A találkozó másik fontos programja a hálaadó szent-
mise volt. Hálát adtunk a jó Istennek, hogy örömökkel 
tele szívvel, egészségben részesei lehettünk e csodás 
napnak. Bakó Antal plébános úr prédikációjában hang-
súlyozta, az eltelt 60 év zivataros időszakát, ami jó és 
rossz emlékeket idézett fel a lelkünkben. 

Mise után visszatértünk az iskola udvarára, ahol a fel-
nőtt fúvószenekar örvendeztetett meg minket a szívhez 
szóló zenéjükkel. Itt történt a köszöntés a rokonok, bará-
tok körében. Köszönet mindenkinek! 

A program utolsó része a közös vacsora volt, amelyet 
a csutakfalvi „Böbe” vendéglőben tartottunk. Kellemes 
környezet, élőzene, baráti beszélgetések tették színessé 
az estét. Táncból sem volt hiány. 

Köszönet az IndepenDance Táncegyesület táncosai-
nak, előadóinak a felemelő műsorukért. Jó volt találkoz-
ni, jó volt együtt lenni! 

Köszönet a szervezőknek, kortársaknak és minden je-
lenlévőnek, aki velünk ünnepelt. Külön köszönet az ide-
genből érkező kortársainknak. 

Adja Isten, hogy öt év múlva is találkozhassunk! 
 

Egy kortárs 

60 évesek kortárstalálkozója 

« Példaértékű felújítás 
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A gyergyóremetei Fráter György 
Általános Iskola alsó tagozatos ta-
nulói a tanítók vezetésével az el-
múlt évekhez hasonlóan a a 2021-
2022-es tanévben is belekapcsolód-
nak a Jeles Napok Erdélyszerte gye-
rekfoglalkozás sorozatbaaz Erdélyi 
Hagyományok Háza támogatásával 
figyelembe véve a helyi adottságo-
kat/ ünnepeket, betartva az aktuális 
egészségvédelmi szabályokat. Im-
már a negyedik évünket kezdtük el, 
és a 17., valamint a 18. rendezvé-
nyünkre került sor szeptember utol-
só napján, valamint október 20-án.  

2021. szeptember 30-án a Fráter 
György Általános Iskola alsó tago-
zatán, mintegy 15 osztályban a Jeles 
Napok programsorozatunk kereté-
ben megszerveztük a Magyar Nép-
mese Napját „Csodálatos Mesevi-
lág” címmel A járványügyi szabá-
lyozások nagyon lekorlátolták a le-
hetőségeinket, s szinte úgy jártunk, 
mint a mesében: „...volt is, nincs is, 
hoztam is meg nem is....” 

A Magyar Népmese napján min-
den tanuló felvette a legszebb ruhá-
ját, többek között a székelyruhát, s 
így jöttek iskolába, ültek a padok-
ban. Mivel össze nem gyűlhettünk, 
épületenként, különböző időpontok-
ra szerveztük meg az ünnepség nép-
táncos, népdalos, mesés részét, pon-
tosabban 4 helyszínen. Minden taní-
tó az osztályában megszervezte a 

napot: kézművesdkedtek, s külön-
böző érdekes, mesés tevénységek-
ben vettek részt. Adott időben az 
udvaron várták a zenészeket és a 
díjazott mesemondónkat, Györfi 
Abigélt, III. B osztályos tanulót.  
Meghallgatták a mesét, utána a ze-
nészek húzták és a gyerekek járták, 
s hangosan, lelkesen énekeltek. 

Különleges, jeles nap volt! A fa-
luban mindenki felfigyelt a székely-
ruhás gyermekekre, s ők maguk is 
átélték a nap jellegzetességét. Kü-
lön öröm volt másképpen tanulni, 
igazi élő zenére táncolni maga volt 
a menyország! 

Ez az élmény ösztönözte a tanító-
kat, hogy hogyan tudnánk megszer-
vezni a következő alkalmat, s így 
született meg a „Pityókafesztivál” 
ötlete, amely megvalósulására 
2021. október 20-án került sor. Ez 
alkalommal a legszebb ruhánkat 
vettük fel: a lányok a pörgős szok-
nyákat, míg a fiúk kalapokat igye-
keztek felvenni. Mivel az egészség-
ügyi szabályok betartása kezdett 
nagyon lényegessé válni, fokozott 
figyelemmel tartottuk és tartattuk be 
az előírásokat figyelve arra, hogy az 
osztályok ne keveredjenek. Az elő-
ző alkalomhoz hasonlóan zajlottak 
az események. Minden tanító napi 
projekt keretében domborította ki a 
lényeget, s adtunk hálát a Jóisten-
nek a termésért, s mondtuk köszö-

netet a dolgozó embereknek, akik 
szorgos munkájukkal megtermesz-
tették a zöldségeket, gyümölcsöket, 
az egészséges élet alapélelmiszereit. 

Az ünnepség kézművesfoglalko-
zásait is a tanítók tartották meg az 
osztálytermekben alkalmazkodva az 
évfolyam, tananyag, stb követelmé-
nyeihez. Érdekesebbnél érdekesebb 
tevékenységekben volt a gyerekek-
nek részük, hisz a pityóka egy na-
gyon jó alapanyag s csodálatos dol-
gokat lehet belőle varázsolni: állato-
kat lehet készíteni, nyomdázhatunk, 
faraghatjuk stb., de a legnemesebb 
tulajdonsága, hogy táplál minket. A 
forró főtt pityókánál finomabbat 
aligha lehet találni, s a kicsi előké-
szítőseimnek kihívás volt szépen 
meghámozni, melynek az volt a ju-
talma, hogy megehették. Na de 
nemcsak úgy magára ettük a pityó-
kát! Az ötletes szülők kicsi hagy-
mát, szalonnát, túrót, főtt tojást, 
friss vajat s finomabbnál finomabb 
falatkákkal pakolták fel csemetéi-
ket, s a jó étvággyal csak az osztály-
termekből kiillanó hagymaszag kel-
hetett versenyre. Hagyományőrzés 
volt a javából, hisz hagyományos 
ételt ettünk s étkezési szokásainkat 
is éltettük, közös asztali áldással 
kezdtük az étkezést. Öröm volt lát-
ni, felemelő élmény megtapasztalni, 
hogy tanítványaink hozzák a család-
ból a jó szokásokat, tudják a rendet. 

Ez alkalommal is adott időben az 
udvaron vártuk a zenészeket. Rig-
mányi Lajos néptánctanár ötlete 
volt, hogy próbáljuk ki a hangszer-
kíséretes éneklést. Minden osztály 
készült egy őszi énekkel, és a mu-
zsikosok kísérték. Nagy élmény 
volt énekelni is, de hallgatni is má-
sok énekét! Az énekléssel kezdtük, 
ezt követték a népi gyermekjátékok, 
s végül csárdással zártuk a mulatsá-
gunkat. A zenészek négy helyszí-
nen, 4 alkalommal húzták el a nó-
tánkat, s így mindenki jeleskedhe-
tett, részese lehett az ünnepségünk-
nek. 

Köszönjük szépen Mindenkinek, 
kicsinek és nagynak a támogatását, 
mely hozzásegített a közösségünket 
alakító élményekhez! 

Jeles Napok Erdélyszerte 

« a találkozás- és együttlét öröme  «  BALÁZS TERÉZ tanítónő  
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« „A tánc maga a szabadság.”  

Éjjel-nappal ragyogó Csillagocskák! 

A Székelyföld Napok keretében zajló Táncoló és 
Zenélő Székelyföld programsorozat keretében Hargi-
ta megye is kivette a részét ugyanis partnerünk, a 
Nagyváradi Csillagocska Néptáncegyüttes és a Gyer-
gyóremetei “Sirülő” Néptánccsoport közös, főleg 
hasznos, de tartalmas és kellemes 3 napot tudhatott 
magáénak. 

Október 15-én pénteken épp csak, hogy megér-
keztek nagyváradi vendégeink máris kellett készülni-
ük a 19 órától kezdődő gyergyóditrói fellépésre, ahol 
a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Házban léptünk 
fel partnereinkkel, mi gyergyóremeteiek is. 

A talpalá valót a nagyváradi Soroglya zenekar 
biztosította és mivel a sorozat első fellépése volt, iga-
zi főpróbának is nevezhetjük ezt a fellépést. Igaz elég 
foghíjas nézőtér fogadott, közel 25 néző ült a nézőté-
ren, ám a csoportok egymást megnézhették és főleg 
mi gyergyóremeteiek tanulhattunk a Csillagocskák-
tól. 

Amíg a nagyváradiak közel 40 szereplővel léptek 
fel, addig a gyergyóremeteiek 20 táncossal válaszol-
tak a kihívásoknak. Talán kicsit hátrányban voltak a 
gyergyóremeteiek, mert ez volt az első zenekaros 
próba számukra, de tudtuk a folytatásban csak jobbra 
számíthatunk. A végén egy kis közös tánccal zártuk 
az estét, majd indultunk Gyergyóremetére, ugyanis 
még egy-egy további fellépés várt mindkét csapatra 
szombaton, illetve vasárnap. 

Október 16-án, szombaton vendégeinknek a reg-
geli, illetve egy rövid csokigyár (End&Ibo) látogató 
után, bemutattuk Gyergyóremete központját, a műve-

lődési há-
zat, illetve 
Laczkó-
Szentmikló-
si Endre 
történelem 
tanár által 
bepillantást 
kaphattak 
községünk 
múltjába, 
történelmé-
be. Közben 
Laczkó-
Albert 
Elemér pol-
gármester 
úr is fogad-
ta község-
házán, ahol 
Ádám Gyu-
la fotókiállí-
tását is 
megnézhet-
tünk.  

Ezzel a délelőtt már rég a múlté volt, így kellett 
sietni ebédelni és gyors készülés után mindkét cso-
port egyszerre indult is Kászonaltízre, a második fel-
lépési helyszínre. A Nyerges tetőn egy rövid megálló 
után leereszkedtünk a Kászonok vidékére. 

Alig, hogy megérkeztünk nagyon kedves vendég-
látásban volt részünk. Vendéglátóink szemmel látha-
tólag mindent elkövettek, hogy jól érezzük magun-
kat. A színpadbejárók után néhány perc alatt megtelt 
a Kászonaltízi Művelődési Ház nézőtere és ezúttal 
zsúfolásig megtelt lelátónak táncoltak a csoportok. 
Nagyon jó ötlet volt, hogy még a helyiek tánccso-
portja is beszállt két műsorszámmal, így közel másfél 
órás műsort nyújtottunk nézőinknek.  

A nap zárásaként, itt már igazi táncházban ropták 
a táncot a jelen lévő táncosok és jó volt látni, hogy a 
gyerekek már nem váltak külön településenként, ha-
nem párválasztáskor lakhelytől függetlenül járták a 
páros táncot.  

Már éjfélt ütött az óra, amikorra visszaérkeztünk 
Gyergyóremetére, de ez senkit sem zavart. A vacsora 
mivel fel volt csomagolva már csak a pihenés maradt 
hátra. 

A zárónapon, október 17-én, vasárnap a reggeli 
után még egy rövid kirándulást is beleszorítottunk, 
ugyanis nagyváradi vendégeinkkel ellátogattunk Gó-
ga Rózsikané működő vízimalmához az Eszenyőbe, 
majd rövid pihenő után mindenki készülhetett a záró 
fellépésre. 

A helyszín egy cseppet sem volt hagyományos, 
ugyanis a községtől távol eső Kicsibükkben, egy ka-
szálós területen kellett fellépni. Annak ellenére, hogy 
nem volt egy ideális időjárás, azért mégis mindenki 
jól érezte magát. Közel 450 ember gyűlt oda a tánco-
sok köré és nézte végig a fellépők műsorát.  

Mivel ez a műsor a VIII. Gyergyóremetei Gazda-
napnak is része volt, bográcsos ebédben volt része 
mindenkinek.  

(folytatás a 9. oldalon) 

« Jár ki lábam, járd ki most... 
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Román Sándor tanár úr 2021. október 12-től, a 
Gyergyóremetei Fráter György Általános Iskola 
igazgatójává lett kinevezve. Kérném, néhány mon-
datban mutatkozzon be azok számára, akik esetleg 
nem ismerik. 

Ditróban születtem (a remetei szülészeten nem 
volt hely), elég régen, Remetén jártam a nyolc osz-
tályt, majd a Salamon Ernő Líceumban érettségiz-
tem. Egyetemi tanulmányaimat a kolozsvári Babes
- Bolyai Tudományegyetem matematika karán vé-
geztem. Kihelyezésemet a Galac megyei Foltesti-
re kaptam. Onnan jöttem "haza" 1990 január 5-én 
Ditróba, a líceumba. Itt tanítottam 27 évet, közben 
két évig aligazgató, tíz évig igazgató voltam. 2011-
ben elvégeztem az Informatika egyetemet is.  Há-
rom évvel ezelőtt tényleg hazajöttem. 

Mi volt a kedvenc tantárgya gyermekkorában? 
Orosz és kémia. A matematikát nyolcadikban 

szerettem meg. 
Nagy felelősség a tanári és az igazgatói állás? 
Óriási, főleg a tanári hivatás. A kezünkben van a 

község jövője, jövő nemzedéke. Igazgató nélkül 
lehet tanulni, jó eredményeket elérni, jó tanár nél-
kül nem. 

Ön szerint milyennek kell lennie egy intézmény-
vezetőnek? 

Mint egy csapatkapitánynak. 
Mi volt, illetve mik voltak azok a döntő tényezők, 

amelyek befolyásolták ennek a tisztségnek az elvál-
lalásában? 

Nem tudom, talán kis időre elment az eszem, 
aláírtam a beleegyezésemet.  

De az igazi oka: nem akartam az iskolámnak, a 
községnek azt a szégyent, hogy idegen igazgatót 
nevezzenek ki vagy, hogy az iskolát jogilag egy 
másik település iskolájához csatolják. Ezek lettek 

volna a következő lépések a Tanfelügyelőség ré-
széről. De számított a kollegák és a polgármester 
Úr mellém állása is. 

Hogyan fogalmazná meg az iskola a fő célkitű-
zéseit? 

Olyan gyermekeket nevelni, akiket pár év múlva 
el tudunk fogadni felnőttnek, szülőnek, akár kolle-
gának is. Ahogy szoktuk mondani: "Ezt mi nevel-
tük". 

De nem tartom lehetetlennek, hogy a vizsgákon, 
a vidéki iskolák között, Remete az élmezőnybe 
kerüljön. Most a közepeseknél valamivel előke-
lőbb helyen állunk. 

Mit gondol, hogy az iskolának milyen készségek 
fejlesztésében van nagy szerepe? 

Erre Kodály Zoltán már válaszolt:  
„Az iskola csak célt tűz ki, és irányt szab, de az idő 
útján nem valósíthat meg mindent teljesen. 
Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a leg-
felsőbb fokig, hogy embertársainak mennél na-
gyobb hasznára lehessen. 
Mert minden ember annyit ér, amennyit embertár-
sainak használni, hazájának szolgálni tud.” 
Az iskola a gyermeket tanítsa meg tanulni, 
"talpon" maradni, boldogulni az életben, mert 
előbb-utóbb mindenki csak magára számíthat. 

Ön szerint, mi mutatja egy iskola eredményessé-
gét? 

Az életben való boldogulás, hogy milyen felnőt-
tek válnak a gyermekekből. 

Mit gondol, hogyan tudna tanulmányi téren 
eredményesebb lenni az iskola? 

Következetességgel, pontossággal, fegyelem-
mel, renddel, példamutatással, összefogással, jó 
kedvel, szülői segítséggel, partnerségekkel. Ez 
nem azt jelenti, hogy ezek mind hiányoznak a re-
metei iskolából. Talán egy-kettő, elvétve.  
Egy régi jó barátom mondta, hogy neki az, amit jó 
kedvel végez, nem munka. Ha a gyermek és a pe-
dagógus nem csak munkába jár, akkor máris meg-
van az eredmény. Szerencsére Remetén nagyon 
kevesen járnak "csak" munkába. 

Önnek mi a véleménye az iskolán kívüli tevé-
kenységek gyakorlásáról (Kézilabda, foci, néptánc, 
moderntánc, zeneoktatás)? 

Le a kalappal! Példát vehet bármelyik település. 
Pezseg az élet Remetén. Mindenki kedve és igénye 
szerint választhat iskolán kívüli tevékenységet, ha 
ez nem megy a tanulás rovására. 
 

Az iskola a gyermeket tanítsa meg tanulni, "talpon" maradni,  
boldogulni az életben (…) 

« az iskola igazgatója és igazgató-helyettes asszonya « Az interjút PORTIK-BAKAI ÁDÁM készítette 



A citeramuzsika hangja 

A citeragyakorlás, kitartás meghozta a gyümölcsét, 
hiszen az elmúlt időszakban a gyergyóremetei citeracso-
portok felkéréseket kaptak különböző fellépésekre. 

Szeptember 23-án Gyergyócsomafalván jártunk, a 
GYERGYÓ FELŐL CITERA ZENG című gyergyószéki 
citerások találkozójára. Jelen volt több citeracsoport, Ud-
varhely-, Csík- és Gyergyó környékéről, valamint a ma-
gyarországi Hévízgyörki Asszonykórus és a Bel Canto 
Kamarakórus. 

Mi négy csoporttal vettünk részt a találkozón. Fellép-
tek a lakiteleki citerás gyerekek, Csüllög Edina és Vadas 
László tanítványai, a gyergyóremetei Péter család, a gyer-
gyóremetei közép és ifjúsági csoportok. 

Október 2- án Székelyszentmihályra utaztunk a SZÉP 
A NYIKÓ S A VIDÉKE... című citerás találkozóra. Nagy-
szerű citerazenekarokat hallhattunk itt is. 

A fellépések alkalmával új tapasztalatokat gyűjtöttünk, 
sok szép élménnyel lettünk gazdagabbak, megtapasztal-
hattuk a fellépések izgalmát, sikerélményét.  

Megfigyelhettük a citeracsoportok muzsikáját, ezzel is 
gyarapítva ismereteinket, élményeinket. Gyergyóremetén 
is több alkalommal fellépett az ifjúsági citeracsoport.  
Legutóbb okt. 15-én a magyarországi Zönge zenekar 
hangszerbemutató koncertjén.  Ezt megelőzően a község-
háza tanácstermében mutatták meg tudásukat a gyerekek 
egy könyvbemutató keretében, ezzel is fokozva a hangu-
latot. 

A gyergyóremetei citeraoktatás Csüllőg Edina és Va-
das László, népzene tanárok lelkes munkájának is kö-
szönhető. A citeraoktatásra egyelőre nincs előre meghatá-
rozott program. Amikor a tanárok tudnak jönni Remetére, 
többnyire hét végén, intenzív oktatás folyik.  

A munkájukat Ferencz Ágnes, Bakos Zsófia és Nagy-
György Erzsébet segítik. Az elmúlt időszakban a járvány-
ügyi helyzet miatt ritkábban tudtunk találkozni, de mindig 
megtaláltuk a megoldást a találkozásokra, és nagy örö-
münkre egy nagyon összetartó, segítőkész csapat ková-
csolódott össze.  

Megragadom az alkalmat, hogy ezúttal is megdicsér-
jem a gyerekeket szorgalmukért, kitartásukért. A szülők-
nek is köszönjük, hogy támogatják, bátorítják gyerekei-
ket. Mindannyian nagyszerűek vagytok!  

Kedves gyerekek, ha kedvet kaptatok a citeratanulás-
hoz, szeretettel várjuk jelentkezéseteket, de a felnőttek 
segítségére is szükségünk van. Jelentkezni lehet: Portik-
Bakai Ádámnál, illetve Bakos Zsófia- és Nagy-György 
Erzsébet óvónéniknél. Köszönjük a Csoóri Sándor Alap - 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ, a Gyergyóremetei Ze-
neegyesület és mindenki támogatását, akik valamilyen 
formában segítették, illetve segítik egész éves tevékeny-
ségeinket. 
 

Éjjel-nappal ragyogó  
Csillagocskák! 

 

(folytatás a 7. oldalról) 
A közel egy órás műsort egy 

nagy közös tánc zárta és mindenki 
elégedetten távozhatott. A táncosok 
a vastapsnak örülhettek, az ese-
ményre kilátogatók pedig kaptak 
ingyen egy minőségi műsort. 
Ezen a fellépésen is volt egy harma-
dik közreműködő csoport, ugyanis a 
helyi “Sirülő” Néptánccsoport II.-
III.-IV. osztályosokból álló csoport-
ja is fellépett. 
     A három nap bebizonyította, 
hogy a Csoóri Sándor Alap, illetve 
Gyergyóremete Önkormányzata 
nem hiába támogatta anyagilag az 
utóbbi években a néptáncoktatást 
Gyergyóremetén, sőt látva vendége-
ink, a Nagyváradi Csillagoszkák 
éjjel-nappali ragyogását azt is lát-
hattuk, hogy továbbra is szükség 

lesz az oktatás támogatására, mert 
még sokat kell tanulnunk, hogy el-
juthassunk az ők szintjükre.  

     Összegzésként elmondhatjuk, 
hogy támogatóinknak csak köszö-
nettel tartozhatunk, mert reménye-
ink szerint így elindult egy szoros 
partnerségi kapcsolat két erdélyi 
tánccsoport között és eközben há-
rom helyszínen, három helységben 
ajándékműsort szolgáltathattunk 
Gyergyóditróban, Kászonaltízben 

és Gyergyóremetén. Köszönjük 
minden támogatónak, illetve közre-
működőnek a segítségét. Mivel a 
szeptemberi Képes Vagyok ese-
ménynaptárában már felsoroltuk a 
külsős támogatókat, itt most meg-
említeném a háromnapos program 
helyi támogatóit, akiknek külön kö-
szönet az anyagi segítségért: Belbir-
tokosság, Erdőtársulás, End&Ibo 
Kft, Favorit Trans Kft, a VIII. Gaz-
danap szervezői, illetve Brassai 
Csaba, valamint a közepes tánccso-
port szülői közössége. 
     Külön köszönet a Nagyváradi 
Csillagocska Néptáncegyüttesnek, 
hogy elfogadta felkérésünket és 
hogy a három nap alatt sok kelle-
mes órát tölthettek együtt a tánco-
sok. Terveink szerint folytatás kö-
vetkezik. Mikor, hogyan, majd 
meglátjuk. 

Bakai 

«  NAGY-GYÖRGY ERZSÉBET tanítónő  

9  CSOPORT 

« Szép a Nyikó s a vidéke... 

« Gazdanapi vigadalom 

https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/csoori-sandor-alap/
https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/csoori-sandor-alap/
https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/csoori-sandor-alap/
https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/csoori-sandor-alap/
https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/csoori-sandor-alap/
https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/csoori-sandor-alap/
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Sikerszegény október 

Októberi teremlabdarúgó beszá-
molómat a Gyergyóremetei Ke-
reszthegy SK utánpótláscsapatának, 
az U19-es csapatnak az eredménye-
ivel kezdem. 

Az alapszakasz lezárult és saj-
nos csapatunk az utolsó helyen zár-
ta a bajnokság ezen részét. Most 
már még jobban fáj a gyergyó-
szentmiklósiak ellen elveszített 2 
pont, ugyanis szinte végig vezet-
tünk ellenük a ki-ki meccsen, 
amely végül döntetlennel zárult. 
Október 19-én csapatunk Marosvá-
sárhelyre látogatott, ahol 1-2 –es 
félidő után 2-7-es vereséggel zárta 
az alapszakaszt. 

A két nagy csapat 
(Székelyudvarhely és Székelyke-
resztúr) ellen elszenvedett nagy 
gólarányú vereségeket leszámítva 
csapatunk nem játszott rosszul, de a 
nagyon szűkös keret és a többi csa-
pathoz képest viszonylag fiatalabb 
játékosállomány okozta hátránynak 
is köszönhetően, a csapat nem tudta 
felvenni a harcot a csoport többi 
csapatával, Gyergyószentmiklóst 
leszámítva. A Kereszthegy SK, 
U19-es csapata minden tagjának és 
a csapat vezetőinek köszönjük fára-
dozását. A fiúknak külön köszönet, 
hogy Vörösmarty Mihályt idézve 
„Megfogyva bár, de törve nem...”, 
végig küzdötték becsülettel és ki-
tartással az öt ütközetet. Olyan is 

volt, hogy egymást követő két na-
pon játszottak egy-egy mérkőzést, 
ami egy proficsapatnál is rányomja 
bélyegét a teljesítményre. 

Egy szó mint száz, a vereségek-
ből nemcsak lehet, hanem kell is 
építkezni és reméljük az idei sze-
zon nem szegte szárnyukat. A jövő-
ben is számítunk rájuk, akár a nagy 
csapat játékosainak soraiban is.  

Íme a Román Labdarúgó Szö-
vetség honlapján megjelentetett 
hivatalos táblázat: 

A Kereszthegy SK felnőtt csa-
patára sem várt könnyű időszak. 
Október 10-én azt a Kézdivásár-
helyt fogadtuk, aki a tavaly még az 
első osztályban szerepelt. Visszaju-

tási szándékukat mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, hogy a csa-
pat erősítette játékoskeretét és fáj-
dalmunkra épp egyik legjobb alap-
játékosunkat is átigazolták csapa-
tukba. 

Ennek ellenére az első félidő 
végén csak 1-2- re vezettek, sőt a 
második félidő szinte elhozta a for-
dulópontot. Sajnos miután egy 
nagy egyenlítési esélyt elpuskáz-
tunk, azután egy gyors ellentáma-
dással ők értek el gólt és ez megpe-

csételte a játék további kimenetelét. 
Az ellenfél ebből önbizalmat merí-
tett, csapatunk pedig ezek után már 
hitehagyottan vergődött és így 3-5 
arányban vendégeink mindhárom 
pontot elvitték. 

Rá egy hétre, október 17-én, 
ismét egymás ellen játszottak a csa-
patok, de annak a mérkőzésnek már 
Székelykeresztúr volt a házigazdá-
ja. Az első félidő ott is szoros volt 
és 2-1-re vendéglátóink vezettek, 
ám ez alkalommal a második félidő 
gyengébben sikerült és 7-1-es vere-
séggel zárult a kiszállás.  

Október utolsó hétvégéjén Ko-
rondra látogat csapatunk, ahol ja-
víthat októbernek a mérlegén, de 
erről, majd a következő lapszá-
munkban közlünk adatokat. 

Addig is egészséget kívánunk 
mindannyiuknak és vigyázzunk 
egymásra, vigyázzunk magunkra!  
 

Bakai 

« „….a vereségből nemcsak lehet, hanem kell is építkezni…” 

1. Székelyudvarhelyi TK 5 5 0 0 63-10 53 15 

2. Kézdivásárhelyi KSE 5 4 0 1 54-21 33 12 

3. Marosvásárhelyi CSM 5 3 0 2 26-19 7 9 

4. Korondy Junior 2017 5 2 0 3 29-44 -15 6 

5. 
Gyergyószentmiklósi 
Inter 

5 0 1 4 18-44 -26 1 

6. 
Gyergyóremetei Ke-
reszthegy SK 

5 0 1 4 18-70 -52 1 

https://frfotbal.ro/echipa.php?id=223
https://frfotbal.ro/echipa.php?id=3408
https://frfotbal.ro/echipa.php?id=3345
https://frfotbal.ro/echipa.php?id=1413
https://frfotbal.ro/echipa.php?id=3149
https://frfotbal.ro/echipa.php?id=3149
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«  NAGY ÁDÁM  

«  BALÁZS ADÉL 

Üzenet a jövőnek  
Részlet az időkapszulába elhelyezett írásokból 

     KOR 

Múlt és jelen … jelen és jövő… 
 

Az ember mindig ezek között próbál kapcsolatot te-
remteni. Szinte programozva vagyunk arra, hogy nyomot 
hagyjunk magunk után. (…)Vajon a jövő nemzedéke 
ugyanolyan hősként fog ránk emlékezni, mint mi az elő-
deinkre, akik harcoltak, túléltek háborúkat? Most mi is 
háborúzunk. Igaz, nem fegyverekkel harcolunk, de hábo-
rús időket élünk. Bizonytalanságban telnek napjaink, 
csak a hitünk maradt az Istenben, imádkozunk szerette-
ink, önmagunk egészségért. (…) Remetén ma jó élni. Jó 
itthon lenni. Annak is, aki itthon maradt, s annak is, aki a 
megélhetésért elment.  Ő is mindig hazatér. Ide tér haza, 
mert itt született. Ez a közösség mindig igyekszik önma-
gának irányt mutatni, előre lépni, nem csak beszélni, ha 
nem cselekedni is. Legyen ez így a jövőben is! Ne feled-
jétek, hogy honnan származtok, legyetek büszkék, és 
örüljetek annak az ősi, remetei szellemi hagyománynak, 
amit örököltetek. Adjátok, vigyétek tovább, őrizzétek 
meg! 

Időkapszula a múltból a jövő generációjának  
Gyergyóremetéről 

 
Néha szeretnénk megállítani a pillanatot. Szeretnénk 

örökkévalóvá tenni a fontos és emlékezetes dolgokat, 
hogy később megoszthassuk másokkal is: gyermekeink-
kel, unokáinkkal. A mai modern világban egyre jobban 
vágyunk mindarra, ami tartós és értékes, amelyek igazi 
nyomot hagynak életünkben. (…) Az emberség elenged-
hetetlen a jövő számára és a segítőkészség úgy, mint 
ahogy régebb összefogott a falu. Az irigységet ki kell 
zárni a falu életéből, csak így lesz egy erős közösség és 
egy erős falu. A megvalósításokat értékelni kell és 
ügyelni rá. A jövő generációjának az önállóság megtanu-
lása igen fontos szerepet kell, hogy kapjon ebben a mo-
dern világban, hogy átlássák és érvényesíteni tudják 
majd gondolataikat.  

A jövő nemzedéknek! 
 

 Kutassák a Balás Jenő által lejegyzett aranyat! 
 Ne higgyenek minden pletykának, miszerint a falu első 
lakóját Kendeffy Bonifácnak hívták, ugyanis ő sosem 
létezett, mint bejegyzett személy. Fráter György írnoka 
Kendeffy János volt, aki Fráter György halála után kí-
sérteties módon eltűnt. 

 Ha egy újabb járvány törne ki, fontos a higgadtság 
CSAK az orvosok tanácsait fogadják el, és hagyják fi-
gyelmen kívül, hogy a szomszédot, hogy és mennyire 
befolyásolja a média! 

 A legfontosabb a nemzeti összetartozás. Mi, gyer-
gyóremetei emberek MAGYAROK vagyunk. 

2017 nyarának 
végén, abból az al-
kalomból kerestük 
fel otthonában és 
készítettünk interjút 
Portik István bácsi-
val, hogy 60 éven át 
volt aktív tagja a 
helyi önkéntes tűz-
oltó alakulatnak.  

Arra a kérdésre, 
hogy -Milyen fel-
adata volt az alaku-
latnál?  ezt vála-
szolta, idézem 
„Sokáig voltam 
szertáros. Az volt a 
dolgom, hogy tűzesetkor, amikor kivitték a tömlőket 
kellett tudjam, hogy mennyit vittek ki, hova vitték. Mi-
kor véget ért az oltás és visszahozzák a tömlőket, ak-
kor a raktáros számba kell vegye, hogy megvan-e. Az 
eszközöket rendbe kell tartani, megtisztítani, megszá-
rítani, hogy a következő tűzesetnél is használni lehes-
sen.” 

Igen, ezek a szavak még most is fülembe csengnek 
és az a komolyság, munkaszeretet, illetve felelősség-
érzet ahogy beszélt önkéntes munkájáról példaértékű 
kell legyen az ifjúság számára is. 

De vicces, mókás beszólásai is mindig kéznél vol-
tak. Egyik idős, elhunyt bajtársunk temetése után 
megjegyezte, hogy kiszámolta ő lesz a következő, akit 
el kell kísérjünk. És sajnos igaza lett, mert 2021. októ-
ber 2-ának reggele elhozta számára is az utolsó napot. 

Életében a kitartásával és a közért tenni szerető élet-
módjával példát mutatott. Sosem sajnálta azt az időt, 
amit az önkéntes tűzoltók körében tölthetett. Jól érezte 
köztük magát és meggyőződésem, hogy akkor is min-
dig jelen lett volna a gyűléseken, ha nem ő nyitotta 
volna ki mindig a szertár gyűléstermét. 

Téli időszakban az összejövetelek alkalmával is 
mindig megpróbált meleget teremteni, hogy bajtársai, 
barátai ne hidegben kelljen találkozzanak. Ezt a külső 
meleget sugározta belülről is, amikor szóba állt kortár-
saival vagy akár a felnövő nemzedék önkéntes tűzol-
tóival.  

Mindig a „barátom” megszólítást használta, ezzel is 
szorosabb kapcsolatot sugallva a beszélgető partner 
irányába. 

Befejezésként ismét a négy éve készült interjúból 
szeretnék kiragadni egy zárórészt. A kérdésünk az 
volt, hogy - Mit üzen a mai generációnak? – „Én arra 
kérem ezeket a tűzoltókat, hogy tartsanak ki az alaku-
latnál és járjanak gyakorlatra, hogy tudják mit kell 
csinálni. Nem szabad kiállni, ha már egyszer valaki 
vállalta” mondta Pista bácsi! Ehhez nincs, amit hoz-
záfűzni. 

Búcsúzóul csak annyit, hogy köszönjük, amit tett 
Gyergyóremetéért és az Isten fizesse meg neki száz-
szorosan minden munkáját, fáradozását. Nyugodjon 
békében Pista bácsi! 

Bakai  

Pista bácsi emlékére. 

«  PORTIK BEGE BERNADETT 

« Isten nyugtassa Pista bácsit! 



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: 
Balázs-Csíki Zea 

Pál  Botond 
György Martin Oliver 

Fülöp Hanna 
Nagy Magor 

 

Nász: 
Laczkó Nándor és Antal  

Zsófia Katalin 
Portik Botond és Kis Andrea 

 

Gyász: 
Portik István   1938 
Ivácson Imre    1967 
Nagy Erzsébet   1939 

Borbély-Bartis Rozália   1933 
Balázs Piroska   1940 
Balázs Antal    1936 
Nagy Csaba    1957 

Ilyés Árpád Boldizsár   1950 
Szabó Éva   1972 

Petréd Sándor   1944 
Madarász Károly   1952 

Bögözi Mária  1942 
Portik-Kocsi Anna   1936 
Balázs-Kercsó Péter  1948 
Bege István Csaba    1959 
Laczkó Zs. Lénárd   1933 

Györfi Imre   1940 
Portik-Cseres Pál    1969 

Albert Tibor   1988 

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 
 
 

Szent Lénárd napja Remetén 

mindig nagy búcsús ünnepély volt. 

Különösen 1899-ben, amikor Mélik 

István földbirtokos saját költségén 

a templom szentélyét 6 m-rel meg-

hosszabbíttatta és ezen a napon 

szentelték fel. Sajnos az ünnepséget 

beárnyékolta egy tragikus esemény. 

Az egyik kocsmában nagy vereke-

dés volt. Az eredmény: a helyszí-

nen mindjárt két halott. A vereke-

dést kiprovokáló Borbély Alajos is 

végzetes késszúrást kapott. A kora-

beli sajtó, a Csíki Lapok tudósítása 

szerint “annak daczára, hogy reme-

tei volt egy heti kinlódás után bele-

halt sérüléseibe”. 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

ANEKDOTA 

- Bátya, vegye meg ezt a tehent, fe-
lelek róla, hogy tejet veszen.  
A vevő jelentkezett két hét múlva: 
- No földi, maga jól rászede! Én a 
tehen mellett veszem a tejet! 
-Én megmondám, hogy tejet veszen, 
ha a tehenem megveszi! 
 

Vén, halottas esti kert. 

Itt-ott ferdén, egyedül 

Egy-egy tél-túl földbevert 

Furcsa fejfa hegye dűl: 

Megpihenne, ósdi rom, 

Elzuhanna békiben 

Lent a füves, ó siron, 

Hol gazdája rég pihen... 

 

Most a tiszta esti ég 

Gyengezöld és tág mező, 

Nyúgodalmas, rest vidék, 

Egy-egy halkan érkező 

Csillag csillog: angyal ott, 

Őrző angyal, azt hiszem, 

Földre ballag most gyalog, 

S kézi kis lámpást viszen... 

Béke, béke... lomb megett 

Vén feszület feketül, 

Karja most, az átszegelt, 

Kétfelé lágyan vetül: 

Elgyötörte estelig 

Véres és szöges tusa, 

Ölelő most és szelíd 

Ívü fáradt gesztusa... 

 

Béke, béke... élni ma 

Nem fáj úgy, nem tépdesem 

Lelkem váddal, vén ima 

Zsongat búsan, édesen: 

Útbafáradt vén legény 

Estimája... dédapám 

Énekelte még, szegény, 

Vándorútján hajdanán: 

"Útvigyázó szent kereszt! 

Vándor míves esdekel, 

Új bolygásra úgy ereszd: 

Féluton ne esne el; 

Légy kegyelmes tútora, 

Vén csontot hadd várja már 

Meleg cipó, csutora, 

Édes asszony, víg halál..." 

 

Régi emlék, furcsa dal... 

Ó, mikor még, kis legény, 

Próbálgattam fiatal, 

Félénk hangocskámmal én, 

Kandallós, vén, víg tanyán, 

S megrettenve hagytam el, 

Látva: szép, szelíd anyám 

Mily búsan s némán figyel... 

Béke, béke... vár reám, 

Egyre vár az ócska ház, 

Ablakában ül anyám, 

És az estbe kivigyáz... 

Jaj, de lelkem-testemen 

Lomha, bús egykedvüség, 

S eltünődöm: istenem! 

Messze kell-é menni még?... 

TÓTH ÁRPÁD: ESTE A TEMETŐBEN 

« Összeállította LACZKÓ MARGIT-HAJNAL 

« A juhtartó gazdák bárányhúsból, a tejtermelő gazdák 

pedig borjúhúsból készítették el ízletes ételeiket. 


