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 « Nyitott könyv alatt... 

Tanintézményeink korszerűsítése 

Tudjuk, több diák is kíváncsian várta 
az iskola kezdését a külső színezését 
látva... Kívánjuk, hogy az órákon is szí-
nesnek lássák, szeressék, használják, 
amit ebben a projektben megvalósítot-
tunk! 

Az Önkormányzatnak és Polgármes-
teri Hivatalnak a Regionális Operatív 
Program támogatásával sikerült a Fráter 
György Általános Iskola központi, illet-
ve a csutakfalvi épületét felújítani, kor-
szerűsíteni. A 5.813.652,42 lej értékű 
finanszírozási szerződést 2019-ben ír-
tuk alá. (A projekt végértéke 
6.227.372,51 lej). Ez után következett a 
közbeszerzési eljárás előkészítése, a 
különböző szakhatósági engedélyek 
beszerzése, valamint a kivitelezési szer-
ződések odaítélése. A tényleges munká-
latokat 2021 tavaszán tudtuk elkezdeni. 
Ez magába foglalta az épületek külső 
szigetelését, tetőszigetelését, az infor-
matikai hálózat, a teljes villanyhálózat, 
valamint a világítótestek cseréjét. Fel-

újításra került a lépcső, továbbá a biz-
tonsági és tűzvédelmi rendszer. Az épü-
letek felújításán túl a Vaskapus iskola 
udvarrendezése is megtörtént. A pályá-
zat tartalmazta az iskolák felszerelését 
különböző szemléltető segédanyagok-
kal, fizikai és kémiai kísérletekhez al-
kalmas eszközökkel, és a legkorszerűbb 
informatikai felszereléssel, ilyen példá-
ul a 27 db. okos tábla. Egy mozgássé-
rült felvonó beszerzésére is sort kerítet-
tünk.  

Szeptember 4-én az elvégzett mun-
kálatokat, szerény ünnepély keretében, 
megmutattuk az érdeklődőknek. Az 
eseményen jelen volt Kallós Zoltán tan-
ügyi államtitkár, Bende Sándor parla-
menti kévislő, Barthi Tihamér a Me-
gyei Tanács alelnöke, valamint a kivite-
lező cégek képviselői. Tervező a Tigra 
will Kft. (Részegh András) volt az Arc 
Studio Kft.-vel (Máthé Zoltán) partner-
ségben.  

(folytatás a 3. oldalon) 

« Szeptember 4-Hívogat az iskola 



ÉLET 2

Októberi események  
 

Bábszínház 
2021. október 8-án, pénteken 10 

órától, a HalVirág Bábszínház be-
mutatja a Macskacicó című, magyar 

népmese nyomán készült  
bábelőadását. 

Helyszín, a Csutakfalvi  
Közösségi Ház. 
Jegyek ára: 8 lej. 

 

Hangszerbemutató koncert 
2021. október 15-én, pénteken 12 

órától, a magyarországi Zönge zene-
kar hangszerbemutatóval egybekö-

tött koncertet tart. 
Helyszín, a Balás Gábor Művelődési 

Ház. 
Jegyek ára: 8 lej 

 

Nagykorúsító bál 
2021. október 16-án, szombaton az 

Együtt a Jövőnkért Egyesület és 
Gyergyóremete Önkormányzata 

megszervezi a 2003-ban születettek 
nagykorúsító bálját. 

Helyszín, a Központi Közösségi 
Ház. 

Kezdés: 16 órakor, illetve zárás: 
1,00 órakor! 

 

Gazdanap Gyergyóremetén 
2021. október 17-én, vasárnap a 

Gyergyóremetei Földtulajdonosok, 
Mezőgazdasági Termelők Érdekvé-

delmi és Fejlesztési Szövetsége 
megszervezi a IX. Gyergyóremetei 

Gazdanapot.  
Helyszín, a Kicsibükk-i kápolna 

környéke. 
 

Néptáncelőadás 
2021. október 17-én, vasárnap 14 

órától, Kicsibükkben, a Székelyföld 
Napok keretében néptáncműsorra 

kerül sor a Nagyváradi Csillagocs-
kák Néptáncegyüttes és a Gyer-

gyóremetei „Sirülő” Néptánccsoport 
közreműködése által. A műsort kö-

vetően szabadtéri táncház mindenki-
nek. Zenél a nagyváradi Saroglya 

zenekar. 
Ennek a rendezvénynek és a többi 

társprogramnak a főtámogatói: Em-
beri Erőforrások Minisztériuma, 

Erdélyi Hagyományok Háza, Erdé-
lyi Magyar Népzenészek Egyesület, 
valamint a Romániai Magyar Nép-

tánc Egyesület. 
 



3KÖR 

(folytatás az 1. oldalról) 
 

Az építő az Impex Aurora 
Kft, (Balázs-Bécsi József, Ele-
kes Károly, Balázs-Bécsi An-
tal) szintén a Tigra will Kft.-
vel közösen, a munkálatokat 
felügyelte a Cursor Hafe Kft. 
részéről Fecske Gyula, az in-
formatikai eszközök beszállító-
ja a Computer Trade Kft. 
(Lőrinczy Zoltán), Dac Tech-
nology Kft. (Panait Marian) 
szállította a bútorzatot.  

A fitnesz park kivitelezője a 
Citysportcentrum Kft. (Boros 
Ábel), aki ezekben a napokban 
végzi a munkáját mindkét isko-
laudvaron. A didaktikai eszkö-
zöket a Balogic Kft. (Balog 
Endre) szállította. 

A csutakfalvi iskola udvará-
ra a szabadtéri műfüves pálya 
támfallal, kerítéssel behálózva 
ad teret a sportolóknak. 
Bízunk benne, hogy mindez 
biztos pontot jelent a használó-
inak ebben a bizonytalanság-
ban… örömükre, fejlődésükre 
szolgál. 

« Érdeklődéssel 

Tanintézményeink  
korszerűsítése 

«  BAKOS EDIT  a projekt pénzügyi felelőse  

I. Kistérségi Nap Nagydobronyban 

Augusztus 27-30 között, Gyer-
gyóremete Község Önkormányzatá-
nak és Polgármesteri Hivatalának 4 
fős küldöttsége részt vett az I. Kis-
térségi Napon Nagydobronyban. A 
község Ukrajnában, Kárpátalján, az 
Ungvári járásban található. Az köz-
igazgatási rendszer 2020-as reform-
ja következtében Kistérségek ala-
kultak, ami több község összevoná-
sát eredményezte. A Nagydobronyi 
Kistérséget Nagydobrony, Csongor, 
Kisdobrony, Tiszaágtelek és Di-
micső alkotja. A reform következté-
ben egy polgármester, 2 alpolgár-
mester és 3 elöljáró vezeti a Kistér-
séget. A Kistérség polgármestere 
Nagy Ferenc. Az Önkormányzat  22 
képviselőből áll.  

„Itthon otthon – Nemcsak meg-
maradni!” címmel konferenciának 
adott otthon a Nagydobronyi Ma-
gyar Ház augusztus 28-án, szomba-
ton, mely alkalommal a történelem, 
kultúra, oktatás és gazdaság téma-
körökben hallhattunk kiváló előadá-
sokat. Biatorbágy- és Községünk 
polgármestere is ismertette közös-
ségszervezési jó gyakorlatokat, 
amelyekkel követendő példaként 
szolgálhatnak a résztvevő települé-
sek egymás számára. Ezt követően 
egy rövid néptánc műsorral ízelítő 
kaphattunk a következő nap kultu-
rális kínálatából. 

Vasárnap a református istentisz-
telettel kezdetét vette az I. Kistérsé-
gi Nap, amely a Felvég utcában, a 
Hatrác-patakon átívelő híd felavatá-

sával folytatódott. Az ukrán- és ma-
gyar himnusz eléneklése után egy 
perc néma csenddel emlékeztünk a 
2014. augusztus 29-én, Ilovajszki 
katlanban elesett 400 ukrán katoná-
ról. Ezt követően Nagy Ferenc, a 
Kistérség polgármestere köszöntötte 
az egyesülteket, hangsúlyozva 
„Most már nem csupán egyedi tele-
pülésekben, hanem közös kistérség-
ben kell gondolkodnunk, ezért a 
kapcsolatainkat új alapokra kell he-
lyeznünk.” Az eseményen részt vett 
és beszédet mondott Balogh Lívia, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség (KMKSZ) megyei tanácsi 
képviselője, majd a testvértelepülé-
sek (Ajak, Nyírbogdány, Biator-
bágy) polgármesterei. Az ünnepi 
köszöntő beszédeket kulturális mű-
sorok követték, amely alkalommal 
az óvodások csoportjától a szépko-
rúakig minden csoportosulás szín-
padra lépett. A kulturális műsorokat 
ismeretterjesztő bemutatók követ-
ték, majd egy koncerttel fejeződött 
be az este. Ezen a napon került sor a 
Misák József Labdarugó Emléktor-
nára is, amelyen a Kistérség csapa-
tai mérték össze tudásukat/
tehetségüket. Pozitív élmény volt 
számunkra látni egy-egy baráti cso-
portosulást a finom étkek elkészíté-
sénél, ugyanis főzőversenyre is sor 
került. 

Községünk és Nagydobrony Kis-
térség közös testvértelepülése Bia-
torbágy.  

(folytatás a 4. oldalon) 

« Nagydobronyi nagyszínpadon 



  4 KÖR 

(folytatás a 3. oldalról) 
 

Tanulságos és hasznos volt betekintést 
nyerni a kárpátaljai magyarság mindennap-
jaiba, közigazgatási rendszerébe és kulturá-
lis életébe. Kisebbségi létünkben sok ha-
sonlóságot fedeztünk fel. Öt évvel ezelőtt 
már jártunk Kárpátalján. Meglepően jó uta-
kon közlekedtünk most ahhoz képest. Az új 
kistérség többségében magyar lakosú, lé-
lekszáma meghaladja a 12 ezret, melynek 
felét a térségi központ, Nagydobrony adja.  

Sokat hallottunk a kárpátaljai magyar 
lakosság nehéz helyzetéről, amit a gazdasá-
gi nehézségen túl, az ukrán állam politikája 
okoz. A napi gondokat tetézi az ország ke-
leti tartományaiban fennálló háborús hely-
zet, ami elől menekülnek a térség lakói. Az 
ukrán nyelvtörvény alkalmazása megoldha-
tatlannak tűnik helyileg, azaz csak az okta-
tás szintjének romlásával lehetséges. Az 
önkormányzat az új jogosítványaikkal la-
kosság nyilvántartással, katonasági behí-
vókkal, sorzásokkal is foglalkozik. Szemé-
lyes benyomásunk az volt, hogy az embe-
rek általában jó módban élnek, a hivatalok 
pedig szerény adottságokkal, felszerelések-
kel bírnak. Rendkívül furcsának találtuk azt 
az információt, hogy az államvédelem fizi-
kai jelenléte nélkül nem tarthatnak önkor-
mányzati ülést. Az iskolába látogatva 
ámultunk annak nagyságán, felszereltsé-
gén, díszítésén. Számunkra régi időket idé-
ző, jó hangulatú közösségeket láttunk e két 
napban.  Fontos azonban kimondanunk: kis 
időre tartózkodtunk ottan, csak benyomása-
ink lehetnek a valós életről. 

Köszönjük a meghívást, köszönjük az 
élményt! 

Varga Sándor magyar szakos tanár elhangzott  
beszéde a Híd-avatáson  

 

Tisztelt vendégeink, tisztelt hídavató közönség! 
A Hatrác patak, amelynek két partját összeköti ez a híd, a 

köznapi nevén tó, Nagydobronyt nagyjából két egyenlő részre 
osztja. Sőt nemcsak a falut, de a kistérséget is. Úgy is mond-
hatjuk, hogy a Hatrác a kistérség tengelye földrajzilag. A rajta 
átívelő hidat éppen ezért a kistérségi összetartozás szimbólu-
mának is tekinthetjük. 

A patakok, folyók partjára épült falvak, városok mindig 
szebbek, érdekesebbek.   

Ám veszélyt is jelentett a folyóvíz évszázadokon keresztül, 
hisz a gátépítés előtti korban gyakran belátogatott a Latorca a 
faluba. A régi öregek elmondása alapján tudjuk, hogy ilyenkor 
az állatokat a Garbra, a temetődombra menekítették. És ha te-
mettek, csónakkal vitték ki a halottat örök nyugalma színhe-
lyére.   

A mai kistérséget, a Latorcán kívül is, szinte körülvették a 
vizek, patakok, kisebb folyók: Remec, Csaronda, Kerepec, 
Masonca, Daranyó, hogy csak a nagyobbakat említsem. Ezek 
ma is léteznek, bár szabályozva sokszor inkább mesterséges 
csatornáknak látszanak. Sok patak már nem létezik, csak a ne-
ve maradt fenn a különböző határleírásokban. Sőt olyan patak 
is volt, amelynek helyén ma utca van. Ezt az utcát emiatt Kék-
patak utcának nevezünk.   

A középkorban, kora újkorban, de még a 19. század első 
felében is a természeti környezet, a vizek tartották el az vidék 
falvainak lakóit. Az áradástól termékeny erdei legelőkön a 
szarvasmarhát legeltettek, az erőben makkoltatták a sertéskon-
dákat.  

Üdítő gondolat elképzelni az akkori természeti gazdagságot. 
Az erdő teljesen körülölelte a falut, vadban bővelkedett, a vi-
zek tele voltak hallal, csíkkal, vízi madarakkal. Érthető, hogy a 
dobronyi jobbágyok is szívesen vadásztak, halásztak, ezzel 
tették változatossá étrendjüket. 

És az is kellemes múltba vágyó érzéssel tölthet el bennün-
ket, ha arra gondolunk, hogy akkoriban még szinte semmi sem 
szennyezte a vizeket, a talajt, a levegőt. Földi paradicsom volt 
ez a táj, ha leszámítjuk az emberek életét megkeserítő, száza-
donként bekövetkező háborús pusztításokat, járványokat. 

Az élet mindig olyan volt Nagydobronyban és környékén, 
amilyenné az itt élő emberek tették, amilyenné munkájukkal 
alakították. Soha nem volt könnyű, de akik itt dolgoztak, éltek, 
mindig felülkerekedtek a nehézségeken. Hisz a népesség szá-
ma folytonosan emelkedett. Hit, remény, szorgalom és bőséges 
gyermekáldás tette naggyá ezt a falut. És a kultúra, az erős né-
pi kultúra, az erős társadalmi, közösségi hagyományok révén 
volt kiegyensúlyozott az ide született emberek és ide telepedők 
élete. 

A kultúra, a hagyományok ismerete, az értékek tudatosítása 
ma is nagymértékben befolyásolja az életminőséget. Akinek az 
öröksége az élete része, az nem gyökértelen, azt nem lehet fél-
revezetni, az öntudatosabb és felelősségteljesebb tagja a kö-
zösségnek. A szűkebb faluközösségnek, a kistérségi közösség-
nek és magyar nemzeti közösségnek is.   

Köszönöm, hogy meghallgattak!     

I. Kistérségi Nap Nagydobronyban 

« Hatrác patak hídján 

«  NAGY-MENYHÁRT SZIDÓNIA  
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«  BAKOS EDIT  

Szeptembeer és Pótvárosünnep 
 

Ezzel a címmel rendezte meg és egyben pótolta 
idén Biatorbágy az elmaradt városünnepét, melyre 
meghívást kapott községünk is, a többi testvértelepü-
léssel együtt (Alistál - Szlovákia és Nagydobrony - 
Ukrajna). Gyergyóremetéről 9 fős küldöttség vett 
részt ezen a találkozón. A három napos rendezvény 
szerény körülmények között, a járványügyi előírások 
betartásával zajlott. Ennek ellenére a találkozás örö-
me, a vendéglátóink figyelmes gondoskodása kísérte 
az ott töltött napokat. A 2020-as év nem tette lehető-
vé a személyes találkozást, azonban megtapasztalhat-
tuk önzetlen segítségüket a járvány kezdetén, amit 
most közvetlen formában is megköszöntünk Az új, 
váratlan élethelyzet, sok tekintetben átrendezte mind-
annyiunk életét. A résztvevőkben tudatosult a felis-
merés, milyen fontos ápolni a kapcsolatokat, együtt 
lenni, beszélgetni, tanulni egymástól.  

Ezúton is köszönjük szíves vendéglátásukat és bí-
zunk benne, hogy jövőre ismét találkozhatunk itthon 
is. 
 

Tanuljunk játszva románul! 

          Augusztus 2–5 között, har-
madik alkalommal került megszer-
vezésre a román tábor, de ezúttal 
nem az iskola épületében, hanem az 
erdőn. A táborban 18 gyerek vett 
részt a IV. A osztályból. Mivel ot-
talvós tábor volt, a napi program 
reggel fél 8 – tól ébresztővel, a pa-
takban való mosakodással, majd 
reggeli tornával indult. 9 órakor 
reggeliztünk, 10 órától 13-ig pedig 
román foglalkozást tartottunk, mia-
latt a szorgos édesanyák, egymást 
beosztva, elkészítették nekünk a 
finom ebédet. 13 – 16-ig ebédszü-
netet tartottunk, mialatt a gyerekek 
a patakban játszadoztak, társas játé-
koztak, fociztak vagy éppen ked-
vükre pihentek. 16 órától szabadtéri 

román játékokat játszottunk, majd 
17 órától a délelőtti anyaggal kap-
csolatos kézműves foglalkozásokat 
tartottunk. 19 órától vacsoraszüne-
tet tartottunk. 20 órától újra szabad 
tevékenységek zajlottak, majd 22 
óráig a tábortűz körül énekeltünk és 
beszámolt mindenki arról, hogyan 
érezte aznap magát. Lefekvés előtt 
románul imádkoztunk és megpró-
báltunk nyugovóra térni. 
        A tábor célja a román nyelven 
való kommunikációs készségek fej-
lesztése volt játékos, szórakoztató 
módszerekkel, valamint a román 
nyelven történő társalgás a táborban 
előforduló minden élethelyzetben. 
Ezért a tábor anyaga, az eddigi is-
meretek kibővítésével, a hét folya-

mán a következő-
képpen alakult: be-
mutatkozás (hétfő), 
az erdőben élő álla-
tokkal kapcsolatos 
mesék feldolgozása, 
dramatizálása és 
gyermekdalok elsa-
játítása (kedd, szer-
da és csütörtök).  
        A gyerekek 
nagy lelkesedéssel 
vettek részt a min-
dennapi foglalkozá-
sokon: mondókákat, 
verseket, énekeket 
tanultak, ezekre a 

szövegeknek megfelelően mozog-
tak, írtak, olvastak, kézművesked-
tek, mesét dramatizáltak és szabad-
téri román népi gyermekjátékokat 
játszottak.  Igyekeztek csak romá-
nul kommunikálni és nagyon örül-
tek, ha sikerült nekik. Minden napot 
közös ismétléssel és értékeléssel 
zártunk, fölelevenítve az aznap és 
az előző napokon tanultakat.  
         A tábor nagyon gyorsan eltelt 
és következett az utolsó nap, csü-
törtök, mikor minden gyermek érté-
kelte a hetet, elmondta, mi tetszett a 
legjobban, majd részvételi oklevelet 
és egy színes gumilablabdát kapott 
ajándékba. Ezen kívül hazavihették 
a táborban készített mappáikat, 
amely tartalmazta a heti munkáju-
kat, melyet elővéve bármikor átis-
mételhetik a táborban tanultakat.  
       Úgy gondolom, hogy a gyere-
keknek egy életre szóló élményt 
nyújtott ez a tábor, és méltó zárása 
volt az együtt töltött öt évünknek. 
       Köszönjük a szülőknek a segít-

séget, akik gondoskodtak a fino-

mabbnál-finomabb ételekről és a 

meglepetésszerű desszertekről, va-

lamint László Csabának és család-

jának, akik rendelkezésünkre bo-

csájtották az erdei házukat.   

«  LACZKÓ MAGDOLNA  

« Itt a helyünk 

« Románul tudni a mi érdekünk 
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Amikor meghallottam, hogy Bu-
dapesten fog lenni a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus, elhatá-
roztam, hogy ha lenne mivel menni 
és lenne akivel elmenni, akkor szí-
vesen elmennék erre a kongresszus-
ra, ha nem is egész hétre, de néhány 
napra, főleg a kongresszus zárómi-
séjére, amire a pápa is eljön. A 
kongresszus végül egy év halasztás 
után 2021. szeptember 5-12. között 
lett megtartva. 

Amikor megláttam azt, hogy a 
Gyergyóremetei Plébánia facebook 
oldalán hirdetik, hogy vonatos za-
rándoklat lesz a Nemzetközi Euc-
harisztikus Kongresszus utolsó két 
napjára, akkor sokat nem is gondol-
kodtam, hanem bejelentkeztem én 
is.  

Egy héttel a vonatos zarándoklat 
előtt Gyergyószentmiklóson, a 
Szent Miklós templomban volt egy 
lelki program ráhangolódásként a 
kongresszusra azoknak, akik beje-
lentkeztek.  

Ezen a programon gyónási lehe-
tőség volt, szentségimádás majd 
egy szentmise, ami után megtudtuk 
a legfontosabb tudnivalókat a vona-
tos zarándoklattal kapcsolatosan. A 
végén mindenki megkapta a menet-
térti vonatjegyet erre a zarándoklat-
ra. Itt megjegyezném, hogy az össz-
költség több mint felét a Gyergyói 
Főesperesség, Hargita Megye Taná-
csa és a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány fedezte, ezért a zarándokok-
nak kellett sokat fizetniük a szállás-
ra, szállításra és étkezésre.  

Szeptember 10-én, pénteken este 
a gyergyószentmiklósi vasútállomá-
son gyülekeztünk közel 100-an (24-
en voltunk remeteiek) és vártunk, 
hogy érkezzen a zarándokvonat, 
ami a Corona gyorsvonathoz volt 
csatolva. A 3 vasúti kocsis gyorsvo-
nathoz még 11-et csatoltak, a kong-
resszusra.  

A zarándokvonat megérkezése 
előtt áldást kaptunk a zarándokútra 
két ottani paptól majd, amikor meg-
érkezett a zarándokvonat este 10 
óra után pár perccel, akkor minden-
ki felszállt és szerencsésen elindul-
tunk. Utazás közben, a reggeli órák-
ban a MÁV jóvoltából, mindenki 2 
vizet és élelmet kapott a kocsi fele-
lősétől. Állomásról-állomásra szép 

lassan gyülekezetünk addig, amíg  
több mint 800-an lettünk, mint za-
rándokok.  

A vonaton ráhangolódásként 
énekeltünk, imádkoztunk, beszél-
gettünk. Szeptember 11-én, szom-
baton délelőtt megérkeztünk Buda-
pestre, a Keleti Pályaudvarra, ahol 
egy sajtótájékoztató keretén belül 
fogadtak. 

Ezt követően autóbuszokkal el-
vittek a szálláshelyre, ami a Márton 
Áron Kollégiumban volt.  

Ott a Rákóczi Szövetség jóvoltá-
ból kaptunk egy pólót és szalmaka-
lapot, amit a másnapi pápai misén 
kellett mindenki használja. Miután 
elfoglaltunk a szálláshelyet, ott az 
udvaron mindenkinek finom ebédet 
adtak, és a másnap reggelit.  

Ezt követően autóbuszokkal el-
vittek minket a Kossuth tér közelé-
be, ahonnan gyalog mentünk és egy 
ellenőrzőponton keresztül haladva 
elfoglaltunk a számunkra kijelölt 
helyet. Majd következett a bíborosi 
szentmise a Kossuth téren, amelyet 
Erdő Péter esztergomi érsek vég-
zett. A szentmise végén átadtak egy 
úgynevezett stafétát a következő 
Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus házigazdájának, ami 2024-
ben Ecuadorban lesz. Ezután követ-
kezett a gyertyás körmenet.  

Erre mindenkinek adtak egy 

gyertyát és elindult a körmenet a 
Hősök tere irányába. Minden vil-
lanyoszlopra hangfal volt szerelve, 
így körmenet közben hallottuk az 
imádságokat, énekeket. Olyan szép 
volt az a pillanat, amikor a 
„Győzelemről énekeljen” című egy-
házi ének refrénje alatt, mindenki a 
magasba emelte az égő gyertyáját. 
Az óriás kivetítőkön látszott, hogy 
milyen sokan vonultunk a körmene-
ten, ami alatt éreztem, hogy most 
mindenki egy célért jött el Buda-
pestre, mégpedig találkozni Jézus 
Krisztussal az Oltáriszentségen ke-
resztül.  

A hosszas körmenet végén áldás-
ban részesültünk a Hősök terén 
majd szép lassan visszamentünk az 
autóbuszokhoz, ahonnan visszavit-
tek a szálláshelyre, majd lefeküd-
tünk hiszen tudtuk, hogy másnap 
korán kell keljünk és induljunk. 

Szeptember 12-én, vasárnap már 
reggel 7 órakor az autóbuszokkal 
elindultunk a szálláshelyről úgy 
hogy már többet nem jövünk vissza 
és elvittek egy darabig, ahonnan 
gyalog kellett tovább mennünk a 
Kossuth térre, ahol köszöntöttek 
minket majd onnan tovább gyalo-
goltunk a Hősök terére, ahol a pápai 
szentmise volt. Itt is egy ellenőrző-
ponton keresztül lehetett elfoglalni 
a számunkra kijelölt zónát és vár-
tuk, hogy érkezzen a pápa.  

Szerencsére mi jó zónára kerül-
tünk, mert mikor a pápa érkezett az 
autómobillal, akkor előttünk nem 
messze haladt el és így tudtunk in-
tegetni a pápának, illetve ő is ne-
künk, mert pont akkor felénk for-
dult. Majd következett a pápai 
szentmise, ami nagyrészt olaszul és 
latinul hangzott el, de az óriás kive-
títőkön keresztül le volt írva, amit 
kellett mondjunk mise közben, illet-
ve az olvasmány, szentlecke és a 
pápa prédikációja is magyarul volt 
leírva, így lélekben is beletudtunk 
kapcsolódni a szentmisébe.  

A szentmise végén pápai áldás-
ban részesültünk, amit úgy gondo-
lom, hogy mindenkinek erőt adott. 
Majd a pápai- és magyar himnusz 
következett, ami a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus záróré-
sze volt.  

(folytatás a 7. oldalon) 

Vonatos zarándoklat a kongresszusra 

https://hu.wiktionary.org/wiki/%C5%B1
https://hu.wiktionary.org/wiki/%C5%B1
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« BALÁZS KLÁRA szervező 

Amikor 2019-ben meghallottam a keresztény hírekben, hogy Ma-
gyarországon Eucharisztikus Kongresszusra készülnek, azt gondol-
tam, hogy Istenem, én azon az eseményen ott szeretnék lenni. A jó 
Isten meg is hallgatott, de egy fontos családi eseményt előtérbe he-
lyezve, a vonatos zarándoklatról lemaradtam. Bakó Antal plébános úr 
javaslatára, Laczkó-Albert Elemér polgármester úrhoz folyamodtam, 
aki nagy lelkesedéssel és biztatóan fogadta és kezelte az ötletemet. Ez 
nagy öröm volt számomra, hisz a lelkemben ott volt a nagy vágy és a 
sugallat is, hogy nekem ott kell lennem.  

A polgármester úr intézkedett is, hogy autóbusz és Biatorbágyon 
szállás és az étkezés is meg legyen oldva. Ezért nagy hála és köszö-
net. 

Az eseményhez illő ima és ének tarsolyunkat összeállítva, szept-
ember 10-én reggel indultunk el erre a csodálatos és lelkiekben gaz-
dag, tartalmas zarándokútra, melyet felajánlottunk Gyergyóremete 
község minden lakójáért, vezetőiért, családjainkért, papjainkért, a be-
tegekért, a pápa szándékáért és nem utolsó sorban a csoportunkért. 
Estére megérkeztünk Biatorbágyra, ahol nagy tisztelettel, szeretettel 

és gondunkat visel-
ve fogadtak. Hála és 
nagy tisztelet ezért 
mindannyiuknak.  
Mi is az Eucharisz-
tia? Ő maga az Oltá-
riszentségben jelen 
lévő Úr Jézus Krisz-
tus, az Ő szent teste 
és vére, kenyér és 
bor színében, az Ő 
megtestesülése az 
Eucharisztiában.  
Mi volt a Kongresz-
szus célja? Ez az 52. 
világméretű ese-
mény célja, hogy a 
határokat megnyitva 

a világ kereszténységét lélekben egyesítve és magunkhoz véve Krisz-
tus Urunk szent testét, ezt át is éljük, érezzük, megújuljunk testben és 
lélekben. Hirdessük, hogy Jézus él és a Jézussal való személyes kap-
csolatunk elmélyüljön az Eucharisztia által. 

Ez az esemény egy hatalmas lelki feltöltődés, kegyelemforrás, lel-
ki eledel és a megtérésre való alkalom lehetősége volt. Mi pedig je-
lenlétünkkel szerettük volna kifejezni, hogy mindezt hisszük és tanú-
ságtételünket tenni arról, hogy Őt keressük, szeressük és hogy Jézus 
maga a szeretet, aki átölel minden nap, ha engedjük. Ahogy a Kong-
resszus mottója is kifejezi: „Minden forrásom belőled fakad”, a mi 
erőnk és szeretetünk forrása valóban maga Jézus Krisztus. A jövőben 
ezt ápolnunk kell és jobban odafigyeljünk lelki feltöltődésünkre és 
megújulásunkra. 

A pápa, szentatyánk üzenete a hívő ember felé, hogy a kereszt le-
gyen a híd a múlt és a jelen között és hogy haza érkezve mindannyi-
unk arcán tükröződjön Krisztus Urunk fénye, hirdetve: hisszük, hogy 
Jézus él és jelen van az Oltáriszentségben.  

Hálánkat fejezzük ki Gyergyóremete község Önkormányzatának, 
hogy részt vehettünk ezen a fenséges eseményen. 

Vonatos zarándoklat  
a kongresszusra 

(folytatás a 6. oldalról) 
 

Amikor lejárt minden, akkor 
szép lassan elindultunk -ki gyalog, 
ki járművel- a Keleti Pályaudvarra, 
hiszen este már indultunk hazafelé.  

A Keleti Pályaudvaron miután 
összegyűltünk indulás előtt énekel-
tünk egyet és Böjte Csaba ferences 
szerzetes áldást adott a hosszú ha-
zaútra, majd este 6 óra előtt pár 
perccel a zarándokvonattal elindul-
tunk hazafele.  

Ahogy felültünk a zarándokvo-
natra, ismét meglepetés ért, mert az 
üllőhelyünkre élelem és víz volt 
letéve a hazaútra. Utazás közben 
sokat énekeltünk ki fáradtan, ki jó-
kedvvel és persze pihentünk is míg 
13-án, hétfőn reggel 9 óra után le-
szálltunk a gyergyószentmiklósi 
vasútállomáson.  

Ott még egyet énekeltünk közö-
sen és aztán szép lassan hazament 
mindenki.  

Még szeptember 19-én, vasárnap 
újra összegyűltünk a gyergyószent-
miklósi Szent Miklós templomban, 
ahol egy élménybeszámolóval egy-
bekötött szentségimádás, illetve 
szentmise volt. 

Úgy gondolom, hogy velem 
együtt senki sem bánta meg, hogy 
eljött erre a kongresszusra. Min-
denki nagyon jól érezte magát és 
feltöltődve jött haza.  

Szeretnék köszönetet mondani 
elsősorban a Jóistennek, hogy el 
tudtunk menni a kongresszusra és 
sikeresen lezajlott, a jó időjárásért, 
hiszen meleg idő volt egész végig. 
Ugyanakkor még szeretnék köszö-
netet mondani a Gyergyói Főespe-
rességnek, Hargita Megye Tanácsá-
nak és a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítványnak az anyagi támogatáso-
kért, illetve a lehetőségért. A Rá-
kóczi Szövetségnek a szalmakala-
pot és a pólót, a MÁV-nak, hogy 
élelmet és vizet biztosítottak ne-
künk a hosszú zarándokútra.  

A Jóistent arra kérem, hogy le-
gyen mindig velük és mindenkivel.             
 

 

Zarándoklat az Eucharisztikus kongresszusra 

« PORTIK-BAKAI RÓBERT 

« Akik Remetéért is zarándokoltak 

https://hu.wiktionary.org/wiki/%C5%B1
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Több szintes labdarúgás 

Nemrég olvastam a szaksajtóban, 
hogy mennyire szerencsések va-
gyunk, hogy Ronaldot és Messit is 
láthatjuk egyidőben. Igen, valóban 
egy olyan labdarúgó párosról van 
szó, akikből egyenként évszázadon-
ként is ritkán születik. 

Kicsit sarkosítva, egy olyan kor-
ban élünk, illetve egy olyan korosz-
tálynak a fogyasztói vagyunk, akik 
Gyergyóremetén láthattunk országos 
szintre emelt gyerekhokit, de láthat-
tunk országos bajnoki döntőbe jutott 
kézilabdázó gyerekeket, Kárpátme-
dence szinten kiemelt gyerekfoci tró-
feát megnyerő gyergyóremetei gye-
rekfoci csapatot, valamint egyénileg 
elért kiemelkedő hazai és nemzetközi 
sportsikereket, nem utolsó sorban 
pedig láthattunk B diviziós felnőtt 
teremlabdarúgó csapatot, amely a 
másodosztályban nem csak ott van, 
hanem már néhány olyan eredményt 
is elért, amelyre felfigyelt az orszá-
gos sportsajtó is. 

A jelenben maradva, ejtsünk né-
hány szót a B ligában szereplő terem-
labdarúgó csapatunkról. Az idén is 
benevezett csapatunk Kereszthegy 
SK néven és nem mondhatnánk, 
hogy repülő rajtba fogtunk, de elnéz-
ve a kezdetet az idén is reményked-
hetünk a sikersorozatban. 

A játékszint is elfogadható volt 
ilyen szezonnyitó meccsnek és a ki-
sebb játékoskeret változás következ-
tében még az összeszokottság is kell 
alakuljon. Egyszóval van remény a 
sikeres folytatásra. 

A legelső mérkőzésen Korond 
csapatát győztük le hazai pályán 5-2 
arányban, 3-1-es első félidő után, 
míg másik két csoportellenfelünk 
mérkőzésén Kézdivásárhely csapata 
8-3 arányban múlta felül Gyergyó-

szentmiklós csapatát. 
A második fordulóban idegenben, 

Gyergyószentmiklóson lépett pályára 
Gyergyóremete csapata, ahol 0-4-es, 
már szinte megnyert mérkőzést en-
gedtünk ki a kezünkből, de így is si-
kerként könyvelhetjük el a 4-4-es 
döntetlent gyergyói riválisaink pályá-
ján. 

A megszerzett 4 pontjának és 9-6-
os gólarányának köszönhetően csapa-
tunk egyelőre a csoport második he-
lyén tanyázik, mivel a csoportunk 
másik mérkőzésén a kézdivásárhelyi-
ek gólzáporos mérkőzésen 7-6 arány-
ban győzték le a házigazda Korond 
csapatát.                                        

Folytatás október 10-én, vasárnap 
13 órától hazai pályán, ahol csoport-
rangadónak is nevezhető mérkőzés-
nek ad helyet a gyergyóremetei 
sportcsarnok, a Kereszthegy SK-
Kézdivásárhelyi KSE mérkőzésnek 
köszönhetően.   

A Kereszthegy SK utánpótláscsa-
pata, is benevezett az U 19-esek 
Nemzeti Bajnokságába, ahol a 3-as 
csoportba lett besorolva. 

A hat csapatból álló csoportban 
legyünk realisták, nem mi vagyunk a 
főesélyesek ugyanis az is nagy siker 
lenne, ha a képzeletbeli dobogó har-
madik fokán végeznénk. 

Az első fordulók eredményei is 
ezt igazolják. A nyitófordulón egy 
csúnya kézdivásárhelyi pofonba sza-
ladtunk bele és az 1-20 -as eredmény 
magáért beszél. A második forduló-
ban Gyergyószentmiklós volt az el-
lenfél és 5-5-ös döntetlen lett a vége, 
pedig már két góllal is vezettünk a 
vége felé. A harmadik fordulóban 
Korondra látogatott csapatunk, ahol a 
lőtt gólok számával meg lehettünk 
elégedve, szám szerint 8-at rúgtunk 
ám sajnos 14-et kaptunk. 

Azok sem egy elhanyagolandó 
tényező, hogy a tapasztalatlan ifjúink 
hat nap alatt 3 mérkőzést játszodtak 

és ebből kettőt idegenben, illetve az 
átlagéletkoruk is kisebb volt eddigi 
ellenfeleiknél. 

Ha kitart a csapat és összeszokot-
tabbá válik, akkor még sok kellemes 
pillanatot tudnak nyújtani számunkra 
és maguk számára is.  

A soron következő mérkőzésükön, 
október 8-án, pénteken 18 órától, az 
egyik főesélyes, Székelyudvarhely 
csapatát fogadjuk. Ezen a mérkőzé-
sen a tisztes helytállás a kötelező, a 
többihez már bravúr kell, de nem ki-
zárt a kellemes meglepetés sem. 

Már a legkisebb korosztályos gye-
rekek is képviseltetik magukat a hi-
vatalos labdarúgó vetélkedőkön. A 
2014-ben, illetve a 2013-ban szüle-
tettek, Balázs-Kercsó Botond tanár úr 
szakirányításával már több mérkőzé-
sen túl vannak és tanulják a labdarú-
gás tudományát. 

A 2011-ben (U 10) illetve a 2009-
ben (U12) születettek edzője Puskás 
Áron tanár úr, már egy fokozattal 
több tudást rejtő gyerekkel foglala-
toskodik.  

Mindkét esetben közel 35-35 gye-
reklétszámmal foglalkoznak és pró-
bálják kihozni a bennük rejlő tudást 
illetve megpróbálnak a meglévő 
adottságra ráépíteni, fejleszteni, bőví-
teni. 

Ez a munka nagyon sok energiát 
és türelmet igényel, amihez ez alka-
lommal is erőt, egészséget, kitartást 
kívánok nekik és köszönjük eddigi 
munkájukat. 

A legnagyobb gyerekkorosztály 
számára, az U12-eseknek, október-
ben indul a Falvak Kupája nevű or-
szágos vetélkedő alapszakasza, vala-
mint minden korosztály számára a 
különböző kupák, vetélkedők. 

Talán évtizedek teltével ezekből a 
gyerekekből kerül ki az új Bölöni 
vagy miért nem épp az új Puskás Fe-
renc. A példaképeink adva vannak, 
tehát van, akikkel mi is büszkélked-
jünk, illetve felnézzünk rájuk.  

Hátha majd évtizedek múlva el-
mondhatják a focirajongók, hogy mi-
lyen szerencsés korban élünk, hisz 
falunk szülöttje is nagy focikarriert 
futott be a nemzetközi labdarúgásban 
és ennek szemlélői lehettünk. Hajrá 
Gyergyóremete! Hajrá fiúk! 

 
Bakai 

« Az Újfaluban kupagyőztes 2009-2010-es korosztály 

csapata 

« Beoltottak. 
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«  LACZKÓ-ALBERT KATALIN 

Könyv- és filmajánló 

     TÉR 

Az emberi jóság és az emberi go-
noszság határtalan. Amikor a jóság 
győzedelmeskedik, akkor betegek 
gyógyulnak meg, idősek nem marad-
nak egyedül, hihetetlen összefogásnak 
lehetünk szemtanúi, ritka események 
valósulnak meg, az együttérzés légköre 
hatja át az emberi kapcsolatokat. Ám 
amikor a gonoszság jut a felszínre, ak-
kor minden összeomlik: magány van és 
szomorúság, a széthúzás és a harag 
uralkodik, nincs megbocsátás és kegye-
lem, romba dőlnek rokoni, baráti, em-
bertársi kapcsolatok. 

Bár nem szeretjük elismerni, a jóság 
és a gonoszság együtt, egyszerre van 
jelen minden emberben. Erről mesél az 
indián nagyapa is az unokájának: 
mindannyiunkban egy jó és egy rossz 
farkas harcol egymással. A jó farkas az 
öröm, a béke, a hit, a remény , a szere-
tet, a kedvesség, az alázat, a jóindulat 
és a nagylelkűség megtestesítője. A 
rossz farkas az irigység, a féltékenység, 
a kapzsiság, a hazugság, az erőszak, az 
önzés, a büszkeség, a düh és a rosszin-
dulat. Amikor az unoka kíváncsian 
megkérdezi: „És melyik farkas győz?”, 
akkor a nagyapa mosolyogva válaszol: 
„Az, amelyiket eteted.” 

Robert Louis 
Stevenson 
skót regényíró 
Dr. Jekyll és 
Mr. Hyde kü-
lönös esete 
című regényé-
ben dolgozza 
fel ezt a témát, 
elgondolkod-
tatóan, érzék-
letesen mutat-
ja be az embe-
ri személyi-
ségben rejlő 
ellentétet, az 
ember kettős 

természetét. Ez a rendkívül izgalmas 
olvasmány hatalmas példányszámban 
kelt el a megjelenését követő hónapok-
ban, több filmes és színpadi feldolgo-
zás született belőle. Elolvasása kiváló 
lehetőség arra, hogy elgondolkodjunk, 
hol van a határ saját magunkban jó és 
rossz között, egyben figyelmeztet arra, 
hogy a bennünk rejlő kettősségnek 
kockázata is van: ha sokszor elaltatjuk 
a lelkiismeretünket, akkor megtörtén-
het, hogy nem ébred fel többet. 

Két film-
nek már a cí-
me sokat sej-
tetően jelzi, 
hogyan tud a 
bennünk 
szunnyadó 
rossz farkas 
életre kelni: 
egyik A vadá-
szat című 
2012-ben 
megjelent dán 
filmdráma, a 
másik a Kétely címet viselő, 2008-as 
kiadású amerikai filmdráma. A cselek-
mény fokozatos kibontásával egyidő-
ben próbálunk mi, nézők is helyezked-
ni, eldönteni, melyik szereplő felfogá-
sával, szemléletével tudunk azonosulni, 
és ki az, akivel egyáltalán nem tudunk 
egyetérteni. Amikor már úgy tűnik, 
hogy jól elhelyezkedtünk, tudjuk, kinek 
az oldalán állunk, és már a diadalmas 
befejezés is a szemünk előtt lebeg, hir-
telen minden kusza lesz, gyanakodni 
kezdünk, hogy nem is jó helyen állunk, 
másik kedvencet kellett volna válasz-
szunk – és ez a kétely megmarad ben-
nünk a film végéig, sőt azon is túl még 
sokáig ízlelgetjük ezt a keserű ízt a zsi-
gereinkben. Hogy végül vajon mi is az 
igazság? Honnan ered ez az egész? 
Van alapja, vagy csak kitalálták? Hon-
nan lehetne biztosan megtudni? Helyre 
lehet ezt az egészet hozni? Van belőle 
kiút? Van olyan megoldás, amely visz-
szaállítja az eredeti állapotot?  

Mind olyan kérdések, amelyekre 
nem találjuk az igazi választ, ám a 
mélyben mégis derenghet valami: a 
gyanakvás magvait könnyű elszórni, de 
lehetetlen összegyűjteni. Egy ember 
hírnevét meg lehet tépázni, de a gyűrött 
papírlapot már nem lehet kisimítani. És 
ha mi egy ilyen helyzetben csak szem-
lélők vagyunk, nem támogatók, akkor a 
folyamatot nem lehet megállítani. Ha 
nincs bátorságunk kiállni egy ember, 
egy ügy mellett, akkor akaratunk elle-
nére cinkostársakká válunk.  

Ehhez elengedhetetlenül szükséges, 
hogy mindennap csak a jó farkasnak 
adjunk enni. Akkor talán a jóindulat 
legyőzi a rosszat, és lehetővé válik, 
hogy tisztelettel és megbecsüléssel te-
kintsünk egymásra. 

Illik nem illik 
 

A bemutatkozás 
 

Amíg gyereknek számít az 
ember, elsőnek mutatkozik 
be. aztán 18 éves kor után 
életbe lép a „rendes” szabály. 
Tehát alaphelyzetben a férfi 
az alárendelt a nővel szem-
ben, a fiatal az idősekkel 
szemben. A bemutatkozásnál 
az alárendelt mondja a teljes 
nevét, a fölérendelt pedig ke-
zet nyújtva mondja a sajátját. 

Akkor hogy is? 
Fiatal az idősnek, férfi a nő-
nek mutatkozik be. 

Ha nem érted érted a nevét 
mert egyszerre hangzott el a 
két név, mert egyszerre hang-
zott el a két név, motyog vagy 
bonyolult nevet mond, akkor 
bátran kérd meg, hogy ismé-
telje meg. ugyanis kérdezni 
soha nem „ciki”, téveszteni 
viszont igen! (És nem csak 
ebben az esetben.) 

Ha tisztán megérted a má-
sik nevét, és abban a másod-
percben el is felejted – hát, ez 
bizony gyakran előfordul – 
akkor ezt elkerülendő, a most 
hallott nevet gyorsan mond 
ki, pl. „Sándor? Nagyapámat 
is így hívták. És honnan jöt-
tél, Sándor?” 

Ha azt mondja, hogy ő 
„Kovács Gézáné”, akkor mit 
tegyünk? A megoldás: azon-
nal kérdezd meg, „Hogy sza-
bad szólítanom?” És ha ő azt 
mondja, hogy Erzsébet, akkor 
nem Bözsike, hanem Erzsé-
bet. A becenév megválasztása 
egyedül az ő joga, ő mondhat-
ja, hogy „szólítson Bubunak!” 

 
Forrás:  
Görög Ibolya: Viselkedéskul-
túra (... és egy kis protokoll)  



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.   
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ANYAKÖNYV 

Születés: 
Varga Arnold (június)  

Portik-Szabó Tamara (aug.) 
Puskás Gréta (aug.) 

Portik-Cseres Natália (aug.) 
Ferencz Koppány (aug.) 

Borbély Bence (aug.) 
Nagy Amália 
Goga Vince 

Balázs Ádám Viktor 
Csibi Márk  

 
Nász: 

Ivácson Endre és  
Bakos Boglárka Zsófia 

Borbély Csaba és  
Gábor Izabella 

 
Gyász: 

Szilágyi Pál 1945 (aug.) 
György István 1947 (aug.) 

Pál Ágnes 1938 
László Olga 1929 

Hompoth Dezső Gyula   
1943 

Antal Ilona   1944 
Balázs Anna   1947  

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 
 
 
 
 

Az 1989-es rendszerváltásig a 

remeteiek, főleg a csutakfalviak 

százainak biztosított megélhetési 

lehetőséget a Görgény-völgyi erdő-

kitermelés. 

Ennek kezdete a XIX. század 

második felére tehető. A magyar 

állam megvásárolta a görgény-

szentimrei Bornemissza családtól a 

görgényi uradalmat. 1875-ben meg-

kezdték a kitermelést a Fancsal-, 

Laposnya- és Székelyjó patakokon. 

217000 forint beruházással a pata-

kokon a faúsztatáshoz szükséges 

duzzasztó gátakat, faraktárakat, 

utakat és munkásszállókat építettek. 

Néhány évtízed múlva elkészült a 

keskenyvágányú vasút is Lapos-

nyáig és Veresmezőig. Az itt alkal-

mazott korszerű erdészeti technoló-

gia jelentékeny hatással volt Szé-

kelyföld erdőgazdálkodására is. 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

ANEKDOTA 

Meséli egy ember a szomszédjá-

nak: 

-A feleségem egy tízméteres lét-

ráról leesett, 

-Keze, lába, nyaka törött? - kérdi 

a szomszéd. 

-Nem történt semmi baja. 

-Hát az hogy lehet? 

-Úgy, hogy a legalsó fokról esett 

le - feleli az ember. 

Békaiskola 
 

Lent a békaiskolában 

az kapja a jó jegyet, 

aki a legügyesebben 

kapkodja a legyeket. 

 

Fent a gólyaiskolában 

az kap csak dicséretet, 

aki ebben a tanévben 

jó sok békát megevett. 

 

Békáéknál elmarad az 

évzáró nagy légyfogás,  

mivelhogy gólyáéknál is 

épp ma van a ballagás… 

 

Medve-Tó 
 
Szovátán a Medve-tóban 

van egy kevés víz a sóban,  

de ha sokan vagyunk benne, 

olyan mintha az sem lenne, 

hegyén-hátán lábak, kezek, 

hátak, hasak, nyakak, fejek, 

nem fér el köztünk a medve, 

s nincs is sóban ülni kedve. 

 

Vásárhelyen a Maros 
 
Mert a medre iszapos, 

nyúlós, csúszós, iszamos,  

hasra esett a Maros, 

így érkezett a Vásárhelyre,  

úszva, kúszva, szédelegve, 

s tátva maradt szeme-szája, 

ahogy kifeküdt a gátra, 

és a várost megvizsgálta:  

-Mennyi ember, mennyi ház van,  

milyen kár, hogy fáj a lábam, 

hanem bizony odamennék! 

-Isten őrizz, kedves vendég, 

nehogy fel-alá sétáljon,  

csak pihenjen ott a gáton! 

 

Isten éltesse a költőt, aki 2021. szeptem-

ber 8-án ünnepelte 70. születésnapját! 

MARKÓ BÉLA  
GYEREKVERSEI 

« Összeállította LACZKÓ MARGIT-HAJNAL 

« A Hősök Emlékműve darabokban is egyirányban  


