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 Gyergyóremetei 

ELŐ 

 « Támasz... 

Gyalogos zarándoklat Csíksomlyóra 

« Hazajöttünk, megáldott a…” 

A jó Istennek legyen hála, a Szűzanya 
közbenjárásával negyedszerre, a tavalyi 
év kihagyása után, kissé nehézkesen, de 
elindultunk a csíksomlyói Szűzanyához 
20 személy: 16 remetei, 3 borszéki és 1 
ditrói gyalogos. 

A gyalogos zarándoklatot Balázs Ist-
ván vezette és az ezzel járó szervezést is. 
Idén is csatlakoztunk a szárhegyi ke-
resztaljához, akik ismételten lelkesen 
fogadtak a csapatukhoz, ugyanúgy ne-
künk is biztosították a szállást és a min-
dennapi meleg ételt. Mi, remeteiek a leg-
távolabbi részről zarándokoltunk Hargita 
megyéből. A csoport legidősebb tagja 52 
éves, míg a legfiatalabb 9 éves volt. 

Május 20-án, esőben, hajnali 4.30 
órakor áldásban részesülve indultunk el. 
7 órára érkeztünk Szárhegyre, innen 
együtt folytattuk utunkat a szárhegyi ke-
resztaljával. A falu végén ismét áldásban 
részesültünk. Tekerőpatakon a plébánia 
udvarán nagy szeretettel fogadtak a hí-
vek és a remetei korábbi zarándok tár-
sunk Puskás Veronika óvónő a tanítvá-
nyaival, ahol meleg teával, kaláccsal és 
kávéval kínáltak. Folytattuk utunkat 

Vaslábig, ahol ebédszünetet tartottunk 
egy esztenán, ahol szintén szeretettel 
fogadtak be a pásztorok a szénatartó alá, 
mivel folyamatosan esett az eső. Megkí-
náltak friss ordával, sajttal és cukorká-
val. Ebéd után ismét útra keltünk az er-
dőn keresztül, ezzel rövidítve 5 kilomé-
tert a szállásunkig, amely Dánfalván 
volt. Este 7 óra körül érkeztünk meg 50 
kilométerrel a hátunk mögött a dánfalvi 
templomba, ahol az esti ima után az Ön-
kormányzat meleg étellel várt és szállást 
biztosítottak. 

Pénteken reggel 7 órakor ismét útra 
keltünk egészen Madéfalváig, ahol a mű-
emléknél tartottunk egy rövid imádságot 
és pihenőt. Onnan délre érkeztünk Csík-
csicsóig a templom udvarára, ahol a 
Szárhegyi Közbirtokosság várt ebéddel. 
Délután megérkeztünk Taplocára, lerak-
tuk csomagjainkat és indultunk a Jézus 
hágójára, elvégeztük a keresztutat és 
szentmisén vettünk részt. Taplocán a 
szállás -nagy többségnek- a csűrben volt, 
ott is szívélyes szeretettel fogadott a há-
zigazda, aki biztosította a lovaknak is a 
szállást.      (folytatás a 3. oldalon) 



ÉLET 2

« BAKÓ ANTAL plébános 

« POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKAKÖZÖSSÉGE 

JÚNIUSI ESEMÉNYEK  
 

Bérletes színház 

A Kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum 2021. 
június 6-án, vasárnap este 19 órától bemutat-
ja  Yasmina Reza: „Művészet” című kortárs 

vígjátékát.  
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház. 

Jegyek ára: 10 lej, illetve 20 lej. 
Az előadásra érvényesek a 2019-2020-as 

Balás Gábor bérletek! 
A járványhelyzet miatt a bérletes helyek 
ülésrendje ez alkalommal érvénytelen.  

Megértésüket köszönjük. 

 
Születésnapi ünnepség 

15 éves az Árpádházi Szent Margit Napközi 
csoport. 2021. június 20-án, vasárnap, a 10 

órás szentmisével kezdetét veszi az ünnepség 
Csutakfalván.  

A szentmisét Ft. Böjte Csaba végzi. 
Részletesebb információk a facebook-on, 

illetve a Remete TV hírújságjában. 
A szervezők az ünnepségre várják a volt ta-

nítványokat is. 

 
Kicsibükki Örökimádási Nap 

2021. június 22-én, kedden lesz a kicsibükki 
kápolna örökimádási napja. 

Helyszín a kicsibükki kápolna. 
Bővebb információk, a helyi plébániai face-
book oldalán, illetve a Remete TV hírújság-

jában. 

 
Tanévzáró műsor 

2021. június 25-én, pénteken 18 órától, a fú-
vósoktatás tanulói megtartják hagyományos 

tanévzáró műsorukat. 
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház. 

 

Rin 2021 

A „Tolvajos” Remetei Ifjúsági Szervezet 
2021. június 25-27 között megszervezi a  

Remetei Ifjúsági Napokat. 
Részletesebb információk hamarosan, a face-

book-on, illetve a Remete TV hírújságjában. 
 

III. Gyergyóremetei Citeratábor 

2021. június 27 – július 2. között citeratábort 
szervezünk Gyergyóremetén. 

Érdeklődni és jelentkezni a művelődési ház 
vezetőjénél, legkésőbb június 20-ig. 

A rendezvény főtámogatója a Csoóri Sándor 

Alapkezelő Zrt., valamint Gyergyóremete 

Önkormányzata. 

 
AZ ELŐADÁSOK IDEJE ALATT A MASZK VISE-

LÉSE ÉS A BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG  
MEGTARTÁSA KÖTELEZŐ! 

TERÜLETALAPÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOKRÓL 
 

Tavasz – nyár elő: ha Kifizetési Ügynökség (APIA), akkor kére-
lem letétel.  

Ősz – tél elő: ha kérelem letétel, akkor kifizetés. 
A mezőgazdaságban dolgozók, nem csupán ők, hozzászoktunk 

ehhez a lehetőséghez. Igen, időközben a gazdálkodók komolyan kell 
dolgozzanak a földeken és az Égre is nézve várják a munkájuk ered-
ményét. Ők szolgálnak meg ezekért a pénzekért, melyeket kap a 
földdel rendelkezők közössége.  

Idén 754 db. támogatási kérést sikerült időben letegyünk Reme-
tén. Összesen 4460 hektár terület van támogatásra befoglalva. Ezek-
ben a kérelmekben egyéb különböző támogatási lehetőségek is helyet 
kaptak: tej, állat, hegyvidéki, zöldítési, környezetvédelmi, stb. Eliga-
zodni sem könnyű közöttük, nemhogy pontosan időben elvégezni a 
munkát. Mi, akik ezt elvégeztük köszönjük azoknak, akik legalább 
magukban belátják és értékelik! (Egyesek zajosan türelmetlenked-
tek, káromkodtak, küldözgettek… még a sír fele is.) Szeretnénk tuda-
tosítani minden érintettben, hogy ezt a munkát a Polgármesteri Hiva-
tal egész munkaközössége nem kötelezettségből, hanem önkéntes-
ként végzi. Félretéve minden egyebet, igazolunk, rajzolunk, kérést 
kitöltünk, bérleti szerződés készítünk, pénzügy-banki igazolást 
adunk, csak épp haladjon a remetei ember.  

A haladatnak – bármi furcsa – egyszerre van jó és rossz eredmé-
nye. A tavalyi évben 8.493.007 lej érkezett összesen támogatásokból 
a falunkba. Tavaly előtt 7.981.163 lejre rúg ez az összeg. A 2018-as 
évben 7.876.381 lejt kaptunk, 2017-ben 6.885.857 lejt folyósított a 
Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség. Mi ebben a rossz? Az, hogy 
közben gyorsan leszokunk minden háztáji mezőgazdasági tevékeny-
ségről. Nem tartunk állatot, nem ültetünk/vetünk szinte semmit, mert 
„nem éri meg”. Nem, mert van amiből megvásároljuk. Tudjuk, hogy 
vannak kivételek, akik nem így gondolkodnak, ők azok, akik szám-
belileg is erősen fogyatkoznak. Megfontolásra ajánljuk: miközben 
megszerezzük a támogatásokat, ne adjuk fel a kerti munkát sem… és 
akkor egészséges, házi ételeket fogyaszthatunk.  

Szent Rita Búcsú 
 

Isten kegyelméből - a járványügyi törvények szemmel tartásával – 
megtarthattuk a Szent Rita búcsút. Az alszegi hívek és az Élet a lélek-
ben imacsoport közreműködésével lelkileg már előre felkészültünk: 
megtartottuk a Szent Rita kilencedet. Szent Rita vonzó alakja újra ösz-
szegyűjtötte a hozzá ragaszkodó híveket.  

A XXI. század embere ugyanazokkal a gondokkal küzd, mint vá-
lasztott szentünk: viszályok, bizonytalan társadalmi élet, családi békét-
lenség…  

Nem ünnepelhettük a napján, mert egybeesett a csíksomlyói búcsú-
val. Így május 21-én délutánra hirdettük meg a búcsús szentmisét, hogy 
a munkába járók is eljöhessenek.  

Tíz szomszéd paptestvér tisztelt meg jelenlétével, szebbé téve a 
szentmisét, amelynek főcelebránsa Ft. Portik-Hegyi Kelemen főesperes 
volt. Igét hirdetett Dávid Zoltán gödemesterházi plébános, aki kedves 
prédikációjával az imádságos élet hasznáról oktatott minket. A Szent 
Lénárd templom énekkara szebbé tette a szentmise liturgiát. A fúvósze-
nekar szereplésével emelte az ünnep hangulatát. Vendégeink voltak a 
küküllőkeményfalvi Szent Rita csoport tagjai. 

Tisztelettel köszönetet mondok mindenkinek, aki segítségünkre volt 
az ünnep, szép megszervezésében. Külön tisztelet jár Laczkó Sándor-
nak és kedves családjának, akik önfeláldozó szeretettel asztalt terítettek 
számunkra: a papságnak, az énekkarnak és az egyháztanács tagjainak. 
Isten fizesse és adjon sikereket vállalkozásaikban!  
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Gyalogos zarándoklat Csíksomlyóra 

(folytatás az 1. oldalról) 
Szombaton reggel 9 órakor in-

dultunk a Nyeregbe énekszóval. A 
szentmise után 4.30–kor volt az in-
dulás hazafele egészen Dánfalváig. 

Vasárnap reggel imát mondtunk 
a szállásadókért és elindultunk Do-
mokosra, ahol részt vettünk a do-
mokosiakkal a reggeli szentmisén. 
Onnan ismét útra keltünk egészen 
Marosfőig, ahol megtartottuk a 
szárhegyi zarándokok hagyomá-
nyos Pünkösdi király és királynő 
választását. A Szárhegyi Közbirto-
kosság ismét megvendégelt meleg 
étellel. Meglepetésként meglátogat-
tak a barátaink, akik hoztak nekünk 
enni-inni valót. Dicséretekkel biz-
tattak és bátorítottak, hogy az út 
nagy részét már megtettük, több 
kilométerrel a hátunk mögött, keve-
sebb van hazáig. Marosfő alsó rész-
ében volt az esti imádság a kistemp-
lomban. A szállás a hittanteremben 
és a hívek otthonaiban volt. Hétfőn 
reggel hajnali 5 órakor volt az indu-
lás hazafele a hívek kíséretében a 
falu határáig. Tekerőpatak előtt a 
szárhegyi asszonyok reggelivel vár-
tak. Kisebb pihenőkkel folytattuk 
utunkat Szárhegy bejáratáig, ahol a 
szárhegyiek virágokkal, kínálmáci-
óval fogadtak. A központban elvál-
tak útjaink, integetve, könnyes sze-
mekkel búcsúztunk egymástól. 

A Tatárdombtól fogadott koráb-
bi zarándoktársunk Júlia és lánya 
szendviccsel, süteménnyel, üdítővel 

és egy gyönyörű verssel. 
Közeledvén Ditró fele felgyor-

sultak lépteink, megláttuk a remetei 
templomot és tudtuk, hogy nincs 
sok már hazáig. Ditróban is nagy 
szeretettel várt zarándok társunk 
felesége és szomszédai.  

Remetére beérkezve hon szere-
tettel fogadtak a hívek, a tisztelendő 
úr és Albi bácsi a vezér- kereszttel. 
Három helyen is megkínáltak. 
16,30-ra érkeztünk a központi 
templomba és hálaadó szentmisén 
vettünk részt.  

Az élményeket szavakban el-
mondani nem lehet, azt át kell élni, 
meg kell tapasztalni. Minden évben 
csatlakoznak új zarándok társak és 

nagyon örülnek, hogy részesei le-
hetnek a zarándoklatnak.  

Utunk során énekszóval, imád-
sággal vonultunk végig a falvakon, 
harangszó kíséretében. Mindenki 
más-más céllal járta meg az utat 
imádkozva a Szűzanyánk közbenjá-
rásáért. Volt, aki kéréssel, volt, aki 
hálaadással. Hálát adunk az Úr Jé-
zusnak, kérve a Szűzanya közben 
járását, hogy megtehettük újra ezt a 
csodálatos, felejthetetlen utat, ahon-
nan nagy örömmel a szívünkben és 
sok élménnyel tértünk haza. 

Köszönetünket fejezzük ki:  
- A szárhegyi keresztaljának, hogy 
befogadtak ismételten a csapatukba 
és a sok meleg ételt, amit biztosítot-
tak számunkra, 
- Mindazoknak, akik értünk imád-
koztak, 
- A híveknek, polgármester úrnak a 
melegszívű fogadtatást. 
Külön köszönetet mondunk a tiszte-
lendő úrnak a gyönyörűszép prédi-
kációért és biztatásért, hogy folytas-
suk a zarándoklatot minden évben. 
Ezennel kéréssel fordulunk az elöl-
járókhoz, az egyházhoz és a helyi 
Önkormányzathoz, hogy segítsenek 
a jövőben buzdítani falustársainkat 
a zarándoklatra. Kérjük, hogy lehe-
tőségük szerint, támogassanak! 

« Köszöntünk... 

«  GOSCHLER MÓNIKA és PORTIK OTTILIA « ...Köszöntjük! 
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Visszatekintés az ünnepre és szemelvények a gyergyóremetei  
Szent Rita búcsú prédikációjából  

Kedves Főtisztelendő atyák és 
kedves testvérek! Kedves Olvasó! 

Nagy öröm volt számomra temp-
lomotok, illetve kápolnátok búcsú 
ünnepén részt vennem és veletek 
együtt imádkozni, hálát adni a min-
denható Atyának és Szent Rita köz-
benjárását kérni életünk Istennek 
tetsző folytatásához. Hálásan köszö-
nöm tehát Ft. Bakó Antal plébános 
atyának a meghívást. Szintén nagy 
boldogság töltötte el a szívemet 
amikor utólag megtudtam, hogy ká-
polnátok búcsújára készülve a fizi-
kai teendők mellett kilencedet is 
végeztetek, hogy lelkileg is megér-
kezhessünk e felemelő ünnepre. 

Köszönet mindenkinek minde-
nért. Az ünnepen elhangzó szentbe-
szédnek célként azt tűztem ki, hogy 
ha kell tanuljunk meg újra, illetve 
akarjunk továbbra is közvetlenül és 
őszintén imádkozni. A közvetlen és 
őszinte imádság következményei-
ként ottlétemkor igyekeztem meg-
osztani veletek egy pár történetet a 
személyes papi életemből is. Aho-
gyan a prédikációra készülgettem 
Szent Rita életét böngészve, azt lát-
tam, hogy nekünk halandó emberek-
nek folyton keresnünk kell az Istent 
és az Ő szent akaratát felismerve 
kell folytatnunk földi zarándokutun-
kat. Keresztényként hisszük és vall-
juk, hogy Isten mindenütt jelen van, 
mindenütt meg lehet Őt találni, leg-
hamarabb a saját lelkünkben. De 
mégis vannak olyan alkalmak, lehe-
tőségek, ahol könnyebben rátalá-
lunk, és ezek között a legelső és leg-
fontosabb az imádság. Szent Rita 
életét szemlélve tehát az imádság 
csodálatos élményeibe juthattunk el. 
Mit jelent imádkozni? P. Kákonyi 
Asztrik atya szavaival élve, és Szent 
Rita életét tekintve: az imádság tanít 
meg minket élni. Létezésünket min-
dig a szeretet misztériumába akarja 
fölemelni. Világosságot ad a belső 
látáshoz: ránevel az Isteni titkok 
szemlélésére és megtanít a jelenben 
élni. Jelenünket nem a múlt, hanem 
a közeledő jövő határozza meg: arra 
figyelünk, arra készülünk, arra vá-
gyakozzunk, abban reménykedünk. 
Ahogyan a szentírás mondja: lelke-
sítsétek egymást minden nap, amíg 
ez a Ma tart. (v.ö. Zsid 3,13) Az 
imádságban eltöltött idő, élő kap-
csolatban van az időtlen világgal: 

Jézussal, aki ugyanaz tegnap, ma és 
mindörökké (v.ö. Jel 13,8) Az imád-
ság ideje megváltott idő, mely a tel-
jes élet megváltására készít elő ben-
nünket. Ahogyan Szent Rita is tette, 
az imádság áltál megcsodáljuk Isten 
dicsőségét és ez a csodálkozás élmé-
nye kitágítja a szívet, s előkészít és 
beavat a misztériumba, az élő szere-
tet titkába. A közvetlen és őszinte 
ima tehát egy magasabb szinten 
ébreszt öntudatra bennünket. A 
római levél 12. fejezetének 12. vers-
ében olvashatjuk: legyetek örvende-
zőek a reménységben, béketűrőek a 
nyomorúságban és állhatatosak az 
imádságban. Továbbá szintén a 
szentírást idézve: boldog az az em-
ber, aki állja a megpróbáltatást, 
mert ha hűségesnek bizonyul, elnye-
ri az élet koronáját, melyet Isten 
azoknak ígért, akik őt szeretik! (Jak 
1,12) 

Ahogyan Rita életrajzírói (Béky 
Gellért és Kővári Károly) megjegy-
zik: már fiatalon megtanulta a béké-
ért való imádkozást. Esténként, le-
fekvés előtt, állhatatosan ostromolta 
az eget: „Édes jó Istenem, add, hogy 
béke legyen végre gyermekeid kö-
zött!” Ritát, idős szülei hosszú vára-
kozás, reménykedés és sok imádság 
után kapták Istentől ajándékba. Isten 
arra választotta őt, hogy minden 
korban ragyogó mintaképe lehessen 
a legszebb női erényeknek, tövises 

utakon rózsát fakasztani mások szá-
mára.  

Cascia környékén, a hegyek kö-
zött elterülő kis birtokukon egysze-
rűségben és istenfélelemben nevel-
ték. Rita gyermek- és ifjúkorát a 
szülei iránti teljes engedelmesség, 
akaratának állandó föláldozása és a 
fáradságos napi munka jellemezte. 
Közben azonban szívében fölgyul-
ladt az istenszeretet, és apáca akart 
lenni, hogy teljesen eggyé válhasson 
Jézussal. A szorgalmas, engedelmes 
gyermek megérezte érzékeny szívé-
vel, hogy Jézus Krisztus mennyit 
szenvedett, milyen drága áron vál-
totta meg a bűnös emberiséget. A 
kereszt áldozatával egyesülve, irgal-
masságot gyakorolni, ezt érezte éle-
te értelmének a fiatal leány. Tehát 
már gyermekkorába magába szívta 
az imádság fontosságát és őszintesé-
gét, hisz szülei ízig-vérig kereszté-
nyek, igazán vallásos emberek vol-
tak, a szó szoros értelmében. Nem 
annyira szavukkal, mint inkább éle-
tük példájával prédikáltak. Külön 
érzékük, tehetségük volt a veszeke-
dők, haragosok kibékítésére. … 

Szentatyánk, Ferenc pápa az 
egyik szerdai audiencia alkalmával a 
következőket mondotta: örülök, 
hogy újra személyesen találkozha-
tunk, … imádkozom mindenkiért, és 
kérem, hogy imádkozzanak értem. 
Legyünk egyek az imádságban! … A 
keresztény ima, az egész keresztény 
élethez hasonlóan, nem 
„sétagalopp”. A nagy imádkozók 
közül, akikkel a Bibliában és az 
Egyház történetében találkozunk, 
egyiknek sem volt „kényelmes” 
imája. Igaz, lehet úgy imádkozni, 
mint a papagájok – bla, bla, bla –, 
de ez nem ima. Nyilvánvaló, hogy 
az ima nagy békét ad, de belső, néha 
kemény küzdelmen keresztül, mely 
akár hosszú életszakaszokat is kísér-
het. Imádkozni nem könnyű dolog, s 
ezért menekülünk előle. Valahány-
szor imádkozni akarunk, azonnal 
sok más tevékenység jut eszünkbe, 
melyek abban a pillanatban fonto-
sabbnak és sürgősebbnek tűnnek. Ez 
velem is megtörténik: „Megyek, 
imádkozom egy kicsit…, jaj, de 
mégse, meg kell csinálnom ezt is, 
azt is…”  

(folytatás az 5. oldalon) 

« Az ünnepi szentmise szónoka Dávid Zoltán, gödemes-

terházi plébános volt. 
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A moldvai magyarság és Csíksomlyó 

(folytatás a 4. oldalról) 
Menekülünk az ima elől…, nem tudom, miért, de így 

van. Szinte mindig, miután elhalasztottuk az imádko-
zást, rájövünk, hogy azok a dolgok egyáltalán nem vol-
tak lényegesek, és hogy talán csak az időnket veszteget-
tük. Így csap be minket az Ellenség. … 

Szent Rita életét jobban megközelíthetjük, ha felele-
venítjük Egy meghallgatott imádság sorait: 
Erőt kértem az Úrtól,  
s Ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. 
Bölcsességért imádkoztam,  
és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. 
Előmenetelt óhajtottam,  
gondolkodó agyat adott és testi erőt kaptam, hogy dol-
gozzam. 
Kértem bátorságot,  
és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. 
Áhítottam, hogy szeretni tudjak,  

és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segít-
sek. 
Kegyes jóindulata helyett alkalmat kaptam a jóra, 
és mindent megkaptam, amire szükségem volt.  
Imádságom meghallgatásra talált. Ámen 

Befejezésképpen, illetve búcsúzóul magunkban el-
csendesedve, kérjük Szent Rita közbenjárását életünkre 
egy lehetetlennek tűnő dolog Istennek tetsző megoldásá-
hoz: Szent Rita, Te részesültél abban a ritka kegyelem-
ben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószó-
lónk és segítőnk legyél. Erős bizalommal kérlek legyél 
jelen nagy szükségemben. Járj közben értem Isten előtt, 
Szent Rita! Részesültél Urunk Jézus Krisztus szenvedés-
ében. Közbenjárásod által eszközöld ki nekem, hogy az 
élet szenvedésein úrrá legyek és légy pártfogóm minden 
szükségemben. Ámen. 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

A moldvai magyarság (csángók) és a csíksomlyói bú-
csúk történetének már könyvtárnyi irodalma van. Az 
ezévi somlyói búcsú két vonatkozásban is jelentős a bú-
csúk történetében. Ugyanis, először történt meg, hogy 
moldvai magyar, csángó származású pap szólhat a világ 
magyarságához. A somlyói Nyeregben tartott szentmise 
szónoka, Salamon József, a moldvai Lujzikalagorban szü-
letett. Gyulafehérváron szentelték pappá 1989-ben. Jelen-
leg Gyímesbükkben plebános. Személyesen is ismerem, 
többször juttattam el neki tananyagot a gyímesbükki 
gyermekek magyar történelem tanításához. 

Bár a római katolikus vallás egyetemleges, nemzetek 
felett álló és bár a csíksomlyói búcsú a világ magyarságá-
nak legnagyobb találkozóhelye, először történt meg, hogy 
a szentbeszédet tartó pap egy magyar etnikai közösséghez 
is, a csángókhoz szól. Mély vallásosságuk, hitükhöz, szí-
nes hagyományaikhoz való ragaszkodásuk eszménykép 
lehet. Évszázados sérelmük a magyar nyelvű szentmise 
megtiltása. A csobotfalvi Antal Imrének Pusztinán hang-
szalagra rögzített csángókkal való beszélgetéséből idézek. 
Becze József: “Hogy lesz-e magyar mise Moldvában? 
Nehéz felelni erre. Mert rég óta kérjük, heába kérjük. 
Gergely püspök Jasiban es azt mondta, ameddig ő itt a 
püspök, addig nála van a  legea, s nem a pápánál Rómá-
ban.” Pusztinai Antal: “…el vótunk egy hótnál, s én lát-
tam, hogy kacagnak münköt, hogy mét mondjuk az olva-
sót magyarul. Ez rosszul esett nekem. De úgy es úgy ér-
zem jól magam, ha oda kucorodhatok, ahol magyarul 
imádkoznak.” Becze Katalin: “Elsiringettek münköt csán-
gónak. Mű magyarok vagyunk, csak engedjék meg a ma-
gyar misét. Ha Somlyóról hazajövök, három, négy hóna-
pot jól élhetek s utána fogy ki a kedvem. Akkor várom 
esment, hogy jőjjon a búcsú.” (Eredetiben, az ők tájszólá-
suk szerint írtam a szöveget. Tiszteletből.) 

A középkorban a moldvai magyarokhoz olasz ference-
seket küldtek, akik magyarul nem tudtak és a román– 
olasz nyelvrokonság miatt hamar elrománosodtak. A 
csángók évszázados kérelmei közül csak néhányat emlí-
tek az alábbiakban: 

1671-ben magyarul beszélő papokat kértek a Szent-
széktől. Hiába.  

1740-ben a Szentkatolnán tartott jezsuita misszión a 
bákóiak magyar papokat kértek. Eredménytelenül. 

1815-ben Szabófalva és környéke I. Ferenc osztrák 
császárhoz folyamodott magyar papokért. Papot nem, de 
kaptak verést és fogdát. 

1860-ban a gorzafalviak Magyarország hercegprímásá-
hoz tettek le kérelmet. 

1884-ben felállították a jászvásári (Iași) katolikus püs-
pökséget. Nicolla Giusseppe Camelli (olasz) tízéves püs-
pöksége alatt betiltotta a magyar nyelv használatát temp-
lomokban, anyakönyvekben, sírfeliratokon. 

1991-ben II. János Pál pápa magyarországi látogatása-
kor Acerbi nuncius megkérdezte Petru Gherghel magyar 
őseit és anyanyelvét megtagadó jászvásári püspököt: 
“Mikor lesz a moldvai csángóknak anyanyelvi miséjük?” 
“Nem kérik!” volt a püspök válasza. “Ezt nem kérni kell, 
hanem eléjük menni a lehetőséggel.”-mondta a nuncius. 

1997-ben a klézseiek, 1998-ban a pusztinaiak kérését 
utasította vissza a román állam. 

Az 1950-es években felszámolták a moldvai magyar 
iskolákat és a bákói magyar nyelvű tanítóképzőt. 

Mit szól a csángók gondjaihoz a magyar püspöki kar 
Erdő Péter bíborossal az élen? Semmit. Legalább is úgy 
látom, hogy a jelenlegi magyarság sorskérdései még az 
anyaországban sem érdeklik. 

Szégyen az is, hogy a magyar püspöki kar helyett a 
református Tőkés László püspöknek kellett kilincselni a 
magyar nyelvű miséért Vatikánban. 

Ferenc pápa somlyói látogatásakor a csángók ismét 
reménykedtek. De csak havonta egy (1) magyar nyelvű 
misét kaptak Bákóban.  

Salamon József plébános a csíksomlyói búcsút a mold-
vai magyarság lelki oázisának nevezte és kifejtette, hogy 
itt magyar misén vehetnek részt, magyarul imádkozhat-
nak, magyarul énekelhetnek, nincs kisebbségi érzésük. 

Jó évtízede Böjte Csaba ferences atya a Csángó Szö-
vetséggel együttműködve Rekecsény községben letette a 
Béke Királynő alapkövét, amelyre végre építkezni kelle-
ne. Ez jelképes üzenet a Kárpát-medence magyarsága felé 
a moldvai csángóság felkarolására. 

« DÁVID ZOLTÁN 
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„… pont egy ilyen jelre vágytam (…), hogy a hit fele közeledjek.” 

Interjúalanyunk, Molnár Levente, Liszt Ferenc-, 
Magyar Örökség és Kriterion Koszorú díjas világhírű 
operaénekes, falunk szülöttje és Díszpolgára, aki Má-
riapócsról indult gyalog a Mária Úton Csíksomlyóra. 
2021. május 19-i estét Gyergyóremetén töltötte. Ez alka-
lommal beszélgettünk kötetlenük szalonnasütés közben.  
Az alábbiakban egy részletet olvashatnak az interjúból, 
szerkesztett változatban. 

Mióta kezdtél el énekelni? Mert hogy verekedni 
korán kezdtél, azt már tudjuk. 

Kb. ugyanakkor, csak az egyikbe ugye sikeresebb 
lettem, pedig nem nyomtak nagyon le bunyóba sem. 
Úgy kezdtem el énekelni, hogy mentem ilyen kis ama-
tőr népdalversenyekre meg minden,  az iskola szintű, 
helyiekre. Amikor nagyobbacska lettem s kellett volna 
továbbtanulni, amikor megnézték a jegyeimet semmi-
ből nem voltam kitűnő csak sport meg zene, az ének, s 
akkor el kellett dönteni. A sport az boksz volt, mert 
bokszoltam és cselgáncsoztam is, azok előtt szégyell-
tem, hogy énekelek, az énekesek előtt szégyelltem, 
hogy bokszolok. Ez ilyen furcsa volt. 

Mikortól kezdted élvezni az éneklést? 
Álmodoztam, emlékszem mikor mentem ki takarni 

a mezőre, akkor mindig az volt, hogy néztem fel a re-
pülőgépre, hogy na majd egyszer én is elrepülök, s mi-
lyen jó lenne egy kicsit ismertebbecskének lenni, s úgy 
menni. Ilyen gondolataim voltak, s megadatott, úgy, 
hogy kell vigyázni mit álmodik az ember. Túl nagy 
volt az ugrás. A paraszt gyermek elmenyen s királyi 
családokkal fog kezet. Nem tudod pontosan, hogy hol 

az identitásod, ezért vágyok vissza mindig oda a kezde-
tekhez: a reset, a big reset. Mindig erre vágyik az em-
ber egy idő után. Ez ilyen. Remetével kapcsolatban 
pedig csak ez van, hogy ott minden jó volt. 

Vannak konkrét emlékeid a Remetén töltött gyerek-
kori éveidről? 

Emlékszem, hogy háromévesen az a néni, hogy 
tanított meg biciklizni, aki most ott volt a templomba. 
Ő is fogta hátul s egyszer elengedte. S akkor mentem 
haza s édesapámnak is mutattam, hogy ne tudok bicik-
lizni. Emlékszem arra is, amikor elvertek, meg amikor 
a hólébe beléestem. Emlékszem az állatorvosi rendelő-
ből mikor járt le az infúzió, akkor ittuk meg az a cukros 
infúziót. Emlékszem a hibás csomagolású tejporra meg 
tortafagyira a gyárból. Emlékszem arra, hogy mit kí-
vántam első anyák napjára anyámnak? Sok húst és 
bort. Állandóan ezt hallottam, hogy jaj Csabi hozz egy 
kicsi húst valahonnan, vagy milyen jó lenne egy kicsi 
bor, mert édesanyám boros volt, Küküllőmentéről. 
Mindig ezt kérte, s úgy valahogy megmaradt s ezt kí-
vánta. Meg az első népdalra, amit a pesztráimtól hallot-
tam: Káposzta, káposzta téli nyári káposzta. Ezt tanul-
tam nánáéktól. Meg még mire, hát Editre. Akkorákat 
játszódtunk, beleestünk egy ilyen óriási hangyabojba… 

Emlegeted ezeket a világvárosokat. Ezek így kézről 
kézre adnak ilyenkor vagy hogy működik? 

Úgy van, hogy van egy agentúrám és akkor halla-
nak, a hírem megy és akkor megkeresik az agentúrát és 
akkor próbálnak lefoglalni, betáblázni egy időpontot, 
tehát az operaházak keresik az énekeseket. Ennyi. Én 
voltam lekötve is, 5 évet Münchenbe, 2 évet Svájcba, 
de azalatt is el voltam engedve, mindig meg volt, hogy 
mennyit vagyok fixen. Hát az nehéz, annak nehéz, aki 
szereti a hazáját. Hát annak is megvolt a varázsa, volt, 
amikor élveztem, nem mondom, hogy nem. Más, telje-
sen más. 

Kicsit beszéljél a Mária Útról.  
Jó dolog. Pont egy ilyen izé időszakban voltam, 

amikor elkezdtem gondolkodni dolgokon és szólt a te-
lefon, hogy van ez.  

 
(folytatás a 7. oldalon) 

« „Remetével kapcsolatban pedig csak ez van, hogy ott minden jó 

volt.” 

« Forrás: www.liget.ro 
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„… pont egy ilyen jelre vágytam (…), hogy a hit fele közeledjek.” 

(folytatás a 6. oldalról) 
Egyből persze, hogyne, hát milyen jó, hát pont egy 
ilyen jelre vártam, hogy ilyen dolgok fele, a hit fele 
közeledjek. 

És mennyi felkészülési időd volt rá? 
Semennyi. Szóltak, hogy megyek-e, s igen. Covidos 

voltam azelőtt és pont, hogy nem volt kondim, se sem-
mim.  

Mikor indultál? 
Hetedinkén. Ez a tizenharmadik nap. 250 km körül 

járok.  
Holnap hol lesz az állomásod? El van készítve egy 

terv, ami szerint haladsz? 
Holnap Karcfalvára kell érjek. Molnár Sándor na-

gyon jól leszervezi. Percekre pontosan érünk be, hihe-
tetlen. Megvan, hol várnak, hol alszom, hogy ki segít, 
ki mutatja meg az utat, ki kísér. Nagyon sokan akartak 
mindig csatlakozni hozzám, de én így döntöttem, hogy 
ezt inkább így próbálom, minél magányosabban. Na-
gyon sok jó embert ismertem meg és olyan embereket, 
akik hitben gazdagok. Gyönyörű fogadtatások voltak, 
csomó meghívás, templomavató vagy három, négy. A 
Szent Mihály templom avatására is meghívtak Kolozs-
váron. 

Mi volt az utad során a legnehezebb pillanat? 
Hát az, amikor már hiába vagy mindenfélébe bebu-

gyolálva és átázol, elkezdessz fázni, dideregsz, aztán 
egy idő után megnyugszol, már nem dideregsz, megint 
átállsz Zenbe. Nekem a hátamon mindig mentek vallá-
sos énekek egy kis Bluetooth-os hangszóróba s azokat 
így mormolod. Beáll a fejed és akkor egy idő után nem 
érzed, hogy fázol nem érzed, hogy remegsz csak egy-
szerűen mész, mész. S akkor vannak ilyen holtpontok. 
Amikor jön az egyik holtpontnak a csúcsa, az olyan 
nehéz, de amikor átesel rajta olyan mintha újjászület-
nél. Ez a folyamatos újjászületés az nagyon érdekes. 

Naponta átlagosan hány kilométert tettél meg? 
20 km felett, 22-23 km-t. Ami a legrosszabb volt így 

fájdalom szempontjából az az, hogy a lábam, a nyakam 
és arcom leégett. Eszembe jutott Jézus és a szenvedé-
sei. Eddig én nem imádkoztam reggel s este, s most 
meg folyamatosan ezt teszem és élvezem, s ez jó. 
Olyan jó, amikor felébredek és tudom, hogy valami 
Szent Út előtt állok és egyből eszembe jut a reggeli 
ima. Azelőtt soha nem, nem is tudtam, hogy tudom. S 
egyszerűen csak mondom. Ez nagyon jó. 

Az útvonal jól ki volt jelölve? 
Nagyon jól. Volt egy hely, Marosvásárhely előtt, 

ahol le volt kenve direkt szürkével, s akkor a szürke 
jelet kellett kövessem. Például olyan is, hogy láttam, 
hogy a medve előttem járt. Egy pillanatig sem féltem. 
Egyszer volt egy olyan, hogy megtámadtak a méhek, 
az durva volt, a fejembe, a hajam alá vagy száz bement. 
Gondoltam itt baj lesz, ezek ha megszúrnak százan. S 
akkor jött az a hang, hogy maradj nyugiba s menjél 
szépen, ne kezdj el csapkodni. S akkor szépen elmen-
tem, szúrás nélkül megúsztam. 

Voltak az út során társaid is? 
Én kértem, hogy egyedül legyek, de legyen mindig, 

aki vezet. Magyarországról a Máriapócsi polgármester 
vitt el a határon túlig. A szórványba volt egy olyan 
rész, ahol nem tudtak nekem szervezni kísérőt s Ma-
gyarországról jött el három zarándok, akik már nagyon 
sokszor zarándokoltak, csak azért, hogy ezen az össze-
sen 100 km-en átsegítsenek. Eljöttek csak azért a há-
rom napért. Egyik hölgy egy szép célért zarándokolt, 
egy nagyon beteg kisfiúért. Nagyon sokat imádkoztunk 
érte. Mindig, amikor felértünk egy domb- vagy hegy-
csúcsra, mindig leültünk és nézelődtünk. Ez a nagy 
csend és az átszellemülés, eszembe nem jutott a tele-
fon, eszembe nem jutott semmi. Nekem ez jobban be-
jön, mint akármilyen tengerparti nyaralás, mondjuk 
életemben egyszer voltam a tengeren. Ha van egy kicsi 
időm, akkor jövök haza ide. Most, utoljára az EKE-sek 
kísértek be. Mindennap misén voltam. Lehetett az akár-
milyen nap, misét tartottak. Volt olyan, hogy egy nap 
három misén voltam, szalagokat kötöttek föl. 

Mi volt a legszebb pillanat? 
Nagyon sok szép pillanat volt. Érdekes módon fur-

csa vagyok, mert nem azok a legszebb pillanatok, ami-
kor megérkezem, az utolsó pár száz méter mindig a 
legnehezebb nekem fizikálisan. Volt egy Újsomlyói 
református templom, amibe megállt a lélegzetem, na-
gyon gyönyörű volt, kazettás, Árpád kori. Nem hittem 
el, hogy van ilyen. Mint a mesébe olyan volt. Érzések-
be, amik megdöbbentőek voltak és szépek, magamba 
sokat fejlődtem spirituálisan, azt éreztem, hogy jobb 
így.  

« Bölcsesség Királynéja, Könyörögj Gyergyóremetéért! 

« Az interjút lejegyezte NAGY-MENYHÁRT SZIDÓNIA 
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Elsőáldozás az egyházközségben 

Május 9-én a szentmise előtt a Plébánia udvarán a 
bérmálás szentsége után ismét nagy volt a mozgoló-
dás, mivel elsőáldozásra készültünk. Izgatott kis lel-
kek érkeztek székely népviseletben. Néhány hónap 
felkészülése után végre elérkezett a nap, amikor mind 
az ötvenegy gyerek először magukhoz vehette az Ol-
táriszentséget. Kellő lelki felkészültség nélkül nem 
szabad magunkhoz venni az Úr szent Testét ezért 
voltak az elsőáldozási felkészítések, ahol igyekeztünk 
megfelelő oktatást adni a szentgyónással és az oltári-
szentséggel, valamint annak vételével kapcsolatban, 
és buzgó szentmisére járásukkal tanúságot tettek ar-
ról, hogy méltók e szentség vételére.  A felkészítők 
alatt megismerkedtünk Jézussal és tanításával. Meg-
tapasztalhattuk önfeláldozó szeretetét, mely a húsvéti 
áldozatban csúcsosodott ki. Testét és Vérét adta ér-
tünk, s feltámadása majd mennybemenetele után is 
velünk maradt a kenyér és bor színében.  

Lelkipásztorként azt tapasztaltam meg, hogy ami-
kor a feloldozás imáját imádkoztam „Én pedig felol-
dozlak téged bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében.”, nagy megkönnyebbülést éreztek a kicsi 
őszinte lelkek. Bízom benne, hogy ennek a megköny-
nyebbülésnek öröme és igénye végigkíséri egész éle-
tüket.  A gyermekszívek tisztán vágytak a nagy nap-
ra, de a szülők is izgatottan várták, hogy a szentmise 
előtt megáldhassák ünnepélyesen gyerekeiket, ame-
lyeket Istentől kaptak ajándékba.  Az elhangzott ver-
sek, dalok mind-mind az Oltáriszentség dicséretét, és 
a gyerekek nagy örömét zengték. Gyönyörű, csilinge-
lő hangjukat egészen biztos, hogy az égben is hallot-
ták. 

A keresztségi fogadalom megújítása és az elsőál-
dozási ígéret után meghatottan vehették magukhoz 
Krisztus testét. Hitvallást tettek az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében, hogy hűségesen mindig kitarta-
nak a katolikus hitben és azt is megígérték, hogy úgy 
fognak élni, mint Isten tiszta lelkű, engedel-
mes gyermekei. 

Én kívánom, hogy e két szentség vételére szépen 

felkészült gyerekek sohase feledjék el, hogy mit ígér-
tek azon a vasárnapon. „Mindig jó leszek. Vasárnap 
szentmisére járok, és gyakran áldozom.” Ha a család, 
különösen a szülők, majd nevelők, mi lelkipásztorok, 
segítjük őket, akkor teljesíteni tudják ígéretüket, ak-
kor nemcsak a Jézusi út elején lesznek, hanem szépen 
fognak majd haladni azon, és így eljutunk közösen a 
földi élet után a mennyország dicsőségébe. 

Az Oltáriszentséggel kapcsolatban alapvető hitté-
tel, hogy a miséző pap szavaira „Ez az én testem” 
„Ez az én vérem” a búzakenyér és a szőlőbor lényege 
átváltozik. Az az ostya, már nem kenyér és a az a bor 
már nem bor, hanem Jézus Krisztus valóságos teste 
és vére a kenyér és a bor színében. A lényeg tehát 
tökéletesen megváltozott, anyaga, keménysége, színe 
egyáltalán nem. Amit látunk, fogunk, ízlelünk tökéle-
tesen ugyanaz átváltoztatás előtt és utána.    

Napjainkban vannak olyan lelkek, akik nem fo-
gyaszthatnak búzalisztből készült ostyát, mivel liszt-
érzékenyek. Számukra az a megoldás van, hogy mind 
ezek a személyek jelzik a helyi plébánosnál helyzetü-
ket és számukra olyan ostyát változtat át Oltáriszent-
ségé, amelyet magához vehet.  

Minden egyházközség életében jelentős esemény, 
a tiszta lelkű, angyali tekintetet sugárzó gyermekek 
első szentáldozása, amikor a jelenlevők minden bi-
zonnyal visszaemlékeznek arra, hogy hajdan ők is 
ugyanígy álltak az oltár előtt, hogy szívükbe fogadják 
az Úr Jézust. Minden szentáldozás után nem lehet 
Jézussal a szívünkben kirohanni az utcára vagy azon-
nal hétköznapi dolgokkal foglalkozni. Idősebb papja-
ink régebben két órát is miséztek, mert nem tudtak 
elszakadni a szentségi Jézustól. A lelkiélet mesterei 
hangoztatják, hogy a szentáldozás utáni áhítattól 
függ, mennyi kegyelmet, vigasztalást kapunk. Papsá-
gom óta nyugtalanított, hogy magamhoz veszem, akit 
a legjobban szeretek és utána menni kell a híveket 
áldoztatni, nem imádkozhatok nyugodtan. Nos, ezt 
úgy tudtam megoldani, hogy próbálok a napi progra-
momból minél hamarabb és több időt szakítani, hogy 
feldolgozzam magamban mindazt, amit Jézus akar 
velem közölni és én akarok neki mondani. Az élet 
legcsodálatosabb percei ezek, amikor szentáldozás 
után helyünkre megyünk: van, aki térdre borul, van, 
aki ülve magába roskad, van aki szívből énekeli az 
adott áldozási éneket, ilyenkor minden szentáldozás 
nagyon sokat tud nyújtani.   

A szentáldozás a keresztény vallásgyakorlat köz-
ponti valósága. Jézus, életünk útján, erősíteni, támo-
gatni akar minket ezen a küzdelmes földi létben. 
Imádkozunk továbbra is az elsőáldozókért, imádkoz-
zunk azért is, hogy minél többen találják meg az utat 
Jézushoz és tudjanak biztosan haladni vele az örök élt 
felé. Köszönet a szülőknek az előkészülésért és nem 
legutolsó sorban Istennek, aki megengedte egyház-
községünkben ezt az örömteli napot.  

« KOVÁCS ISTVÁN-LÁSZLÓ segédlelkész 

« A gyergyóremetei egyházközségben május 9-én, a harmadik osztályos gyermekek az 

áldozásban az Úr Jézussal találkoztak. 
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Az első szentáldozásunkra sokat készültünk. Április-
ban elkezdtük az oktatásra járást, nagyon szerettük, mert a 
pap bácsi mindig viccesen, mókásan tanított. Megtudtuk, 
hogy a szentáldozáskor Krisztus testét vesszük magunk-
hoz.  

Szerintem mindenki szívesen vett részt a hittan órákon.  
Az első gyónáskor inkább az ismeretlentől féltünk, 

mert ilyen élményben eddig nem volt részünk. Utána más-
ra sem tudtam gondolni, csak indulhassunk a szentmisére. 

Végül eljött a nagy nap, mind izgatottan haladtunk a 
templom felé. Amikor bevonultunk felemelő volt, ahogy 
szüleink, keresztszüleink büszkén néztek ránk.  

Türelmetlenül vártam a pillanatot, hogy a szentáldozás 
által találkozhassak a Jézuskával. Sokat énekeltünk és ver-
seket is szavaltunk. 

A szentmise után társaimmal együtt fogyasztottuk el a 
szokásos kakaót és kalácsot, ami nagyon ízletes volt. A 
fényképész bácsi sok szép képpel örökítette meg ezt a fon-
tos eseményt. A pap bácsitól keresztet és emlékképet kap-

tunk. Csodás, emlékezetes élményekkel gazdagodtunk 
ezen a napon.  

Az Elsőáldozás számomra azt jelentette, hogy magam-
hoz vehetem Krisztus Testét. 

Amikor vonultunk be a templomba kicsit izgultam, 
azért, hogy valamit nehogy rosszul csináljak, de miután 
leültünk a székekre, megnyugodtam. Az áldozás számom-
ra azt jelentette, hogy közelebb kerülök Jézushoz, amikor 
az oltárhoz mentem, hogy magamhoz vegyem Krisztus 
testét, nagy boldogság töltött el.  

Nagyon szép volt a mise, énekeltünk, verseket mond-
tak az elsőáldozók, nagy ünnep volt ez számunkra. 

Amikor mentünk ki a templomból sokan könnyes sze-
mekkel néztek ránk. Megkaptuk Istentől és Jézustól a sze-
retetet, a békét, a jókedvet, az örömöt és még sok mindent 
azon a szent vasárnapon. 

Végül kaptunk a pap bácsiktól emléket, egy képet és 
egy keresztet, amit még aznap kiraktunk a szobám falára. 
Örökké fogok emlékezni erre a szép napra! 

 

A májusi hónap a legszebb, de nem csak azért, mert 
minden életre kel, kivirágzik a természet, hanem azért is, 
mert részesei lehettünk egyik legszebb ünnepélynek, az 
elsőáldozásnak, ahol a mi szívünk, lelkünk is megújult.  

2021. május 9-én az én szívem is megújult, ezen a 
napon vehettem magamhoz kortársaimmal együtt a szent 
ostyát, Jézus Krisztus testét. Már nagyon vártam ezt a na-
pot, de ugyanakkor féltem is egy kicsit a szentgyónástól és 
hogy hogyan is lesz tovább. Az elsőáldozási szentmise 
előtt a keresztszüleim felöltöztettek szép székelyruhába és 
gyöngyvirág koszorút tettek a fejemre. Így indultunk a 
szentmisére. A tisztelendő úr már várt minket a plébánia 
udvarán, hogy onnan vonulhassunk ki a templomba.  

A szentmise alatt sok szép éneket, verset mondtunk, 
és izgatottan vártuk a szentáldozást. 

El is érkezett a várva várt pillanat, amikor mindenki 
részese lehetett a szentáldozásnak. Nagyon boldogok vol-
tunk mindannyian. Jézus Krisztus beköltözött a szívünkbe-
lelkünkbe. 

A szentmise után kivonultunk a templomból, ahol el-
fogyasztottuk a kakaós tejet és a kalácsot. Végül vártak 

ránk szüleink, szeretteink, akik sok virággal köszöntöttek 
fel minket.  

Életünk egyik legszebb napja marad mindörökre. 

Gondolatok az elsőáldozásról 

« BALÁZS BOTOND, III.A. osztály 

« BORBÉLY RENÁTA, III. B. osztály 

« LÁSZLÓ IVETT, III. C osztály 
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« HOMPOTH TERÉZIA bölcsődevezető  

A gyergyóremetei Mosolyvár 
Bölcsődébe a beiratkozás a 
2021/2022-es nevelési évre, 2021 
június 14- 18 között történik. Arra 
kérjük a szülőket, hogy a beiratko-
záshoz szükséges iratcsomót a Böl-
csődébe, Borvíz utca 8 szám, a kije-
lölt napokon, naponta 10- 16 óra 
között, hozzák be. 

A gyermek beíratásához szüksé-
ges dosszié a következőket kell tar-
talmazza: 
-Beiratkozási formanyomtatvány (a 
helyszínen adunk, és töltődik ki). 
-a gyermek születési bizonyítvány 
másolata, 
-a szülők/törvényes gyámok szemé-
lyi igazolványának másolata, gyer-
gyóremetei lakhellyel, 
-a szülők házassági levelének máso-
lata, 
-kiskorú testvérek születési bizonyít-
ványának másolata, 
-esettől függően, a gyámságot vagy 
örökbefogadást igazoló bírói végzés 
másolata, 
-a szülők munkahelyi igazolása, a 
havi bruttó jövedelem megjelölésé-
vel, és megjegyzéssel a munkaszer-
ződés érvényességére vonatkozóan, 
-a családorvos által kibocsátott iga-
zolás, hogy a gyermek egészséges és 
alkalmas a bölcsődébe való felvétel-
re, 
-oltási igazolás, az oltási bejegyzé-
sekkel, 

-egyetemi igazolás (nappali tagozat-
ról), amennyiben a szülő egyetemis-
ta, 
-halotti bizonyítvány/ a válás bírói 
végzésének másolta/ a gyermek-
elhelyezési határozat másolata, vagy 
bármilyen más irat, ami az egyedül-
álló szülőséget bizonyítja. Ezek hiá-
nyában az egyedülálló szülőséget 
környezettanulmánnyal állapítjuk 
meg, 
-bármilyen, kivételes bánásmódot 
igénylő gyermek esetében 
(ételintoleranciák, allergiák, króni-
kus betegségek, stb) szakorvosi iga-
zolást és javaslatot kérünk. 

Túljelentkezés esetén a követke-
ző, pontozásos rendszer alapján 
vesszük fel a gyermeket: 
-Gyergyóremetei lakhely: - 10 pont, 
-Szülők munkahelye- szülőnkként -5 
pont, 
-Gyermeknevelésen lévő szülő mun-
kába állásának időpontja:  
 augusztus 31-ig munkába áll - 5 

pont 
 szeptemberben áll munkába  - 4 

pont 
 októberben munkába áll  - 3 pont 
 novemberben munkába áll  - 2 

pont 
 decemberben munkába áll  - 1 pont 
 következő évben munkába áll - 0 

pont 
-Családi helyzet:  
 egy szülős család: - 10 pont 
 két szülős család: - 5 pont 
-Kiskorú gyermekek száma: 
1 gyermek: - 1 pont 
2 gyermek: - 2 pont 
3 vagy több gyermek: - 3 pont 
-Ikergyermekek/Hármasikrek 
(minden gyermek számára külön 
iratcsomót kell leadni) - 1 pont 
-A szülők nappali tagozaton tanul-
nak: - 2 pont 
-A családban súlyosan fogyatékos 
gyermeket nevelnek: - 2 pont 

Egy pár gondolat a bölcsődei ellá-
tásról: 

A gyergyóremetei Mosolyvár 
Bölcsődét a Gyergyóremetei Önkor-
mányzat működteti, és mint szociá-
lis ellátást biztosító intézmény az 
Önkormányzat Szociális Osztályá-
hoz tartozik. 

A bölcsőde a családban nevelkedő 
1,5- 3 éves gyermekek napközbeni 

ellátását, szakszerű nevelését, gon-
dozását és egészségügyi felügyeletét 
végző intézmény. A napirendbe 
ágyazottan történik a fejlesztés és a 
szabad játék. 

A gondozás (felügyelet, öltözkö-
dés, tisztába tevés, wc használat, 
kézmosás, étkezés, stb) és a játék a 
bölcsődei élet egyenrangúan fontos 
helyzetei, melyekben fontos a gyer-
mek szabad tevékenysége. 

A bölcsődei rendszer úgy lett fel-
építve, hogy kielégítse a gyermek 
testi és lelki szükségleteit. A napi-
rend megteremti a gyermek számára 
a biztonságérzetet és kiszámítható-
ságot, valamint hozzájárul az egész-
séges fejlődéshez. 

A gyermek érdekében kiemelten 
fontos a szülőkkel való kapcsolattar-
tás, és ennek a kapcsolatnak a minő-
sége, jó partneri kapcsolat kialakítá-
sa a nevelők és szülők között. A 
mindennapi munka során, és a gyer-
mek fejlődése érdekében, a szülő 
részéről a bizalom kialakulása, meg-
léte elengedhetetlen. 

A jövőbeni eredményes együtt-
működés reményében, várjuk a je-
lentkezők iratcsomóit! 

Beiratkozás/újrairatkozás a Mosolyvár Bölcsődébe 

« „Hallgatni arany, beszélni ezüst.”  



   11 KÖR 

Élmények a Tájházból 

« III. A. osztály 

A május 17-23 között zajló Székelyföldi Tájházak Hete programsoro-
zatban vettünk részt osztályunkkal. Május 20-án látogathattuk meg a 
gyergyóremetei Tájházat. Nagyon kíváncsian vártuk, hogy mi rejlik az 
ajtók mögött.  

Mikor megérkeztünk kívülről csodáltuk meg a régi épületet, egyre ke-
vesebbet lehet látni a faluban ehhez hasonlót. 

Laczkó-Szentmiklósi Endre, tanár úr fogadott minket, ő volt az ide-
genvezetőnk. Amikor beléptünk abba a csodás régi házba csak álltunk 
mozdulatlanul. Az első szobába a berendezést figyeltük meg, azt is meg-
tudtuk, hogy kié volt régen a ház, hogyan éltek régen az emberek. Min-
den tárgynak érdekes története volt, de főleg a székeknek. A széktámla 
kialakításában kontyot fedeztünk fel erre ült a gazdaasszony. Az sem volt 
mindegy, hogy az asztal mellett hol van. A bútorokat festés díszíti, ez is 
jelentéssel bír.  

Megjegyeztük, hogy a tulipánosláda a tanító nénink mamájától szár-
mazik. Tetszett, hogy segítettek a diákok, a berendezés összegyűjtésében. 

A második szobába lépve újabb ismeretlen tárgyak vártak.  Itt haszná-
lati tárgyakat, szerszámokat és a népviseletet mutatta be a tanár úr. Meg-
jegyeztük, hogy ha a székelyszoknyában sok a barna a gazdagságot jelöli, 
a szántóföldet, kaszálót. Azt is megjegyeztük, hogy nem szabad mosó-
szerrel mosni ezeket a viseleteket. Nekünk tetszenek a régi dolgok, sze-
retjük viselni a székelyruhát.  

A legutolsó szoba Cseres Tibor író bácsi emlékére van berendezve. 
Legtöbbünk a kézírását betűzte és a személyes tárgyait figyelte. Nagyon 
sok könyvét láthattuk kiállítva.  

A végén írtunk az emlékkönyvbe, nagyon nagy könyv volt. Örven-
dünk, hogy ott lehettünk, mert számtalan olyan dolgot láttunk amit most 
már nem használunk. Rengeteg új ismerettel gazdagodtunk.  

 

Ezzel a címmel nyílt meg Ádám Gyula fotókiállítása a Községháza 
Tanácstermében, május 26-án. A tárlat látogatható munkanapokon, 
munkaidőben. 

Már a címe is sokat sejtető a maga bizakodó optimizmusával, hisz 
mindenki örül, ha valami, ami korábban elveszett, megkerül. Minimum 
szerencsésnek érzi magát. 

Mi is így érezzük, hogy ilyen képeket láthatunk a falunkban köz-
szemlére téve. Ezek a képek már nem fotók, többek annál: történetek. 
Az élet olyan eseményeiről, pillanatairól beszélnek, melyek meghalad-
ják a „bűnbe esést”. Istennek azt az akaratát igazolják az emberek felett, 
amikor nincs már feszültség az emberi szabad akarat és az Alkotó kö-
zött.  

Az életet így-úgy megélt emberek ráncaiból, szemük fényéből, test-
tartásukból az érvényes és hiteles, természetes önazonosság sugárzik a 
nézelődőre. Az elveszett Paradicsom – gondolhatunk akár a keresztény 
hitünk szerinti bűnbeesés történetére vagy az abból ihletődő John Milton 
irodalmi alkotásaira - ezeken a képeken a természetes egyszerűség vagy 
az egyszerű természetesség identitásba fonódva válik életközelien meg-
foghatóvá, azaz megtalálttá.  

Archaikus népi imádságaink a nyelvújítás előtti magyar csángó nyel-
ven mindezt így mondják el : 
„Felkelék én szép piros hajnalban,   
Megmosgyottam arany vizecskével 
S megkendőztem Máriecska kendezővel. 
Feltekinték vala boldog Menyországba.” 
(Trunk, 1989)      

A megkerült Paradicsom 

Ez az írás csak akkor szól Ön-
nek, ha elhiszi, hogy a világ haladá-
sához a legegyszerűbb ember is 
hozza tud járulni. Akkor szól Ön-
nek, ha Ön elhiszi, hogy személye-
sen is hozza tud tenni valamit, 
ahogy mostanáig is tette, akár öntu-
datlanul. Ha ezt másként érzi, gon-
dolja, tudja, a kedves olvasó, kérem 
ne folytassa az olvasást, kár az ide-
jét vesztegesse.  

Miért mondom mindezt? 
Mert meggyőződésem, hogy 

őseink, közvetlen elődeink munká-
jából, igyekezetéből tartunk itt, ahol 
vagyunk: biztonságban és jólétben 
… na, meg egészségben élünk. Ők 
józanul gondolkodtak, tették a dol-
gukat és hallgattak az előre mutató 
jó szóra, azok, akik ide juttattak 
minket. Nekik is nehéz volt, de 
megtették, amit az élet védelméért 
tenniük kellett. Ebből a nézőpontból 
nézve érthetetlen, amit a mai reme-
teiek nagyrésze művel. Okoskodik, 
kételkedik, fél, ármányt kiállt és in-
kább lemond a biztonságosabb élet 
lehetőségéről is csak oltást ne kap-
jon. Kifogásai között csak magát 
látja, másra nem gondol: „csak ő 
ússza meg, mások többen vannak, 
pusztuljon a férgese”. Vagy ha gon-
dol, akkor a „lesz valahogy” passzi-
vitással teszi, mintha nem lenne ne-
ki ehhez köze és felelőssége. 

Felelősségérzet – kikopóban van 
a tudatunkból, menekülünk tőle, 
nincs számunkra érvényes üzenete. 

Kedves Falustársaim! Akik még 
nem oltatták be magukat, kérem 
szépen, mihamarabb tegyék meg! 

Ne a csodát várják, hanem te-
gyenek érte késlekedés nélkül! Ol-
tás nélkül csak a korábbi életünk 
utáni vággyal maradunk és nem 
csak Önök, hanem mi mindannyian 
jobban veszélyeztetve vagyunk. 

Kollégáink várják Önt az oltási 
központban vagy Dr. Biró László 
rendelőjében. Előbbiben Pfizer, 
utóbbiban Johnson & Johnson vak-
cinával oltanak. 

Az oltásról még egyszer … 
és nem utoljára 

« LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR 

« LACZKÓ-ALBERT ELEMLÉR 



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: 

Balázs László 
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: 

Laczkó Máté 

 

Nász: 

Nagy Elemér és  

Bándrovszky Alíz (április) 

 

Gyász: 

László Mária   1951 

László Anna   1934 

Kabdebó Ferenc   1930 

Fehér Anna   1948 

Madarász Klára   1952 

Borbély Géza    1943 

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 
 

A háziállat elvesztése mindig sú-

lyosan érintette a gazdálkodó em-

ber vagyoni helyzetét. A remetei 

Varga Alajos éveken át jegyezte 

állatainak elpusztulását:                                                                                    

- 1882. májusában Vass Ágoston 

fia, Lajos fejszével elvágta kancá-

jának a hátsó ballábát, júliusban a 

farkasok a Fenék alatt három sül-

dőjét megölték;                                                                             

- 1883-ban négy éves tehene el-

pusztult;                                                                                                        

- 1885-ben két éves ökörtinója a 

jászolba fúlt;                                                                                                         

- 1886-ban két éves kancája meg-

döglött;                                                                                                 

- 1888-ban Ratosnyán, fahúzatás 

közben egy ökre elpusztult;                                                            

- 1890-ben még egy ökör elpusz-

tult;                                                                                                      

- 1894-ben egy nyolc éves tehene 

vérvizelésben elpusztult;                                                               

- 1903-ban elpusztult egy lova;                                                                                                 

- 1905-ben Lénárd napja után 

tyúkjai mind megdöglöttek. 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

ANEKDOTA 

Két székely osztozódik: 

-Ha nem fizet kend, az ügyvédhez 

megyek! 

-Miért, azt hiszi tán, hogy az helyet-

tem fizet?  

*** 

-Kérjen bocsánatot a szomszédjától, 

amiért azt kiábálta neki, hogy sza-

már! - mondja a bíró a békéltető 

tárgyaláson. 

-Bocsásson meg, hogy szamár! - 

fordult a panasztevő felé a székely. 

Gyermekké tettél. Hiába növesztett 
harminc csikorgó télen át a kín. 
Nem tudok járni s nem ülhetek veszteg. 
Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. 

Számban tartalak, mint kutya a kölykét 
s menekülnék, hogy meg ne fojtsanak. 
Az éveket, mik sorsom összetörték, 
reám zudítja minden pillanat. 

Etess, nézd - éhezem. Takarj be - fázom. 
Ostoba vagyok - foglalkozz velem. 
Hiányod átjár, mint huzat a házon. 
Mondd, - távozzon tőlem a félelem. 

Reám néztél s én mindent elejtettem. 
Meghallgattál és elakadt szavam. 
Tedd, hogy ne legyek ily kérlelhetetlen; 
hogy tudjak élni, halni egymagam! 

Anyám kivert - a küszöbön feküdtem 
magamba bujtam volna, nem lehet - 
alattam kő és üresség fölöttem. 
Óh, hogy alhatnék! Nálad zörgetek. 

Sok ember él, ki érzéketlen, mint én, 
kinek szeméből mégis könny ered. 
Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén 
nagyon meg tudtam szeretni veled. 

JÓZSEF ATTILA : 
GYERMEKKÉ TETTÉL 

« Összeállította LACZKÓ MARGIT-HAJNAL 

« Egy lépéssel korábban... 

« Színházi előadás: 2021. július 6-án 


