
 

Idegenvezetők találkozója Reme-

tén » 1.o 

Decemberi események » 2.o 

Szent Lénárd napi búcsús prédi-

káció  » 4.o 

A katolikus egyház viselkedési 

szabályai » 5.o 

„...hittem, bíztam, reméltem 

a jó Istenben és 

önmagamban.” » 6.o 

In memoriam Antal László 

» 7.o 

Ideális hazai búcsú a 2021-es 

teremfoci idénytől » 8.o 

Könyv- és filmajánló » 9.o 

Anyakönyv » 10.o 

Tudja-e, hogy? » 10.o 

Anekdota » 10.o 

Pilinszky János:  

Két szonett » 10.o 

2021. november~ XIV. évfolyam,  XI. szám,  10 oldal                             Havonta megjelenő községi lap                                                    www.gyergyoremete.ro                                                          

 
 Gyergyóremetei 

ELŐ 

 « Ünneplőben 

Idegenvezetők találkozója Remetén 

2021. december 13-14-én zajlott az 

erdélyi magyar idegenvezetők találko-

zója, amelyen 23 idegenvezető vett 

részt az ország különböző területeiről 

érkezve. Az eseményt támogatta a köz-

ség önkormányzata és a különböző he-

lyi turisztikai szereplők. A rendezvény 

célja az volt, hogy bemutassuk az ide-

genvezetők részére településünk turisz-

tikai értékeit.  

A program kerekasztal beszélgetés-

sel kezdődött a községházán, amelynek 

során Remete turisztikai potenciáljá-

nak bemutatása mellett, a vendégek 

bemutatkozására került sor. A közössé-

gi házban elfogyasztott ebéd után 

Laczkó-Szentmiklósi Endre nyugdíjas 

történelemtanár a központ és a temp-

lomtér környékét mutatta be, vezetett 

séta keretében. Az End-Ibo házi csoko-

ládégyár meglátogatása után - ezúton 

is köszönjük Ferencz József közremű-

ködését – néhai Portik Dobos Dezső 

vízi fűrészének megtekintésére került 

sor, ahol lánya, Zsófia és férje fogad-

tak. E vízi fűrész az egyetlen, ilyen 

jellegű, eredeti állapotában fennmaradt 

ipari műemlék jellegű építmény Reme-

tén. Restaurálása esetén Eszenyő tu-

risztikai célponttá válásához járulhat 

hozzá. A deszka- és gerendavágás rég-

múltbeli módját, egy ma már ismeret-

len életformát jelenít meg, olyan tech-

nikai megoldások sorával, amit ma 

csak a legmodernebb gépek helyette-

síthetnek. 

Ezt követően Laczkó-Albert Elemér 

vízimalmát tekintettük meg, amely va-

laha Góga András malma volt. Góga 

András testvére volt Góga Samu, aki-

nek özvegye, Rózsika néni a szom-

szédban fogadott minket, bemutatva a 

mosatót, a vízimalmot és a szövőházat.  

folytatás a 3. oldalon) 

« Az idő folyik…  



ÉLET 2

«CZIKÓ DEZSŐ alelnök 

Tejcsarnokok felújítása 
 

A Gyergyóremetei Földtulajdonosok, Mezőgazdasági Terme-

lők Érdekvédelmi és Fejlesztési Szövetsége a tejcsarnokok felújí-

tását és modernizálását tűzte ki célként. 

A projekt által a gazdákon szeretnénk segíteni, hogy könnyebb 

legyen a tej leadása, tárolása biztonságosabb legyen, illetve hűté-

se és átadása minőségibb körülmények között valósulhasson meg. 

Az előírásoknak megfelelően, a felújított tejcsarnokok megfe-

lelnek az állategészségügyi- és közegészségügyi törvényeknek, 

valamint a felvásárló elvárásainak.   

A mindhárom tejcsarnokban megtörtént felújítások a követke-

ző munkálatokból álltak: a teraszok burkolása, a belső padlózat 

cseréje, az oldalfalak megerősítése és azok csempézése higiéniai 

szempontból. Ezzel egyidőben kicseréltük a teljes víz- és elektro-

mos áramhálózatot is. A munkálatokat helyi munkaerő igénybe-

vétele által végeztettük el. 

A kiadásaink anyagi hátterének előteremtésében segített Hargi-

ta Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete is, amelyet 

ezúttal is köszönünk. 

«CZIKÓ DEZSŐ alelnök 



3ÉLET 

(folytatás az 1. oldalról) 

 

Településünkön jelenleg négy 

vízimalom és egy vízifűrész talál-

ható, amelyek megőrzendő kultu-

rális értékeink a központi „Ganz” 

típusú hengermalom mellett. 

E napon már sötétben érkez-

tünk Petréd Károly lovardájába, 

hiszen a lovas turizmus igencsak 

felívelőben van Székelyföldön. A 

vacsorát Niculy János és a Laczkó

-Angi család biztosította, íz-

élményt nyújtva a helyi gasztro-

nómiából. Késő este turisztikai 

jellegű filmvetítésre került sor a 

művelődési házban Portik Bakai 

Ádám közreműködésével.  

Vasárnap, a reggelit a csutak-

falvi közösségi házban fogyasz-

tottuk el, majd indultunk a Kecske

-kő túrára. Délben Kicsibükköt 

látogattuk meg, majd ebéd követ-

kezett a Veranda panzióban, amit 

a Laczkó család biztosított. Az 

eseményt kiértékelő beszélgetés 

zárta ugyanitt. Ennek során az 

idegenvezetők Remete és környé-

kének rendkívüli turisztikai poten-

ciálját emelték ki, amely azonban 

nincs eléggé kihasználva. Csodál-

koztak azon, hogy településünkön 

miért van ilyen kevés turisztikai 

vállalkozás. Szálláslehetőségeink 

is szűkösek, miközben számtalan 

turisztikai lehetőség áll a turisták 

rendelkezésére. Szálláshelyeink 

csupán néhány panziót, kulcsos-

házat és vendégházat foglalnak 

magukban („Szabó”, „Heló”, 

„Veranda”, „Halastó”, „Hargita 

Mosolya”). Idegenvezetésre fel-

kérhetők: Laczkó-Szentmiklósi 

Endre, Laczkó-Angi László 

(angol nyelven is), Laczkó-

Szentmiklósi Árpád és Nagy Jó-

zsef. Szintén a turizmust segíti a 

turisztikai információs iroda. 

Azonban az idegenvezetők tevé-

kenysége, szálláshelyek és egyéb 

ezekre épülő vállalkozások mind 

csak a haszonélvezői a turizmus-

nak, a gerincét a látványosságok 

adják (desztinációk). Ezek elérhe-

tővé tétele, rendbetartása, fejlesz-

tése és jövedelmezővé tétele a tu-

risztikai szereplők közös ügye 

kell legyen, az önkormányzattal 

együtt. Tehát a turisták nem a 

szállások, idegenvezetők vagy a 

turisztikai iroda miatt jönnek tele-

pülésünkre, hanem a desztinációk 

miatt. Az összefogásnak keretet 

adhat egy jogi szervezet, pl. egy 

turisztikai egyesület is, hiszen a 

saját vállalkozás fejlesztése mel-

lett, a desztinációk fejlesztéséből 

mindenki ki kell vegye a részét. 

Turisztikai lehetőségek lehet-

nek: 

-épített örökség: községközpont 

műemlék jellegű épületei, temp-

lomtér, tutajozás helyszínei a Ma-

ros partján, temetőkápolnák, régi 

sírkövek, hősi emlékmű, hősi ha-

lottak emlékparcellája (ezek be-

mutatásának módja is fontos) 

-ipari örökség: egy vízifűrész, 

négy vízimalom, egy hengerma-

lom és néhány más tárgyi emlék a 

molnárkodás múltjából 

(restaurálás és múzeumi környe-

zet kiépítése szükséges, őrlés be-

mutatása belépőjegy ellenében) 

-múzeum: a jövőben szükség len-

ne legalább a tutajozás emlékére 

egy történeti kiállítás létrehozásá-

ra a meglévő tájház mellett, to-

vábbá néhány régi tornácos ház és 

csűr szintén alkalmas lehet kisebb 

skanzen létrehozására (modern 

technikai eszközökkel megvaló-

sítható) 

-hagyományos mesterségek: négy 

kovácsműhely áll jelenleg rendel-

kezésre, cipész, szövőnők, varró-

nők, asztalosmesterek, ácsok és 

más mesteremberek mellett. Ezek 

a mesterségek bemutathatók a tu-

risták részére foglalkozások keret-

ében. 

-földrajzi környezet: Kecske-kő és 

Kereszthegy gyalogtúra lehetősé-

gek a Görgényi-havasokban, a 

hegyi utakon kerékpártúrák szer-

vezése, tereplovaglás, lovaskocsi-

zás, télben lovasszánozás, off-

road stb. (az útvonalak kitáblázá-

sa, GPS koordináták elérhetővé 

tétele digitális alkalmazás segítsé-

gével, térkép) 

-különleges növény és állatvilág 

megtekintése: siketfajd (Görgényi

-havasok), medve (medveles for-

májában), kockáskotú liliom, er-

dei gyümölcsök szedése turisták-

kal stb. 

-pásztorkodás: esztenák megláto-

gatása és hagyományos tejtermé-

kek kóstolása 

-ásványvíz kutak a Maros-mentén 

és források meglátogatása a Gör-

gényi-havasokban (a hegyi vályúk 

helyreállítása szintén nagy látvá-

nyossággal bírna).  

-helyi termékek: End-Ibo házi 

csokoládé, erdei és más gyümöl-

csökből készített italok, szörpök, 

lekvárok, édességek, akár házike-

nyér kóstolása, vásárlása a turis-

ták részéről. 

-Aktív turizmus: kerékpározás 

(Portik Lukács István), evezés 

(Laczkó-Angi László), siklóer-

nyőzés, gyalogtúra.  

-Művelődési ház: rendezvények a 

turisták részére, népzene, néptánc, 

filmvetítés stb. 

-Hagyományos életforma, mint 

kulturális program: állattartás 

bemutatása, kaszálás, szénacsiná-

lás, kenyérsütés, építkezés fából, 

disznóvágás, lóvasalás, stb. bemu-

tatása. 

Ha a továbbiakban is ilyen pél-

dásan össze fognak tudni fogni a 

remetei turisztikai szereplők, ak-

kor biztosan fejlődési pályára fog-

juk állítani a remetei turizmust! 

Előbb-utóbb a járványnak is vége 

lesz és ameddig az ember hétköz-

nap dolgozni fog, addig hétvégén 

pihenni is fog valahol. Tehát tu-

rizmus mindig lesz. 

Idegenvezetők találkozója Remetén 

«  NAGY JÓZSEF  
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Szent Lénárd napi búcsús prédikáció   

Kedves Hívek! Mitől olyan 

Remete, amilyen? Mitől olyan 

szívósok a lakósai? Mitől tudtak 
a nagy szegénységből újra és újra 

jövőt formálni? Életbe vágó 

kérdések. 

Attól többek között, hogy a 

lelkületüket olyan védőszent 

gazdagította, mint Szent Lénárd, 

aki a Reims- i püspök segédje 

volt a VI. században és mély 
Isten iránti szeretetből a 

rabságban sínylődők 

szabadítójává lett. Az a kiváltság 

jutott neki, hogy a börtönben, ha 

felismerte az ártatlanokat vagy 

igazi bűnbánókat, akkor 

szabadon engedték kérésére az 
embereket. Ugyanakkor a 

gazdálkodók pártfogója is lett, 

amikor visszavonulva remeteként 

élt és segített a szegény állattartó 

földműveseknek. Ami érdekes, 

hogy erről a vidékről került 1770

-es években egy német 
nemzetiségű, francia kultúrával 

rendelkező pap Remetére, 

magával hozva a szent tiszteletét, 

aki teljesen megfelelt a helyi 

lakósok igényeinek is.   

Ugyanabban az időben, amikor a 

székelyeket 10 év katonáskodásra 

kényszerítette az osztrák hatalom, 
amikor Madéfalván is fellázadtak 

a székelyek 1774-ben. Így 

teljesedet be a csernátoni Bod 

Péter irodalmár és történész név 

magyarázata Leonardus -a nép jó 

illata-, hisz az lett a 

nehézségekben a falu népének. 

Ugyanakkor táplálta a 

szabadságuk reményét, amihez 

olyan nagyon ragaszkodott a 

mindenkori székely nép. 

Igy általa Isten az 

egyházközség védőszentje által 
adott választ a nép életének nagy 

gondjaira és kérdéseire. A közös 

megosztott gondok könnyítettek 

a falu népének életén és kitartó 

jellemé formálta őket. Bár a helyi 
énekben hangzik el, hogy 

Eszenyőben megérett a sáté- 

vagyis a sivár terméketlen talaj 

művelése sem tudta elriasztani 

őket a jövőbe vetett reménytől. 

A mostani élethelyzetben is fel 

kell ismernünk az idők jeleit. Mit 

üzen a ma emberének. Azt, hogy 
az életképessége egy népnek, 

közösségnek az ő lelki ereje, ami 

csak a mélységes hitből tud 

fakadni és amit mindig 

meghatároztak a papjai, 

védőszentjei. Arra nevelték, hogy 

ha Isten báránykát adott, akkor 
legelőt is biztosít neki.  Így válik 

vonzóvá egy közösség, ahova 

szívesen visszatérnek vagy 

kitartóan helyben maradnak a 

lakói.  

Ugyanakkor Lénárd új 

bilincsekből is szeretne minket 
felszabadítani. A gyűlölet, 

bosszú, testvérharag, kapzsiság 

bilincsiből, az értelmetlen 

züllésből, ami sokszor a 

gyengülő hitünknek a jele. Ha 

nem pusztán a büszkeség élteti a 

múltat, hanem a hit és a család 

szeretete, akkor egyik rendszer 
sem tudja a talajt kihúzni a 

lábatok alul.      

Egy kissé vicces de 

sokatmondó történet az 

életetekből, amikor egy ellenőr 

az egyik famunkás családot 

ellenőrizte és jól megbüntette bár 
jól felpakolták a hatalom 

emberét, abban reménykedtek, 

hogy többé nem zaklatja őket. 

Egy hónap elteltével ismét 

jelentkezett. Akkor az apa fiának 

mondotta: fiam zárd be a kaput! 

Utána rákötötték a felénk 

gáternek nevezett fűrészgépre az 
ellenőrt, akinek a fejétől nem 

messzire állították meg a gépet.  

(folytatás az 5. oldalon) 

« Az ünnepi szentmise szónoka Bartos Károly gyergyó-

csomafalvi plébános volt 

« Szent Lénárd, könyörögj érettünk! 
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« BARTOS KÁROLY gyergyócsomafalvi plébános 

A katolikus egyház viselkedési szabályai  

(folytatás a 4. oldalról) 

 

Az örökre megtanulta, hogy a székely embernek 
van egy tűrés határa és szabadságvágya, amivel 

nem jó játszadozni. Úgy tűnik, hogy abszolút 

pogány magatartás.  

De vajon a rendszerek mennyire tisztelik a nehéz 

munkások életét és tűrőképességét. Az Isten adta 

szabadságunkat senki el nem veheti 

következmények nélkül.  

Újra figyelmeztet Szent Lénárd, hogy bár 
megváltozott a világ, az egyháznak az a hivatása, 

hogy újra kivesse a hálót, annak ellenére, hogy sok 

eredmény nem látható előzetesen, de érdekes 

módon a mélyen elültetett múltbeli hit még az 

erejében csörgedezik a remetei népnek és a 

környező falvaknak is vonzó kitartó, helytálló, 
találékony szívóssága. 

Vörösmarti Mihály – Gondolatok a könyvtárban 

című versében ezért írja:  

„Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa 

bizton: nem vagyok magam! 

Testvéreim vannak, számos milliók, Én védem őket, 

ők megvédnek engem. 

Nem félek tőled sors, bármit akarsz.”    
Ámen 

 

TEMPLOMBAN: 
 

-A katolikus hívő a templom előtt keresztet vet, a 

férfiak megemelik a kalapjukat; 

-A férfiak és a fiúk fedetlen fővel lépnek be a temp-

lomba, míg az asszonyok, lányok hagyhatnak ma-
gukon fejfedőt; 

-Az előcsarnokban a hajóba lépve a hívő ember az 

ajtó mellett található szenteltvíztartóba mártja az 

ujját, s magát szenteltvízzel meghintve keresztet 

vet. előre haladva, jobb térdét a földig leengedve, 

imádása jeléül térdet hajt. 

-A tiszteletadás után a hívők elfoglalják helyüket a 
padokban úgy, hogy a későn érkezőknek helyet 

hagyjanak. Néma főhajtással üdvözlik a mellettük 

ülőket (vagy állókat), és beszélgetés nélkül, csend-

ben várják a mise megkezdését; 

-A szertartások 

alatt azok rendje 

szerint felállnak, 

keresztet vetnek, 

ülnek vagy térdel-

nek; 

-Aki szentmise 

alatt lép be a 

templomba, 

csendben álljon 

meg hátul, hogy 
senkit se zavarjon. 

A szertartárs vala-

melyik énekes ré-

sze alatt menjen 

előre, és foglaljon 

helyet a padban. 

Senki ne járkáljon 

a szentírási olvasmányok, igehirdetés és az euc-

harisztikus ima alatt, 

-A szentmise végén ismét térdhajtással (mély meg-
hajlással) és szenteltvíz-hintéssel vesz a hívő búcsút 

a templomtól; 

-Vigyázni kell a templom tisztaságára; 

-A turisták mise alatt nem tekinthetik meg a temp-

lomot; 

-Csak illő öltözetben lehet a templomba belépni, 

tilos égő cigarettát, fagylaltot, állatot bevinni és ott 

étkezni; 
-A nem katolikus férfi is vegye le a kalapját, és 

mindenki maradjon csendben. 

 

TEMETŐBEN: 

 
-A kegyelet vezesse a magatartást, nincs helye a 

hangoskodásnak, tréfálkozásnak; 

- Meg van engedve a halk beszéd, ha szükséges, de 

ilyenkor is mindenki legyen tisztelettel a halottaik 

sírja előtt imádkozókra; 

-A temetési szertartáson még menet közben sem 

illik beszélgetni. A férfiak fedetlen fővel vesznek 
részt a szertartáson (hacsak a zord időjárás más nem 

kíván); 

-Vigyázni kell a rendre, tisztaságra, a hervadt virá-

gokat a gyűjtőhelyükre vigyék a sírok gondozói. 

 

Forrás:  

Gyarmati Ildikó (2000): Egyházi protokoll. Nagy-

egyházak protokoll– és liturgiai szokásai. Athenae-

um Kiadó, 34 o. 
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„...hittem, bíztam, reméltem a jó Istenben és önmagamban.” 

Bakos Károly 1961. szeptember 

12-én született a család első 

gyermekeként Gyergyóremetén. 

Elemi iskoláit szülőfalujában 

végezte, majd a Szatmárnémeti 

Élelmiszeripari Szaklíceumban 

tanult.  

Ezután 1979-ben késztetést 

érzett, meghallotta Isten hívó 

szavát és felvételizett a 

gyulafehérvári római katolikus 

kántoriskolába, ahol érettségizett 

és kántorvizsgát tett 1981-ben. 

Még ebben az évben hazatért 

szülőfalujába, segédkántorként. 

Mivel 2021-ben két kerek 

évfordulót is megünnepelhettünk, 

hisz az idén töltötte a 60. életévét, 

illetve 40 éve kezdte el művelni 

kántori hivatását. E két jeles 

évforduló apropóján kérdeztük az 

alábbiakról. 

 

Mennyire volt jelen 

gyerekkorában a zene? 

Gyerekkoromban a zene 

vonzott, de nagyobb jelentősége 

nem volt számomra. Mi 

mindenhol inkább énekeltünk. 

Milyen élmények vonzották Önt 

már serdülőként a kántori hivatás 

felé? 

Serdülőként meg sem fordult a 

fejemben, hogy kántor legyek. 

Idővel kezdtem járni az énekkarba, 

az öreg kántorbácsi mellett 

énekelgettünk, majd kezdtünk 

orgonálgatni is. Igazából a 

kántorságról Gyulafehérváron 

kezdtem el gondolkodni. 

Mikor került 

Egyházközségünkbe, mint főállású 

kántor? 

Az Egyházközségünkbe 1981. 

július 1-én lettem alkalmazva, 

mint karbantartó, mert az öreg 

Borbáth kántorbácsinak a 

nyugdíjba vonulásig volt egy év és 

pár hónap. Ez idő alatt letettem a 

rövid katonaságot, mivel teológus 

voltam, de különböző okok miatt 

nem mentem vissza. Mint 

hivatalos kántor 1982. november 1

-től tevékenykedem. 

Mennyire érzi azt, hogy a 

kántorság is hivatás, sőt lelki 

elhivatottságot igényel? 

A kántorság nemcsak 

munkahely. Aki nem szívvel-

lélekkel és lelkiismeretesen végzi, 

az ne válassza ezt a pályát. 

Milyennek látja a kapcsolatát a 

lelkészekkel, az egyházközséggel? 

A lelkészekkel egyszerű dolgom 

volt, hisz csak három plébánosom 

volt. Az első Orbán László 

prelátus úr, mivel ő   idősebb volt, 

én pedig fiatal kezdő, főleg az 

elején nehezen rázódtunk össze. 

Prelátus úr a zenéhez is értő ember 

volt, nagyon sokat tanultam tőle. 

Lázár Lajos plébános úr, hát vele 

majdnem egyszerre kezdtük a 

pályafutásunkat Remetén, tehát 

már ismertük egymást. Bakó Antal 

plébános úr, amikor idekerült, neki 

is voltak már tapasztalatai a háta 

mögött, így nem volt nehéz 

dolgozni vele. Amit külön 

becsülök, hogy soha nem ellenezte 

a helyi szokásokat és énekeket. 

Ünnepek és szertartások előtt 

mindig megbeszéljük a programot 

és így minden gördülékenyen 

megy, könnyen és jól lehet 

dolgozni.  

A káplánokkal való 

kapcsolatom mindig jó volt, 

kivétel egy, a legtöbbjükkel most 

is tartom a kapcsolatot. 

(folytatás a 7. oldalon) 
« „Az ének szebbé teszi az éltet, az éneklők másokét is.” (Kodály Zoltán) 

« Pro Remete Gyergyóremetéért 2019 díj átadásán 
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„...hittem, bíztam, reméltem a jó 
Istenben és önmagamban.” 

(folytatás a 6. oldalról) 

Van-e valamilyen szép emléke a kórusokkal 

való foglalatosságról? 

A kórussal való foglalatosságról nagyon sok 

szép emlékem van. A kórus szervezéstől 

kezdve az ünnepeken való szereplésig, 

kórustalálkozók, idegenben való szereplés, 

főleg, ha minden jól ment, a kóruson belüli 

mulatságok... 

Melyik a legkedvesebb, a szívéhez 

legközelebb álló kántori teendő? 

A szívemnek legkedvesebb kántori teendőm 

a szentmiséken való részvételek és az 

énekpróbák. 

A közért tett sok munka elismeréseként, 2019-

ben Pro Remete díjjal tüntette ki 

Gyergyóremete Önkormányzata. Mit jelentett 

Ön számára ez a kitüntetés, díj és mennyire volt 

hatással további munkásságára? 

A 2019-ben kapott Pro Remete díj nagyon 

meglepett, nem is akartam elhinni, de nagyon jó 

esett, hogy az önkormányzat ilyen formában 

gondolt rám. Ez a díj további kitartó munkára 

kötelez. 

Gyakran panaszkodunk fáradtságról, 

kiégettségről. Ennyi tennivaló közepette önre ez 

nem jellemző? Vagy ha igen, mit tesz ilyenkor? 

Kiégettségről nem beszélnék, hisz még sok 

tervem volna. Fáradtságot néha addig érzek, 

ameddig elkezdek dolgozni, utána elmúlik. 

Mit tud ajánlani fiatal kántoroknak, akik 

most kezdik ezt a pályát? 

Fiatal kántoroknak azt ajánlom, aki nem 

szívvel-lélekkel tudja ezt a munkát végezni, 

válasszon más pályát. 

Van-e valamilyen hitvallás, elv, amellyel az 

eltelt négy évtízed alatt sikerült végig menni az 

élet nehézségein? 

Ez alatt a négy évtized alatt az élet 

nehézségein úgy tudtam átmenni, hogy hittem, 

bíztam, reméltem a jó Istenben és 

önmagamban. 

Amennyiben van valami mondanivalója, ami 

még ide kívánkozik? 

Végül szeretnék mindent megköszönni a 

feletteseimnek, a családomnak, a 

munkatársaimnak, az énekkarnak és az egész 

faluközösségnek, hogy elfogadtak, bíztak 

bennem. Továbbra is kérem a jó Isten 

segítségét mindannyiunk számára!  

In memoriam Antal László 
 

Árván maradt hangszerek? 

 

Talán egyesek számá-

ra már kezd közömbössé 

válni, hogy ennek a ha-

vilapnak a hasábjain 

gyakori kezdett lenni a 

visszaemlékező búcsú-
zás, de sajnos ez elől 

ezúttal sem térhetek ki-

vételt.  

Most egy olyan ember 

elveszítésért vagyunk 

szomorúak, aki nem 

csak fiatal családapa 
volt, hanem a közösség-

ért sokat tevő falustárs. 

Antal Laci, ahogy 

mindenki ismerte, a fel-

nőtt fúvószenekarban a 

trombita hangját vará-

zsolta elő és nem is akármilyen minőségben. 

A népizenekarban a nagybőgő is szépen szólt, ha kezé-
be vette, és mindig arra törekedett, hogy ha kezébe vette 

akkor az tudásának legmagasabb szintjén legyen megszó-

laltatva. 

Korunk népi betegsége azonban őt sem kímélte és 

szervezete fiatal kora ellenére elveszítette az élettel való 

háborút. 

Szomorúak vagyunk, mert ebben a rohanó világban 
egyre kevesebben érzik meg a közért tett munka értékét, 

és az anyagiak után való rohanás tölti ki életük nagyját.  

Antal László az az ember volt, aki az Istentől kapott 

talentumot/talentumokat nem elásta, hanem azt kamatoz-

tatta és tudása, tehetsége szerint megosztotta mindazok 

számára, akik igényelték. 

A trombita és a nagybőgő reméljük nem sok ideig ma-
rad árván, hanem a közeljövőben majd jönnek mások, 

akik nem hagyják, hogy belerekedjen a hang a hangsze-

rekbe. 

Nem lesznek némaságra ítélve azáltal, hogy egy alap-

embert elveszítettünk és ezért már mi is kell tegyünk. El-

sősorban a szülők és nagyszülők segítségére számítunk, 

hogy a felnővő nemzedék soraiból is kerüljenek ki fúvós-

zenekari, illetve népizenekari tagok. 
Laci, neked köszönjük munkádat és a zenélésre szánt 

időt. Reméljük a kamatostól felmutatott talentumokért 

megfizet a Fennvaló.  

Isten véled Laci! Nyugodjál békében!  

Bakai 
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Ideális hazai búcsú a 2021-es teremfoci idénytől 

A Gyergyóremetei Kereszthegy 

SK U19-es, illetve felnőtt csapata 

egyaránt jelesen zárta hazai mérkő-

zéseinek sorát 2021-ben. 

Október 30-án a felnőtt csapa-

tunk Korondon játszott a hazaiak-

kal és 5-0-ás félidő után már azok 

is játszhattak, akik amúgy tétmecs-

cseken kevesebb lehetőséget kap-

nak, ám így is 9-4-es győzelmet 

arattak a vendéglátók felett, egy-

szóval csapatunk nem volt udvari-

as vendég. 

Két hét múlva, már hazai pályán 

játszott a csapat és 2021-2022-es 

idény közepét jelző 6. fordulóban 4

-1-es félidő után, 8-3-as győzelem-

mel simán vertük a Gyergyószent-

miklósi Inter csapatát, egy percig 

sem keltve azt a látszatot, hogy 

Gyergyó térségi riválisunk meg-

nyerheti ezt a meccset. Talán le-

számítva az első öt percet, ugyanis 

egy öngóllal kezdtünk, ami nem 

egy ideális kezdés a hazai csapat 

számára. Ám a folytatás már töké-

letesre sikeredett. 

Ellenfeleink 6-1-es állásnál tak-

tikát váltottak és megpróbálták a 

kapust mezőnyjátékosra cserélve 

erőltetni a támadásaikat, ám a gól-

jaikra mindig tudtunk góllal vála-

szolni, így be kellett látniuk, hogy 

ezen a mérkőzésen mi voltunk a 

jobbak minden téren. Kapus posz-

ton sincs, amiért aggódnunk, mert 

ha Nagy Zsombor ott van, akkor az 

ellenfeleket sokszor az őrületbe 

tudja kergetni vakmerő, de haté-

kony védéseivel. A mérkőzésen-

ként lőtt 5 gólos átlag sem rossz.   

Ebben az évben, még lesz egy 

december eleji vendégkiszállás 

Korondra, majd azután 2022-ben 

folytatódik a bajnokság. Íme a táb-

lázat állása a bajnokság felénél: 

Az utánpótlás csapatunk, az U19

-esek számára véget ért a bajnok-

ság, ám a Román Labdarúgó Szö-

vetség programjában egy kupaso-

rozatot indítottak számukra, Romá-

nia Kupa néven, amely kieséses 

rendszerben működik. A Gyergyó-

szentmiklósi Inter hasonló korosz-

tályú csapatát sorsolták ki szá-

munkra, amellyel a legutóbbi hiva-

talos mérkőzésen döntetlent ját-

szottunk.  

Ezúttal azonban jobb taktikát 

választottak fiaink és ennek a gyer-

gyószentmiklósiak nem találták az 

ellenszerét. Az ellentámadásos tak-

tika meghozta a gyümölcsét és fél-

időben 4-0 arányban vezettünk. A 

folytatás sem hozott nagy változást 

és csapatunk 6-4-es győzelemmel 

zárta a mérkőzést ezzel továbbjut-

va a következő fordulóra. Ennél a 

csapatnál is van néhány nagyon 

tehetséges ifjú és reméljük majd a 

felnőtt csapatban is számíthatunk 

játékukra.  

Nemcsak a mezőnyjátékosok 

ígéretesek, hanem kapus poszton is 

nyugodtak lehetünk, ami az után-

pótlást illeti. A Kerszthegy SK ka-

pusa sokszor hosszabb ideig lehúz-

ta a rolót és a labdát nem engedte 

túljutni a gólvonalon. Megérde-

melten jutottak tovább és várjuk a 

hasonló folytatást. 

Összefoglalva az utóbbi egy hó-

napot csapataink nemcsak tisztes 

helytállást tanúsítottak, hanem 

megmutatták, hogy a Gyergyóre-

metei Kereszthegy SK-val mindig 

számolni kell. 

Külön köszönet mindazoknak, 

akik anyagilag is kitartanak csapa-

tunk mellett, mert tudjuk, hogy 

nem könnyű fenntartani egy csapa-

tot a mai rendszerben, és nemcsak 

benevezni, hanem részt is kell ven-

ni egy bajnokságban. Köszönet 

Gyergyóremete Önkormányzatá-

nak, Hargita Megye Tanácsának és 

minden támogatónak.  

Szép volt és köszönjük fiúk! 

Hajrá Gyergyóremete!  

A viszont látásra 2022-ben! 

 

Bakai 

1. Kézdivásárhelyi KSE 6 6 0 0 44-17 27 18 

2. 
Gyergyóremetei  

Kereszthegy SK 
6 3 1 2 30-26 4 10 

3. 
Gyergyószentmiklósi  

Inter 
6 2 1 3 25-36 -11 7 

4. Korondy Junior 2017 6 0 0 6 25-45 -20 0 

https://frfotbal.ro/echipa.php?id=223
https://frfotbal.ro/echipa.php?id=3149
https://frfotbal.ro/echipa.php?id=1413
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«  LACZKÓ-ALBERT KATALIN 

Könyv- és filmajánló 

     TÉR 

Október elsejét az idősek világnapjává nyilvánította 

az ENSZ-közgyűlés 1991-ben. Ezen a napon közsé-

günkben is évek óta kísérletet teszünk az időskorúak 

megünneplésére. Bár – ha őszintén belegondolunk – 

inkább ők ünneplik meg saját magukat, a mi hozzájá-

rulásunk annyi, hogy néhány versmondó és táncos 

gyermeket a köszöntésükre odairányítunk. Ennek elle-

nére ők csodálatra méltó jókedvvel együtt eltöltenek 

néhány órát, példát mutatnak nekünk, hogyan lehet az 

érdeklődést, a lelkesedést, a kíváncsiságot, az együtt-

lét örömét őrizni egy életen át. 

Olvasmányaim során mindig rejtély volt számom-

ra, hogy miért Japánban a legnagyobb a születéskor 

várható élettartam?! Okinava-szigetét például a 

„halhatatlanok szigetének” is nevezik, mert ott él a 

legtöbb 100 évnél idősebb ember. Az egyik tengerpar-

ti kis faluban ez a felirat olvasható: „70 évesen gyer-

mek vagy, 80 évesen fiatal, ha pedig 90 évesen őseid 

magukhoz szólítanak, kérd meg őket, hogy várják 

meg, míg be nem töltöd a százat.” A hosszú és egész-

séges életük titka természetesen a hagyományos élet-

módban keresendő és köszönhető annak a speciális 

étrendnek, amely főleg zöldségekből, gyümölcsökből, 

halakból és más tengeri eredetű ételekből áll. Ám 

nagy szerepe van annak a ténynek is, hogy az idős em-

berekre értékként tekintenek, felnéznek rájuk bölcses-

ségük és nagy tapasztalatuk miatt, éreztetik velük, 

hogy hasznos, nélkülözhetetlen tagjai a társadalom-

nak.  

Feltehetjük magunknak a kérdést: hogyan is állunk 

mi ilyen szempontból? Tudunk-e kellő tisztelettel vi-

szonyulni idősödő családtagjaink, rokonaink, munka-

társaink, embertársaink iránt? Tudjuk-e értékelni azt 

az élettapasztalatot, amelyet ők felhalmoztak? Érté-

kesnek érezhetik-e magukat mellettünk, mert érzik a 

szeretetet és az elfogadást részünkről? 

Mindehhez nagy szükség van arra, hogy az örege-

désre ne hanyatlásként tekintsünk, hanem a fejlődés, 

gyarapodás lehetőségét 

lássuk meg benne. Aho-

gyan Elisabeth Lukas is 

kifejezi a Beteljesülés – 

értelemkérdés időskor-

ban című könyvében: 

hálával gondolni az élet 

minden ajándékára, 

büszkének lenni helytál-

lásra, teljesítményre, 

gyarapítani a kincsek 

számát, világosságot te-

remteni, félreértéseket 

tisztázni, megbékélni, a 

csűrbe hordott termést 

rendbe rakni – mindez értelem-

mel tölti meg az életet, és meg-

őrzi a lélek fiatalságát, frisses-

ségét. “Az égő gyertya világít 

akkor is, ha senki sem tud róla.” 

Óriási megnyugvás, ha elhisz-

szük, hogy “minden megvaló-

sult tett örökkévaló.” 

Ha ezzel a szemlélettel tekin-

tünk rá, akkor az öregedés egy 

élethosszig tartó folyamat. Va-

lójában születésünk pillanatától 

kezdve öregszünk: fiatalon alig 

várjuk, hogy végre kezünkbe 

vehessük az életünk irányítását, önálló döntéseket 

hozhassunk, felnőttként már szívesen átadnánk valaki-

nek a felelősségből, és inkább visszafele forgatnánk az 

idő kerekét. Életünk minden szakasza egy kihívás, 

amelyre hittel, bátorsággal, életkedvvel igyekszünk 

felelni. “A létemnek olyan szilárd alapjai vannak, 

amelyek mindvégig éltettek, és ezek éltetnek időskor-

ban is. Van, ami elmúlik, de van, ami ugyanúgy szá-

mít most, mint húszéves koromban. Szeretem a kalan-

dokat, és az öregedés számomra kaland.” – így vall 

magáról Nemes Ödön jezsuita szerzetes nyolcvannégy 

éves korában a Párbeszéd az öregséggel című interjú-

kötetben. Boldogok azok, akik ezt elmondhatják ma-

gukról. 

Hasonló mondanivalót tartogat számunkra Jack 

Lemmon utolsó filmje, a Leckék az életről (1999), 

amely egy igaz történetet dolgoz fel. Csodálattal te-

kinthetünk egy szívvel-lélekkel megélt élet gazdagsá-

gára, amely minket is egyenget, megtart, változásra, 

önvizsgálatra késztet. 

Ugyancsak elgondolkodtat az Our souls at night 

(2017) című film is, amely két idősödő, magányos 

ember kapcsolatát mutatja be. Két kiváló színész, Jane 

Fonda és Robert Redford nyolcvanéves korukban vál-

lalják el ezt a szerepet, és visszafogottan, méltóságtel-

jesen mutatják be, milyen elvárások, megítélések, le-

hetőségek közepette élnek idős emberek. Vajon hagy-

juk mi, fiatalabbak, hogy idős hozzátartozóink éljék a 

személyes életüket, vagy úgy gondoljuk, nincs más 

dolguk, mint hogy segítsenek minket, amiben csak 

lehet? Vajon az idős, egyedülálló emberek fel merik 

vállalni érzéseiket, igényeiket, és aszerint alakítani az 

életüket, vagy azt teszik, amit elvárnak tőlük: mások 

kiszolgálásában lelik örömüket? 

Mennyi erőfeszítés, szenvedés, felismerés, mennyi 

önismeret, újrakezdés, rugalmasság, mennyi bátorság, 

nyitottság, önbizalom kell ahhoz, hogy szabadon, 

örömmel, szeretettel élhessük az életünket?!  



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 tartalmá-
ért az aláíró személy felelős! 

 

www.gyergyoremete.ro 
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ANYAKÖNYV 

Születés: 

Portik ó-Szabó Nándor 

Portik-Szabó Tamara 

Ivácson-Barát Csaba 
 

Nász: 

Péter Zsolt és Laczkó Ibolya 
 

Gyász: 

Varga Vilmos     1938 

Ferencz Erzsébet    1933 

Laczkó Ferenc    1952 

Portik-Dobos Matild   1925 

Balázs József      1953 

Szabó Péter    1940 

Antal László    1970 

Balázs Mária   1967 

Baricz Margit   1943 

Portik-Dobos Gyula   1976 

Laczkó Brigitta    1934 

Ivácson-Barát Albert   1951 

Nagy-Menyhárt Ilona   1944 

Ivácson-Barát Lajos   1949 

Bakos Péter   1944 

Asztalos Etelka   1935 

Portik Piroska   1948 

Borbély-Bartis Teréz    1952 

Ferencz B. Erzsébet    1937 

Balázs-Fülöp Rozália     1940 

Nagy Rozália      1941 

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 
 

A XVII. század végén Lipót 

(Leopold) császár diplomája megha-

tározta Erdély közjogi helyzetét. Töb-

bek között a tartomány adója háborús 

időben 500000, békeidőben 50000 

aranyforintban volt megállapítva. En-

nek keretében Gyergyóremete adója 

öt köböl búza, 18 köböl zab, 5 szekér 

széna és 22 krajcár volt. Emellett a 

Kabala hágónál épülő erődítménynél 

16 remetei kellett dolgozzon. 

(Székely Oklevéltár VII. kötet) 

Remetei helynevek. A XVIII. 

század (1700-as évek) második felére 

Remetének már kialakult nagyjából a 

településképe. A település- és határré-

szek nevei az idők folyamán alig vál-

toztak. Legfennebb a területek gazda-

sági hasznosítása módosult: szántó, 

kaszáló, erdő vagy beépített rész. 

1864-ban Balás Elek bíró és Nagy 

Ádám jegyző feljegyzéseiben 77 ha-

tárrész és dűlőnév szerepel. A legré-

gibbek 1720-ból vannak a Lórez és 

Laczkók erdeje. 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

ANEKDOTA 

-Itthon van – izé – Toportyán úr? 

–Megbolondult kend? kit keres itt? 

–Hát a doktor úr nem lakik itt? 

-Tán Sárkány doktor urat keresi? 

-Az! az! Sárkány, Sárkány! nem to-

portyán. Tudtam, hogy valami ilyen 

pokolbeli fíreg, de nem jutott eszem-

be, melyik? 

*** 

 

Juhhússal főtt káposztát evett a szé-

kely a fiával. 

– Egyél káposztát is, hisz az jobb még 

a húsnál is! – mondja az öreg a fiának, 

ki csak a húst ette a tálból. 

– Ha jobb volna – mondja a fiú –, 

mind egy béfalófalásig megették vol-

na a farkasok a kertből. 

I 
 

Csak fussatok hát, mint veszett ebek, 

vonítsatok, ha gyilkos éjszaka 

körülkerít a farkasok hada, 

hogy fölkoncolja hitvány testetek. 

 

Hát sírjatok csak csípős könnyeket, 

a végítélet nektek: harsona 

örök pokolra ébresztő szava, 

- az ördög fújja, lelketek felett! 

 

Hogy tudjátok meg, mit tesz egyre égni, 

és eltaszítva tudni: el nem éri 

a bűvös szférát az, ki kárhozott. 

 

És bár lehettél volna, mint az angyal, 

időtlen malmot nyomni lesz sorod, 

mert földre buktál zúzott, sáros arccal. 

 

II 
 

De nincs még késő! Állj fel, hogyha 

estél! 

S ha könnyed sincs már, sírnak fönn a 

szentek 

a lelkedért, mit olcsó pénzen vett meg 

a csábító, - te megcsalt, árva testvér! 

 

Kitárt karokkal várunk, sok keresztény, 

a nagy hajóra, melyet egy cél kerget, 

és egy szél hajt: a végtelen Lehellet, 

ki lángra gyujt, fülünkbe zúgva zeng-

vén: 

 

Ne sírjatok, kiket kivert az élet, 

ti rongyba burkolt, fáradt, hű  

cselédek, 

de tartsatok ki, átölelve tartva 

 

a koldusabbat, azt, ki összetépte 

az életét, - mert ez segít a partra, 

és ez tanít a drága szóra: béke.  

 

PILINSZKY JÁNOS: 
KÉT SZONETT 

« Összeállította LACZKÓ MARGIT-HAJNAL 

 

GYERGYÓREMETE KÖZSÉG  

ÖNKORMÁNYZATA ÉS  

POLGÁRMESTERI HIVATALA  

MEGHITT, ÁLDOTT ADVENTI  

VÁRAKOZÁST KÍVÁN! 


