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ELŐ kép 

« A Step Dance A csoda te vagy című gálaműsora zárta a Balás Gábor Művelődési Ház kulturális évadát. Állva tapsolt a táncosoknak a közönség.  

« Egyedi díszlet, különleges koreográfiák, lüktető 

dallamok, szép népviseletben táncot járó kisgyer-

mekek és fiatalok, felnőttek és idősek a zene és 

a tánc nyelvén köszöntötték karácsonyt.  

Az ötösfogat avagy péntektől - péntekig 

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

     Gyermekkorom közkedvelt filmjei a vad-
nyugati lovas jelenetekkel teletűzdelt filmek 
voltak, amelyekben a befogott lovak által hú-

zott hintó robogott a végtelen sivatagban egy 
bizonyos cél irányába. Egy-egy ló gyeplőjét 
elvágva fogyott az igavonók hada, míg a vé-
gén aztán húzóerő hiányában megállt a hintó.  
Ezek után levonva a végkövetkeztetéseket 
mindenki hazament, majd egy új filmmel kez-
detét vették az események. Újabb lovakat lát-
hattunk, amelyek tovább húzták a szállító 

szerkezetet. 
     Valami hasonló dolog zajlott le december 
22-29 között Gyergyóremete kulturális életé-
ben is.  Az érdeklődők sokasága beült estén-
ként a művelődési ház nézőterére és onnan 
figyelte az eseményeket.  
    Az évzáró műsorok sora vette kezdetét és 

minden előadás után egy lépéssel közelebb 
kerültünk a 2017-es év végéhez. Akár, egy 
szereplők közreműködése által bemutatott 
éves tevékenységi beszámolónak is nevezhet-
nénk, ahol a helyi kulturális élet jelenlegi 
helyzetéről kaphattak összefoglalót az érdek-
lődők. 

     Az öt estét magába foglaló előadássoroza-
tot, december 22-én, pénteken, a 

Gyergyóremetei Ifjúsági Fúvószenekar illetve 
a Fráter György Általános Iskola kórusa és -
Blockföte Együttesének karácsonyváró műso-

ra nyitotta meg. 
Igazi foglalata volt a 2017-es évben zajlott 
ifjúsági fúvós zeneoktatásnak és iskolai kultu-
rális tevékenységnek. Összegzésként megálla-
píthatjuk, hogy jó munkát végeztek. Laczkó 
Gyula, Polgár Szabolcs tanárok és kollegáik 
illetve Trucza Árpád tanár úr munkáját di-
csérték a látottak, hallottak.  

     Pénteken este és éjszaka a Pink 
IndepenDance Tánccsoport vette birtokába a 
színpadot és elkezdődtek a lázas készülődések 
a szombat esti előadásra. 
Nagy Anita tanítványai a délelőtti főpróbát 
követően esti műsorukkal majdnem teljesen 
megtöltötték a nézőtér erkélyét is. A műsoruk-

ban közreműködött György (Portik-Hegyi) 
Lívia. Igazi ráhangolódás volt ez az ünnepre 
és mindnyájan éreztük, hogy egyre fokozódik 
a hangulat karácsony előtt. 
     December 26-án, kedden, karácsony má-
sodnapján ismét György Lívia hangjában 
gyönyörködhetett a közönség.  

(Folytatás az 5.oldalon) 
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JANUÁRI ESEMÉNYEK 
 
 

VII. Családnevek Vetélkedője 
2018. január 6-7 között (szombat-

vasárnap) a Gyergyóremetei Sportcsarnok 
hetedik alkalommal szervezi meg a Csa-

ládnevek Vetélkedője nevű teremlabdarú-
gó bajnokságot. Résztvevő csapatok: Balá-

zsok, Fehérek, Ferenczek, Laczkók, Na-
gyok, Petrédek, Portikok és Puskások. 

A mérkőzések szombaton 17-21 óra között 
illetve vasárnap 13-18 óra között zajlanak. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők. A belépés ingyenes!  

 

 

Kabaré 
2018. január 7-én, vasárnap, 19 órától, 

Gyergyóremetén vendégszerepel a maros-
vásárhelyi Gruppen-Hecc Kabarétársulat. 
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház. 
Jegyek ára: 20 lej. A helyjegyek elővétel-
ben illetve a helyszínen is vásárolhatóak. 

 

 

Szent Margit búcsú 
Gyergyóremete egyházközsége 2018. ja-

nuár 18-án, csütörtökön tartja a csutakfal-
vi kápolna búcsúünnepét. Ünnepi szent-

mise kezdete 11 óra. Ünnepi szónok Böjte 
Csaba ferences testvér. Diákmise kezdete 

9 óra. Helyszín a csutakfalvi  
Szent Margit kápolna. 

 

 

A Székely Góbék 
Gyergyóremetén 

2018. január 21-én, vasárnap, a Balás Gá-
bor Művelődési Ház színpadán vendég-

szerepel a Székely Góbék A kalamajka foly-
tatódik című műsorával. A magas  jegy-

igényre való tekintettel két előadást tarta-
nak. Az első előadás kezdete 15 óra, míg  
a második előadás 19 órától kezdődik. 

Jegyek ára 15 lej. Helyjegyek elővételben  
a művelődési ház igazgatójánál. 

 

 

Bérletes színház 
2018. január 28-án, vasárnap este 19  
órától, a Csíki Játékszín bemutatja  

A kaktusz virága című zenés vígjátékot. 
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház. 
Jegyek ára diákoknak és nyugdíjasoknak 

20 lej, másoknak 30 lej. 
Az előadásra érvényes  
a Cseres Tibor bérlet! 

Az előadást 12 éven aluliaknak nem ajánljuk. 

Kedves falustársunk, 

volt diákunk! 
 

    A Gyergyóremetei Önkormányzat és 
a Fráter György Általános Iskola 
együttműködésében két éve zajló isko-
lafejlesztési program részeként kérdő-
íves felmérést végzünk. Ennek kereté-

ben a remetei iskolában az elmúlt 15 
évben, azaz 2003 és 2017 között nyol-
cadik osztályt végzett diákokat szólítjuk 
meg. A kérdőív az általános iskola el-
végzése utáni oktatási és szakmai élet-
útjukra, családi helyzetükre, valamint a 
remetei iskolában eltöltött évekkel kap-

csolatos véleményükre vonatkozó kér-
déseket tartalmaz. 
     Amennyiben Ön 2003 és 2017 kö-
zött végezte Gyergyóremetén az általá-
nos iskolát, kérjük, 2018. január 14-ig 

töltse ki a kérdőívet. A kitöltők között 
három táblagépet (tabletet) és egyéb 

értékes ajándékokat sorsolunk ki. A 
sorsoláson való részvételhez szükséges 

megadni a kérdőív kitöltésekor a nevet 
és a nyolcadik osztály elvégzésének 

évét. A kérdőív az alábbi internetes 
címen illetve a község facebook oldalán 
érhető el: http://gyergyoremete.ro/

felmeres/index.php?r=survey/

in-

dex&sid=171228&newtest=Y&lang=hu 
 

     Köszönjük a felmérésben való rész-
vételét! 

Üdvözlettel, 

Mastaleriu Erzsébet, iskolaigazgató 
Laczkó-Albert Elemér, polgármester 

REMETE TV 

 ELÉRHETŐSÉGEK:  

 

Turisztikai Információs 
Központ  

Cseres Tibor tér 8/A,  
remete.tv@gmail.com 

 

Tel. 0266 352 382 
 

Ügyfélszolgálat,  

hirdetésfelvétel:   

 

Hétfő– péntek 8.00-16.30 óra 

 

HIRDETÉSEK ÁRJEGYZÉKE 
 

Fizikai személyeknek  

 Hirdetés 1 napra 4 lej  
(mindkét csatornán) 

 Havi bérlet 
(meghatározatlan számú 

hirdetés) 80 lej 
 Gyászjelentés 3 napra  

10 lej 
 Köszönetnyilvánítás  

       1 napra  10 lej 
 

Jogi személyeknek  

 Hirdetés 1 napra 8 lej 
 Havi bérlet 160 lej  
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« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

     „Le roi est mort, vive le roi!” – Valamikor  a francia 

királyság korában ezzel a felkiáltással adták hírül a ki-

rály halálát, és ugyanakkor üdvözölték a megkoroná-

zandó új királyt.  

    I. Mihály román király haláláról és temetéséről a ro-

mán TV-csatornák nagyon sokat közvetítettek. Sokan 

érdeklődnek, hogy milyen kapcsolata volt a romániai 

magyar közösséggel. Erre szeretnék válaszolni néhány 

gondolatban. 

     Előzetesen tudni kell, hogy a királyi család nem románi-

ai származású volt. 1866-ban Cuza-fejedelem lemondása 
után az akkori román politikai elit úgy gondolta, hogy egy 
idegen dinasztiát ültet Románia trónjára. Először a belga 
királyi családból származó Fülöp főherceggel tárgyaltak, de 
ő nem vállalta a királyságot. Végül a nagymúltú Hohenzol-
lern – Sigmaringen német fejedelmi uralkodó család római 
katolikus ágának sarja, Károly főherceg került Románia 

trónjára, I. Károly király néven. 
    A december 16-án eltemetett I. Mihály király és a ma-
gyarság viszonyáról kevés kézzelfogható adat van. Talán, 
ha valamikor a család lehetővé teszi a családi oklevéltár 
kutatását, többet tudhatunk meg. Mihály nem nyilvánult 
meg az országban élő magyar közösség ügyeiben, főbb 
képviselőivel ugyanakkor kapcsolatban állhatott. Termé-

szetesen tudomása volt a magyar közösség és más nemzeti-
ségek problémáiról, hiszen ő maga is többnemzetiségű 
(német, angol, görög, dán) dinasztia leszármazottja. Min-
den bizonnyal a királyi udvarban gondos neveltetésben ré-
szesült, főleg anyja, a görög Ilona által, mellyel felkészült 
az uralkodásra.  
    Hogy konkrétan volt-e a romániai magyar ügyben vala-
milyen álláspontja, nem tudhatjuk. 1940 után személyesen 

ismerte Bánffy Miklós írót, az 1920-as évek eleji magyar 
külügyminisztert. A romániai történetírás még ma is csak 
félve hangoztatja, hogy volt egy nem kormányszintű terv, 

amely szerint Magyarország és Románia perszonáluniót 
hozzon létre és egyidőbe készítsék elő a két ország kiugrá-
sát a német szövetségből. Erről Mihály is tudott, hiszen a 

titkos terv képviselői kapcsolatot létesítettek a királyi ud-
varral. Végül 1944. aug. 23-án a 23 éves Mihály király 
megvalósította azt a kiugrást, amire a 72 éves Horthy Mik-
lós nem volt képes. Igaz, véglegesen elkötelezett politikai 
szövetségeket nem ismer a történelem. A szövetség mindig 
nemzeti öncél, amíg megfelel a nemzeti érdekeknek, de 
hogy hol marad a szövetségi hűség és becsület, erről sokat 
lehetne beszélni. 

    Visszatérve a gondolathoz, 1944 után Mihály király le-
mondatásáig, 1947. december 30-ig, csak dísz, szimbólum 
volt, hiszen a társadalmi berendezkedést Moszkvából dik-
tálták, és az országban állomásozott több, mint félmillió 
szovjet katona. Így mozgástere és választási lehetősége 
nagyon korlátozott volt. 
    Érdekességként említenék meg néhány vonatkozást: Mi-

hály király apjának, II. Károly királynak 1938-1940 között 
személyi sofőrje volt a remetei Ferencz Mihály. (Amúgy II. 
Károlynak volt a világon akkor a legnagyobb régi-autó 
gyűjteménye). 1918-ban ő jött először autóval 
Gyergyóremetére, és a lakosságból a furcsa jármű kiváltot-
ta gúnyolódások és nagy megsértődöttség közepette kellett 
végigfurikáznia a faluban. 

     Az ifjú Mihály, akit gondosan készítettek elő az uralko-
dásra, csak azért is, hogy megmutassa népe iránti elkötele-
zettségét, az érettségijét az ország különböző városaiban 
tette le. Akkoriban minden tantárgyból kellett érettségizni. 
Biológiából Gyergyószentmiklóson vizsgázott a mai Sala-
mon Ernő Líceum elődjében. Akkor járt a Csíky-kertben is.  

     Halálával felerősödtek a lakosságban a monarchista ér-
zelmek. Érdemes volna valamelyik romániai TV-
csatornának közjogi vitát rendezne arról, hogy a köztársa-
sági államformát választó ország lakosságának mi a véle-
ménye a királyság intézményéről. A monarchiák történel-

mét végignézve a polgárok a királyságot legtöbbször úgy 
tekintették, mint rend a rendetlenségben. 
 

« Mihály király, lányát, Margit hercegnőt bízta meg, hogy képviselje a román királyi családot.   

„Meghalt a király, éljen a király!” 

« A román királyi család jó félszázaddal ezelőtt: Mihály király, Anna királyné és gyermekeik 
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1. Remetén minden intézmény műkö-

dött. Ami e mögött az egyszerű mondat 
mögött van, az óriási munka. Nem volt 

zavartalan. Személyzeti gondok, tör-
vénykezési bizonytalanság, anyagi nehé-
zségek, állandó zavaró körülmények. 
Minden igyekezetünkkel azon voltunk, a 
munkatársaimmal együtt, hogy a falube-
liek ezt ne érezzék: minőségi módon 
legyenek kiszolgálva! 
2. Tulajdonrendezés – a község teljes 

belterületén megtörtént az ilyen irányú 
adatgyűjtés, feldolgozás. Birtoklevelet 
kapott 200 család, és közben megválto-
zott a Cezar programon belül az eljárási 
rend. Előnyére változott. Gyorsabban 
fogunk haladni, jobb lesz az emberek-
nek. Erről is január 21-én, a közösségi 

beszámolón, bővebben szólunk. 
3. Területvásár. Állandó feladatunk, 
hogy a beruházások első lépéseként azo-
kat az ingatlanokat megvásároljuk, aho-
vá majd építeni lehet. Idén Komlóssy 
József magánadományából bővítettük a 
leendő fürdő helyét, közpénzből a sport-

bázis területét. Egyik sincs még véglege-
sítve.  
4. Homlokrakodó. Decemberben érke-
zett meg az új JCB 3CX erőgép, ami 
több kiegészítő eszközt tud működtetni. 
Amikor a Számvevőszék az adószintek 
megváltoztatására kötelezett, és azt több 
évre visszamenőleg befizettette, akkor 

ígértük meg ezt a beszerzést. 98%-át 
befizették a remeteiek. Ezt egészítettük 
ki a helyi költségvetésből, és megvásá-
roltuk ezt a gépet, ami előnyös áron bár-

ki által bérelhető lesz a jövőben. 
5. Erdei út. A három Vidékfejlesztési 
Alaphoz letett utas pályázatunkból ez a 

biztos nyertes (még egyre van remény). 
1,5 millió euro értékű, 18 km útról van 
szó. Az Eszenyő dombján fog elhaladni. 
A tulajdonosok nekiláthatnak kipucolni a 
régi út helyét. Az év második felében 
szeretnénk indítani a terepi-kivitelezési 
munkákat. 
6. Víz-, csatorna pályázat. Közbeszerzé-

se elhúzódott és még nincs vége. Az idén 
el kell kezdődjön ez is. Akinek még 
nincs bekötve, ez a szolgáltatás, az jelez-
heti igényét a Redisza-nál. Ez az utolsó 
vonat.  
7. Piac. Elkezdtük a munkát. Az Ex-Plus 
Kft., Péter Attila vezetésével a kivitele-

ző. Három-négy év múlva tervezzük a 
befejezését, ha csak önerőből kell dol-
gozzunk, megvalósítsuk. 
8. Út Eszenyőben. A Román Kormány 
programja keretében alá van írva a támo-
gatási szerződés. Az idén ennek is ér-
vényt akarunk szerezni; 2,96 km út lesz 

megépítve három híddal, 2,3 millió lej-
ből. Ha lesz a programnak folytatása, 
szeretnénk élni a lehetőséggel, ezért idén 
még további terveket készíttettünk. 
9. Bölcsőde. Az építkezés befejezés előtt 
áll, kell érkezzenek két hónapon belül a 
bútorok és felszerelések. Egy új intéz-
ménnyel bővül a falu, aminek a létreho-

zása, engedélyeztetése csak a munkála-
tok átvétele után kezdődhet. Szándékunk 
minél hamarabb indítani. Jelentkezőket 
csak akkor fogadunk az új munkahelyek-

re, ha meg lesznek hirdetve. Az érdeklő-
dők eligazítást a Polgármesteri Hivatal 
titkárságán kaphatnak. 

10. Művelődési ház. Ahogy az előbbi, ez 
is egy uniós projekt által bővült felszere-
lésekkel, hangszerekkel, ruhákkal, me-
lyek segítik az itt folyó munkát, előadá-
sokat. Rövidesen lezárjuk. Várunk min-
den remetei embert a megvalósuló prog-
ramokra, rendezvényekre. 
11. Távhő. December 31-én tettük le 

elektronikusan ezt a pályázatot, ami a 
középületek hőenergiával való ellátását 
célozza és faapríték égetésén alapszik. A 
projekt értéke 20 millió lej. Eredményt 
az év első felében várunk.  
12. Minden civil szervezetünknek és az 

azokban tevékenykedő embereknek kö-

szönjük a közös munkát! Helyszűke 
miatt itt nem lehet mindet felsorolni, de 
gondoljunk a Caritas munkájára, a tánc-
és zene oktatásra, az egész éves kulturá-
lis- és sport programokra, a most induló 
helyi tévére, vagy akár az advent gyer-
tyagyújtásokra. Mindenben minőségre és 

színvonalra törekedett mindenki.  
    Istennek és minden jó szándékú reme-
tei embernek köszönet és hála érte!  

Laczkó-Albert Elemér polgármester  
 
2018. január 21-én, vasárnap, 12.15-

től Gyergyóremete Önkormányzata és 

Polgármesteri Hivatala megtartja a 

2017-es év tevékenységi és pénzügyi 

beszámolóját a központi  Közösségi 

Házban. Erre hívjuk tisztelettel  

a remetei lakósokat!  

2017-ről tizenkét pontban 

« Az új hangszerek avatójára is sor került. A művelődési ház kelléktára egy uniós projekt által felszerelésekkel, hangszerekkel, ruhákkal bővült.  
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(Folytatás 1. oldalról) 
A No Sugar koncertjét, az 
együttesen kívül, zenész 

barátaik és a Camerata Női-
kar énekhangja színesítette 
az előadást. Büszkén láttuk 
annak élő példáját, hogy a 
„saját hazájában is lehet 
valaki próféta”. A falunapi 
szabadtéri koncert után igazi 
élményszámba ment benti 

színpadon hallani Lívia 
hangját . Sok sikert továbbra 
is és adja Isten, hogy még 
sok éven át vihesse előre 
Gyergyóremete hírnevének 
szekerét! 

     A negyedik előadás a 

néptáncot „lovagolta” meg. 
December 27-én, szerdán 
közel 150 fellépővel vág-
tunk neki, feltenni a néptán-
cos év végére a koronát.  

     A nagyok csoportja öt 
tánccal örvendeztette meg a 

zsúfolásig megtelt művelő-
dési ház nézőit. 
Vajdaszentiványi-, pálpataki
-, szatmári-, mezőségi- és 
kalotaszegi táncokat láttunk 
tőlük. A legkisebbek, akik 
közel 50-en voltak, külön-
böző táncokat és gyerekjáté-

kokat adtak elő. 
    A gyergyói táncok sem 
maradhattak el ez alkalom-
mal sem. Vidékünk táncát a 
közepes csoport illetve az 
ifjakból és az idősebb tánco-
sokból összeállított csoport 

mutatta be. Az ifjak csoport-

jától egyéni előadásában ez 
alkalommal egy 
küküllőmenti koreográfiát 
láthattunk. 

    Idős asszonyok népdal-
csokrát illetve György Kató 
néni előadásában Szent Já-
nos napi köszöntőt hallhat-
tuk ezután. 

Nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül, hogy az est koreográ-

fusa, betanítója Rigmányi 
Lajos táncoktató volt. Ezú-
ton is köszönjük neki és 
feleségének Kingának az 
egész éves munkáját, erőt, 
munkabírást, türelmet és 
kitartást kívánva számukra 
az új esztendőben is.  

     Utolsóként a Step Dance 
paripája maradt. Amint azt 
az utóbbi időkben már meg-
szoktuk, ezúttal is egy cso-
dálatos esttel ajándékozták 
meg a gyergyóremeteieket 
2017. december 29-én, pén-

teken. 

Ennél méltóbb finálét talán 
ki sem lehetett volna találni 
évzárásként. 

Már két héttel az előadás 

előtt elfogytak a szabadhe-
lyek és egy második előadás 
lehetőségét is tervezgettük. 
Aztán egy kis variációval 
mégiscsak sikerült megolda-
nunk a helyzetet és csupán 
néhányan kényszerültek 

állva végignézni  a másfél 
órás műsort. De azt hiszem 
azok sem bánták meg, akik 
végig álltak, mert Portik-
Dobos Gabriella és Páll Ist-
ván oktatók igényes munká-
ja és díszlete elsöprő sikert 
aratott a nézők körében.  

Az már csak hab volt a tor-
tán, hogy a záró jelenetben 
táncra perdült az oktató pá-
ros is.  

     Nyolc nap leforgása alatt 
öt előadás, s ha átlagot szá-
molunk, akkor kb. 300-as 

nézőszámot kapunk, ami 
nem kis dolog. 

 
    A 2017-es gyergyóremetei 
kulturális évet lezártuk. A 
szekér néhány napra lovak 
nélkül maradt, de ez csak 

rövid ideig van így, hiszen 
január elején már kezdjük a 
próbákat a nagykorúsító 
farsangi bál nyitótáncára.  

      
   Reméljük a 2018-as évben 
is többször találkozunk 
programjainkon.  

    A viszontlátásra!  
 

 A 2000-ben 
születettek  

nevében 

 
   A 2018-as év közeledtével 
álmélkodva döbbentem rá, 
hogy nemsokára nem csak 
jelképesen válok nagykorúvá, 
hanem felnőttekhez méltó sú-

lyok nehezednek majd a vál-
lamra.  

Első feleszmélésem az önkor-
mányzattól kapott levél olva-
sása során ért, amelyben kö-
zölték velünk, hogy szeretettel 
várnak a nagykorúsító bálra, 

ünnepeltként, illetve megemlí-
tették a legközelebbi közös 
találkozó időpontját. Termé-
szetesen nagy örömmel fogad-
tam a meghívást és alig vár-
tam, hogy osztálytársaimat, 
évfolyamtársaimat újra lát-
hassam.  

     Az első találkozáson, a pol-
gármester úr köszöntött ben-
nünket, elmondta a község 
terveit, gondolatait és a mi 
kötelezettségeinket az elkövet-
kező évvel kapcsolatban. 
Nemcsak a február 3-án meg-

rendezett bálon való részvéte-
lünk fontos nagyon, hanem az 
ezt követő programokon (a 
húsvét alkalmával történő sír-
őrzés, a pünkösdi búcsú során 
a szent kereszt és egyházi kel-
lékek vivése) a segítségünk is. 
Nemsokára kezdődnek a kü-

lönböző táncok oktatásai, 
amelyek szerintem nem csak a 
tánc elsajátításában lesznek 
segítségünkre, hanem ismét 
közelebb hoz egymáshoz ben-
nünket, 18 éveseket.  

     Úgy gondolom, hogy 

végülis az egész bál erről szól, 
mielőtt megtapasztalhatnánk 
felnőttként a zord világ ke-
gyetlenségét, még utoljára 
gyermekként együtt hagyjunk 
felejthetetlen emléket egymás 
szívében. 

 
 

« A színvonalas néptánckoreográfiák Rigmányi Lajos táncoktató éves munkáját dicsérik.  

« A karácsonyváró koncerten iskolánk kórusa és blockflöte együttese is fellépett. 

Az ötösfogat avagy péntektől - péntekig 

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 
« KOZMA DALMA-EDINA 
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     Valamikor 2008 tavaszán-nyarán, ami-
kor kiscsapatban kezdtünk „dolgozni” egy
-egy rövidke koreográfián – bár akkor in-
kább szórakozás volt, mint munka – nem 
gondoltam volna, hogy ilyen messzire 
elérünk, elérek. Egyedül vezetni egy tánc-
csoportot nagy felelősség, óriási ajándék és 
hihetetlen lehetőség. Szerencsére vannak 

őrangyalaim!Az igazság az, hogy nem is 
volt célom, hogy egyszer is, valaha eljus-
son a csapatom – vagy én – egy nemzetkö-
zi táncversenyre vagy nagytermi előadást 

mutassunk be. A cél elsősorban a kikap-
csolódás volt, az ötletek megvalósítása a 
tánc által - együtt. 
    Visszatekintve az elmúlt évekre, jóma-
gam is elcsodálkozom. Hátunk mögött van 

5 teltházas táncgála, 3 karácsonyi gála, 8 
nemzetközi minősítő táncverseny Magya-
rországon és Romániában, megszámlálha-
tatlan felkérés különböző eseményekre, 4 
tánc- és mozgástábor, kirándulások és ren-
geteg emlék. Hihetetlen 10 év.  
    Ez mind nem valósult volna meg a tán-

cosaim nélkül, akik az évek alatt csatlakoz-
tak hozzám. Azok nélkül, akiknek tetszik a 
stílusom; az, amit képviselek a táncművé-
szetben és a mindennapokban. Ezúton 
szeretném megköszönni mindenkinek, aki 
valaha is tagja volt a csapatnak, hisz erőt 
adott arra, hogy folytassam és egyre na-
gyobb álmok születhessenek meg – való-

sulhassanak meg. Köszönöm! 
      Faluról elindulni külföldre, versenyezni 
– óriási kihívás. Úgy érzem, hogy ez egy 
olyan lépés volt az egyesület számára, ami 
hatalmas lehetőségeket adott a fejlődésre, 

úgy egyénileg, mint csapatban. Más itthon 
táncolni a szülőknek, más versenyezni és 
más az is, amikor egy feladatot végzek el a 
táncórán – csak a csapat előtt, a tükör előtt 
magamnak. A felkészülés menete is külön-
bözik, a versenykoreográfia lelkileg is job-
ban hat a táncosra.  
Egy megmérettetés alkalmával, a táncos 

sokat „lát”, és ekkor jönnek rá a gyerekek, 
hogy mit is jelent igazán táncolni, hol he-
lyezkedünk el, mint csapat a táncosok vilá-
gában és milyen egy igazi kihívás, más-

részt pedig önbizalom növelő, amire egy 
táncosnak nagy szüksége van. 
     Az őszi versenyszezon különleges volt 
az egyesület számára, ugyanis nem csak a 
nagyok mutatkozhattak meg, hanem a 

közepes csoportok is. Bár ők kezdőkként 
léptek színpadra – versenyzés terén – fel-
adták a leckét a nagyoknak.  
    A ditrói közepes csapatunk ezüstminősí-
tést kapott, viszont a versenyszám olyany-
nyira tetszett a zsűrinek, hogy különdíjban 
is részesítette őket, megkapták első kupá-

jukat.  
     A remetei közepes csoport táncosai, 
arany minősítésben részesültek és elnyer-
ték a leghangulatosabb karácsonyi koreog-
ráfiáért járó díjat, a verseny fődíját, a Mi-
kulás Trófeát.  
Természetesen a nagyok sem okoztak csa-
lódást. Ők 23-an álltak színpadra (ditrói és 

remetei nagyok) és hiphop - junior - for-
máció kategóriában aranyérmet szereztek. 
Bezsebeltünk még szervezői különdíjat, 
szponzori különdíjat és rengeteg tapaszta-
latot. 

    Büszke vagyok mindenkire, aki ott volt 
és versenyzett, szembenézett a kihívással 
és megmérettetett. De legfőképp köszö-

nöm a szülőknek, akik bíznak bennünk és 
támogatnak minket. 
A versenyre való felkészülés mellett az 
idei karácsonyi előadást sem szerettük 
volna kihagyni, hisz megajándékozni a 
szülőket munkánk gyümölcsével a legjobb 
dolog a világon. 
Igyekeztünk úgy összeállítani a műsort, 

hogy a versenykoreográfiák is szerepelje-
nek a repertoárba, de karácsonyi hangulat-
ban. S hogy egy igazán különleges este 
legyen, a No Sugar zenekar énekesét, Lívi-

át kértem fel, hogy adjon egy keretet ennek 
a kis előadásnak, gyönyörű hangjával. 
Nagy örömömre elfogadta a meghívást és 
nem csak hangjával, de ötleteivel is segített 
az előadás rendezésében. Köszönöm neki 

a közös munkát, feledhetetlen élmény volt 
úgy számomra, mint a táncosok számára. 
Remélem, a jövőben még dolgozhatunk 
együtt.  
Köszönetet jár főtámogatóinknak, a 
Fortrans Detroit Kft-nek és GKL Consul-
ting Group vezetőinek.  

    Végül, köszönöm mindazoknak, akik 
munkájukkal hozzájárultak az előadás 
sikeréhez, a Portik-Bakai Ádámnak a tü-
relmet, Laczkó Ibolyának és édesanyám-
nak a táncos ruháinkat, de legfőképpen 
férjemnek a kitartást és a mérhetetlen türel-
mét. 
     Kívánom, hogy az újévben csupán any-

nyit fejlődjünk és ügyeskedjünk, mint az 
elmúltban tettük, és máris felülmúljuk ön-
magunk! 
 
 

« NAGY ANITA IndepenDance Táncegyesület 

10 év –kihívás és lehetőség 

« A mozgalmas, kihívásokkal telített táncos évet karácsonyváró előadással koronázták meg az IndepenDance táncosai, Nagy Anita oktató irányításával.  

CSOPORT kép 
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     Valahol a keleti tenger partján történt. 
Egy asszonyról szól a történet, akinek férje 
társaival együtt halászott. Így volt ez majd-

nem minden nap. Egyszer azonban nagyon 
hosszú ideig maradtak távol.  A feleség 
egyre növekvő aggodalommal gondolt 
férjére. A tenger meglehetősen viharos 
képet mutatott és egyre nőtt az elemek dü-
höngése. Az asszony a partra sietett, és 
onnan nézett a dühöngő tengerre. Lassan 
beesteledett és a vihar csak nem akart 

szűnni. Néha mintha látni vélte a hullá-
mokkal küszködő halászcsónakot. Vajon 
hogyan segíthetne? Egyszer csak mintha 
ezt súgta volna egy hang aggódó szívében: 
fényt, világosságot, mert másként elve-

szünk! Fölismerte ezt a feleség, de hát 
ugyan mit tegyen? Nem sokáig habozott, 

hanem elsietett és fölgyújtotta a házukat, 
amelyben oly sok boldog évet töltöttek: 
hadd vesszen a ház, csak férje életét meg-
mentse! A fából készült házikó lángra lob-
bant és beragyogta a háborgó tengert. 
Észrevették ezt a halászok és szerencsésen 
partot értek.  

     Szent Család vasárnapján egyházunk is 
a bátor asszony példáját követi. Elénk állít 
egy házikót, egy szeretet tüzében élő csalá-
dot, Jézus, Mária és József szent családját. 
Feléje irányítja a korunk viharos tengerén 
vergődő családok figyelmét, hogy utat 
mutató világosság legyenek. Ferenc pápa 
mondta „ a  Szent Család titka, Jézus hét-

köznapi kapcsolata a szüleivel, a szomszé-
dokkal, a csendes munka és az alázatos 
ima titka. A család titkának megértéséhez 
lépjünk mi is be a Szent Család titkába, 
rejtett életébe. Mert a család az evangéliu-
mi szentség helye, rendes körülmények 
között. Itt jut levegőhöz a nemzedékek em-

lékezete és ereszt gyökeret a továbbhala-
dáshoz. A család a megkülönböztetés he-
lye, ahol az ember ránevelődik arra, hogy 
felismerje Isten szándékát a saját életében. 
De az ingyenesség, a tapintatos, testvéri és 
szolidáris jelenlét helye is, mely arra indít, 
hogy kilépjünk magunkból a másik befoga-

dására.”  
     Napjainkban nagyon sokat foglalkoz-

nak a házasság úgynevezett válságával. 
Keresik a családok széthullásának okait és 
az azt megelőző gyógymódokat. Hivat-

kozni lehetne az ipari forradalomra, a gaz-
dasági viszonyok változására stb. Így aztán 
a házasság szentsége csak kapcsolattá ala-
kul. Ezen a tényen még az sem változtat, 
ha a fiatalok egyházi házasságot kötnek, 
mert ez sem garancia a jó házasságra. Isten 
ugyanis csak akkor adja segítségét, ha az 
Ő szándéka szerint élik házasságukat.  

    Ma az egyik legnagyobb kísértés, hogy 
olyan gyorsan kell házat építeni, olyan 
nagy az igény, olyan kölcsönökbe mennek 
bele a fiatalok, hogy nagyon megviseli a 
házasságukat. Egy házastársi kapcsolatban 
a nő és a férfi kapcsolatát a szeretetben kell 
elmélyíteni. De ha már fiatalon egy pár 

hónap alatt mindent el kell készíteni, akkor 
ez rámehet a kapcsolatra. Úgy kellene 
gondolkodni, mint a történetben az asz-
szony, inkább égjen a ház, inkább lassab-
ban, kevés igénnyel éljünk, minthogy elve-
szítsem a házastársamat.  
     Milyen szép lenne megszívlelni minden 

családnak, amit szent Pál apostol mondott 
a szentleckében: „Öltsétek magatokra az 
irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a 
türelmet. Viseljétek el egymást és bocsás-
satok meg egymásnak, ha valakinek pana-
sza van a másik ellen.” Aztán milyen szé-
pen felvázolta a családban mindenkinek a 
helyét, a szerepét: asszonyok, férfiak, 

gyermekek. Valóban csak úgy lehet bol-
dog egy család élete, ha krisztusi szellem 
uralkodik benne! A keresztény családok-
ban meg kell legyen az egymás iránti köl-
csönös szeretet, de van egy plusz, ami 
nincs meg az Istenben nem hívő családok-
ban: a hit és az ebből eredő jézusi szere-

tet egymás iránt. 

    Így vallott családi életéről, a házastársá-
val való kapcsolatáról egy férj: „Mi egy 
irányba nézünk: a tévé képernyőjére és 
nem egymásra. Ám jobb ez így, mert ha 
egymásra nézünk, veszekszünk. Így közö-
sen szidhatjuk vagy dicsérhetjük a mű-

sort”.  A mai napon minden férj és feleség 
nézzen Jézus és a Szent Család irányába, 

de más szándékkal. Kérje a Szent Csalá-
dot, hogy családja egysége és szeretete 
megmaradjon.  

    A gyerek számára nagyon fontos a szü-
lői példa. A gyermekek a szülőktől látják, 
hogy mit és mennyit olvasnak, költenek 
kultúrára, mennyit sportolnak, kirándul-
nak, dolgoznak, imádkoznak. Barátkoznak 
a természettel vagy csak szennyezik azt? 
Nem utolsó sorban az Istennel való kap-
csolatuk is a családban fejlődik ki. Vagy 

annak ellenkezőjét látják: vallásuk és éle-
tük kettősségét, hasadtságát. Amit a gyer-
mek a szülőtől lát és hall, az modellé lesz 
számára. Ha szentek a gyökerek, akkor 
annak a családnak szentek az ágai is. (…) 
    Imádkozzunk minden családért, hogy a 
krisztusi értékek alapján megmaradjanak, 

a szeretetben fejlődjenek, és Isten áldása 
legyen rajtuk! 
 

Lőrincz Barnabás rk. lelkész   
prédikációja  a Szent Család vasárnapján 

(jelen olvasat szűkített változata az eredetinek) 

„Minden nap gyújtsatok, 

gyertyákat emberek  

égjen a békeláng  

mindenhol már” 
 

    2017. december 21-én a speciális 

csoport, mint minden évben most is 

egy kis karácsonyi műsor előadásával 

köszöntötte a meghívottakat és a szü-

lőket.  

    A műsorunkat a Bojtorján Kará-

csony ünnepén című dalával kezdtük, 

versekkel, közös énekléssel és egy 

kis saját készítésű ajándékkal kö-

szöntötték a gyerekek a jelenlévőket, 

amellyel örömkönnyeket csaltak a 

szemekbe.  

     A közös együttlét a gyertyaláng 

pislákoló fénye adjon hitet, reményt 

és szeretetet.  

« LACZKÓ CSILLA pszichológus, fejlesztő pedagógus 

Az Egyház eredetileg december 29-én tartotta a Szent Család ünnepét, öt nappal karácsony után. Bölcsen tette: ennyi 

idő alatt az embereknek volt alkalmuk együtt lenni, közösen enni, együtt elidőzni az ünnep fényeiben, a családi tűz-

hely melegénél. De ennyi idő alatt jócskán adódott alkalom arra is, hogy megtapasztalják a család kihívásait is. Egy 

együtt töltött hét után sokan inkább a családi tűzfészekben érzik magukat, nyomát sem találva a meghittségnek és a 

fénynek. Nem is szólva azokról, akik a Szent Család ünnepén kirekesztve érzik magukat: akik nem élnek családban, 

nem jól működő családban élnek, vagy gyermekkori emlékeik egy szenvedéssel teli családról szólnak. Nos, ilyen na-

pok után emlékezünk a Szent Családra.  

A családi tűzhely — Szent Család ünnepe  
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Barabás Zsófia - Zenei tehetségeddel viszonylag korán kiemel-

kedtél a község fiataljai közül, ami sok minden újat, szokatlant 

adott számodra.  Ez hogyan alakított téged - mi az, ami igazán 

fontos számodra?  
György (Portik-Hegyi) Lívia - Úgy gondolom, hogy az életem-
ben az első helyen a zene áll. Ez a legfontosabb számomra. 
Ugyanakkor fontos a családom, a barátaim, szeretek időt fordíta-
ni rájuk, a szabadidőmet leginkább velük töltöm el.  
- Mikor figyeltek fel a zenei képességedre és hogyan találtál rá 

a zenére?  

- Ez talán még ovis koromban kezdődött, amikor Mezei Magdol-

na tanító nénihez jártam táncolni a templomtéri iskolába. Ott 
éreztem rá igazán a zene ízére.  I-IV osztályos koromban szíve-

sen eljártam a néptánc és moderntánc foglalkozásokra. Ekkor lett 
nyilvánvaló, hogy van zenei adottságom. Ötödik osztályt már a 
gyergyói Vaskertes iskolába kezdtem, a zene osztályban. Zongo-
rázni, hegedülni, majd gitározni tanultam.  

A helyzet furcsasága, hogy én nem akartam énekesnő lenni, a 
tánc, a mozgás mindig jobban vonzott. VII - VIII-os lehettem, 
amikor a Salamon Ernő Elméleti Líceumban volt egy tehetség-
kutató, akkor énekeltem először közönség előtt. Ugyan nem sike-
rült jól, nem nyertem semmit, mégis ez volt az első ilyen élmé-
nyem. Ezután kerestek meg a régi zenekaromból a srácok, hogy 
próbáljuk meg együtt a zenélést. Ennek folytán úgy éreztem, 

hogy ez irányba is kellene képezzem magam, és így a középisko-
lát Székelyudvarhelyen bel-canto osztályban végeztem. Sok 
énektechnikai dolgot tanultam ott, aminek most hasznát veszem. 
Akkor talán annyira nem tetszett, most viszont belátom, hogy 
nagyon jó dolog, hogy ezt megtanultam.  
- A zenei életből több olyan példát is felhozhatnánk, akinek 

nincs szakképzettsége, mégis zenei pályán van. Szerinted meny-

nyire fontos tanulni is a zenét?  

- Vannak olyan szerencsés emberek, akik zsigerből leénekelik a 

csillagos eget is, én nem tartozom ezek közé. Úgy gondolom, 
hogy azóta a bizonyos első éneklés óta én nagyon sokat fejlőd-
tem, tényleg kellett ehhez a suli, a sok tanulás, gyakorlás, a ta-

pasztalat, a kihívás.  
- Műfajilag hogyan határolod be magad? Mi az, ami közel áll 

hozzád, ami a véredből, a szívedből jön? 

- A pop-rock, amit úgy igazából szeretek énekelni, emellett meg 
musical rajongó is vagyok. Nagyon szeretem hallgatni és énekel-
ni a musical dalokat.  
- Kik a példáképeid a zenében?   

- Janza Kata, Dolhai Attila, Szabó P. Szilveszter vagy Vágó 

Zsuzsi. Rájuk úgy tekintek, mint, akik mindenhol meg tudják 
állni a helyüket. A külföldi előadók közül Lady Gagát szere-
tem, de nem azért, amiért őt úgymond eladják, hanem a zenei 
tudásáért, tehetségéért.   
- Új fejezetet kezdtél a zenei pályádon, amióta a No Sugar zene-

kar tagja vagy. Hogy emlékszel erre a találkozásra?  

- Két éve történt. Épp egy olyan időszakban voltam, amikor az 

akkori zenekarommal a lemondás szélén álltam. Fel akartam 
hagyni a zenéléssel. Úgy éreztem, hogy egyedül nem tudom a 
hátamon vinni az egészet. Egyformán kellene akarjuk, ahhoz, 
hogy jól működjön. Másrészről meg ez sok szempontból hálátlan 
szakma - rengeteg időt, energiát és pénzt igényel. Amíg másnak 
megvan a 8 órás munkaideje és hó végén megkapja a fizetését, 
addig nekem semmi nem volt kiszámítható. A páromtól viszont 

sok biztatást kaptam, hogy ne adjam fel (ő nagyon pozitív kisu-
gárzású ember). Nos, ebben az időszakban kért meg a No Sugar 
dobosa, hogy menjek el egy próbára. Bár előre ódzkodtam ettől, 
végül mégis elmentem. Ezt még egy követte, majd még egy és 
valahogy itt ragadtam.  
- Te hogyan élted meg, hogy része lettél a csapatnak?  

- Megtiszteltetésként, hiszen én még talán hátul gombolós gatyá-
ban jártam, és ők már akkor zenéltek, sok tapasztalattal, munká-

val a hátuk mögött. Soha nem is gondoltam, hogy egyszer velük 
fogok zenélni.  
- Utalsz a korkülönbségre. Ez miként hat a közös munkátokra?  

- Semmiképp nem akadályoz bennünket ez. Én energikusabb 
vagyok, ők érettebbek, tapasztaltabbak. Így tudunk egy jó csapat 
lenni.                                               (Folytatás a következő oldalon) 

« György (Portik-Hegyi) Lívia és a színpad, az ének, a mikrofon összenőttek.  

« Teltház, vastaps fogadta a No Sugar karácsonyi koncertjét Remetén.  

A sok tanulás, gyakorlás meghozta gyümölcsét 
Beszélgetés György (Portik-Hegyi) Líviával (23) , a No Sugar  zenekar remetei énekesével 
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(Folytatás a 8. oldalról) - Hogy kezeled azt, 

hogy ennyi férfi van körülötted? 
- Amikor elkezdtem zenélni, az akkori 

csapattal, mi egy baráti társaság voltunk, 
ugyanilyen felállásban, és már ehhez hoz-
zászoktam. Most meg teljesen az elején 
kezdtük.  Képletesen mondva, ők egy ne-
vet kellett megtanuljanak, én négyet. Meg 
kellett ismerni egymást, össze kellett szok-
nunk. A próbák alatt, a koncertezéskor 
előjön mindannyiunkból a fáradtság, a 

türelmetlenség, ezt a helyén kell kezeljük. 
- Javíts ki kérlek, ha rosszul gondolom, de 

bár a fiúk jó zenészek, jól zenélnek, mégis 

tőled, a te megjelenésedtől függ leginkább 

egy koncert sikere…  

- Meg kell felelni - ez egy nagy felelősség. 
Ha fiúk tévednek, azt a közönség nem 

igazán veszi észre, de ha én butaságot 
mondok, arra rögtön felfigyelnek. Ponto-
san emiatt van az, hogy én mindig jobban 
izgulok. Úgy gondolom, hogy sokat fej-
lődtem ebben és idővel, rutinnal 
méginkább meg tudok birkózni ezzel az 
érzéssel. De a társaim soha nem szoktak 

lekapni az esetleges bakik miatt. Az az 
igazság, hogy nagyon nehezemre esik be-
szélni két dal között. Én nem a szavaim-
mal akarom megmozgatni a közönséget, 
hanem azzal, amit és ahogyan éneklek. 
Mégis meg kell szólalni, ez elvárás a kö-
zönség részéről. Amikor ülős koncert van, 
ahogyan az itthoni is volt, akkor még ne-

hezebb dolgom van. Ekkor senki sincs 
berúgva két sör után, hanem figyelnek 
arra, hogy mit mondok, teszek a színpa-
don. Döntő az is, hogy kinek játszunk. 
Volt olyan koncertünk, ahol csettintésre 
mozgatható közönség volt, akkor nekem is 
könnyebb.   

- Említetted az itthoni karácsonyi fellépé-

setek. Teltházas közönség volt rátok kí-

váncsi. Számodra ez milyen élmény volt? 

- Felemelő érzés volt, bár itthon mindig a 
legnehezebb fellépni. Bennem van egy 
nagy adag megfelelési kényszer. A faluna-
pokon is zenéltünk, akkor is  nehéz volt 

felszabadulni. Úgy élem meg, hogy ha 
máshol zenélünk, nem tudnak megbélye-
gezni, de itthon találkozunk az emberekkel 
az utcán… szóval nem olyan egyszerű ez. 
Egy jó tíz percig rettentően gyomoridegem 
van, aztán meg felfedezem az ismerős 
arcokat, a biztató tekinteteket és megy 
minden magától. 

- A 2017-es év sok új élményt, változást 

hozott a zenekar életében, de a te szemé-

lyes életedben is... 

- A legfontosabb, hogy férjhez mentem... 
- Talán merészet kérdezek - de a te hely-

zetedben egy férj, gyerekek nem akadály 

abban, amit csinálsz? 

- Akár lehetne, de mi a férjemmel úgy 
gondolom, hogy tudunk kompromisszu-
mot kötni, és kezelni ezt a dolgot, és bízom 
benne, hogy akkor fog ez így is működni. 
Amikor még csak ismerkedtünk, akkor 
meg tudtam magamnak engedni azt, hogy 
a zene volt hamarabb, nekem az a fonto-

sabb. Mindig azt vallottam, hogy szerel-
mes még lehetek, de karriert csak egyszer 
építek. Persze most házasként teljesen 
másképp gondolom. De ezt azóta sokszor 
átbeszéltük. Ő is megérti, hogy nekem ez 

az életem, én erre szántam rá minden idő-
met. Lehet, hogy ha most elhagynám a 
család kedvéért, két-három éven belül na-
gyon nagy hiányérzetem lesz.  
- A férjed milyen kapcsolatban van a ze-

nével? 

- Hallgatólagos viszonyban, és talán ez így 

van jól. Szerintem egy zenész egy család-
ban bőven elég! Mindennél fontosabb, 
hogy mindketten ki tudjunk teljesedni ab-
ban, amivel foglalkozunk. Ő is szereti a 
munkáját, élvezi, amit csinál, én is. Ez a 
legfontosabb.  
- A nyáron viszont azt is láttam, hogy be-

segítesz a férjednek a kertészkedésben…  

- Szoktam, persze! Szabadidőmben szíve-
sen segítek neki, így legalább több időt 
tudunk ketten együtt lenni. Egyébként sem 
félek a munkától, sokféle munkát elvégez-
tem már. A dolog nyitja nem az, hogy mit, 
hanem, hogy mennyi ideig kell valamit 
csináljak.   

- A szüleid hogyan vélekednek a zenei 

pályádról?   

- Soha nem szóltak bele. Tőlük azt hallot-

tam mindig, hogy támogatnak az elhatáro-
zásaimban. És ez jó is így, hiszen nem 
tudok felróni nekik semmit. Próbáltak se-

gíteni, amiben csak tudtak, rengeteget ag-
gódtak. Most már ők is látják az ered-
ményt, büszkék rám.  
- Hogy tekintesz a barátaidra?  

- Ezek a kapcsolatok, a barátok, a család 
számomra a megtartó erő. Velük igazán 
önmagam lehetek. Mindegy milyen ruha 
van rajtam, mennyi pénz van a pénztár-

cámban. Azt gondolom, ha nincsenek ba-
rátaink, akkor elfelejtjük kik is vagyunk.  
- A zenélést többször is úgy említetted, 

mint munka, vagy megélhetési forrás. Ez 

az A variáns az életedben. Mi a B? 

- Nincs. Ezért van az, hogy mindent egy 
lapra tettem fel, mert ezt szeretem csinálni. 

Nyolc évet tanultam zenét, nem is értek 
semmi máshoz. Ez az egyetlen variáció, 
nem is tudom, hogyha nem lenne, mihez 
kezdenék. 
- Mennyi idődet veszi fel a zenélés?  

- A téli időszakot, amikor nincs koncert-
szezon, maximálisan kitöltjük próbával. A 

főhadiszállásunk Gyergyószentmiklóson 
van. Ez idő tájt egy hétből legalább öt na-
pot próbálunk. Egy repertoárt megcsiná-
lunk, és nyáron ezt visszük mindenhová.  
- Többnyire itthoni közönségnek játszo-

tok, viszont volt már külföldi fellépésetek 

is. Milyen volt a fogadtatás?  
- Igen, volt. A Cseh Tamás Programnak 

sok mindent köszönhetünk. A magyar 
állam által meghirdetett pályázaton nyer-
tünk kétmillió forintot, amelyet arra fordí-
tottunk, hogy klipet forgattunk, lemezt 
vettünk fel és promováltuk. Ez irányította 
ránk a közönség figyelmét és ennek örü-
lünk. Azt tapasztaltam, hogy a külföldi 

közönség sokkal kíváncsibb, nyitottabb az 
újra, mint itthon. Mi mindenképp azon 
vagyunk, hogy belopjuk magunkat a kö-
zönség szívébe.  
- Hogy látod magad öt év múlva?  

- Nagyon csalóka. Már gyereket is szeret-
nék. Szeretném, ha megmaradnánk a zene-

karral, megjelenne négy –öt lemezünk, 
folyamatos koncertjeink lennének. Sem-
miképp sem szeretnénk elmenni innen, 
még csak nagyobb városba költözni sem. 
Az utazást meg lehet oldani, és végső so-
ron mindannyian szeretjük itthon.  
- Ehhez kívánunk számodra kitartást, sok 

szép zenei élményt!  

- Köszönöm!  
 
 

«Az esküvő ünnepi pillanatait is együtt élte át zenésztársaival.   

Mindannyian szeretjük itthon 

«  Barabás Zsófia interjúja  



    2017 decemberében lehetőségünk  
nyílt arra, hogy ellátogassunk Velen-
cébe, Olaszország egyik legszebb vá-

rosába. Utunk harmadikán kezdődött 
a falu központjából. Néhány óra eltel-
tével már a Suceava-i repülőtéren 
voltunk. Egy kis várakozás és izgalom 
után a repülőgépen ültünk. Az út kel-
lemesen és gyorsan telt, a gép ablaká-
ból csodálatos kilátás tárult a sze-
münk elé. Hamarosan megérkeztünk 

Olaszországba. 
    Egy rövid városnézés után elfoglal-
tuk a szálláshelyünket, amely félórá-
nyi távolságra volt Velence központjá-
tól. Másnap korán keltünk, megregge-
liztünk és vonattal Pádovába utaz-
tunk. A Szent Antal bazilikában meg-

tekinthettük a szent épen maradt 
hangképző szerveit és a sírját is. A 
bazilika csodálatos épület úgy belül-
ről, mint kívülről. Amikor kijöttünk a 
templomból kaptunk egy óra szabad 
időt. Megcsodáltuk az épületeket, 
majd megkóstoltuk az olasz pizzát is. 

Miután letelt az egy óra, visszamen-
tünk Velencébe. Megnéztük a Szent 
Márk teret és a sok híres építményt, 
ami ott található, többek között a 
Szent Márk  bazilikát, a Dózse-palotát 
és a Sóhajok hídját is. A nap végén 
visszaérkeztünk a szállásra.          
    A kirándulás második napján vízi-

busszal hajóztunk a Velence melletti 
két szigetre Muránóba és Buránóba. 
Muránóban az üvegkészítés fortélyai-
ba vezettek be bennünket, míg 
Buránóban megnéztük a csipkeverés 
művészetét, a világhírű színes házakat 
és a ferde tornyú Szent Márton temp-

lomot. Miután visszaértünk Velencébe 
a szigetekről megnéztük Szent Luca 
holttestét, mely csoda folytán a mai 
napig épen maradt. Másnap reggel 
hazaindultunk és délutánra szerencsé-
sen hazaérkeztünk, tele új élmények-
kel, emlékekkel, tapasztalatokkal. 

      Meg szeretnénk köszönni ezt a  
felejthetetlen utat Balázs- Kercsó Atti-
la tanár úrnak és Mastaleriu Erzsébet 
igazgatónőnek, akik nélkül nem jöhe-
tett volna létre ez az utazás, valamint 
minden kísérő tanárnak, akik végig 
velünk voltak és vigyáztak a ránk. 
 

                                                                                          
« LACZKÓ-ALBERT  ANNA és GYÖRGY- SIMON DALMA 
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     A 2017-es év októberében kezdődött 
el, 8 csapat részvételével az őszi-tavaszi 
bajnokság, amelyen egy gyergyóditrói 

csapat kivételével, zömében helyiekből 
álló csapatok küzdenek a bajnoki címért. 
Már az első mérkőzéseken látni lehetett, 
hogy beérni látszik a jövő játékosainak 
kinevelése, ugyanis a legöregebb játéko-
sok helyébe mai „kisöregek” kerültek. 
Olyan játékosok, akiknek már a XXX 
sem idegen szám. 

     A bajnokság mindenki - mindenkivel 
alapon zajlik és fordulónként négy mér-
kőzésre került sor. Most épp a feléhez ért, 
így hát íme egy pár statisztikai adat az 
eltelt hét fordulóról. 
A hat fordulón át vezető Bad Boys csapa-
ta, már csak jobb gólarányának köszönhe-

ti az első helyet, ugyanis épp a hetedik 
fordulóban a Fiatalok csapatától elszen-
vedett 7-6-os vereség következtében, 
pontszámban beérte őket a Big Face csa-
pata. A Fiatalok csapata jelenleg a harma-
dik helyről várja a folytatást, de 4 pont 
hátránya a két előtte álló csapattal szem-

ben egyáltalán nem behozhatatlan. 
     Hét mérkőzés után már nincs veretlen 
csapat, csak amíg a két első helyezett az 
egy vereségén kívül, több pontot nem 
veszített, addig a harmadik helyezett két 
döntetlent is begyűjtött.  
     A gólkirályi címért folyó küzdelemben 
is nagy csatározás folyik. A góllövő listát 

Nagy Zsombor vezeti 22 góllal, aki a B 
osztályban résztvevő fociválogatottunk-
nak is egyik erőssége. Két góllal lemarad-
va, 20 góllal őt követi Balázs István, vala-
mint 19 góljával Csibi András áll a har-

madik helyen. Folytatás a közeljövőben, 
amikor a visszavágókkal folytatódnak a 
csatározások. 

     Ugyancsak a gyergyóremetei sport-
csarnok adott otthont, 2017. december 15
-én a 10 éven aluliak (U10) számára szer-
vezett, Tymbark Kupa névű teremfoci 
vetélkedőnek. 
A hazaiakon kívül Balánbánya és Gyer-
gyószentmiklós  csapatai neveztek be. 
Gyergyóremete csapata, miután 4-1 

arányban legyőzte Gyergyószentmiklós 
csapatát, 0-5 arányban veszített 
Balánbánya csapatával szemben és így a 
torna második helyén végzett. Mivel ez 
volt a körzeti szakasz, a tornagyőztes 
Balánbánya csapata jutott tovább a követ-
kező szakaszra. 

     2017. december 21-én, Gyergyószent-
miklóson vett részt a Fráter György Álta-
lános Iskola 12 éven aluliak (U12) szá-
mára kiírt Tymbark Kupán.  
Ezen a körzeti szakaszon négy csapat vett 
részt és a győztes képviselhette a térsé-
günket egy felsőbb szakaszon.  

Jánosi János tanár úr csapatának eredmé-
nyei: Gyergyószentmiklós – Remete 3-0, 
Remete – Vasláb 7-0 és Balánbánya – 
Remete 6-3. Remete csapata a harmadik 
helyen végzett, míg a tornagyőztes és 
egyben továbbjutó, Gyergyószentmiklós 
csapata lett. 
      A gyerekcsapatokat anyagilag a Fráter 

György Általános Iskolán és 
Gyergyóremete Önkormányzata támogat-
ta, amit ezúttal is nagyon szépen köszö-
nünk. 
 

 Őszi és téli teremfoci hírek Olasz földön jártunk 

«  PORTIK-BAKAI ÁDÁM 



Karácsonyváró  

gyermekkoncert  
 

    Harmadik alkalommal került meg-

szervezésre a karácsonyváró gyermek-

koncert a Zenei Évad keretében, me-

lyen fellépett a Gyergyóremetei Ifjúsági 

Fúvószenekar és hangszeres szólistái, a 

Fráter György Általános Iskola kórusa 

és blockflöte együttese.  

    Az alkalom különlegessége, hogy be-
mutatásra került a közönség számára az 

önkormányzati pályázatból vásárolt új 
fúvós hangszerpark, melynek igencsak 
nagy értéke van, amint Laczkó-Albert 

Elemér polgármester úr köszöntő beszé-
dében is elmondta. Ugyanakkor hangsú-
lyozta, hogy nagy lehetőség minden ta-
nulni vágyó, zenét szerető gyermek szá-
mára ez a hangszerpark. Használjuk sze-
retettel, odafigyeléssel, mindez a fejlődé-
sünket szolgálja, és a közösségért van.    
     Mastaleriu Erzsébet, a Fráter György 

Általános Iskola igazgatónője szólt a 
jelenlévőkhöz. Beszédében kiemelte az 
önkormányzat, az iskola, a szülők, és a 
gyermekek együttműködésének fontos-

ságát. Az iskola támogatja a zenei tevé-
kenységeket, melyek szebbé teszik az 
ünnepeinket. 

     A köszöntő beszédek után a muzsika 
került főszerepbe az est további részé-
ben. A zenekar 10 művet játszott a kon-
certen, melyek az alkalomnak megfele-
lően lettek kiválasztva. Egyéni produkci-
ókkal léptek fel: György Zsigmond-
klarinét, Ferencz Ferdinánd-klarinét, Pál 
Botond-tuba, Román Gergely-tuba, 

Laczkó-Albert Anna-fuvola, György 
Simon Dalma-fuvola, Laczkó Zsigmond 
Richárd-zongora.  
     Az iskola kórusa 5 karácsonyi művet 
énekelt és a blockflöte együttes 3 darab-
bal színesítette, tette változatossá a kon-
certet.  

    Záró akkordként a zenekar és a kórus 
közös produkciójában karácsonyi dalok 
csendültek fel, melyek éneklésébe a kö-
zönség is bekapcsolódott.  
     Köszönet a felkészítő tanároknak: 
Trucza Árpád, Laczkó Gyula, György 
Sándor, Szederjessi Dávid, Siklódi Eme-

se.  Azt gondolom, hogy évről évre sike-
rül mindig egy kicsit színvonalasabb, 
jobb hangulatú koncertet adnunk.  
    Köszönet Gyergyóremete Önkor-
mányzatának az éves támogatásért a fú-
vós oktatásban és a zenei évadban. 
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    A Step Dance Sportklub táncoktatói, Portik-Dobos Gabriella 

és Páll István (képünkön), facebook bejegyzésben fejezték ki 

köszönetüket tanítványaiknak, azok szüleinek, a támogatóknak 

a karácsonyi gálaműsor-sorozatuk kapcsán valamint az egész 

éves tevékenységért, közreműködésért.  
 

 „(…)Az elmúlt hetek fáradtságos, kitartó és megoldani való dolgok-
tól volt zsúfolt. A 8 hetes visszaszámlálás a végéhez ért. (…) Renge-
teg munka, odaadás, alázat, kitartás és természetesen öröm, siker, 
barátság kövezte az elmúlt hetek útját. Kimondhatatlanul hálásak 
vagyunk Nektek, hogy közösen átélhetjük a csodát minden nap. Há-
lásak vagyunk minden kedves Szülőnek, aki a gyerekéért áldozatot 
hoz, hogy könnyedén vettünk minden akadályt, hogy tudjátok és érti-

tek: ez mind Értük van, hiszen a tudást, az élményt soha senki nem 
veheti el tőlünk. Ez formál, tart össze és akaratlanul is megnevel.  
Köszönjük annak a 2000 embernek, akik velünk ünnepeltek decem-
berben, megtiszteltek, hittek és bíztak bennünk. Kevés a szó, ami ki-
fejezné a hálánkat Felétek. 
Köszönjük a települések önkormányzatainak, hogy támogatásukkal 
létezhetünk és álmodhatunk. 
Köszönjük a táncosok nem táncosbeli segítségét, hanem a tenni aka-

rást minden adandó alkalommal. (…)  
Hála, szeretet és köszönet. Legyen csodás új évetek!  
Isten áldjon Benneteket!” 

Sikeresen zárta az évet a Step Dance is 

« Több, mint másfél órás, színvonalas karácsonyváró gyermekkoncerttel zárult a művelődési ház Zenei Évada.   « POLGÁR SZABOLCS  zenetanár 



Képes Vagyok 
Gyergyóremete község  

havonta megjelenő lapja 
 

Kiadó 

Gyergyóremete  
Önkormányzata és  

Polgármesteri Hivatala  
 
 

Szerkesztőségi tagok:  

Barabás Zsófia 

Laczkó Margit-Hajnal 
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.  Az újság  

a www.gyergyoremete.ro  
honlapon is olvasható. 
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ANYAKÖNYV 

Születés 
 

 Molnár Eszter 
Nistor Ráhel 

Szabó Viktória 
Laczkó Zsanett 

Balázs- Kercsó Sára 
Laczkó- Zsiga Orsolya 

Portik Dávid 
 

 

Gyász 
 

Borbély Dénes   1946 
Szabó Juliánna   1934 
Szabó Vilmos    1932 
Balázs Matild   1923 
László József  1950 

Borbély Péter    1940 
Laczkó Brigita   1927 

Petréd Magdolna   1953 
 

2017 éves anyakönyvi  

adatok alapján  
Születés : 49 

Házasságkötés: 29 

Haláleset: 80 

ANEKDOTA 

KÖR kép 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

TUDJA-E, HOGY? 
     
    Remete, Ditró és Szárhegy vezetősége 
1661 tavaszán megegyezett, hogy a remetei 

határban levő makkos erdőt közösen fogják 
használni. Felmérve a makktermést, egyenlő 
számú sertést hajthatnak ki oda, de fáját csak 
a remeteiek használhatják. 
    1674-ben Remete és Szárhegy bírói meg-
egyeztek, hogy a Nagyrétet egyenlően el-
osztva vetéskerttel veszik körül. Az ottani 
erdőlést betiltották, a kihágásokra 12 forint 

büntetést róttak, és az ott talált marhákat 
pedig elkobozták. Ugyancsak megegyeztek 
abban, hogy Égettfa nevű területet a remete-
iek pásztorral vagy kerttel fogják védeni a 
szárhegyiektől, de lehetővé téve nekik egy 
kijelölt részen való legeltetést. 
 

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal  

    A székely sapka nélkül áll a nagy hideg-

ben az utcán. Arra jön a komája: 

- Hallja, kend, mit áll itt hajadonfőtt ebben a 

hidegben? 

- A házban ráncba szedtem az asszonyt, 

most meg kéne egy bátor ember, aki ki mer-

né hozni a sapkámat.  

     A karácsonyi ünnepkör advent első 
vasárnapjától vízkereszt ünnepéig tartó 
időszak, amely felöleli a karácsonyi 

készülődést és ünneplést, valamint az 
azt követő periódust.  
    Az ünnepkörre nagyon sok ünnep 
esik, melyek egy része nem kapcsoló-
dik a karácsonyhoz. A jelentősebb ün-
nepek között van az adventi időszak, 

András napja, Borbála napja, Mikulás 
ünnepe, Luca napja, szenteste, kará-

csony, aprószentek ünnepe, Szent Csa-
lád vasárnapja, szilveszter és újév, 
Szűz Mária istenanyaságának ünnepe, 
végül vízkereszt. 
    A karácsonyi ünnepkör a római kato-
likus liturgiában megjelölt időszakok 
közé tartozik, a húsvéti mellett az egy-

házi év egyik nagy ünnepkörének szá-
mít, amely Jézus születését, a megteste-
sülés misztériumát ünnepli. Két leg-
főbb ünnepe a karácsony és a vízke-
reszt. A második vatikáni zsinaton ho-
zott döntés értelmében 1969 óta advent 
első vasárnapjától egészen a vízkereszt 
utáni első évközi vasárnapig tart. 

« Adventi gyertyagyújtás - adventben hétről-hétre együtt 

ünnepelt a közösségünk. Együtt imádkozott, együtt énekelt. 
           „Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben, 

           Lángja lobogjon elevenebben! 

           Ami vagyok és mind, ami az enyém,  

           tartsd a kezedben, igazi helyén!”  

ÜNNEPRE HANGOLÓ 


