Gyergyóremetei

KépesVagyok

2017. január ~ XI. évfolyam, I. szám, 12 oldal

Havonta megjelenő községi lap

www.gyergyoremete.ro

ELŐ kép
Februári események » 2.o
Új igazgatók az iskola élén » 4.o
Téli Találkozó » 4.o
Az életszentség titka » 5.o
A csutakfalvi közösségi ház
szolgáltatásairól » 7.o
SPORTkép » 8.o
Könyvbarátok figyelmébe »9.o
Megjelent a Gyergyói Szemle
II. száma »9.o
Beszélgetés Ivácson László néptáncossal,
művészeti vezetővel » 10. o
A cigányságról (1.rész)» 11.o
Anyakönyv »12. o

« A népes hallgatóság érdeklődéssel fogadta a Gyergyóremete Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala által tartott éves beszámolót.

Tevékenységi és pénzügyi számadás
Gyergyóremete Polgármesteri Hivatala és
Helyi Önkormányzata január 22-én, vasárnap tartotta meg szokásos évi beszámolóját.
Laczkó-Albert Elemér polgármester elmondta, hogy ez egy tulajdonképpeni számadása az intézménynek, ez vezetett az esemény átnevezéséhez.

« Borboly Csaba megyei tanácselnök a további
együttműködések lehetőségeit hangsúlyozta.

A tevékenységi beszámolót Bende Sándor,
parlamenti képviselő, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, valamint Portik Edit-Erzsébet megyei tanácsos, vendégmeghívottak indítottak, akik egybehangzóan
a remeteieket dicsérték és köszönetet mondtak támogatásukért és a közös munkáért.
Mincsor Erzsébet, a helyi RMDSZ tanácsosok vezetője összefoglalta az RMDSZ tavalyi munkásságát megköszönve a remeteiek
komoly melléállását a választások alkalmával.
Pál Gizella, községi jegyző vezette be az
önkormányzat tevékenységének bemutatását.
Eszerint a 16 tanácsülésen összesen 102 határozat született. Számszerűsítve nem tűnik
nagy számnak, ám annál nagyobb és fáradságosabb munkát von maga után. Ez vonatkozik a polgármesteri hivatalban történő általános tevékenységre is, amit a több, mint
18000-es iktatás tükröz.
A jegyzőasszony pozitív példaként hozta

fel és köszönte meg azon ügyfelek türelmét
és hozzáállását, akik az ügyfélfogadási programot betartva, fegyelmezetten járnak el a
Községházán.
Az anyakönyvi tevékenység kapcsán két
dologra hívta fel a figyelmet: a házasságkötést megelőző 10. napon (csütörtök) jelenjenek meg a felek az anyakönyvezetőnél! A
hagyatékolási procedúrát indítványozzák az
érintettek - felszólítás nélkül - az elhalálozást
követő egy éven belül (csak rendezett papírok esetén lehet hagyatékolni).
A jegyző mindenben a törvényességért
felel (tanácsi határozatok, polgármesteri rendeletek, cégek bejegyzése, szociális tevékenység stb.). A feladatokat megosztva Nagy
-Menyhárt Szidóniával végzik.
Beszámolójából további három dolgot
emelünk ki:
1. bérleti szerződést csak mindkét fél egyidejű jelenlétében lehet aláírni, felbontani.
2. A házi beteggondozók létszámának megállapítása költségvetés függő. Túljelentkezés
esetén várólistára helyezzük el az ilyen kéréseket.
3. Bírósági ügyekben (tulajdonjogi, szociális
stb.) Rippel Eliza jogi tanácsadóhoz bizalommal lehet fordulni, aki minden második héten, szerdán a polgármesteri hivatalban fogad
ügyfeleket.
Folytatás a 6. oldalon

KÖRkép
Februári események
Túl a vízen - lemezbemutató
2017. február 11-én, szombaton,
este 18 órától bemutatásra kerül
a Túl a vízen című gyergyói
zenegyűjtemény lemeze,
a közreműködő
zenészek, énekesek és Dsupin Pál
gyűjtő jelenlétével. Helyszín
a Balás Gábor Művelődési Ház.
Teremlabdarúgás
2017. február 11-12 között (szombat
-vasárnap), a helyi sportcsarnokban
megszervezik a Családnevek
Teremfoci Vetélkedőt.
Előadás a Házasság Hetén
A Házasság Hete keretében, a
remetei családos közösségének
szervezésében, 2017. február 17-én,
pénteken, 19 órától
Házasság=Elköteleződés=
Boldogság?
címmel Hideg Júlia és férje, Csaba
beszélgetéssel egybekötött előadást
tart a Szent Anna Szoc. Házban.
Erre az alkalomra várnak,
hívnak házaspárokat!
Teremlabdarúgó
Megyei Bajnokság
2017. február 19-én, vasárnap,
9 órától, Gyergyóremete lesz a
házigazdája a Teremlabdarúgó
Megyei Bajnokság gyergyói körzeti
szakaszának. Az egész napos
tornán 5 gyergyói település felnőtt
teremfoci csapata vesz részt.

Békéscsabai baráti jobb
Igaz, még a tavaly december elejére
terveztük a programot, ám, ami késik,
nem múlik, tartja egyik közmondásunk.
Így aztán január 27-én, pénteken
este elérkezett a várt pillanat, amikor
fogadhattuk Békés megyei vendégeinket.
Farkas Tamás barátunktól jött az ötlet,
hogy hozzunk födél alá két találkozót.
Egyet itt Gyergyóremetén, egy másikot
pedig Békéscsabán. Úgy is mondhatjuk, hogy Békéscsabáról nyújtottak egy
baráti jobbot és azt mi elfogadtuk, s
majd viszonozni szeretnénk. A Tabán
Táncegyüttes tagjaiból álló vendégeinket a Sirülő Néptánccsoport táncosai és
családjaik fogadták és szállásolták el.
A szombati napon magyarországi
vendégeink a Szent Anna tóhoz látogattak, ahol kihasználták a székelyföldi
havas tél nyújtotta szórakozási lehetőségeket és estére tértek vissza. Aztán
következett a vasárnap.
A szállásoló családokkal együtt töltött
délelőtt jól jött levezetésként az előbbi
két fárasztó nap után illetve jó ráhangolódás volt a délutáni néptáncos főpróbára, majd az est követő fellépésre.
Ahogy közeledett az este egyre feszültebbnek éreztem magam, mert azzal a
meggyőződéssel voltam, hogy vendégeink egy nagyszerű műsorral fognak

meglepni és kérdés volt, hogy ezt mi
egy teltházas lelátóval fogadjuk-e.
Aztán, mint majdnem mindig falus társaim ezúttal sem hagytak cserben, és
ráéreztek arra, hogy ezt a táncműsort
kár lenne kihagyni. Teltházas nézőtér
fogadta az est fellépőit és érezni lehetett, hogy ezen az estén egyszerre dobban a békés megyeiek és a
gyergyóremeteiek szíve.
Az azt követő bő egy órában pedig a
színpadon egy olyan fergeteges műsort
láthattunk, amely egy profi táncegyüttesnek is becsületére vált volna. A közönség pedig perceken át tartó vastapssal jutalmazta a produkciót.
A műsort követően közös vacsorán vettek részt a vendégek és a vendéglátó
családok, majd búcsút intve elindultak
haza.
Most már a labda a mi térfelünkön
van. Március végén a vendéglátókból
vendég lesz és a vendégből vendéglátó.
A felénk nyújtott baráti jobbot elfogadva nem csak barátságot fogadtunk el,
hanem felelősséget is vállaltunk. Felelőséggel tartozunk közösségünk előtt
azért, hogy Gyergyóremetét a lehető
legjobban képviseljük.
Isten éltesse sokáig partnerkapcsolatunkat és hozzon bő termést ez az újabb
embercsoportok közötti kapcsolat.
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

Gyergyói Idősek Farsangja
2017. február 21-én, kedden lesz a
Gyergyói Idősek Farsangi Bálja.
Helyszín a központi közösségi ház.
Nagykorúsító Farsangi Bál
2017. február 25-én, szombaton
lesz az 1999-ben születettek
nagykorúsító bálja. a központi
közösségi házban.
Házassági évforduló
2017. február 26-án,
farsangvasárnap, a 11 órás
szentmisén ünneplik a kerek
házassági évfordulósokat.
Helyi farsangbúcsúztató
2017. február 28-án, kedden 15
órától, a Balás Gábor Művelődési
Ház és a REMISZ megszervezi a
helyi farsangbúcsúztatót. Tervezett
útirány utcái: Falu-Bernád-GödrösBalás Gábor-Cseres Tibor tér.
« A remetei közönség teltházzal fogadta és perceken át tartó vastapssal jutalmazta a békéscsabai Tabán Táncegyüttes produkcióját.

KÖZ kép
1. Gruppen Hecc kabaré
2. A Csíki Játékszín 2. bérletes előadása - Tisztelt Ház
3. Árpádházi Szent Margit búcsú
4. Az Amabile Trio koncertje
5. A Tabán (Békéscsaba) Táncegyüttes fellépése
12. Családnevek teremfoci vetélkedője
6. Túl a vízen - CD bemutató

Balás Gábor Művelődési Ház
Balás Gábor Művelődési Ház
Csutakfalvi kápolna
Balás Gábor Művelődési Ház
Balás Gábor Művelődési Ház
Gyergyóremetei sportcsarnok
Balás Gábor Művelődési Ház

2017. január 8.
2017. január 15.
2017. január 18.
2017. január 28.
2017. január 29.
2017. február 11-12.
2017. február 11.

Gyergyóremetei sportcsarnok

2017. február 19.

Közösségi Ház
Közösségi Ház
Szent Lénárd plébániatemplom
Gyergyóremete
Gyergyóremete község több pontján

2017. február 21.
2017. február 25.
2017. február 26.
2017. február 28.
2017. március 15.

Balás Gábor Művelődési Ház

2017. március 19.

15. bérletes előadása

Balás Gábor Művelődési Ház

2017. március 21.

16. Gyergyóremetei Ifjúsági Lelkinap
17. Cseres Tibor Nap
18. Húsvétvasárnap***
19. Határkerülés
20. XIII. Remetei Ifjúsági Napok ( RIN - 2016).
21. XIII. Gyergyóvidéki Ifjúsági Néptánctalálkozó

Plébánia hittanterme
2017. március 25.
Fráter György Általános Iskola és környéke 2017. március 31.
2017. április 16.
A község területe és határai
2017. április 17.
Balás Gábor Művelődési Ház
2017. április 21 - 23.
Balás Gábor Művelődési Ház
2017. április 23.

Teremlabdarúgó Megyei Bajnokság - körzeti szakasz

7. (felnőttek)
8. Gyergyói Idősek Farsangi Bálja
9. Nagykorúsító Farsangi Bál 2017
10. Házassági évfordulók
11. Helyi farsangbúcsúztató
13. Európa tavasza (emlékezés az 1848-as szabadságharcra)
Az elveszett mesekönyv - 10 éves a Step Dance

14. Gyergyóremetén

A Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági- és Gyermekszínház 2.

Gyergyóremete
22. Búzaszentelés
Szent Lénárd plébániatemplom
23. Elsőáldozás
24. VI. Gyergyómedencei Gyermek- és Ifj.Színjátszó Találkozó Balás Gábor Művelődési Ház
Az alszegi Szent Rita kápolna
25. Az alszegi templom búcsú ünnepe
26. Pünkösdvasárnap***
Hegyesbükk
27. Hegyesbükki Találkozó
Kicsibükki kápolna
28. Kicsibükki Örökimádási nap
Fráter György Általános Iskola tornaterme
29. IX. Gyergyóremetei Modern- és Társaságitánctábor
Szt.Anna Szoc. Központ és a műv. ház
30. Gyergyóremetei Ifjúsági- és Gyerek Fúvóstábor
Gyergyóremete központja
31. XVIII. Gyergyóremetei Falunapok
Gyergyóremetei sportcsarnok
32. Kardvívó Tábor
Csutakfalvi Svájci Ház és környéke
33. VI. Hagyományőrző kézművestábor
Autók
megáldása
A központi és a csutakfalvi templom
34.

35. 50 évesek kortárstalálkozója
36. XI. Csutakfalvi Svájci Napok
37. VI. Gyergyói Tánc és -Zenetábor
38. Csutakfalvi Örökimádás
39. 40 évesek kortárstalálkozója
40. 60 évesek kortárstalálkozója
41. Kicsibükki Szent István búcsú
42. Főegyházmegyénk búcsúünnepe
43. A Magyar Népmese Napjának megünneplése
44. Központi Örökimádási nap
45. V. Gyergyóremetei Gazdanapok
46. Szent Lénárd búcsú
47. V.Gyergyói Népzenészek Találkozója
48. Közös gyertyagyújtás advent vasárnapjain (I. vasárnap)

2017. április 23.
2017. május 14.
2017. május 19-20.
2017. május 22.
2017. június 4.
2017. június 10.
2017. június 22.
2017. július 3-8.
2017. július 3-8.
2017. július 8-9.
2017. július 10-15.
2017. július 17- 22.
2017. július 24.

Gyergyóremete központja és a Csutakfalvi
2017. július 29.
Közösségi Ház
Csutakfalvi Svájci Ház és környéke
2017. augusztus 5-6.
Gyergyóremete
2017. augusztus 7-12.
Csutakfalvi Szent Margit kápolna
2017. augusztus 11.
Gyergyóremete központja és a közösségi ház 2017. augusztus 12.
Gyergyóremete központja és a Csutakfalvi
2017. augusztus 5.
Közösségi Ház
Kicsibükki kápolna
2017. augusztus 19.
Gyulafehérvár
2017. szeptember 29.
Csutakfalvi Közösségi Ház és -iskola
2017. szeptember 29.
Szent Lénard plébániatemplom
2017. október 14.
Központi nagypálya
2017. október 21-22.
Szent Lénárd plébániatemplom
2017. november 6.
Balás Gábor Művelődési Ház
2017. november 26.
Központi park
2017. december 3.

52. Közös karácsonyfa-díszítés
53. Évzáró néptáncgálaműsor

Községközpont

2017. december 24.

Balás Gábor Művelődési Ház

2017. december 26.

54. Évzáró műsor a Pink Tánccsoporttal
55. A Step Dance helyi csoportjainak évzáró gálaműsora

Balás Gábor Művelődési Ház

2017. december 27.

Balás Gábor Művelődési Ház

2017. december 29.

KÖZkép
Új igazgatók az iskola élén
Maștaleriu Erzsébet igazgatónőt kérdeztük

Országos szinten váratlan, mondhatni fordulatos törvényi intézkedések következménye volt az
iskolaigazgatók év végi versenyvizsgáztatása
illetve kinevezése.
Községünk iskolája sajátos besorolás alá esett,
mivel a volt iskolavezetők nem versenyvizsgáztak, így, szintén a törvényi előírásoknak megfelelően, a remetei pedagógus közösség titkos
szavazással Maștaleriu Erzsébet magyar szakos
tanárnőt bízta meg a remetei tanintézmény
vezetésével, illetve Laczkó Zsuzsanna biológia
szakos tanárnő tölti be az aligazgatói feladatkört. Maștaleriu Erzsébet igazgatónőt kérdeztük, aki elmondása szerint akkor tud részletesebben nyilatkozni, ha majd négy évre terveznek.

Téli Találkozó 2017
Szombaton, január 28-án verőfényes napsütés fogadott bennünket a
Gyergyóditróban megrendezett Téli találkozón. Iskolánk két csapattal
nevezett be a versenyre, amelyen különböző területeken mérték össze
ügyességüket, tudásukat, kreativitásukat.

- Mennyire érte felkészülten ez a megbízatás?
- A törvényi intézkedések nem kedveztek a
gyermek-pedagógus-szülő hármasfogatnak, így
nem év végén, vagy legalább félév végén került
sor a kinevezésre, hanem tanév közben. Ez a
helyzet kisebb nagyobb zavart okozott minden
érintett iskolában. A feladatra nem mondhat« A Ditróban megszervezett Téli Találkozó remetei résztvevői - magas egyéni teljesítmény és csapatmunka volt a siker záloga.
nám, hogy fel voltam felkészülve, mert tanév
közben a tanításra összpontosítottam.
Elért helyezések:
Az összesítésben a Fráter György Általános Iskola diákjai II. helyezést ér- A kinevezés meghatározott időre szól. Ez
Fráter
György
Általános
Iskola
tek el. Felkészítők: sport - Mincsor
mennyire gátolja Önöket a tervezésben?
Béla és Jánosi János, elmélet Puskás

Elméleti
vetélkedő
III.
helyezés:
- A kinevezés augusztus 31-ig, vagy a legközeTünde és Istók Tímea, hószobrászat
Laczkó
Adrienn,
Laczkó-Albert
lebbi versenyvizsga időpontjáig szól. Ezért nem
Szabó Attila, rajz György-Rózs Margit
Anna,
Balázs-Fülöp
Edina.
titok, hogy beiratkoztunk továbbképzésekre,
és Barabás Zsófia. Segítők: Maștaleriu

Sí:
Laczkó
A.
Szabolcs,
Tóth
Eszamelyek szükségesek, hogy jelentkezhessünk az
Erzsébet, Laczkó Zsuzsanna és Puskás
ter
igazgatói versenyvizsgára. Addig nem kívánunk
hosszú távú célokról, tervekről beszélni. Igyek-  Szánkó II. helyezés: Molnár And- Imre.
A találkozó utolsó momentuma a
rea, Barabás Laura
szünk alázattal megfelelni a feladatoknak, legközös
ebéd és a díjkiosztás volt, vala
III. helyezés: Molnár Csajobb tudásunk szerint.
mint
a
staféta átadása a dobogósoknak,
ba, Nagy Roland
azaz a szárhegyi Bethlen Gábor Álta- Bár a pedagógusközösség volt, aki választott,  Hódeszka I. helyezés Balázs Tas
mégis nem mindenben volt egyöntetű ez a dön-  Korcsolya II. helyezés: Barabás
lános Iskolának.
tés. Hogyan sikerül a különböző meglátásokat
Az elért eredmények mellett talán a
Kinga, Portik Hunor Dániel
egységessé tenni?
legnagyobb sikert az jelentette, hogy
 Hószobrászat II. helyezés: Fehér
- Erről azt gondolom, hogy a pedagógusoknak
ezek a ditrói, szárhegyi, remetei gyereBotond, Balázs K. Hunor, Portik
egy közös céljuk kell legyen, amikor a gyermekkek szombati napjukat nem a számítóRichárd
ről, tanításról, iskoláról beszélünk, gondolkogép előtt töltötték, hanem a friss leve Rajz I. helyezés: Ferencz Dorottya
dunk: legyen rend, fegyelem, tanulás, ezek után
gőn sportoltak és hóból formáztak
a jó eredmény. A fontos az, hogy mindenki vécsigacsaládot, nyuszit, teknőst.
gezze a feladatát a tőle telhető legjobban, a gyer- Balás Jenő Általános Iskola
 Elméleti vetélkedő I. helyezés:
« ISTÓK TÍMEA és PUSKÁS NOÉMI TÜNDE
mek viselkedjen jól és tanuljon jól, a szülő táIvácson Boglárka, Burján Angella ,
mogassa minden jó törekvésében a gyermeket
László Tivadar
és a pedagógust, a pedagógus neveljen és oktas
Sí I. helyezés: Csibi Tihamér
son, a személyzet a saját feladatát végezze, így a
Brassai Andrea Nikoletta
különböző meglátások nem okozhatnak fejtö
Szánkó:
Caia Adorján, Balázsrést.
Ruszka
Nikoletta
Noémi
Addig szeretnénk a törvényeket betartva végez
Hódeszka:
Kis
Mózes
ni a munkát, alázattal, jó kapcsolatot ápolva a
 Korcsolya: Góga Tihamér, Bakos
szülőkkel, az Önkormányzattal, tanfelügyelőAnita
séggel, az egyházzal, civil szervezetekkel. Bízom a Fennvalóban, hogy ha elbizonytalanod Hószobrászat I. helyezés: László
nánk, vagy segítségre lesz szükségünk, akkor
Klaudia, Petréd Árpád Ferdinánd,
Puskás Péter
kirendeli számunkra a segítséget, bátorítást, jó
szándékú, segíteni tudó emberek
 Rajz II. helyezés: Balázs Kamilla
« Barabás Zsófia
által.

ÉLETkép

2017. január 18-án Árpádházi Szent Margit ünnepén tartották a csutakfalvi kápolna búcsúját. A diákmisét követően a szentmisét
bemutató papság és az ünneplőbe öltözött közösség Ilyés Lehel lelkipásztor elmélkedése révén az életszentségre buzdította a jelenlévőket,
amely csak nagy erőfeszítések árán érhető el. Az alábiakban a prédikáció szövegét tesszük közzé.

Egy domonkos szerzete testvér gyakran azon elmélkedett,
hogy hogyan lehetne Istennek tetsző, szent életet élni. Egyetlen
vágya ez volt: megtudni az életszentség titkát. Egy alkalommal
álmában jelenése volt. Egy könyvet látott, amely arany betűkkel volt írva. Egy hang szólította meg: „Testvér! Kelj fel és
olvasd!” A testvér rögtön felkelt és elkezdte olvasni a könyvet,
amelyben ez állt: „Az életszentség titka: Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.”
A jelenés befejeződött és a könyv azonnal eltűnt. A testvér megébredt álmából és rögtön ismételni kezdte a szavakat, nehogy
elfelejtse azokat: Istent szeretni, magamat megvetni, senkit
meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. És ez a szerzetes egy
alkalommal elmesélte ezt a jelenést Margitnak. Margit pedig
szívébe véste a szavakat és életre váltotta azokat.
Senki sem születik szentnek, mert a szentek nem születnek,
hanem azzá lesznek. Az igazi szentek csak nagy erőfeszítések
árán lesznek szentek. Margit sem született szentnek. Királylánynak született. Egy olyan király lányának, aki országa megmentéséért Istennek ajánlotta fel őt. Egy olyan király lányának,
aki egy kedvező politikai helyzet érdekében évekkel később,
országa biztonságáért férjhez akarta adni őt. Mintha apja elfelejtette volna, hogy Margit élete ajándék… egy Istennek odaajándékozott élet. Az ajándékot pedig nem szoktuk visszakérni. Vagy igen?
Ne önmagadért keresd az Istent, hanem önmagáért! Ne önmagadért szeresd az Istent, hanem önmagáért! Istent szeretni…
magamat megvetni… Ne a saját érdekeim vezessenek az Istennel való kapcsolatomban. Ez veszélyes játék: magamat
szeretni - Istent megvetni. Azt tenni, ami éppen nekem jó,
ami az én malmomra hajtja a vizet. Vannak olyan emberek,
akik azt hiszik, hogy az Istent keresik, pedig önmaguk keresésével vannak elfoglalva. Vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogy az Istent szeretik, pedig önmaguk szeretetével vannak elfoglalva. Önmaguk reklámja a lényeg. A saját jóléte és
biztonsága - a saját jólétem és biztonságom a lényeg. Aki folyton elmeséli, hogy milyen vallásos (mennyit hallgatja a Mária
Rádiót), hogy milyen jó a kapcsolata az Istennel (milyen sokat
imádkozik), hogy ő az, aki odaajándékozta a lányát az Istennek. Ő van a középpontban nem az Isten (!) Milyen veszélyes,
ha azt gondolom, hogy ez így jó, ha én vagyok a középpontban
és azt hiszem, hogy ez így jó.
Margit a szemlélődés csendjében eggyé vált az Istennel. Átélte, ahogyan a csendben megszületik az élet. Az Istennel megélt
és átélt élet. A lelki élet az ima csendjében születik. Margit
rájött, hogy nincs lelki élet az Istennek ajándékozott idő nélkül,
az Istennek odaajándékozott élet nélkül. Aki önmagát adja,
önmagát odaadja, az mindenét adja, még a legdrágábbat is.
Válogatás nélkül és méricskélés nélkül. Margit odaadta a királyi méltóságát az Istenért, az országáért, Magyarországért - ez
szép. De az országért, Isten országáért, az Istennel való életért
(!) Margit odaadta az életét… az egész életét… Istennek ajándékozta, mert szerette az Istent.
Margit az okos szűz, mert nem mondott le az Istennel töltött
idejéről. Az Istennel átélt életét nem cserélte le, még akkor
sem, ha látszólag üres volt - még akkor sem. Margit nem áldozta fel az imaidejét a házimunka kedvéért és a betegek ápolásáért. Nem menekült a látványos dolgokba, hanem ebből az
Istennel töltött csendből merített erőt a munkához és a beteg-

ápoláshoz. Az evangéliumban a balga szüzek azokat az emberek jelképezik, akik abbahagyták az imát, akik feladták az Istennel töltött idő lehetőségét. Jézus azt mondja nekik: „ nem
ismerlek titeket.” Megszűnt a bensőséges kapcsolat Isten és
ember között. Kialudt a szívük és kiégtek. Hiányzott a lelkesedésük, a lelkesedés az életükből.
Margitnak lángolt a szíve, mert a szívében bensőséges kapcsolatban élt az Istennel. Aki így él csak az képes Isten szemével

« Templombúcsúra gyűltek össze Csutakfalván Árpádházi Szent Margit napján.

látni, Isten szeretetével cselekedni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. Aki Isten fényében él, Isten fényében
szemléli magát, az egész életét, aki minden áron arra törekszik,
hogy ébren tartsa a kapcsolatát az Istennel, aki kitart még akkor is, ha nehéz, annak az életén átragyog az Isten.
Csak nyitott szívvel lehet átélni a titkokat! Margit a szenvedőkben talált rá Krisztusra. Az imaéletéből, az Istennel töltött ima
csendjéből lépett a valóság meghazudtolhatatlan hétköznapjainak talajára. Margit átélte az Isten nélkülözhetetlen erejét a
szenvedők között.
Mi segít minket abban, hogy tágra nyissuk a szívünket?
„Amit egynek tetettek az én testvéreim közül, azt velem tettétek.” – mondja Jézus. Ha utálok valakit… Krisztust utálom…
utálom az Istent. Ha valaki fölött ítélkezem… valakit elítélek… Krisztust ítélem el… elítélem az Istent. Senkit meg nem
utálni, senkit meg nem ítélni. Ezért fontos, hogy a szívünkben
egy bensőséges kapcsolat éljen Krisztussal.
Teréz anya, akit nem rég avattak szentté egyszer egy nagyon
értékes rubin követ kapott. Azt mondta: „Ezt a rubint a kápolnánk tabernákulumának ajtajára helyezzük el.” Azt javasolták
nővértársai, hogy inkább adják el a rubint, mert az árából sok
szegényen segíthetnének. Teréz anya azt válaszolta: „Ha
Krisztust nem szeretjük, akkor a szegényeket sem fogjuk szeretni!”
Az életszentség titka: Istent szeretni, magamat megvetni,
senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. Margit életpéldája bátorítson minket! Senki sem születik szentnek. Az
igazi szentek csak nagy erőfeszítések árán lesznek szentek!
« A csutakfalvi búcsún elhangzott prédikáció írott formáját
rk. Ilyés Lehel lelkész, ünnepi szónok bocsátotta rendelkezésünkre

KÖZ kép

Önkormányzati számadás a 2016-os évről
(Folyt. az 1 oldalrol) A lakosok a hivatalba szánt beadványaikat magyar nyelven is letehetik bármilyen ügyben.
Balázs-Kercsó Adél szociális előadó a tavaly bevezetett
óvódásoknak járó vásárlási utalvány lehetőségéről szólt bátorítva az üzletvezetőket, hogy tegyék lehetővé az ilyen utalványok levásárlását. A külföldön dolgozó szülők kötelesek indulásuk előtt 40 nappal bejelenteni a szociális irodában azt a
személyt, aki a gyerekekre felügyel távollétük alatt. A be nem
jelentés 1000 lejig terjedő büntetést von maga után.
Pál Mária mezőgazdasági előadó arra kérte az érintetteket,
hogy tartsák szem előtt a termelői könyvek érvényességi idejét (kiadás dátumától 1 év) és lejártuk után adják le azokat.
Azt is kiemelte, hogy a belső munka végzése érdekében csak
12 óráig tudnak ügyfelet fogadni. Ez óra után az ügyfélszolgálathoz letehetik kéréseiket, megjegyezve elérhetőségüket.
Csata Csaba, a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség (APIA) képviseletében, két tekintetben beszélt a
tavalyi földalapú támogatásokról. Mennyiségileg, 741 kérés
került letevésre közel 4000 ha területre. Megdicsérte a gondosan összeállított iratcsomókat, kiemelte „jó minőségüket”.
Elekes-Köllő Márton topográfus mérnök a belterületeken
való tulajdonrendezések helyzetét és folyamatát mutatta be. A
munkatársak ingatlanról ingatlanra elemzik a tulajdonjog
helyzetét. Ennek következtében három lehetőség áll fenn:
Van rendezett telekköny – ebben az esetben az adott résszel
nem történik semmi. Nincs telekkönyv/ régi bejegyzés van a
telekkönyvben és szerepel a regiszterben – birtoklevél kiállítására (titlu) kerül sor. Ha nem sorolható be az előző két kategóriába, használati jog (posesio) kerül az adott területre.
Szabó Csaba alpolgármester a községi tulajdonban lévő
földterületek megműveléséről, állattartásról, utak javításáról
tájékoztatta a jelenlévőket. A következő helyzetekben kérte a
helyiek fokozott odafigyelését: az ócskavasat lehetőleg remetei embernek adják el; a buldoexkavátor igénybevételéért tegyenek le kérést; a sárga rendszámú táblák csak akkor érvényesek, ha társul hozzájuk gépjármű biztosítás, műszaki vizsga, hajtási engedély. A közmunkává átalakított büntetések
esetén, kéri az érintetteket, hogy a végzést követő 5 napon
belül jelentkezzenek a munkaszervezés érdekében.
Demeter Zsolt urbanisztikus mérnök nyomatékosította az
elmúlt években elhangzott építkezési sorrend betartását: ötlet
> tervezés > engedélyeztetés > kivitelezés. Továbbá arra kérte
a község lakosait, hogy a faluképvédelem érdekében kerüljék
a lemez/bádog/pléh használatát kerítéseknél és tetőknél. A
helyi önkéntes tűzoltóalakulat parancsnokaként, tekintettel a
nemrégiben történt tűzesetekre, a kémények kitakarítására
bíztatta a lakosokat.
Bakos Edit főkönyvelő a község pénzügyi helyzetét ismertette. Eszerint a 2016-ban 11.390.438 lej bevétel, illetve 12.543.010 lej kiadás volt. A költségvetés bejöveteli oldalán a
helyi adók és illetékek, visszaosztott pénzek, saját vagyonnal
való gazdálkodás, illetve pályázati alapok állnak. A főkönyvelő hangsúlyozta, hogy a pályázatok bevonása nem feladat a
polgármesteri hivatal számára, hanem lehetőség, ami sok időt
és munkát igényel annak ellenére, hogy nem biztos a megnyerésük.
Balázs-Fülöp Anna adókönyvelő az adóhivatal megvalósításait mutatta be. Elmondása szerint az adós törvény módosulása nehézséget okozott az adószedésben, melyet a Számvevőszék ellenőrzését követő adókülönbözet kiszámolása tetőzött.
Írásbeli kérdésre a válasz: egy földről egy személy adózik.
Ha valakinek e felől kérdése/kételye van, érdeklődjön az adó-

hivatalban.
A kiadási oldalra - folytatta a főkönyvelő - erdő- mezőgazdálkodás, a közösségi házak, az egészségház és sportcsarnok
költségei kerültek. Megvalósítások/fejlesztések közül kiemelendő a Fenekalja utca modernizálása, villanyhálózat felújítása, támfal, járda, vízelvezetők építése. A kivitelezés alatt lévő
pályázatok sorába bekerült a bölcsőde létesítése, víz- és csatornahálózat modernizálása, valamint a művelődési ház felszerelése és korszerűsítése.
Portik-Bakai Ádám az elmúlt év színes kulturális mozgalmait mutatta be: számszerint 77 esemény a folyamatos tánc és
zeneoktatás mellett.
Maștaleriu Erzsébet, az iskola kinevezett igazgatónője elmondása szerint fontosnak tartja, hogy mindenki a maga helyén jó munkát végezzen, tisztelve egymást. Az iskola célja
becsületes, rendes, jó tudású gyermekek nevelése.
Az Egészségház rendkívül nagy forgalomnak örvend: a 3
családorvosi rendelő , 2 fogorvosi rendelő, mentőszolgálat és
állandó ügyelet mellett 14 szakorvosi szolgáltatásnak ad helyet. Az orvosok magán praxisban dolgoznak, leterheltek.
Igény irányukba, hogy a remeteiek előtt ne hívják be az idegeneket.
A sportcsarnok igénybevételéről a 22 730-as szám árulkodik, ami az iskolások látogatását is tartalmazza. Foci, kézilabda, tenisz, judo és kardvívás sportokat űznek a remeteiek. Jó
tudni, hogy judóban Ivácson Andrea országos és nemzetközi
(Frankfurt) versenyeken is III. helyen végzett.
A közösségi házakban a rendezvények, torok mellett összesen 28 738 adag napi menü készült el. A csutakfalvi közösségi
ház szolgáltatásai közé tartozik a sütemények készítése is.
A REDISZA Rt. működéséről Kiss Izabella igazgatónő
beszélt. Az ivóvízből a laboratórium 322 alkalommal végzett
analízist, emellett a közegészségügy heti rendszerességgel
ellenőrizte a víz minőségét, ami kifogástalan. A szennyvízhálózatnál továbbra is nagy gondot jelent a csatorna nem rendeltetésszerű használata. Ennek érdekében arra kérte a használókat, hogy WC papíron kívül ne dobjanak semmi mást a hálózatba.
A polgármester úr felvázolta az idei terveket és prioritásokat (mellékelt ábra). Megköszönte a fegyelmezett jelenlétet, jó
egészséget és együttműködést kívánva zárta a beszámolót.
A Helyi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal munkaközössége nevében, Portik Edit-Erzsébet megyei tanácsosnő
szavait idézve kívánjuk, hogy nyugalom, életöröm hassa át a
község egész éves munkáját!
« Lejegyezte SZABÓ KINGA

KÖZ kép

A helyi önkormányzat fenntartásával 2015-től működik a
Csutakfalvi Óvodaközpont és Közösségi Ház. Az építmény
többfunkciós. Az emeleti részen négy termet a két óvodai csoport illetve két napközis csoport népesít be, ezenkívül előcsarnok, ebédlő és vizesblokk is helyet kap.
A földszinten egy 180 személyt befogadó rendezvényterem
van, mely alkalmas konferenciák, kisebb találkozók, rendezvények lebonyolítására. A terem saját hangosítással, vetítő– és
szellőztető berendezéssel felszerelt.
„Különböző családi rendezvényeknek - kicsengetés, elsőáldozás, halotti tor, lakodalom - adott otthont eddig a ház, de találkozókat, képzéseket, versenyeket is tartottunk már. Ezen
alkalmakra főzést, igény szerint sütést, illetve teljes körű felszolgálást vállalunk. A házat többnyire csutakfalviak veszik
igénybe, de nemcsak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a falu
más részéről is szívesen jönnek. Ez a néhány kilométer nem
számít távolságnak, hiszen az idevezető út jó minőségű, úgyhogy perceken belül elérhető a falu bármelyik pontjáról.
Ezenkívül kényelmes parkolási lehetőség is van.” - mondta el
kérdésünkre Balázs Hajnal, a közösségi ház adminisztrátora.
A konyha 3 fős állandó személyzete végzi a napközis csoport napi ellátását, emellett a különböző a rendezvényekre a
főzést. Egy plusz szolgáltatást is bevezettek, hiszen rendelésre
- lakodalomra, családi rendezvényekre-süteményeket is készítenek, igény illetve megegyezés szerint, 24lej/kg áron. Szintén
rendelésre hidegtálakat is készítését is vállalják. Mindkét eset

« A rendezvényterem 180 személy befogadására alkalmas, melyben teljes körű felszolgálást vállalnak.

« A csutakfalvi közösségi ház épületében két-két óvodai illetve napközis csoport működik.

ben a rendelést legkevesebb egy héttel a szükséges időpont
előtt kell egyeztetni. Rendezvények esetén a helyfoglalást a
0744 548212-es telefonszámon lehet jelezni.
„A napi teendők és a különböző rendezvények bonyolítása
mellett beüzemeltük a gyümölcsfeldolgozót is. Az elmúlt szezonban a ház részére már présoltunk almalevet és a tervek
szerint idén, ellenérték fejében, bárkinek présolunk a behozott
gyümölcsből. Ehhez megvan minden szükséges gépezetünk:
nagy kapacitású gyümölcsprés, pasztörizáló gép, csomagoló,
van lekvárfőző is, így higiénikus körülmények között tudjuk
feldolgozni a gyümölcsöt. A présgép kapacitása 500 kg gyümölcs/óra.
Ugyanakkor be szeretnék indítani az erdei gyümölcs feldolgozását is, melyből elsősorban szörpöt fogunk készíteni. Az elképzelés szerint az önkormányzat szervezi meg az erdei gyümölcsök begyűjtését, amit feldolgozunk és elsősorban a ház
részére használunk, de ha jut, akkor értékesítésre is van engedélyünk. De van még gombaszárítónk is, amelyet a jövőben
szintén célszerűen szeretnénk használni.” - tudtuk meg Balázs Hajnaltól.
Ezenkívül mosodát is működtetnek, ahol a központi és csutakfalvi közösségi házakban használt abroszokat tisztítják.
„A közösségi ház személyzetével arra törekszünk, hogy az
adottságokat maximálisan kihasználva a közösség hasznára
legyünk.” - összegzett az adminisztrátor.
« Barabás Zsófia

SPORTkép

Kézilabda megyei bajnokság Gyergyóremetén
csíkszentdomokosi csapatnak az edzője, a gyergyóremetei
Még alig kezdődött el az új esztendő és máris túl vaBalázs-Kercsó Botond és az sem véletlen, hogy a másik
gyunk az első sportvetélkedőn.
továbbjutó csapat épp csíkszentdomokos lett.
A Fráter György Általános Iskola szervezésében a
gyergyóremetei sportcsarnok adott helyet a vidéki iskolák
csapatai számára kiírt fiú kézilabda megyei bajnokságnak.
A január 12-i sporteseményre négy település csapata nevezett be, névszerint Gyergyóholló, Gyergyóditró,
Csíkszentdomokos és természetesen Gyergyóremete.
Csapatunk nem volt „udvarias házigazda” ellenfeleivel
szemben, mert mindannyiukat megfosztotta a győzelem
esélyétől. Mindhárom mérkőzésükön már az első félidőben
eldőlt a győztes kiléte, s így a meccsek második részében a
csere játékosok is több lehetőséget kaphattak.

« Dr. Asztalos László, korától függetlenül kitartott és biztosította az egészségügyi ügyeletet.

A tanítvány sikerei egyben a tanár edzőjét, Mincsor Béla
tanár urat is dicsérik, mert tőle kapta azt az alapot, amelyre
tud építkezni. Ez persze nem halványíthatja a fiatal tanáredző érdemeit sem.
A kézilabda torna gólkirálya és legtechnikásabb játékosa címeket a gyergyóremetei Puskás Levente érdemelte ki,
míg a legjobb kapus cím birtokosa a gyergyóhollói Rab
Călin volt. A bajnokság győztese Gyergyóremete lett, a
végső rangsorban őket követte Csíkszentdomokos, majd
Gyergyóditró és Gyergyóholló zárta a tabellát.
Íme az eredmények:
Remete – Ditró 16-10, Csíkszentdomokos – Holló 11-9,
A fiú kézilabda egyik legsikeresebb sportágunk községi
szinten és már szinte természetesnek vesszük, ha csapatunk Remete – Domokos 11-0, Ditró – Holló 10-9, Domokos –
folyamatosan a megye élcsapatai között szerepel. A mögöt- Ditró 16-13 és Remete – Holló 19-6. Végezetül köszönet a
csapatunknak és edzőjének, Mincsor tanár úrnak az újabb
te zajló sok edzés, munka azonban ott van a sikerekben.
sikerért. Sok sikert a folytatásban is.
Ennek a sorozatos sikernek egyik hozadéka, hogy a
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

Judo eredmények 2016-ban

senynek a teljes költségét az ANTARES cég támogatta
Laczkó Csaba jóvoltából.

Lassan már hetedik éves a Remetei judo, ez idő alatt számos
versenyeken vettek részt a judosaink kisebb nagyobb sikerekkel.
A 2016 évben sem lazsáltak a gyerekek országos és nemzetközi versenyeken egyaránt megmérettek. Nemzetközi turnék közé tartozik két magyarországi egy szerb és egy német
turné is. A két magyar turné a Nagykőrösi Versennyel kezdődött, ahol 5 érmet sikerült szerezni, a következő az a Budapesti versennyel folytatódott, ahol már 16 ország 1400 sportolója
küzdött a dobogós helyért, itt Ilyés Nándor 2 helyet szerzett.
Őszi szezonban a csapat részt vett egy szerb versenyen, ami
Kikinda varosában került megrendezésre, ahol a Balkán országai méretették meg tudásukat, ezen a versenyen is sikerült
két gyereknek dobogóra lépni, Ilyés Nándor 2helyet és Csibi
Noémi 2 helyet szerzett.
Az év utolsó felében november 27-én a Németországi
Frankfurt városában lépett tatamira Ivácson Andrea, ahol 3
helyett szerzett a rangos mezőnyben. Itt 12 ország 1000 sportolója 2 napon át verekedett a dobogós helyért. Ennek a ver-

« Számos verseny és siker előzte meg Ivácson Andrea frankfurti győzelmét. Edző Mezei Rajmond.

TAN kép

Könyvbarátok
figyelmébe!
Új könyvekkel bővült a Balás Gábor
Községi Könyvtár állománya. Gyermekeknek és kisiskolásoknak meséskönyvek,
nagyobb diákoknak ifjúsági regények és
házi olvasmányok, háziasszonyoknak
hasznos háztartási tanácsok, könyvmolyoknak újdonságok.
A nagy klasszikusok, a világirodalom
remekei és kortárs szerzők műveiből válogathat, aki betér a községi könyvtárba. A
hideg zimankós, téli napokra a legjobb
választás egy jó könyv olvasása.
Csukás István írta:„ A könyv a legnagyobb varázslat, minden csoda benne van,
ami eddig volt és ami ezután lesz. ..mert
aki olvas, az szabad lesz, megismerve mások gondolatait, szabadon választhat, kialakíthatja saját gondolatait, összemérheti őket, veszthet és győzhet, okulhat és javíthat, ahogy méltó az emberhez. Ugye
milyen egyszerű, csak meg kell tanulni az
ábécét és olvasni kell.”
Szeretettel várok minden régi és új
könyvbarátot. Jöjjenek, vigyék és
olvassák ! Kölcsönzési idő két hét.
Megkérem azokat az olvasókat, akiknél
a községi könyvtárból kölcsönzött könyv
van, szíveskedjenek visszahozni. Biztassák gyermekeiket is a helyes könyvtári
kölcsönzésre. Értékként kezeljük a kikölcsönzött könyveket! Nagy dolog, hogy
teljesen ingyenesen elvihetők, de vissza is
kell hozni, hogy mások is olvashassák.

VÁNDOR SZÉKELY HAZATALÁL?
Megjelent a Gyergyói Szemle Tudományos, Ismeretterjesztő Folyóirat második száma, mely az elvándorlás kérdését vizsgálja a
gyergyói térségben. A lapszám gyergyóremetei bemutatójára
2017. január 25-én került sor a Községháza Tanácstermében,
népes közönség előtt. A megnyitón Laczkó-Albert Elemér polgármester méltatta a folyóirat hiánypótló jellegét. A folyóirat
megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta, a nyomdai költségekhez hozzájárult Gyergyóremete önkormányzata is.
A bemutatón a rovatszerkesztők és a jelen lévő szerzők egyenként mutatták be a különböző írásokat.
A folyóirat hét rovat keretében keresi a választ, hét tudományterületen az elvándorlás problematikáját járva körbe. A szociológia és szociális munkás rovat tanulmányának szerzője Kiss Gabriella, a gyergyószentmiklósi idősek otthonának munkatársa, arra
keresi a választ kutatásában, hogy hogyan élik meg az idősek
családtagjaik elvándorlásának problémáját, továbbá sok érdekes
adatot tudhatunk meg a térség szociális ellátórendszeréről is. A
néprajz rovat szerzője Portik Gabriella, írásában a remetei és
ditrói családok 1941 évi Börvelybe való kivándorlásának, majd
onnan Budapest környékére telepítésének emlékezetét dolgozza
fel. A kutatás alapját Biatorbágyon és Budajenőn élő idős remetei
és ditrói származású személyekkel készített interjúk képezték.

« LACZKÓ MARGIT HAJNAL könyvtáros
« A Gyergyói Szemle második száma pályázati forrásból valósult meg, amit a kiadó egyesület bonyolított le.

A természettudományok rovatban Szász-Len Anna-Mária a fenyőfa és a bükkfa genetikai vizsgálatának lehetőségeiről értekezik, hiszen térségünkben a jövőben elengedhetetlen erdeink faállományának kutatása és ez által minőségük javítása. Az irodalom
rovatban Borsos J. Gyöngyi szerkesztő és Ferenczi Attila költő
„Laji bá” (Szini Lajos) gyergyószárhegyi író életművéről értekezik, akinek írásai ma is humorosságukkal hívják fel magukra az
olvasó figyelmét. A művészetek rovatban Ferencz Zoltán grafikus Borsos Miklósról emlékezik meg írásában, nemcsak a szobrászt mutatva be, hanem a gondolkodó embert is megismerhetjük
gondolatainak felidézése által. A gazdaság rovatban Balla Emese
közgazdász az éghajlatváltozás hatását tanulmányozza a növénytermesztésre. Kutatását 24 gyergyói térségbeli gazdával készített
interjúra alapozta, állami, megyei és egyéb statisztikai adatok
bemutatása mellett. A történelem rovatban jómagam az 19161917 évi Békás- és Tölgyesi-szorosokbeli hadiesemények történetét dolgoztam fel, számos korabeli visszaemlékezés felidézésével.
« NAGY JÓZSEF

ARCkép

A „hazakísérés” számomra is megtörtént
Ivácson László 1971-ben született Gyergyóremetén. Viszonylag korán megmutatkozott a népzene és a néptánc iránti
fogékonysága, amit különböző amatőr tánccsoportokban elért sikerek követték. Felnőttként élethivatásává vált a népi
kultúra terjesztése, népszerűsítése. Évekig táncolt színpadon, most előadásokat rendez a Háromszék Táncegyüttes művészeti vezetőjeként. Az alábbiakban a vele készült interjút olvashatják.
- Hogyan, mikor kerültél kapcsolatba
a népzenével, a néptánccal?
- A középiskolai tanulmányaimat Csíkszeredában, a Márton Áron Főgimnáziumban végeztem 1986-1990 között. Xik osztályom kezdetén felvételt nyertem
a gimnázium Gyökerek Néptánccsoportjába, melynek akkor a vezetője Szalay Zoltán volt. Ő vezetett be engem a
népzene és a néptánc világába, ő szerettette meg velem a népi kultúra gyümölcseit. Rövid időn belül tagja lettem a
Városi Művelődési Ház Stúdió Együttesének is, melyet szintén Szalay Zoli
irányított.
- Milyen út vezetett a Háromszék
Táncegyüttesig, annak művészeti vezetéséig?
- 1990-ben Csíkszeredából Brassóba
kerültem, mivel ott folytattam tanulmányaimat az egyetemen. Ott az egyetemisták Bokréta, majd a brassói fiatalok
Sirülő Néptánccsoportjaiban táncoltam,
később pedig vezettem is őket. Onnan
hívott meg Könczei Árpi 1993-ban a
Háromszék Táncegyüttesbe, ahol előbb
táncos, aztán tánckarvezető voltam. A
művészeti vezetés egy nagy kihívás, de
ha jó a csapatod, akkor egy élmény is.
És jelenleg nagyon jó a csapat nálunk.
- Mit ad számodra a néptánc, a népzene? Ez munka vagy hivatás?

- Én már a kezdetektől táncházasnak
tartottam magam. Ez egy életforma,
amely nem csak abban nyilvánult meg,
hogy szerdánként este táncházban jártunk, hanem a népi kultúra, a népi bölcsesség jegyei jelen voltak a teljes életünkben és a mai napig életem szerves
részét képezik. Számomra nem csak
szórakozás, hanem egy olyan kifejezési,
létezési forma mellyel kommunikálni is
lehet. Mindenképpen hivatás, hiszen
hosszú távon ezt csak így lehet csinálni.
De ugyanakkor munka is, hiszen ezzel
keresem a kenyerem. Itt jut eszembe,
hogy egyszer a nagymamám megkérdezte, hogy mivel foglalkozom? Mondtam, hogy a Háromszék Táncegyüttesben táncolok. Erre ő azt felelte, hogy:
Jó-jó, de hol dolgozol?
- Táncból, táncolásból meg lehet élni?
- Igen, Magyarországon. Erdélyben
csak akkor, ha nagyon jó vagy benne.
Ha középszinten műveled, akkor csak
„éldegélsz” belőle. Most semmiképp
nem arra gondolok, hogy profi kell legyél. Egy szabadúszó táncos vagy
néptáncpedagógus is jól megélhet belőle, ha nagyon jól teszi a dolgát. Ismerek
többet, akik ebből élnek, de minden a jó
menedzselésen múlik.
- Ugyanazt az érzést nyújtja számodra

a színpadon eltáncolt tánc, mint egy
előadás megalkotása, kiötlése?
- Valamikor évekkel ezelőtt a színpadon eltáncolt tánc nyújtotta a katarzist,
ma már az alkotás a nagy kihívás. Igaz,
az utóbbi sokkal nehezebb, de annál
szebb dolog nincs mint, amikor ott vagy
a közönségben és érzed, hogy milyen
sok embernek nyújtottál érzelmi és erkölcsi megtisztulást az általad komponált előadással.
- Részt vettél a gyergyói tánc
„hazakísérésében”. Milyen újat adott
számodra? Addig táncosként mennyire
foglalkoztatott a gyergyói tánclépés,
milyen mélységben ismerted?
- A „hazakísérés” számomra is megtörtént. A környező vidékek táncait nagyon jól ismertem, így a felcsíkiét is,
mely testvére a gyergyóinak és azt hittem ez elegendő nekem. A ‘80-as években készült csomafalvi gyűjtést is láttam, de igazán az érdeklődésemet az az
archív felvétel keltette fel, melyet Farkas Tomitól kaptam, na meg Berecz
András zenei kiadványa. Ekkor éreztem, hogy nagy hiányosságot kell pótolnom az életemben: visszatanulni a sajátomat és megmutatni a nagyvilágnak,
hogy: „volt, van és lesz gyergyói tánc.
Folyt. a 11 oldalon

« A Sirülő Néptánccsoport tagjai is sokat köszönhetnek Ivácson László szakmai segítségének. 2014-ben, az évvégi gálaműsor után tortával, körtánccal és énekszóval köszöntötték a születésnapján.

ARC kép

Az utánpótlás egy egész
közösség ügye
(Folyt. 10 oldalról)
Azóta a Háromszék Táncegyüttes palettáján is megjelent a
gyergyói táncanyag, de vendégeink voltak XXVI-ik Népzene
és Néptánc Találkozón a gyergyói hagyományőrzők is, Nagy
József kíséretében. Lehetővé
tettem, hogy a világ bármely
pontján meg lehessen nézni,
milyen a gyergyói tánc…, ha
rákattintunk a világhálón a
www.folkmedia.ro oldalra.
- Évente időt, energiát szánsz a
Gyergyói Tánc- és Zenetáborban való oktatásra. Miért tartod ezt fontosnak?
- A remetei tábor legnagyobb
erénye, hogy nagyrészt helyi
gyerekek járnak ide és engem ez
motivál leginkább arra, hogy
részt vegyek ebben a munkában. Szeretném, ha minél több
remetei gyerek, de akár felnőtt
is, visszatanulná saját mozgási
anyanyelvét. Nagy örömömre
szolgál, amikor egy-egy remetei
lakodalomban látom a munkánk
eredményét: harmonikusan, jól
táncoló fiatalok. De ugyanakkor
elszomorít, hogy a felnőttek
közül elég sokan nem tudják a
saját táncukat, inkább a nyugatról beáramló idegen „riszálást”
választják.
- Hogyan látod a remetei utánpótlást, gondolok főként a
Sirülősökre?
- A Sirülő Néptánccsoport
Gyergyóremete kultúráját (is)
képviseli a nagyvilágban, ezért
úgy gondolom, hogy az utánpótlás egy egész közösség ügye
kellene legyen, vagyis mindanynyiunk ügye, a remeteieké.
Ugyanakkor jó lenne, ha a fiatalok is belátnák, hogy egy tánccsoport tagja lenni kiváltság
(hiszen nem akárki rendelkezik
olyan adottságokkal, amelyek a
színpadi művészethez kellenek)
és ebben részesülni nagyon jó
dolog, nem beszélve a közösségi élményről. Sok ilyen tánccsoport létezik Erdélyben, mint
amilyen a Sirülő és mindeniknek megvan a saját útja, különböző motivációk léteznek, amiért a fiatalok eljárnak ezekbe a
csoportokban. Meg kell keresni

« Verbunk a Gyergyóremetei Falunapokon Ivácson László bár több éve művészeti vezetőként
dolgozik, de alkalomadtán színpadon is szívesen
megmutatja tehetségét, néptánc tudását.

Remetén is a motivációkat.
- A fiatalokat mivel buzdítanád
arra, hogy legyen nyitottak a
népi kultúra, jelen esetben a
néptánc, népzene iránt?
- Ma már bizonyított tény, hogy
a néptáncot már az óvodában el
kell kezdeni. Éppen ezért én
inkább a szülőket és a pedagógusokat buzdítanám arra, hogy
már kis gyermekkorban adják
meg a lehetőséget a népi kultúra
befogadására, elsajátítására és
ha jó a táncpedagógus módszere
akkor egy örök életre megszeretteti azt. De ha valaki nagyobb
korában találkozik ezzel a világgal az se keseredjen el, könnyen
tanulható ez a kultúra, csak hatalmas nyitottság, akarat, kitartás kell hozzá.
- Milyen terveid, elképzeléseid,
célkitűzéseid vannak a jövőben?
- Megmutatni és bebizonyítani
különböző módon, hogy a népzenének és a néptáncnak megvan a helye a ma embere életében is, legyen ez egy színpadi
alkotás, vagy akár tánctanítás.
Úgy gondolom, hogy érdemes
tanulni abból, amit elődeink
ilyen széppé csiszoltak az idők
folyamán.
« Az interjút készítette
Barabás Zsófia és Portik-Bakai Ádám

A cigányságról
(II. rész, az előző lapszám folytatása)

Az Északnyugat Indiából származó cigányok az 1300as évek második felében már megjelentek a Balkán félszigeten. Görögországban és Bulgáriában nagyszámú
telepeik létesültek. Főleg a török hódoltság miatt Európa
különböző részei felé vándorolnak. 1416-ban jelennek
meg először Erdélyben, Brassó vidékén, 1418-ban Szeben környékén. Még ebben az évben Buda mellett is említődnek. 1422-ben Itáliában, 1747-ben Spanyolországban, 1430-ban Franciaországban és Angliában, 1516-ban
Svédország déli részén említik őket a dokumentumok.
A helyi lakosság az egyik napról a másikra megjelenő
furcsa népséget kezdetben barátságosan fogadta. Ugyanis, olyan történeteket állítottak magukról, amiért a helyiek megsajnálták őket. Csak kettőt említenék. Spanyolországban azt mesélték, hogy a Heródes elől Jézussal az
Egyiptom felé menekülő József és Mária egy cigány faluval találkozott, ahol nem adtak nekik menedéket. Ezért
az Isten átokkal sújtotta őket, hogy örökre hontalanok
legyenek. Magyarországra azzal a mesével állítottak be,
hogy Krisztus keresztre feszítésekor, midőn már mindenki elment a tragédia helyszínéről, egy cigány csapat érkezett meg. Krisztus még élt a keresztfán, vizet kért és azt,
hogy szedjék ki a szegeket a testéből. A cigányok megtagadták, sőt még a maradék ruhájától is megfosztották.
Ezért Krisztus megátkozta őket, hogy mindig vándorolniuk kelljen és soha hazájuk ne legyen. Ilyen és ehhez hasonló mesékkel eleinte felkeltették a különböző országok
lakosainak rokonszenvét sőt pártolását is. Itáliában például azt, aki hozzáütött egy cigányhoz, az egyház egy
aranyforint bírságra ítélte.
De a kegyes elbánást csakhamar ádáz üldözések váltották
fel majdnem minden országban. Ennek fő oka volt a törvényes rend be nem tartása és az országban való keresztül-kasul vándorlásukkal a lakosság zaklatása. Továbbá a
lopások, főleg a ló lopás.
Kóborlásaik fontos eszköze a ló volt. Az erdélyi fejedelemségben a ló lopásért elítéltek mintegy háromnegyede cigány volt. De sokszor, vélt vagy valós okok alapján
őket vádolták különböző fertőző betegségek terjesztéséért is. Például, az 1719-es nagy gyergyói pestis járványért
amelyben több száz ember meghalt, a cigányokat hibáztatták. Azt tartották, hogy ők hozták be a fertőzést Moldvából.
Számos országban cigányellenes törvényeket hoztak.
Csak a legradikálisabbakat említem. A németországi Reuss tartományban intézkedést hoztak minden cigány lelövésére. I. Frigyes Vilmos császár elrendelte minden 18 év
feletti cigány felakasztását. A cigányok szerencséjére a
hatóságok nem mutattak nagy buzgalmat a végrehajtásban. Franciaországban 1565-ben az orleansi országgyűlés
elrendelte a cigányok teljes kiirtását. Egy kis töredéküknek sikerült elmenekülniük a Pireneus hegységbe és a
baszkok között találtak menedéket. Spanyolországból
átszállították őket Észak Afrika sivatagos részeire, ahol
szabadon engedték. VIII. Henrik angol király és leányai
Mária és I. Erzsébet királynők szigorú cigányellenes törvényeket hoztak. A román fejedelemségekben rabszolgaságba vetették őket, bár Moldvának 1595-ben cigány
fejedelme is volt, Stefan Razvan. (Folytatjuk)
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

KÖRkép

Egy kéttornyú templomot bámul két atyafi.
- Te komám,vajon métt van ennek a templomnak két tornya? - kíváncsiskodik az
egyik.
- Egyrészt, hogy díszesebb legyen - válaszolja a másik fejvakarva, másrészt mett annyi itt
a harang, hogy egy toronyban el sem férne.
- Jó, de métt tettek mindegyik toronyba órát
es? - töpreng tovább az első.
- Hogy métt? - töri a fejét, majd lelkesen
kivágja magát.– Amíg én itt az egyik óra
előtt nézem az időt, addig kied ne várakozzék rám, s nyugodtan nézhesse a másik órát
es.

A Székely Könyvtár 50. kötetének bemutatásával - Markó
Béla Válogatott versek címmel - illetve az Amabile Trió
komolyzenei koncertjével kapcsolódtunk be Remetén a
Magyar Kultúra Napjának megünneplésébe.
« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal

Az utolsó erdélyi bölény
Valamikor az erdélyi Kárpátok állatvilágának a medve és a szarvas mellett egyik ékszere volt a bölény.
Magyar királyok, erdélyi fejedelmek, főnemesek vadásztak rá, főleg a Görgényihavasokban. Szent László királyunk életét
egy vadászat alkalmával a megsebzett és
feldühödött bölénytől Buzát fia, Lób mentette meg (tőle származik Wass Albert író nemzetsége). A túlzott vadászat miatt a bölényállomány a XVIII-ik századra (1700-as évek)
már majdnem eltűnt. 1755-ben a fülei erdőben (Barót vidéke) még láttak bölényt. 1762ben Besztercéhez közel, a Borgói-szorosban
lelőttek egy bölényt. Sokáig úgy tudták,
hogy ez volt az utolsó, de 1790-ben a Kelemen-havasok Maroshévíz felőli részén egy
orvvadász kilőtt még egy példányt.
Pausinger József neves erdészeti szakíró szerint a XIX. sz. első éveiben még láttak bölényt a Görgényi-havasokban. Végül, valóban az utolsó bölényt kétszáz éve, 1817-ben
Farkaslaka határában, a Hargitán lőtték ki.
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Tél közepén, az év 22. napján van a
magyar Himnusz születésnapja, méghozzá a száznyolcvanötödik, és ez a nap egyben - 1989 óta - a Magyar Kultúra Napja
is.
A fellelhető kézirat szerint ugyanis
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be a Himnusz megírását Szatmárcsekén, (a kéziraton csak ennyi áll: Cseke, 1923. január 22.) és erre az eseményre emlékezve e napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
Ilyentájt sokkal nagyobb hangsúlyt
kapnak a kulturális rendezvények, és egyegy program, esemény kapcsán sokan,
sokféle módon próbálnak átadni, megmutatni valamit kulturális, művészeti életünk értékeiből.
Magyar Himnusz természetesen a költemény megírása előtt is volt, a református magyarságé a Tebenned bíztunk, elejétől fogva (90. Zsoltár) volt; míg a katolikus magyarság néphimnusza
a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol
vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű
ének volt. Népszerű volt – a hatóságok
által többször betiltott – ún. Rákóczinóta is. Ez utóbbit Hector Berlioz és Liszt
Ferenc is megzenésítette.
A költemény műfaja óda, azon belül himnusz.
A himnusz (a görög 'dicséret, magasztalás' szóból) költői és liturgikus műfaj,
az ódai műfajcsoport tagja, melynek tárgya és alkalma valamely istenség, esetleg
elvont eszme, természeti erő vagy isteni
tulajdonságokkal felruházott ember dicsérete. Az egyik legősibb lírai műfaj, a
mitikus világképű kultúrákban mindenhol
fellelhető.
Himnuszunk zenéjét Erkel Ferenc
(1810–1893), zeneszerző és karmester
szerezte 1844-ben, amikor a nemzeti dal
zenéjére kiírt pályázatot megnyerte, és
Egressy Béni zenésítette meg. 1844-ben a
budapesti Nemzeti Színház mutatta be,
azonban csak 1903-ban lett az ország
törvényileg elfogadott himnusza.
A szocializmus idején Rákosi Mátyás
pártfőtitkár megbízta Illyés Gyulát és
Kodály Zoltánt egy másik, „szocialista”
himnusz szerzésével, amely szerinte a
címerhez hasonlóan, - változtatásra szorult. Kodály Zoltán megjegyzése erre
annyi volt: „Minek új? Jó nekünk a régi
himnusz.”
Ezzel az új himnusz témája lekerült a
napirendről.
Internetes forrás

