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« A Step Dance életében a tíz év alatt sok minden történt, de legyőzve az akadályokat újra elmondhatjuk, hogy „újra itt van a nagy CSAPAT.”

« Remetei jelenlétének 10 éves évfordulóját ünnepelte a Step Dance. A gálaműsort követően a
Laczkó-Albert Elemér polgármester úr által átnyújtott virágcsokorban a község köszönete benne volt.

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

KÖRkép
Szép Ernő

Bérletes színház

2017. április 9-én, vasárnap, 19
órától a Csíki Játékszín bemutatja,
Szép Ernő: Vőlegény című művét.
Jegyek ára: 10 lej illetve 20 lej.
Érvényes a Cseres Tibor bérlet.
Helyszín a Balás Gábor
Művelődési Ház.

Határkerülés

2017. április 17-én, húsvéthétfőn,
határkerülésre hívjuk a lovasokat.
Érdeklődni illetve jelentkezni a
plébániai hivatalban.

Remetei Ifjúsági Napok

2017. április 21-23 között a
REMISZ megszervezi a XIII. Remetei Ifjúsági Napokat.
A rendezvény főtámogatója
Gyergyóremete Önkormányzata.

Gyergyóvidéki Ifjúsági
Néptánctalálkozó

2017. április 23-án, vasárnap a
Balás Gábor Művelődési Ház és a
REMISZ megszervezi a XIII.
Gyergyóvidéki Ifjúsági
Néptánctalálkozót, amelyen közel
10 tánccsoport részvételére számíthatunk. A műsor kezdete 12.30
óra és a belépés ingyenes.
Helyszín a Balás Gábor
Művelődési Ház.

RIN 2017 - PROGRAM
Április 21., péntek
22:00 Kockás inges est
(Helyszín: Palex kisvendéglő)
Április 22., szombat
06:00-09:00 Kincskeresés
09:30 Reggeli torna
11:00 Buborékfoci
11:00 Rajzverseny
12:00 Társasjátékok (Lufis sátor)
16:00 Pókerest
16:00-19:00 Bicikliverseny
20:30 Éjjeli bújócska
20:30 Beerpong
Április 23., vasárnap
10.30 Felvonulás zenei kísérettel
11:00 Ifjúsági szentmise
12:30 Néptánctalálkozó
16:00 Póker – döntő
17:30 Fotók értékelése (fotópályázat)
18:00 Lúdas Matyi - táncjáték a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes
előadásában
19:00 Filmvetítés

VŐLEGÉNY

színmű három felvonásban
A Csíki Játékszín Szép Ernő
Vőlegény című színművét április 9-én,
vasárnap 19 órától Gyergyóremetén
játssza. Az előadásra érvényes a Cseres
Tibor bérlet, ugyanakkor a fennmaradó
helyek függvényében a helyszínen
jegyet is lehet váltani, felnőtteknek 20
lejbe, diákoknak és nyugdíjasoknak 10
lejbe kerül a belépő.
Egy többgyermekes családban vagyunk. Szép Ernő darabjában minden
név beszél, így a Csuszik név is elmondja a családról, hogy éppen merre tart a
lejtőn. A lányok már felnőttek és dolgoznak a betevőért, a szülők eltartott gyerekként élnek túl. Aztán megcsillan a
remény, hiszen a lányok egyike, Kornél
a tánciskolában megismerkedik egy fiatalemberrel. A kilátástalan helyzetre kézenfekvő megoldás lenne egy jól szituált
vőlegény.

10 ÉVES
A

GYERGYÓREMETEI

KÉPES VAGYOK
2007 áprilisában jelent
meg a Helyi Önkormányzat kezdeményezésével és
támogatásával a Képes Vagyok első lapszáma. Azóta
minden hónapban, folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a községben történtekről. Ezen jeles évforduló megünneplésére hívjuk a tisztelt Olvasóinkat,
Gyergyóremete lakóit
2017. április 24-én, hétfőn,
18 órától a Községháza
Tanácstermébe egy kis
ünnepi műsorra,
visszatekintésre.

A Kereszthegy alkotójának új dokumentumfilmje
a limanowai csata magyar hőseinek emlékére
Filmbemutató
- Erdélyi premier 2017. április 30-án,
Gyergyóremetén 18:00 órától
a Közösségi Házban
Gyergyóremete Önkormányzata szeretettel vár minden érdeklődőt a „Halhatatlanok,
Limanowa – a magyar győzelem 1914” című dokumentumfilm bemutatójára.
A filmet bemutatja Bárány
Krisztián a dokumentumfilm
forgatókönyvírója-rendezője, a
FilmLab ügyvezetője.
A premiervetítést követően
beszélgetésre invitáljuk
a közönséget.
Gyártó:
HM Zrínyi Nonprofit Kft., Zrínyi Katonai Filmstúdió

KORkép
Eteria zarándoknő a IV. század
végén a Szentföldön járt. Hazatérte
után könyvet írt. Ebből a naplóból
tudjuk, hogy a jeruzsálemi keresztények a maga valóságában ünnepelték
meg Urunk messiási bevonulását Jeruzsálembe. E napon az Olajfák hegyén a délelőtti órákban istentiszteletet tartottak, majd estefele olajfa és
pálmaágakkal a kezükben, körmenetben vonultak be Jeruzsálembe. Ezt a
vasárnapot pálmavasárnapnak:
Dominica Palmorumnak nevezik,
mostanság: virágvasárnap!

az életnek olyan mélysége, ahová
nem ér el Isten irgalma. Az utolsó
leheletig nem beszélhetünk eltékozolt
életről! Nem sodródhattunk Istentől
olyan távol, hogy ne állna módunkban visszatalálni hozzá. Csak az a
fontos, hogy bátran, őszintén és bűnbánattal mondjuk ki az ítéletet életünk és önmagunk felett. Aki önmagát elítéli, azt Jézus magához emeli,
aki ezt nem teszi meg, azzal nem tud
mit kezdeni.
Virágvasárnapján elkezdődik a
szenvedés hete. Jézus most mindnyá-

A II. vatikáni zsinat után virágvasárnapját egyben Urunk szenvedésének a vasárnapja megnevezéssel is
illetjük, jelezve azt, hogy virágvasárnapja a szenvedés hetének a nyitánya.
Ezért olvassa egyházunk ezen a vasárnapon Jézus szenvedéstörténetét.
Van ennek a szenvedéstörténetnek
egy sajátos részlete, amelyet mind a
négy evangélista leír: „Vele együtt
keresztre feszítettek két rablót is,
egyiket jobbjára, másikat baljára. Így
beteljesedett az Írás szava: és gonosztevőként bántak vele.”Szent Lukács a
két lator és Jézus között lejátszódó
drámai párbeszédet is hozza. Ha szabad így fogalmazni, ez volt a történelem első szentté avatása. Jézus azt
mondja egy rablógyilkosnak: még ma
velem leszel a paradicsomban, azaz a
Mennyországban! A jámbor hagyomány nevet adott ennek az embernek.
Dismas néven ő a haldoklók védőszentje.
Mély üzenet van ebben a párbeszédben és Jézus gesztusában! Nincs

junkat arra hív, hogy ne csak pálmaággal a kezünkben ünnepeljük őt,
hanem kísérjük el Nagycsütörtökön
az utolsó vacsora termébe, Nagypénteken a Golgotára is. Hogy csendesüljünk el. Teremtsünk csendet –
nagyheti csendet - a lelkünkben,
mert ő valami fontosat akar a tudtunkra adni.
Szent Kalkuttai Teréz anya mondta: A csönd gyümölcse az ima, az ima
gyümölcse a hit, a hit gyümölcse a
szeretet, a szeretet gyümölcse a szolgálat, a szolgálat gyümölcse a béke. S
ugye, testvérem, annyi mindened
megvan, csak éppen béke nincs a szívedben. Nos, Jézus, a szenvedő ezzel
akar megajándékozni. Azzal a békével, amely végig ott volt az ő lelkében. Csak ehhez végig kell járni a
logikus sorrendet: csend, ima, hit,
szeretet, szolgálat és béke. Ezt a lelki
békét kérem az Úr Jézustól minden
kedves remetei hívemnek 2017 Húsvétjára!
« BAKÓ ANTAL plébános

ARCkép

IFJÚSÁGI LELKI NAP

„...az út, az igazság és az élet...” (Ján. 14,6)
Községünkben idén is megszervezésre került az
ifjúsági lelki nap, melynek mottója „...az út, az
igazság és az élet...” (Ján. 14,6). Az esemény 2017.
március 18-án a gyergyóremetei plébánia
hittantermében volt megtartva.
A program 10:45-kor regisztrációval kezdődött.
Ezután következett a jégtörő csapatépítő játékok sora,
melyet a Caritas munkatársa, Tatár Előd vezetett. Neki
köszönhettük, hogy megismerkedtünk egymással, felszabadultunk és nyitottá váltunk a következő programokra.
A reggeli imát meghívottunk, a remeteiek szívéhez
közel álló Portik-Hegyi Kelemen pápai káplán,
főesperes-plébános vezette/tartotta. A dicsőítő énekek
zenei aláfestését a gyergyószentmiklósi Ferencz Leventének köszönhettük. 12:00 órai kezdettel Kelemen
pap bácsi interaktív elmélkedésben részesített bennünket. Mesélt gyerek- és fiatalkoráról és arról, hogyan
találta meg hivatását. Feladatként el kellett képzelnünk, hogy Jézus ma köztünk él és velünk jár iskolába/munkába. Elképzeltük azt is, hogy milyen lenne a
stílusa, ízlése, öltözködése, milyen zenét hallgatna.
Még egy kérdést is feltehettünk Neki.
Ezt követően levonultunk a Közösségi Házba, ahol
a plébánia hivatal jóvoltából elfogyaszthattunk egy
finom ebédet. Az étkezés után mozgás következett,
melyről a Pink Independance tánccsoport gondoskodott, akik összeállítottak nekünk egy dicsőítő flashmobot Pintér Béla „Te vagy az út” című dalára.

« A nap gondolatébresztőjét Portik-Hegyi Kelemen kerületi esperes tartotta.

csodálatos napunkat. A lelki napot szentmise zárta,
melyet Kelemen pap bácsi mutatott be. Ekkor megpróbált válaszolni azokra a kérdésekre, melyeket a nap
folyamán Jézusnak tettünk fel.
Véleményem szerint egy tartalmas lelki napon vettünk részt és nem hiszem, hogy lenne olyan résztvevő,
akit semmi nem érintett meg.
Végül, a Remetei Ifi Csoport nevében, megszeretnénk
köszönni Portik-Hegyi Kelemen főesperes úrnak a sokatmondó tanításait, a Gyergyóremetei Plébánia Hivatalnak az anyagi támogatást ezen belül Bakó Antal
plébános úrnak és Lőrincz Barnabás káplánnak a szervezésben való készséges segítséget, Tatár Elődnek és
Puskás Imre tanár úrnak a játékokat, Nagy Anitának
és tánccsoportjának a fiatalos lendületet, Bakos Zsófi-

« Előadás, építő beszélgetések, megosztások, közös éneklés, csoportmunka, tánc, játékok, szentségimádás - minden ami egy ifjúsági lelki napba belefér.

A tánc után Puskás Imre tanár úr játékra hívta a
résztvevőket. Ekkor megtapasztalhattuk, hogy milyen
együttműködve, csapatban dolgozni vagy játszani.
A szentségimádás következett, melynek keretén belül megszólítottuk az Urat és megköszöntük Neki a

ának, Molnár Elemérnek és Ferencz Leventének a gitárkíséretet. Köszönjük Szabó Kingának és Pál Henriettának a szervezésben való részvételt, és nem utolsó
sorban köszönjük a résztvevők aktív melléállását.
« IVÁCSON SZILVIA EMILIA

TAN kép

Cseres Tibor Nap

különdíjak, a Magyartanárok-díja, stb. Sok támogatást kaptunk az iskola vezetőségétől, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségétől, így történhetett meg, hogy kb. 25 gyerek
Március 31-én, pénteken a Fráter György Általános Isko- könyvjutalomban részesült, illetve a díjazottakon kívül minla tanulói és pedagógusai Cseres Tibor Napot ünnepeltek.
Színes programok várták a versenyezni akaró diákokat.
Már reggel 9 órától indultak a tevékenységek. A IV. osztályosoknak anyanyelvi vetélkedőt szerveztek a Fráter György
Általános Iskolában. A többi kisiskolás ebből az alkalomból a
Tájházban tett látogatást.
Az V-VIII. osztályosok a „Ki mit tud?” vetélkedőn próbálhatták ki tudásukat, ezzel egyidőben illetve később, az iskolai
könyvtárban rendhagyó irodalomóra zajlott, ahol a gyerekek
Arany János verseket olvasgattak. A természetvédelem se
maradjon ki, öko-dobókockát is készíthettek a diákok.
A sportkedvelőknek különböző rendezvények álltak rendelkezésükre a sportcsarnokban.
11 óra előtt koszorúzás volt a Cseres Tibor szobornál, ahol den gyerek Arany János Toldiját kapta ajándékba.
az igazgatónő, Mastaleriu Erzsébet röviden ismertette a remeDélután 17 órától irodalmi délutánt szerveztek a Balás Jenő
tei származású író életét és munkásságát.
Általános Iskolában pedagógusoknak. Kellemes hangulatban
11 órától kezdetét vette a rendhagyó szavalóverseny. Rend- a verseket kedvelők olvasgattak, élményeket osztottak meg
hagyó mivel Arany János születésének 200. évfordulójára
Arany János műveivel kapcsolatosan.
való tekintettel, a gyerekek Arany-verseket tanultak.
Szép és tartalmas napot zárhatott a Fráter György Általános
A díjazás is egy kicsit másként zajlott. Voltak zsűriIskola apraja és nagyja egyaránt.
« PUSKÁS NOÉMI TÜNDE

« A Fráter György Általános Iskola által évente megtartott Cseres Tibor Napra 2017. március 31-én, pénteken került sor. A szervezők Arany János, a 200. éve született neves magyar

írónk tollából származó sorokat választották a rendezvénysorozat mottójául – “Dicső híre – neve fönnmarad örökké” (Toldi). Több irodalmi- és sportrendezvényt is szerveztek.

Tehetséges? - Lehetséges!
Március 13-án a fenti címmel tartott előadást Duró Zsuzsa magyarországi pszichológus, tehetségfejlesztő a helyi
pedagógusoknak, valamint ezt követően a szülőknek. A
közvetlen légkörben, közérthetően tálalt előadás több lényeges pontra világított rá a tehetség kibontakozását illetően. Dióhéjban igyekszem összefoglalni az általam fontosnak tartottakat.
Elsőként statisztikai adatokat ismertetett, miszerint a
gyerekek 10-15%-a kimagasló képességű és ugyanannyi a
részképesség-zavaros, a többiek az átlagos képességű gyermekek. A tankönyvek ez utóbbiakhoz igazodnak. Itt jön be
a differenciált oktatás szükségessége, azaz mindenkivel a
maga szintjén foglalkozzunk.
Hangsúlyozta, hogy pedagógusnak, szülőnek érdemes
odafigyelni a kisgyermekkorban megmutatkozó zenei képességekre illetve a nagy mozgásokban megmutatkozó képességre (hajlékonyság, rugalmasság). Ugyanakkor arra is
rávilágított, hogy vannak később megmutatkozó képességek, melyek a szaktantárgyak tanulásakor bontakoznak ki.
A pedagógusok figyelmét felhívta, hogy a tehetség kibon-

takozásában fontos az inspiráló környezet, demokratikus a
légkör megteremtése, ahol lehet tévedni.
Az előadó elkülönítette a tehetség és a tehetség-ígéret
fogalmakat. Az előző a magas IQ-val rendelkező gyermek,
aki egy lehetőség a pedagógusnak, az utóbbinál pedig még
nem mutatkozott meg az átlagfeletti terület.
A pedagógus legnagyobb feladatát a tehetség azonosításában, felismerésében fogalmazta meg. Felhívta a figyelmét arra, hogy a tehetséges gyermeket nem szabad túlfárasztani. A jó képesség ellenére az otthonról jövő magas
szülői elvárás teljesítménykényszert idéz elő a gyermekben, mely gátló tényező. Szintén negatívan hat a tanításinevelési folyamatban, amikor a gyermeket érintő két színtér - iskola és család - elvárásai nincsenek összhangban.
Külön kiemelte a 9-10 éves kortól bekövetkező hormonális változás okozta magatartási problémákat, mely a tanulásban is megmutatkozik. Ilyenkor a szülő, a pedagógus
feladata segíteni a gyermeket.
A végső cél, hogy megvalósult tehetséggé váljon a gyermek, amikor nem az osztályzatért tanul, hanem a megvalósítás vágya hajtja.
« BARABÁS ZSÓFIA

SPORTkép

Márciusi
focidömping

nak Tulamaros csapatánál és lett a
bronzérem birtokosa. A nagydöntőben
Bernád csapata 2-0 arányban legyőzte
Alszeg csapatát és így Bernád csapata
lett a Korosztályok Kupája, hatodik
kiírásának győztese.
A Gyergyóremetei Képes Vagyok tíz
A gólkirály Jánosi János lett 13 góléves fennállása óta még nem volt eny- lal. A torna legjobb kapusa címet Polnyi sporteseményről tudósítás egy
gár Botond érdemelte ki, míg a legjobb
számban, mint most, s még a korosz- játékos cím birtokosa Balázs István
tályok kupájáról a beszámoló áprilisre volt.
maradt.
A VI. Falurészek Kupája nyitotta a
sort, ugyanis március 3-5-e között 11
csapat (Bernád, Alszeg, Központ,
Túlamaros, Tejporgyár, Rétalja, Csutakfalva, Szent István, Bakó, Rétalja
ifik és Fenekalja) részvételével három
napon át zajlottak a néha szikrázó jelenetekkel is fűszerezett teremfoci mérkőzések.
Az egyik csoportban Alszeg csapata,
mint utólag kiderült, már az első mérkőzésen a maga javára eldöntötte a
csoportelsőség sorsát, ugyanis
Tulamaros csapatát legyőzve a végelszámolásnál a kettejük közötti meccs
döntött (a pontszám és a gólarány azonos volt). A másik csoportban Bernád
csapata pontveszteség nélkül zárta a
csoportküzdelmeket és őket követte a
Központ csapata, akik csak Bernáddal
szemben veszítettek.
Így az első elődöntőben Alszeg és
Központ csapatai miután a rendes játékidő végén 1-1-re álltak, büntetőkkel
döntötték el a döntőbe jutót, és ez az
Alszeg csapata lett. A másik elődöntőben Bernád csapata legyőzve 2-0
arányban Tulamaros csapatát lett a másik döntős. A kisdöntőben Központ
csapata 3-2 arányban bizonyult jobb-

Március 12-én Gyergyóremete rendezték meg a Teremlabdarúgó Bajnokság Hargita Megyei Döntőjét.
Csapatunk a körzeti szakasz megnyerésével nagy reményekkel vágott neki a
küzdelmeknek. A nyitó mérkőzésen
Gyergyóremete csapata 5-3 arányban
legyőzte Csíkszépvíz csapatát és álmaink még nagyobb szárnyra kaptak.
A következő csoportellenfelünk

Fiatfalva volt, akiket szintén 5-3 arányban győztünk le, bebiztosítva magunknak a továbbjutást. Ekkor már félő
volt, hogy az elért magasságból rosszul
esne egy elődöntős vereség, ám a fiúk
lába ezúttal sem remegett meg és a
közönségtől kapott hátszéllel a döntőbe
jutottunk, miután 4-1 arányban legyőztük Gyergyótölgyes csapatát. A döntőben Székelykeresztúr már kemény diónak bizonyult és 3-1arányban alul ma-

radtunk velük szemben. Talán, ha az
elején bejönnek a kihagyott helyzeteink, akár a döntőt is megnyerhettük
volna, de így sincs okunk kesergésre.
Azok a „talán” vagy „ha” szavak már
üres beszédek. Azokra választ már úgy
sem kapunk. Egy azonban konkrétum.
2017-ben a felnőtt teremlabdarúgó bajnokságban, Hargita megye második
legjobb csapata, Gyergyóremete!
Az utolsó sípszó után felállva zengte
a sportcsarnok nézőterének közönsége,
hogy „Szép volt, fiúk!”
Valóban szép volt, Fiúk! Megmutattátok, hogy Gyergyóremetére a
sportban is kell számítani.
Március 24-én, pénteken fejeződött
be a 2016-2017-es őszi-tavaszi teremlabdarúgó torna, amelyen a hat
gyergyóremetei (Bad Boys, Big Face,
Öregfiúk, Golden Team, Fiatalok,
Black Boys) csapaton kívül még
Borzont és a Gyergyói Vet. csapatai
neveztek be. A záró fordulóban a bajnok Bad Boys csapata bajnokhoz méltóban fejezte be és 12 gólt rúgott ellenfelének. A bajnokság folyamán két
alkalommal talált legyőzőre, ami nem
kis dolog.
(Folytatás a következő oldalon)

SPORT kép

Tudosítás a márciusi sporteseményekről
A III-IV. osztályosok csapata, március 11-én, hazai pályán játszotta le
mérkőzéseit a megyei bajnokság körzeti szakaszának számító teremfoci
tornán, ahol Gyergyószárhegy csapatát
és Gyergyóditró csapatát is sima 5-0
arányban legyőzve jutottak tovább a
medencei szakaszra, amelyet Gyergyószentmiklóson szerveztek meg, március 24-én.
Jánosi János tanár úr tanítványai
Gyergyóújfalu csapatát 4-1-re legyőzve nagy reményekkel vágtak bele a
házigazdák elleni csatába és 3-3-as
döntetlenjük is elég volt a végső győA kisebbekről se feledkezzünk
zelemhez, ugyanis a másik két csapat
meg, ugyanis több korosztályban is
gól nélküli döntetlent ért el egymás
játszottak mérkőzéseket.
ellen.
Március 4-én, az VII-VIII osztályoA március 28-i Hargita megyei
sok csapata Gyergyószárhegyen vett
döntő tornának a megszervezését,
részt a megyei bajnokság körzeti sza- Gyergyócsomafalva kapta meg. Itt csakaszán, ahol sajnos mindkét mérkőzé- patunk csoportjában Székelyudvarsüket elveszítették (Gyergyóditróval 1- helyt 1-0 arányban győzte le, míg a
2 és Gyergyószárheggyel 2-4 arányházigazda Gyergyócsomafalvát 4-0
ban).
arányban, így csoportgyőztesként a

nagydöntőbe jutottunk, ahol Csíkszereda csapatával kellett játszani.
A végeredmény pedig 1-0 Csíkszereda javára és így ők lettek a III-IV
osztályosok megyei bajnokai.
A vereség ellenére azt hiszem fiatal
focistáinkra és edzőjükre büszkén nézhetünk fel.
A döntő torna legjobb játékosa címet a gyergyóremetei ifj. Jánosi Jánosnak ítélték oda.
Köszönjük Jánosi tanár úrnak és
csapatának a sok munkát és további
sok sikert kívánva azt sem veszíthetjük
szem elől, hogy ez annak a munkának
is gyümölcse, amit a Kereszthegy SE
vezetőjének, Pál Nándor a kezdeményezésére, már második éve elkezdtek.
Összegzésként megállapíthatjuk,
hogy Gyergyóremetén nem csak a jelen ad okot a bizakodásra, hanem a
jövő is derűlátásra ad okot.
Csak így tovább.
Szép volt, fiúk!
Hajrá, Remete!
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

Kézilabda

Hibaigazítás

A Gyergyóremetei Sportcsarnok adott otthont a III-IV. osztályosok részére
szervezett kézilabda megyei bajnokságnak.
A tornán négy csapat vett részt: Székelyudvarhely, Székelykeresztúr,
Gyergyóditró és a házigazda Gyergyóremete.
Az első mérkőzésen csapatunk szoros mérkőzésen, alulmaradt
Székelykeresztúr csapatával szemben és Székelyudvarhely ellen pedig a papírforma igazolódott, így két vereséggel várhattuk a falvak közötti rangadót, amelyet Mincsor Béla tanítványai simán nyertek. A döntőt Székelyudvarhely nyerte. Íme csapatunk eredményei. Gyergyóremete – Székelykeresztúr 10-12,
Gyergyóremete – Székelyudvarhely 5-15 és
Gyergyóremete – Gyergyóditró 11-2.

A 2017/februári szám, 5. oldalán
lévő cikkben elírás történt, ugyanis
a Családnevek Teremfoci vetélkedőjének gólkirálya Ivácson Zsombor volt és nem Nagy Zsombor,
amint az a cikkben szerepelt.
Ezúttal is elnézést kérek az érintettől.

(Folytatás 6. oldalról)

A dobogó második fokára három
pontos hátránnyal az a Big Face állhatott fel, akik a legkevesebb kapott góllal büszkélkedhettek. A harmadik helyen, 11 pontos hátránnyal Borzont
csapata végzett.
A gólkirályi cím birtokosa a
borzonti Apán Zsolt lett 33 góllal,
megelőzve két gyergyóremeteit, a 29
gólos Csibi Andrást illetve a 27 gólos
Nagy Zsombort. A bajnokság legjobb
játékosa Puskás Áron, míg a legjobb
kapusa Fejér Nándor lett.

Bakai

CSOPORTkép

A gyergyói tánc ismét teret hódított
Azt hiszem, a Gyergyóremetei „Sirülő” Néptánccsoport semmi túlzás nélkül kiérdemli a gyergyói tánc nagykövete címet, hisz az eltelt bő egy évben több magyarországi
és erdélyi város színpadán ízelítőt adott táncunkból.
Biatorbágy, Budapest, Harkány, Kolozsvár után most már
Békéscsaba is belekóstolhatott néptánckultúránkba.
Március 24-én, pénteken, a kora reggeli órákban indultunk el azzal a tudattal, hogy este már zenekaros próbánk
lesz Békéscsabán.
Minden a tervek szerint zajlott. A próba után mindenki
elvonult szállásadójával kipihenni az utazás fáradalmait és
lélekben már a szombati fellépésre készülődtünk.
Szombat délután a főpróbát követően mindenki lazíthatott
illetve ismerkedhetett a várossal egy kis séta által.
Aztán eljött a várva várt esemény, az V. Viharsarki vigadalom nevű néptáncest kezdete és a négy magyarországi
(Tótkomlós, Gyula, Mezőberény és a házigazda Békéscsaba) táncegyüttes valamint az aradi- és temesvári táncegyüttesek mellett Gyergyóremete is bemutatta táncát, talán az
addigi fellépők között a legnagyobb tapsot aratva.

A műsor második felében megnézhettük a szívekben is
nyomot hagyó, „13” című táncdrámát, amely az Aradi Vértanúknak kívánt emléket állítani.
A bográcsos vacsorát hajnalba nyúló táncház követte és
rövid pihenő után már el is érkezett a búcsúzkodás pillanata, ugyanis indulnunk kellett haza.
Az indulás pillanataiban még egy kellemes meglepetés ért.
A csutakfalvi születésű Nagy Erzsébet és családja, akik
Békéscsaba környékén élnek, egy nagy doboz fánkkal ajándékozták meg az utazó csapatot, amit hazafele el is fogyasztottunk. Köszönet érte, de külön köszönet
Gyergyóremete Önkormányzatának, akinek köszönhetően
eleget tudtunk tenni a meghívásnak és a szállítás anyagi
költségeit biztosították.
S utoljára, de nem utolsó sorban köszönet a Tabán
Táncegyüttesnek és legfőképp az együttes vezetőinek, Farkas Tamásnak és Farkas Ágnesnek a vendéglátásért.
A viszont látásra, ha hamarabb nem, akkor az augusztus
7-12. közötti VI. Gyergyói Táncés Zenetáborban.
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

« A „Sirülő” Néptánccsoport semmi túlzás nélkül kiérdemli a gyergyói tánc nagykövete címet, hisz az eltelt bő egy évben több magyarországi és erdélyi város színpadán ízelítőt adott táncunkból.

Mindent lehet, csak akarni kell!

Április 1-jén, szombaton, civil kezdeményezésre szemétgyűjtési akciót szerveztünk Tulamaroson, amely a közvetlen
lakóhelyünket érintő Harangvirág, Vasút és Szárhegyi utcákat
fogta át.
Elsősorban gyerekeket, fiatalokat szólítottunk meg és szüleik engedélyét kértük rá. 11 fiatal meghallotta a hívó szót,
kesztyűt húzott, zsákot fogott és segített környezetünket tisztává tenni. Annak ellenére, hogy nem ezek a személyek felelősek mindannak a 22 zsák szemétnek az eldobásáért, amit e
délelőtt alatt összegyűjtöttünk, mégis ők voltak azok, akik
cselekedtek.
A munka közben jól éreztük magunkat, örültünk a munka
sikerének és megbeszéltük, hogy ezt még meg fogjuk ismételni a jövőben is, mert hisszük, hogy a jó mag a jó földbe hull
és jó gyümölcsöt, bőséges termést
hoz.
« LACZKÓ CSILLA és LACZKÓ ILDIKÓ KATALIN

ÉLET kép

(4. rész)
Néhány évtizede még a cigányság
hagyományos életmódjuk szerint az úgynevezett normál vándorló népek közé
tartozott. Ez meghatározta a kultúrájukat, ami a befogadó néptől nagyon eltér.
A család és a rokoni kötelékek minden
értéken felül állnak.
Napjainkban a cigányságnak csak
mintegy 17-2o százaléka vándorol. A
nyugat európai cigányok modern lakókocsikkal, a Balkán és Kelet-Európa
cigányai lovas szekerekkel, az iráni és az
arábiai cigányok (lurik) tevékkel és lovakkal vándorolnak. Az 1990-es években
megindult a közép- és délkelet európai
romák tömeges Nyugatra vándorlása.
Valamennyien koldulásból, lopásból és
fekete kereskedelemből (arannyal és higannyal stb) való üzletelésből próbálták
magukat feltartani. A nyugat-európai
lakósság kezdetben - akárcsak 500 évvel
ezelőtt békésen fogadta őket, de hamarosan kiderült, hogy képtelenek megbirkózni a cigányok integrálásával. Ki nem
emlékezne, alig másfél évtizeddel ezelőtt
a nagy cigány kitoloncolásokra és repülőgépekkel való hazaszállításukra.
Bár a cigányság mintegy nyolcvan
százaléka ma már letelepedett életmódot
folytat, Európa kudarcot vallott az integrálásukban. Az európai cigányság közel
felének háztartásában ma sincs folyóvíz,
nincs a lakásban mellékhelység vagy
fürdőszoba. Közép Európában lakhatási
körülményeik csupán Magyarországon
javultak valamelyest. A romák nyolcvan

százaléka él a szegénységi küszöb alatt.
A roma gyermekek harmada él olyan
háztartásban, ahol havonta legalább
egyszer valamelyik gyerek éhesen hajtja
álomra a fejét.
A többségi társadalom gyermekeihez
képest a cigány gyerekeknek alig fele jár
óvodába vagy vesz részt iskolai felkészítésben. Munkaerő piaci helyzetük a legrosszabb. Mindössze harminc százalékuknak van fizető munkája. Felmérések
szerint a cigányok negyven százaléka él
meg naponta munka, tanulás, vásárlás,
egészségügyhöz való hozzáférés helyze-

tekben megkülönböztetést( diszkriminációt). Négyötödük nem ismer olyan szervezetet amely segíthet a diszkriminációt
megtapasztalókon. Nagy az előítélet a
többségi lakósságtól a cigányok felé. Bár
ez fordítva is igaz. Egy negyedik osztályos kislány fogalmazásából szeretnék
idézni: „ Van egy cigányosztálytársunk.
Segítünk neki a tanulásban, megosztjuk
vele a tízórainkat, szünetekben játszunk
vele. De az osztályban nem ül senki melléje - hátha lop.”(folytatjuk)
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

« A Down-szindrómások világnapjának alkalmával a tejporgyári speciális iskola tanulóihoz látogattak el a csutakfalvi IV. osztály tanulói. A szíves
vendéglátó pedagógusok nyitott és kreatív hozzáállásának köszönhetően egy közös matematika foglalkozáson vettek részt a gyerekek. A legfontosabb
cél egymás megismerése, elfogadása volt.
A váltakozó csoportmunkák sok érdekességet tartogattak asztalról-asztalra, és a tevékenység újszerű élményt nyújtott az idelátogató gyerekeknek.
Ámulva nézték, használták a speciális nevelésű igényű gyerekek rendelkezésére álló gazdag és változatos eszköztárat, amellyel ők is ugyanúgy elsajátítják a világ dolgait, akárcsak a hagyományos iskolapadban. Egyértelműen pozitív élmény volt ez a közösen eltöltött óra, mely egymás megajándékozásával ért véget.

TÉR kép

Víz: maga az élet vagy!
„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni
téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem
szükséges vagy az életben: maga az élet vagy."(SaintExupéry)
Életünk minősége közvetlen összefüggésben van vizeink minőségével: az egészséges ökológiai rendszerek alapja a jó
minőségű víz, és ez vezethet az emberi jóllét és egészség fejlődéséhez.
Március 22. a víz világnapja 1994 óta, az ENSZ közgyűlésének határozata alapján, ugyanis sokan belátták, hogy ránk
köszöntött a „vízválság” korszaka. Azóta világszerte ezen a
napon ünneplik egyik legféltettebb kincsünket, a vizet.
Ez a nap jó alkalmat teremt arra, hogy mindannyian átgondoljuk viszonyulásunkat az életet tápláló vízhez. Bár
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem kell nélkülözzük a mindennapjainkban, de a felkiáltójel, esetenként
a kérdőjel ránk is vonatkozik.
Mennyire vigyázunk vizeink tisztaságára? Mennyire gazdálkodunk jól e nélkülözhetetlen természeti erőforrással?
Milyen mértékben vagyunk tudatos fogyasztói? Sok-sok
ehhez hasonló kérdést lehetne feltenni, és keresni rá a válaszokat.
Közvetlen környezetünkben ha körültekintünk, és a szeméthalmokkal tarkított patakmedreket elnézzük, csakhamar
rá kell jönnünk, hogy sok problémaforrás a nevelésben, a
helyzet súlyosságának tudatosításában keresendő.
A jövőbeni megelőzést megcélozva, községünk tanintézményeiben ezt a napot ténylegesen a víz világnapjának
szenteltük. Minden osztályban, óvodai csoportban a pedagógusok, a diákok beszélgetéssel, interaktív játékos feladatok, élethelyzetek megteremtésével igyekeztek jó mederbe

« A víz világnapján az iskolások, óvodások sokféle módon szereztek tapasztalatot e témában.

« A REDISZA Rt. székhelyére, a bogárosi szennyvíztisztító-állomásra látogattak a gyerekek.

terelni e kérdéseket.
Tették mindezt azért, hogy remélik, az így szerzett élmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a felnövekvő generáció
méginkább környezettudatos életmódot folytasson.
A REDISZA Rt. az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
nyitottan fogadta azokat, akik érdeklődve tekintettek a víz
irányába.
„Fontosnak tartom, hogy a fiatalokat arra neveljük, hogy
védjék a környezetünket, vigyázzanak annak tisztaságára.
Épp ezért a víz világnapján különösen erre fordítjuk a figyelmünket. A mi munkánk, a mi feladatunk segíteni a természetnek abban, amit már önmaga nem, vagy csak nehezen bírna el. Ezáltal meg nekünk, embereknek lesz jó.
A REDISZA munkatársaiként tehát nyitottak vagyunk arra,
hogy beszéljünk a munkánkról. Bátorítunk mindenkit, hogy
látogasson el a telepre és pillantson bele, hogy mi is történik a lefolyón leszivárgó vízzel. Ezt látva, megtapasztalva
reméljük fogyasztóként kétszer is meggondolja, hogy mire
mennyi vizet fogyaszt el. Tehát szívesen teszünk eleget a
diákok, tanárok - és nemcsak - megkeresésének, de elfogadjuk a különböző felkéréseket is, amikor a vízről, a vízzel
végzett munkánkról beszélhetünk.” - mondta el Kiss Izabella, a REDISZA Rt. igazgatója.
Március 22-én, a községi szintű áramszünet ellenére a
szennyvíztisztító telepen tett látogatás alkalmával egy diákcsoport képzeletben vízcseppekké változott. Így járta a
szennyvíztisztító-állomást, és magyarázat kíséretében medencéről-medencére követhette a szűrőkön végig folyó
szennyvíz útját, egészen a tisztulásig.
Gyermeknyelvre lefordítva mutatták be a víz tisztításának bonyolult folyamatát. Az élmény ráadásaként Bajkó
Julianna laboráns kiváló pedagógiai érzékkel kémiai kísérleteket mutatott be. A gyerekek aktívan vettek részt a kísérletek bemutatásába, és nagy érdeklődést mutattak nemcsak
a kémiai, fizikai jelenségek, de a laboráns szakma iránt is.
De nemcsak iskolások, hanem az óvodás korú gyermekek is részesültek ebben az élményben, hiszen a REDISZA
munkatársai, a meghívásnak eleget téve, ellátogattak a Csutakfalvi Óvodaközpontba is, ahol szintén érdeklődő, kíváncsi gyerekekre találtak, akiknek a vízről tartottak bemutatót.
« BARABÁS ZSÓFIA

CSOPORT kép

A tánclépéseken túl
Nehéz minden évben újat alkotni, látványosabbat produkálni, többet belevinni és felülmúlni az előző gálaműsorokat. Nekünk is kihívás. Idő kell, hogy megérjen az
elképzelés, a kivitelezés megterveződjön és eléggé összeálljon a kép, hogy neki fogjunk a megvalósításának. Rengeteg munka, rengeteg áldozat, odaadás és alázat szükséges.
Szép és nemes szakma ez: tánccal nevelni a gyermekeket. Viszont hozzáértés, szív és lélek nélkül mindez semmi.
Minden nap úgy felkelni, hogy mindenben a jó döntést hozzuk meg, hogy a gyermeki szíveket ne bántsuk, a törekvéseiket értékeljük, őket is odaadásra, munkára neveljük, arra,
hogy mindenki hozzáállása számít és mindenki hanyagságát a csapattársai sínylik meg, mindezt úgy, hogy egy 5
éves is megértse és felfogja a lényeget.
Természetesen a szülők már nagyon jól megszokták ezeket az elvárásokat, nevelési módszereket. Itt is akad, akinek
ez vagy az nem tetszik: van akinek túl kemény, van akinek
nehéz, van akinek pont ez a rendszer és fegyelem ad bizalmat. Minden alkalmat megragadunk, hogy megköszönhessük Nekik a gyermekeik felé tanúsított jó példát, hogy ha
valahova tartoznak, akkor már felelősség is van a dologban.

apró siker.
Nincs új a nap alatt. A gyermekek nagyszerűek, talán
elfogultság miatt, mert látjuk őket a kezdetektől, hogy az
első tánclépésüktől kezdve hova fejlődött mindegyik, itt is
figyelembe véve azt, hogy nem egyforma képességűek. Túlcsorduló szívvel és elégedettséggel konstatáljuk, hogy mindig minden lehetséges.
Úgy gondoljuk, hogy újra sikerült nagyszerűt alkotni, hiszen csak erről tanúskodik a szüntelenül vastapsoló, álló
közönség. Ez a legnagyszerűbb fizetség egy művésznek.
Amit utólag is és mindig köszönünk. Nagyszerű közönség
voltatok Remete.
A sok munka, a sok tanító példa, az odaadás a végén
mindig célba ér, de ehhez kell egy befogadó közönség.
A munka nem áll meg, most már készülünk is a következő dobbantásra, a karácsonyi gálaműsorra.
Ehhez kérünk további rendszerességet, odaadást, kitartást
és hitet.
Köszönjük a Polgármester Úr megtisztelő szavait. Rengeteget jelent számunkra, minden kicsinek és minden nagynak
egyaránt. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük a bizalmat.
Köszönjük a jelenléteteket, hiszen Nélkületek ez nem lett
volna ilyen tökéletes.
Köszönjük a Gyergyóremetének, Gyergyóremete ÖnkorNagyszerű közösség a gyergyóremetei. Tenni akaró szü- mányzatának.
lőkkel, tanulni akaró táncosokkal vagyunk körülvéve. És mi És nektek kedves táncosok. Nagyszerűek vagytok és voltatagadás ez minden oktató, pedagógus jó környezete. De
tok Mindannyian.
ehhez is idő kellett, bizonyítás, kínlódás, kitartás és sok-sok
« PORTIK-DOBOS GABRIELLA és PÁL ISTVÁN

« Március 15-én a hagyományokhoz híven lovas díszfelvonulással, a hősök emlékművénél koszorú elhelyezéssel, díszbeszéddel és ünnepi kultúrműsorral emlékeztek a ’48-as forradalom hőseire.

KÖRkép

Hazaér a székely legény egy messzi útról az apjához. Az udvaron elkiáltja magát:
- Ídesapám!
Semmi válasz. Bemegy a konyhába, ott is:
- Ídesapám!
Megint semmi. Benyit a fészerbe, meglátja
az öreget. Odaszól neki kissé felháborodva:
- Ídesapám! Hát itt szólogatom miúta
meggyüttem!
Erre az öreg higgadtan ennyit szól:
- Tudom fiam, bólogattam!

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal

« Hagyományos tojásírással és tojásfestéssel kezdték meg a húsvéti

előkészületeket a Csutakfalvi Svájci Házban a varrókör asszonyai.

A XIX. században a tutajozásból bevett
jövedelem jelentősen megnőtt a szászrégeni Wermesher tutajozási társulat megalakulásával.
1859-ben több szászrégeni, hat lippai,
két maroshévízi, egy gyergyói vállalkozó
részvételével alakult részvénytársaság évtizedekig uralta a Maroson való tutajozást.
Olyan tőkeerős társulat lett, hogy megbuktatta elődjének és konkurensének, Lázár
Mórnak a tutajozási vállalatát, amelyet a
bécsi Biederman bankárral alapítottak az
1850-es évek elején.
Ekkor a Maroson való tutajozás végállomása a bánsági Bulcs volt. A tutajos legények itt kapták kézhez szolgálatuk bérét.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

