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« A Hadnagydombjánál mostantól emléktábla hirdeti a testvéri segítségnyújtást, és egy munkáját hívatásként megélt ember emléke előtt is tisztelgünk.

A Jóisten áldását kérve ismét avattunk

« A Fenekalja utca lakói feldíszített kerítésekkel és
kínálmációval fogadták az útszentelésre érkezőket.

A 18. falunap vasárnapján az előző
évekhez hasonlóan szenteléssel, majd avatással kezdődött. Még az elmúlt esztendőben elkészült a Fenekalja út és a két hí, de
avatóra nem került sor, mivel ameddig nem
volt kifizetve, nem lett volna illendő avatni. Utána már téli hidegben inkább halasztódott. De nem is az avatás volt számunkra
fontos, hanem az, hogy sok ember nagy
megelégedésére megfelelő módon lehet
naponta közlekedni azon a részen.
A falunapon eljött az ideje annak, hogy
Bakó Antal plébános úr megáldja, és együtt
adjunk hálát ezért a létesítményért. Külön
megköszönjük azoknak az utcabelieknek,
akik kerítéseiket kidíszítették, és a vendégeket megkínálták. Annak, aki nem ott lakik, nem oda jár templomba vagy nem
azon a részen vannak földjei, lehet nem
igazán fontos, de akik gyakran használják,
azoknak hisszük, hogy igazi érték. Bízunk
abban is, hogy az elkövetkezőkben még
többen kedvet kapnak arra, hogy a belsőségek előtti részeket rendszeresen kaszálva,
virágokat ültetve, az utat rendszeresen seperve a község egyik legszebb utcáját tud-

ják magukénak.
A tavalyi esztendő hozott jót is, de először felhőszakadást, mely elmosta a Hadnagydombja egy részét, majd az év végén
az Isten elszólította közülünk nagyra becsült alpolgármesterünket, Bakos Józsefet.
Mára már a vízmosás helyén egy nagyon
szép támfal áll, melyet testvértelepülésünk,
Biatorbágy segítségével építettünk fel, és
amely munkának levezetése utolsó munkája volt a néhai alpolgármesternek. Így itt is
avatás, szentelés következett az alszegi
után. Mostantól emléktábla hirdeti a testvéri segítségnyújtást, és egy munkáját hívatásként megélt ember emléke előtt is tisztelgünk ily módon is.
Az átadásokat követően a dísztanácsülés
is a megszokott módon zajlott. Díjakat,
kitüntetéseket, címeket adtunk át. Elsőként
Portik István legidősebb tűzoltóként vehetett át díjat, aki 60 éve önkéntes tűzoltó, és
akit a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
javasolt a díjra. A díjazottnak innen is gratulálunk, és kívánunk további jó egészséget.
Folytatás a 10. oldalon
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AUGUSZTUSI ESEMÉNYEK

XI. Csutakfalvi Svájci Napok

60 ÉVESEK
KORTÁRSTALÁLKOZÓJA

2017. augusztus 5-6. - programtervezet

Az 1957-ben születettek,
2017. augusztus 5-én, szombaton,
megszervezik 60 éves
kortárstalálkozójukat.
Ünnepi szentmise kezdete 18 óra.

2017. augusztus 5., szombat

XI. CSUTAKFALVI SVÁJCI NAPOK
A Csutakfalváért Egyesület
2017. augusztus 5-6 között megszervezi a Csutakfalvi Svájci
Napok rendezvénysorozatát.
Helyszín a Csutakfalvi Svájci Ház
és környéke. Programtervezet
mellékelve. A rendezvény
főtámogatója Gyergyóremete
Önkormányzata.

10.00. Ünnepi szentmise - helyszín a
csutakfalvi Szent Margit kápolna
12.00. Gyermekfoglalkozások
14.00. A XI. Csutakfalvi Svájci Napok hivatalos megnyitója
14.20. Albert Olga marosvásárhelyi
festőművész kiállításának megnyitója - helyszín a Csutakfalvi Svájci Ház
rendezvénycsűrje
14.30. A Gyergyóremetei Sirülő Néptánccsoport műsora

VI. GYERGYÓI TÁNC ÉS –
ZENETÁBOR
A Balás Gábor Művelődési Ház, a
REMISZ és a Sirülő Néptánccsoport 2017. augusztus 7-12 között
megszervezi a már hagyományossá vált gyergyói tánctáborát.
A táborzáró gálaműsor kezdési
időpontja 2017. augusztus 12.,
szombat 18 óra. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
CSUTAKFALVI
ÖRÖKIMÁDÁSI NAP
2017. augusztus 11-én, pénteken
lesz megtartva a Csutakfalvi Szent
Margit kápolna örökimádási napja. Az Oltáriszentség kitétele 12
órakor, a szentmise18 órától lesz.
40 ÉVESEK
KORTÁRSTALÁLKOZÓJA

Az 1977-ben születettek
2017. augusztus 12-én,
szombaton, megszervezik
40 éves kortárstalálkozójukat.
Ünnepi szentmise kezdete 18 óra.
KICSIBÜKKI
SZENT ISTVÁN BÚCSÚ
A kicsibükki Szent István kápolna
búcsú ünnepe 2017. augusztus 19én lesz. Az ünnepi búcsús
szentmise szombaton délelőtt
11 órától kezdődik!

19.00. Csűrdöngölő – Táncház a
Svájci Ház rendezvénycsűrjében
2017. augusztus 6., vasárnap

15.30. Közös tánc
16.00. A Step Dance Sportklub
gyergyóremetei csoportjainak
valamint a IndepenDance Tánccsoport műsora
17.00. A Lövétei Kákvirág Néptáncegyüttes műsora - helyszín a Csutakfalvi Svájci Ház udvara
18.00. Orotvai komák – humor óra
19.00. Utcabál – zenél a Four Play
zenekar - helyszín a Csutakfalvi
Svájci Ház udvara
21.00. Tábortűz - helyszín a Csutakfalvi Svájci Ház külső udvara.
23.00. Zárás
A nap folyamán gyerekprogramok
zajlanak.

Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy augusztus elsejétől a Remetei
Ügyeletközpont meghatározatlan
ideig bezár. Hétközben éjszaka és
hétvégen nem lesz állandó orvosi és
asszisztensi szolgálat.
Megkérjük a lakosságot, hogy
sürgősség esten hívják az egységes
segélyhívó számot, a 112-t.
Az Ügyeletközpont működése
orvoshiány miatt szünetel. Amint
sikerül megoldani a problémát újra
fogjuk indítani az állandó szolgálatot.
Megértésüket köszönjük.
Tisztelettel
Dr. Biró László
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Bárhol vagyok világban,
nekem nagyon hiányzik a szülőföldem
Molnár Levente operaénekest Gyergyóremete díszpolgára címmel tüntette ki a Helyi Önkormányzat
Laudációját Mincsor Erzsébet önkormányzati képviselő olvasta fel a falunapi dísztanácsülés alkalmával
„MOLNÁR LEVENTE 1983. április 5-én született községünkben dr. Molnár Csaba állatorvos és Molnár Gyöngyike
tanítónő második gyermekeként. Születése után öt évvel a család Csíkszeredába költözött, így Levente a Nagy Imre Ált. Iskolában végezte el az I-VIII osztályt.
Mozgékony, érdeklődő gyermekként szinte minden érdekelte. Többféle sportot is művelt sikeresen, de érdekelte a néptánc, a népdal, az éneklés, a színjátszás, mígnem nyolcadik
osztály végén döntenie kellett. A sokszor irigyelt, de a mai
napig példakép nagyon tehetséges nagyobb testvér példája, a
szülői biztatás, a sok megnyert énekverseny mind-mind a zenei
pálya felé mutató irány volt. Kilencedik osztálytól a Nagy István Művészeti Líceumban folytatta tanulmányait. Kitűnő tanárai segítségével, és nem utolsó sorban tehetségének köszönhetően egyenes volt az út a nagyváradi konzervatórium felé,
melyet sikeresen el is végzett.
Pályafutása, véleménye szerint, népmesébe illő. A székely
legény elindult szerencsét próbálni, de nem üres tarisznyával.
Vallásos családjában, a Szűz Anya közelében élve megtanulta,
hogy az Istentől kapott tehetséggel, nagy hittel, szerető és támogató családi háttérrel, jó útravalóval el lehet indulni a szélrózsa minden irányába összegyűjteni a varázseszközöket
azért, hogy megtalálja a fiatal székely legény az élet értelmét.
Elindult, és megtanulta azt, hogy nem szabad csüggedni egyegy kudarc miatt, hogy a sikerért nagyon keményen kell dolgozni, tudva azt, hogy nehézség nélkül nincs komoly eredmény. De meg tudta tanulni józanul elkönyvelni a kiérdemelt
sikert.
Az első nagy sikere 18 évesen az aradi debütálás volt. 21
évesen bemutatkozott a Budapesti Állami Magyar Operában,
ahol szerződést is kapott. Nemzetközi bemutatkozása 2007-

« Molnár Levente a Virtuózok Újévi koncertjén (Budapest, 2016)

ben volt a Cardiff-i énekversenyen, ahol Carlo Rizzi vezényletével mutatkozott be. Azóta a világ számos Operaházában
énekelt pl. Berlinbe, Bécsben, Bordeauxban, Münchenben,
Londonban, Tokióban, Madridban, Koppenhágában, Bukarestben, 2015-ben énekelt a New York-i Metropolitanban és
még hosszan sorolhatnám a fellépések helyszíneit. A szerepei
felsorolásába bele sem kezdek, mert az nagyon hosszú időt
venne igénybe. Ha fellépéseiről beszél, elmondja, hogy Ő minden szereplésén a Székelyföldet képviseli a világ nagy Operaházainak színpadán is.
Az elismerés díjban kifejezve sem váratott sokáig magára,
hiszen tavaly Liszt Ferenc díjat kapott, melyhez innen is gratulálunk.
Levente, ha fogódzót keres egy-egy szorult helyzetben, akkor élete biztos pontjaira gondol: a családjára, Székelyföldre,
hiszen az életben minden, amit elért innen eredt. Itt olyan értéket kapott, mely mindig mindenhova elkíséri. Csíkszereda nem
adott a Levente gyermekkorában élő operaélményeket, abban
az időben szimfonikus zenekara sem volt. Ő szívügyének tartja
szülőföldje kulturális életének fejlesztését. Reméli, hogy valamikor sikerül komoly operaélménybe részesíteni a földieit.
Kitartó, szívós munkájának köszönhetően székelyföldi gyerekek is részt vehettek a virtuózok versenyén, és akiknek kezét
továbbra sem engedte el. Ebben a tevékenységében fontos
segítőtársa édesapja.
Egy újságnak nyilatkozva azt mondta, hogy ha egy tündér a
nagy álma felől érdeklődne, Ő azt szeretné, ha Székelyföldön
operavilág teremtődne, Ő oda hazajönne híres énekesként.
Ha varázslók vagy jó tündérek lennénk, most azonnal teljesítenénk ezt a kívánságot, sajnos nem vagyunk azok, de bízunk
abban, hogy a nagyvilágból összegyűjtött varázseszközök és
sok jó ember jó akaratának, összefogásának eredményeként
lesz Székelyföldön operavilág. Addig is adjon Isten neked erőt,
egészséget, jó munkabírást, további szép, sikeres szerepeket,
sok megérdemelt díjat, boldogságot szeretteid körében a saját,
« „Ez életem egyik legfontosabb visszaigazolása arra, hogy nem dolgozom hiába, és arra, a családod mindannyiunk és a mindenkori nézők örömére.
hogy jó székelynek lenni, hogy jó dolog jó ügyért harcolni” - nyilatkozta Molnár Levente Kérlek, ne feledd: Remete, mi, remeteiek nagyon büszkék vaoperaénekes a Gyergyóremete Díszpolgára kitüntetés átvétele kapcsán
gyunk Rád. Isten tartson meg, segítsen és áldjon!”« MINCSOR ERZSÉBET
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BIATORBÁGYI ÉS REMETEI KÉZMŰVESEK ALKOTÓTÁBORA
B.I.R.K.A.
Birka tábor? - mindenki visszakérdezett, mikor meghallotta e tematikus kézműves hét nevét, mely július 10-én kezdődött el Eszenyőben, biatorbágyi kézművesek részvételével. A csapatnak hét
tagja közül volt egy lelkes férfi és egy 6
éves kislány is.
A gyapjú, mint alapanyagtól a késztermékig való folyamatok elsajátítása volt a
cél. Bevallom, bennem is megfogalmazódott a kérdés, hogy komolyan gondolják, hogy megtanulnak birkát nyírni,
gyapjút mosni, fésülni, fonni, festeni,
szőni egy hét alatt? Lesz hozzá elég kitartásuk, lelkesedésük?
Hétfőn egy sétát tettünk a központon,
megnézve a helyi nevezetes helyeket,
épületeket. Néhány rövidfilm megtekintése bevezetőként szolgált a szőttesek
világába. Ekkor már láttam, a szemek
felcsillantak. Ebédeltünk a közösségi ház
konyháján, majd elindultunk Eszenyő
fele. Alig várták, hogy elérkezzen a pillanat, mikor megismerik Rózsika nénit,
láthatják a ványolót, kézbe foghatják a
frissen nyírt gyapjút. A tábor minden
napja a „nagy mosógépnél” zajlott. Rózsika néni rutinosan, végtelen türelemmel és szeretettel adta át tudását. Öröm
volt számára is látni, a fiatalok érdeklődnek ez után a munkafolyamat, hagyomá-

nyos termék készítése iránt is. Kérdések
sokasága árasztotta el, de több évnyi tapasztalattal a háta mögött, mindegyikre
válaszolt, egy-egy kis történetet hozzáfűzve, melyet szívesen megosztott a jelenlévőkkel. Már az első napokban bebizonyosodott bennem, hogy a lelkesedésük csak nőtt. Ez a hét sok mindenre
megtanította őket. A birkanyírás, a levágott gyapjú megmosása a ványolóba, a
tiszta gyapjú szárítása, kézzel való fésülése majd a megfonása és a megfestése,
mind-mind kaland volt számukra. Következett a nehezebb része, az osztováta
felvetéséhez szükséges elő művelet,
majd a felvetés. A logikusan átlátható
részeket könnyed gyorsasággal tanulták
meg, de a folyamat nehezebb fázisait
néhol elhibázva és azt kijavítva még többet tanulhattak, amit kellő humorral tettek emlékezetessé. Felvették az osztovátát, és ahogyan mondták az „ősbűn” (vetőfonal összegubancolódósa)
végén már kikerekedni látszottak az első
szőnyegek.
Elmondásuk szerint mindezek mellett
még nagy élmény volt számukra az
esztenalátogatás is. Betekintést nyerhettek a sajtkészítésbe, megkóstolhatták a
friss ordát és zsendicét. Láthatták, hogyan telnek a pásztorok mindennapjai.

« A gyapjú útját tevékenyen követték végig a tábor résztvevői, a birka nyírástól a kész termék előállításáig, Góga Rózsika nénivel.

Ezen kívül részük volt rókagomba szedésben, nyárson sült szalonna-evésben és
Kiss Portik Irén előadásában, ami a szőttesek és viseletekről szólt. Közben minden nap becsatlakoztak a helyi óvónők,
falatozni valóval, kávéval kínálva beszélgettünk a szövéssel kapcsolatos szép emlékekről. Teltek a napok, a szőttesek
hosszabbak és színesebbek, a mosott
gyapjú fésültebb, a fonatlan fonal „siritett
cicajáték” lett. Az első fehér-piros csíkos
gyapjúszőnyeget egy 18 éves lány készítette el, és rájött az okára, miért a szövést
annyira lehet szeretni. Nevezték már
„pszihoterápiának”, feszültség levezetőnek, vagy lelki felüdülésnek is.
A tábor utolsó napja már az elkezdett
szőttesek befejezésével, a késztermék
ványolásával, közös bográcsozással, kiértékelővel és búcsúzkodással telt el.
Volt ott boldogan ragyogó napocska,
ijesztő sötét felhő, szomorú és egyben
örömkönnyek is, hisz a tartalmas egy hét
összerázott minket. Emlékekkel, tudással, és barátokkal gazdagodtunk. Mindannyian reméljük, hogy jövő évben új
érdeklődőkkel bővül a gyapjúszövő tábor. Ezzel a kezdeményezéssel szeretnék
a fiatalok érdeklődését felkelteni a szövés rejtelmei, szépsége sokszínűsége
iránt. Nem szabad veszni hagyni e tudást.
Azóta már mindenki megérkezett Biatorbágyra, a friss szőttesekből kiállítást
szerveznek, és az előzőleg levett méretek
alapján, mostanra már nagy lelkességgel
készülhet az osztováta is.
« KOZMA ANDREA szervező
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másik csoport könyvjelzőt varrt és gomb varrás gyakorlásával képeslapot készített. A harmadik csoport a kötélverés, bogozás, sodrás és szövés hagyományát elevenítette
KÉZMŰVESKEDÉS
fel, a negyedik csapat a festés művészetét gyakorolhatta
pólófestés közben és lazíthatott a mandalák kiszínezésével.
Július 17-től benépesült a csutakfalvi Svájci Ház és kör- Az ötödik csapat gyöngyökből gyönyörű karkötőket és más
ékszereket készített, kiegészítve a vasalt gyöngyfűzéssel.
nyéke, hiszen a Csutakfalváért Egyesület szervezésében
Egy hét nem hosszú idő, de mégis a végére jól összeforhagyományőrző kézműves tábor vette kezdetét. A rövid
rott
csapatokká váltak a gyerekek. Az óvó nénik, a tanító
ismerkedés után csoportokra oszolva munkába kezdtünk.
nénik
és a varrásnál segítő asszonyok a tapasztalataik, tuEgy csoport bútorfestés rejtelmeivel ismerkedett, egy
dásuk egy részét ültették el ezekben a gyerekekben.
Reméljük jó talajba kerültek, és hagyományainkat megélve
szép termést hoznak. A tábor végéhez érve gyerekek, szülők, oktatók mind rácsodálkoztunk, hogy milyen termékeny
hetünk volt:„Ezt mind mi készítettük?” Büszkék voltunk
magunkra, hogy ezt is megcsináltuk.
Köszönet minden résztvevőnek és szüleiknek, hogy ezt
a tábort választották. Sokszoros köszönet a foglalkozások
vezetőinek, hogy önkéntesen, fizetségmentesen vállalták
ezt a nem könnyű feladatot.
Köszönet Gyergyóremete Önkormányzatának, a
Communitas Alapítványnak, svájci barátainknak, a Csutakfalváért Egyesület szervező csapatának és a szülőknek
az anyagi támogatásért, hiszen ezek nélkül nehezebb lett
volna sok dolgot beszerezni és az étkezést is megoldani.
Szép volt, jó volt, igaz volt!

HAGYOMÁNYŐRZŐ

« Tematikus csoportokban dolgoztak a gyerekek, helyi önkéntes pedagógus irányításával.

« PORTIK-BAKAI ANNA

Találkozásunk után szentmisén vettünk részt, amelyben
hálát adtunk az eltöltött 70 évért. Ezt a találkozót azzal a
céllal szerveztük meg, hogy nyújtson alkalmat arra is, hogy
Júliusban megtartottuk a 70 éves kortárstalálkozónkat.
tele pohár mellett felújítsuk az együtt eltöltött évek élmé70 év repült el fölöttünk, és ez idő alatt volt alkalmunk
nyeit.
megküzdeni az élet nehézségeivel. Volt részünk örömben
Az 1947-ben születettek a szülőföld iránti szeretetünkés bánatban is, de ne panaszkodjunk. Minden szép volt. Jó,
kel búcsúztunk el egymástól remélve, hogy tíz év múlva
hogy együtt lehettünk 15-én a templomtéri iskola udvarán,
ismét találkozunk.
hogy rég nem látott kortársainkkal találkozhassunk.
« Egy kortárs

70 éves kortárstalálkozó
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Falunapok a nagykorúság jegyében

„Naggyá nőttem erényeimben, hibáimban is nagy vagyok” - Szilágyi Domokos
Az idei 18. falunapi rendezvényeinken
a nagykorúságot, mint az emberi élet
egyik kiemelkedő szakaszát ünnepeltük.
Azt gondolom, hogy a felnőtté a nagykorúvá válás egy fontos határkő mindanynyiunk életében. De mondhatnánk úgy
is, hogy a felnőtté válás átlépés egy muszáj-horizonton, vagy belépés a nagybetűs Életbe.
De vajon mikor válik valaki felnőtté?
Beszélhetünk-e egyáltalán életkori határvonalakról? Ha igen, akkor hány éves
korban különülnek el az emberi élet szakaszai? A szombat délelőtt elhangzott
előadások során ezt a sarkalatos kérdést
jártuk körbe.
A szakirodalom szerint
a felnőttség fogalma jelenthet egyrészt biológiai érettséget, leggyakrabban
az embernél, ritkábban állatoknál és növényeknél is; másrészt jogi értelemben
azt a személyt jelenti, aki elérte a nagykorúságot, és ezzel cselekvőképessé vált. A
felnőttség mint állapot jellemezhető ezenfelül pszichológiai szempontok, szociális
státusz szerint és a személyiségfejlődés
jegyei alapján is. A nagykorúság elérése,
a felnőtté válás a világ szinte minden
kultúrájában jelentős esemény, rendszerint valamilyen rituáléhoz vagy tesztekhez kötve, amelyek az tanúsítják, hogy a
gyermek valóban megért a felnőttkorra és
a felnőttek a társadalom teljes jogú tagjaként fogadhatják maguk közé. A legtöbb
modern társadalomban a nagykorúság
általában kerek számú években van meghatározva (18 és 21 év között a leggyakrabban), és csak részben befolyásolja a
szellemi érettség állapota. A nyugati kultúrákban a törvényes nagykorúság határát 18 és 21 év között húzták meg, de
egyes helyeken akár 15 év is lehet az alsó
határ, míg Afrikában egyes kultúrákban a
nagykorúság alsó határa 13 év. A világ
legtöbb országában 18 év után válik valaki nagykorúvá, de Skóciában például 16
évesen, míg Indonéziában és Japánban 20
évesen lépik át a felnőttkor küszöbét.
Az újkort megelőző szemléletmód alapján a gyermek olyan ember volt, aki a
szociális csoportban folytonosan együtt
élt a felnőttekkel és kicsinyített felnőttnek

nevezték. A felnőttvilág gyermeki világgal való összefonódását jelzi a korabeli
festményeken szereplő gyermekek koravén, felnőttekre emlékeztető arckifejezése
is. Ruházatuk is a felnőttekéhez hasonló
volt, és az is szokás volt, hogy a gyerekekre hárítottak olyan feladatokat és munkálatokat, amelyek elvégzésére fejlettségi
szintjükön képesnek tartották, bár ezek
időnként természetesen meghaladták teljesítési képességeiket.
Természetesen ma már megoszlanak a
vélemények. Egyes kutatók szerint a felnőtté válás útja régebben egyértelmű és
követhető volt. Sajnos ma már nem így
van. A fiatal érettségi vizsgája egyre kevésbé tekinthető a felnőttkor ugródeszkájának. Naponta tapasztalható, hogy a
nemi érés, a tanulmányi fejlődés, a párválasztás, a munkakezdés, a gyermekvállalás sorrendje és időpontja is teljesen megváltozott. A fiatalok előtt álló lehetőségek
tárháza szinte végtelen, és ennek a nagy
szabadságnak tudható be, hogy a felnőtté
válás folyamata is egyre inkább kitolódik
(Székács 2015). Napjainkban nagyon sok
vizsgálat megerősíti ezt az észrevételt.
Mások szerint a gyerekekről alkotott
középkori felfogáshoz viszonyítva manapság ismét a kis felnőtt képe éled fel, mindazonáltal más aspektusból az egyes ismertető jegyeket illetőleg. Klauss
Hurrelmann szociológus e tekintetben a
következőket fogalmazza meg: „A gyerekkor jelentős mértékben megváltozott a
nyugati társadalmakban. A gyermekek
sok területen olyan életet élnek, mint a
felnőttek, ugyanolyan terheléseknek és
kihívásoknak vannak kitéve, és ezekre a
felnőttekéhez hasonló pszichés zavarokkal
és problémákkal reagálnak. Ezért fogalmazódik meg az a tétel, hogy a gyerekek
napjainkban a kis felnőttek lennének
szinte ugyanúgy, mint a középkorban,
persze jelentős mértékben megváltozott
szociális, kulturális, gazdasági és ökológiai feltételek közepette (Hurrelmann
2002).”
A szombati szimpozion résztvevői
érdekkeltő és tanulságos előadások keretében képet kaptak a felnőtté válás múltba
ágazó és jövőbe irányuló lehetséges útjai-

ról. Dr. Csikány Tamás a budapesti
Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára a
katonáskodás múltbéli szerepére, mint a
felnőtté válás egyik fontos momentumára
világított rá. Az előadó történelmi múltunk egy szeletét rekonstruálta, miközben
embert próbáló idők nehézségeit ecsetelte.
Olyan alapvető emberi jellemtulajdonságokra világított rá, amelyek ma már rohanó világunkban kevésbé jellemzőek.
Az előadások sorozatát egy könyvbemutató is színesítette. Dr. Bodó Márta
kolozsvári irodalomtörténész, a Keresztény Szó és a Vasárnap katolikus lapok
főszerkesztője Testben élünk című kötetét
mutatta be. Amint kiderült az ismertető
során a szerkesztő többek között Kosztolányi Dezső, Szilágyi Domokos, Borbély
Szilárd szövegein keresztül vizsgálja,
hogyan jelenik meg a test témája a magyar irodalomban. Többek között megtudtuk, hogy Bodó Márta olvasatában az
emberi test nagyon szerteágazó módon
funkcionál.
Fiatalon mindannyian más képet alakítunk ki magunkban arról, hogyan fogjuk megteremteni függetlenségünket,
hogyan válunk igazi felnőtté saját magunk szemében. Sokaknak ez a tudat az
anyagi biztonsághoz, másoknak a karrierfejlődéshez vagy a külföldi élethez kapcsolódik. Silló Ágota a Debreceni Egyetem
végzős doktorandusz hallgatója egy kissé
másabb dimenzióból közelítette meg a
felnőtté válás lehetséges útjait. Az előadó
kutatási témájáról szóló előadásában az
önkéntesség szerepéről igyekezett meggyőzni a hallgatóságot. Az előadóval
együtt bátorítani szeretném a fiatalokat
az önkéntes munka vállalására, mert ez
egy olyan út, amelyen közeledhetnek önmaguk felé, kipróbálhatják képességeiket,
lehetőségeiket.
Az előadás-sorozatot Böjte Csaba szerzetesnek a közelmúltban tett iraki látogatásáról szóló élménybeszámolója zárta.
Csaba testvér előadását – melyet helyenként vaskos realitás kísért - ez alkalommal is nagy érdeklődés övezte. Az atya
előadása során meggyőzött bennünket
arról, hogy hitünket gyakorolva minden
nehézségből van kiút, van remény.
« PORTIK ERZSÉBET EDIT
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Falunapi kulturális programok dióhéjban
A 18. Gyergyóremetei Falunapokon érdeklődésünknek
megfelelően válogathattunk a különböző programokban.
A Gyergyói Fotóklub szabadtéri fotókiállításának megnyitóját és Gáll Tímea Kölcsönkért kovász című könyvének
bemutatóját követően, szombaton este a Step Dance Sportklub gyergyóremetei csoportjainak műsora nyitotta az esti
szórakoztató programokat. A táncosok már annyira elkényeztettek megszokott magas színvonalú fellépéseikkel,
hogy szinte természetesnek tűnik az, ami másokban csodálatot és elismerést vált ki.
Az IndependenDance Tánccsoport utcai táncokat mutatott be, majd el is érkeztünk a Kormorán koncertig. Az eső
kicsit bekavart az addig lassan felfokozódó hangulatban, de
a végére csak sikerült a körülményekhez képest jól befejezni a koncertet.

« A Step Dance Sportklub helyi csoportjainak műsora nyitotta a falunapi szórakoztató programokat.

Vasárnap a fúvószenekarok kerültek előtérbe. A napot,
a kora reggeli órákban, a helyi felnőtt fúvószenekar zenés
toborzója nyitotta, majd az alszegi templomhoz gyülekezőket is zenével fogadták. A hídátadásnál már az ifjúsági fúvószenekarunk szórakoztatta az odasereglett tömeget. A
dísztanácsülés után a békéscsabai fúvószenekar koncertje
kápráztatta el a résztvevőket.
A magyarországi Iszkiri zenekart egy másik gyerekkoncert
követte - Bertóti Johanna színművész megzenésített verseket adott elő, bevonva a közönséget is. Ezt követően érkeztünk el egy újabb programcsomaghoz, a

néptáncelőadásokhoz.
A moldvai csángó magyar gyerekek tánccsoportja, a
Magyarfalusi Cinkák közel fél órán át megmutatták, hogyan táncolják ők azt a táncot, ami az övék, a sajátjuk. Előadásukat mesemondással és hangszeres előadással színesítették. Őket követte a Sirülő Néptánccsoport három korcsoportja. Ez alkalommal Erdély több tájegységéről láthattunk
táncokat, többek között egy gyergyói koreográfiát is bemutattak a Rigmányi házaspár tanítványai.
A közel egy órás műsor keretében majdnem 100 fellépő
ropta a táncot, az egész éves táncoktatás megkoronázása
volt, amely több száz órát foglal magába és Gyergyóremete
Önkormányzatának köszönhetően ingyenes.
A néptáncelőadások sorát a Gyergyói gyöngyszemek
című előadás zárta, amelyen gyergyószéki táncosok és zenészek közreműködésével igazi gyergyói táncparádét láthattunk. Ez az előadás a Farkas Tamás és Farkas Ágnes
munkáját is dicséri, ugyanis ők állították össze ezt a koreográfiát, amely a III. Budapesti Székely Fesztiválra készült
és most volt az első erdélyi bemutatója. Azóta már
Tusványoson is fellépett a közel 50 fős csapat és előreláthatólag, szeptember végén, Székelyudvarhelyen kerül bemutatásra a Borszéktól Gyergyóújfaluig összeverbuvált
csapattá egységesült csoport.
Ezt az előadást párhuzamba állítva a moldvai gyerekek
táncával megállapíthatjuk, hogy a mindenkori táncosok a
saját táncukat járjuk igazán autentikusan, és a gyergyói
tánc a gyergyói ember lábához illik a legjobban.
Az estnek még volt egy gyergyóremetei fellépője Portik
-Hegyi Lívia személyében. A No Sugar együttes énekese
nem kis tehetség a műfajban és reméljük, még sok kellemes pillanatot szerez nekünk is sikereivel.

« Vasárnap a No Sugar együttes koncertezett, a remetei Portik-Hegyi Lívia énekessel az élen.

A XVIII. Gyergyóremetei Falunapok lezártával a nyáron is kínálunk különböző változatos, szórakoztató és kulturális illetve hagyományápoló programokat.
Augusztus első hétvégéjén a XI. Csutakfalvi Svájci Napok
lesznek, amelynek helyszíne a Csutakfalvi Svájci Ház és
környéke, majd nyomban a VI. Gyergyói Tánc és –
Zenetábor kezdődik augusztus 7-12 között. Így tehát itthon,
Gyergyóremetén lehet elsajátítani a gyergyói táncot és zenét, a helyiek számára is.
« A Sirülő Néptánccsoport három korcsoportja is színpadra vitte tudását a falunapokon.

« PORTIK-BAKAI ÁDÁM
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Magyarország jövünk

alatt a patak vizének minőségét ellenőriztük. Szabadidőben fociztunk és sokat játszottunk a tábor játszóterén.
A nyár elején a dévai Szent Ferenc Ala- nivaló, de már akkor ott voltunk a határnál
Szerdán délelőtt a vaddisznókhoz látopítvány keretében a csutakfalvi Árpádházi és kérték az útleveleket. Budapestre érkez- gattunk el, megfigyeltük közelről őket, a
Szent Margit Otthon napköziseinek a neve- tünk, ahol várt minket a táborvezető,
vadasparkot körbe utazva. Délután légpuslőnőnk, Renáta néni mondta, hogy lesz
Istvánffy Alexandra, aki a Bakonyerdő tár- kával is megtanítottak lőni. Ez egyszerűen
Magyarországra kirándulás, tábor. Persze sulat alkalmazottja. Az ő irányításával
pompás élmény volt számomra, ugyanúgy,
én ennek nagyon megörültem, otthon
utaztunk a Keleti pályaudvarból a Délibe- mint a nyilazás is. Jártunk a tanösvényen
mondtam is a szüleimnek és kértem a bele- metróval, ahol a mozgólépcső előre nais, ahol sok érdekes információt kaptunk.
egyezésüket, hogy elmehessek . Még akkor gyon ijesztő volt számomra. Onnan vonat- Itt tudatosult bennem még inkább, hogy
nem volt biztos a hely, ahova megyünk, de tal utaztunk Veszprémbe, ahol a társulat
vigyázni kell a környezetre, hisz az erdők
idővel megtudtuk, hogy egy – Erdei iskola - autói vártak és szállítottak el az Erdei Isko- oxigénnel látják el az élővilágot. Emellett
jellegű táborba megyünk, Balatoncsicsóba. lába, Balatoncsicsóba.
kézműves program volt, ahol megtanultuk
Odaérkeztünk, elszállásoltak a Bakony
a gyertyaöntést, a bőrdíszek készítését.
erdő közepén található Erdei Iskola szálláshelyén. A táj olyan csodás volt, hogy az
nem emberi. Minden nap volt valamilyen
foglalkozás, amely a környezetvédelemhez
valamint az erdő szépségéhez tartozik, kapcsolódik.
Hétfőn kincskereső program volt, ahol
felmérték tájékozódási képességünket. Két
csapatban voltunk és mindkettő szerencsésen célba ért. Délután egy vadász mesélt
nekünk, bemutatta a vadászkürtöt, elmondta, hogy miután elejtenek egy állatot megadják a kellő tiszteletet neki, ami abból áll
hogy három zöld ágat szakítanak valamely
fáról, egyet tesznek az elejtett vad szájába-,
mint utolsó falat, egyet helyeznek a meglőtt
sebre és egyet a kalapjába tűz véresen a
vadász, így mutatva hogy a vadászat sikeres volt. Azután a vadászkürttel elfújja az
Eljött a nap, amikor elindultunk. Én naillető vad nótáját, mert minden állatnak
« A patak élővilágát mikroszkóppal is megfigyelték a gyerekek.
gyon izgatott voltam mivel nem utaztam
van saját dala.
soha vonaton. Kicsit unalmas volt az utaKedden patakvizsgálat volt, azután mikCsütörtökön Tihanyba utaztunk, ahol
zás, mert sokat kellett üldögélni és mivel
roszkóppal figyeltük meg a szabad szemmel ellátogattunk a Levendula házba, sok érdeeste indultunk ezért csak reggeltől volt lát- nem látható állatkákat. A patak vizsgálat
kesség várt bennünket, azután meg fürödtünk a Balaton vizében. Én először láttam a
„magyar tengert”, ahogy itt hívják, pedig
az egy tó, amely 70 km hosszú. Azt mondhatom, hogy nagyon jó érzés volt a Balatonban fürödni, mivel szerencsénkre jó időt
is fogtunk ki és Renáta néni szavaival ’”a
Jó Isten velünk van” és volt.
Péntek reggel elbúcsúztunk táborunktól,
személyzettől, megköszönve mindenkinek a
támogatását, és Budapestre utaztunk, mert
az Echo Tv- szerkesztősége hívta meg csapatunkat látogatásra, majd kajálásra. Budapestet látni nagyszerű élmény volt, a
hidak, a Duna és egyéb épületek teljesen
elvarázsoltak. Azután indultunk haza a
vonattal. Csak jó érzéssel tudok visszagondolni a táborra, mert velem egykorú gyerekekkel barátkoztam össze. Az a baj, hogy
nagyon hamar, gyorsan elszaladt az a pár
nap.
« Az erdei iskola érdekesebbnél-érdekesebb programjai mellett a balatoni úszás, strandolás is belefért.
« BRASSAI ANDREA NIKOLETTA, lV. osztály, Csutakfalva
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Újabb előrelépés a kardvívásban
A tavalyi létszámot kibővítve, idén
30 gyerek vett részt a falunapokat követő héten a második alkalommal tartott kardvívó táborban. A helyi sportcsarnok adott helyet az intenzív hat
napos munkának. A visszatérők mellé
8 új gyerek csatlakozott, így Csikány
Mihály kardvívó edzővel lendülettel
kezdtek bele az edzésekbe.
Az első nap fegyveres gyakorlatokat
végeztek, a régiek felfrissítették a tavaly elsajátítottakat, az újak megtanulták az alapokat, így az elkövetkezendőkben már a csapat egységesen tudott
továbbhaladni a megkezdett úton.
A napi program kicsit eltért a tavalyitól, hiszen most kevesebb játék és
több technikai gyakorlat került sorra.
A szabad vívásnak nagyobb teret hagyott az edző. Három órás délelőtti és
két órás délutáni edzés, tehát 5 órás
intenzív fizikai munka volt minden
nap.

Bár a kardvívás vidékünkön szokatlan sportnak számít, benne van a virtusunkban és ennek sikeres űzése mindenekelőtt rátermettség kérdése. Erre
idén jó példa volt a tábor legfiatalabb
kardvívója, a 6 éves Petréd Gáspár, aki
fiatal kora ellenére simán vette az akadályokat.
A kardvívó edzések alkalmával a
szabályok betartása, a biztonság a legfontosabb, hangsúlyozta az edző. A
gyerekekben ki kell alakuljon a felelősségtudat, amelyet ő kiemelten igyekezett tudatosítani.
A tábor bemutatóval, versennyel
zárult, a szülők részvételével. Csikány
Mihály edző szerint a tavaly óta érezhető volt a fejlődés. Sokkal jobban
odafigyeltek a gyerekek, ütemesebben
lehetett haladni velük. Azt érzékeli,
tudja, hogy szükség lenne időszakos,
rendszeres edzésre, és azon van, hogy
ezt megszervezze. A gyerekek, szülők

« Az idei gyerektáborok kínálatát kardvívás is színesítette.

részéről érkező pozitív visszajelzések
mindenképpen a folytatásra sarkallják.
A tábor záró napján, a közös bemutató végén, a Helyi Önkormányzat támogatásának köszönhetően emléklapot
kaptak a résztvevők, ezzel is kifejezve
a szervezők, az edző a dicséretét, melyet mindannyian megérdemelnek.
« BARABÁS ZSÓFIA

Díjugrató versennyel zárult az idei lovastábor
A Remetei Lovasklub szervezésében idén is sor került a lovastáborra. Kezdő és haladó lovasok vettek részt. A kezdők
megtanulhatták hogyan kell a lovakkal bánni, helyesen lovagolni, a helyes ülést és irányítást lépéstől vágtáig, valamint a tapasztaltabbak a díjugrató tudásukat fejleszthették. Ebben szakképzett edzők segítettek.
Első nap, már érkezés után állatorvos tartott előadást a lovakról, hogy hogyan is kell bánni velük, milyen betegségeik
lehetnek és hogyan kell helyesen tartani egy lovat. Napi kétszer lovagolhattunk, délelőtt és délután csoportokra osztva és
meghatározva ki mikor következik, cserélve a lovakat, hogy
mindenki nyugodtan sorra juthasson. Mindig érdekesebbnél
érdekesebb és egyre nehezebb feladatok voltak. Mindenki
igyekezett, hogy kisebb nagyobb hibákkal is, de minél jobban
meg tudja csinálni a feladatot. Lovaglás után szórakozás: aki
akart lehűsölhetett a medencében, majd este focizás. Mindig
mindenki kapott valami tennivalót: lópucolás, nyergelés, a
lovak edzésre való előkészítése. Ez idő alatt a megismerkedhettünk egymással és jól összerázódtunk.

Utolsó nap ügyességi, majd díjugrató verseny volt, ahol,
külön kategóriában megmutathatta mindenki, hogy mit tanult
a táborban, majd hozzáértő bírók eldöntötték pontozással, ki
kapta az első három helyet. Ezt követte a szülőkkel együtt
való ebédelés és később a nehéz búcsú, majd a hazaindulás.
Nagyon jól telt a tábor, mindenki rengeteget fejlődött e pár
nap alatt és már várjuk a következőt!
« PUSKÁS BUZA ANNA

« A lovastábort ügyességi, majd díjugrató verseny zárta, ahol kategóriánként megmutathatta mindenki, hogy mit tanult a táborban, majd hozzáértő bírók pontozással döntöttek a helyezésekről.
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Újra kiszínezték

A Jóisten áldását kérve
ismét avattunk

A Step Dance Sportklub az idén is megszervezte mo(Folyt. az 1. oldalról) Az idén a Tiszta udvar - rendes ház
dern- és társasági tánctáborát Gyergyóremetén. Az ember
címet Nagy Tamás az Ebhát utcából és Portik Kócsi Károly a
csak kapkodja a fejét, amikor már azt számolja, hogy való- Fenekalji útról kapták.
ban a kilencedik táboron is túl vagyunk.
A Pro Remete díjat post mortem Bakos József, néhai alpolUgyan jövőben lesz a kerek évforduló, de azért egy rögármester kapta. Méltatása rendhagyó volt.
vid időutazást eszközölve tekintsünk vissza az elmúlt kilenc évre. Egyes eseményeket leszámítva, csak szép dolgok
történtek a táborok idején. Az első három-négy évben folyamatosan növekedett a résztvevők száma, majd a nyolcvan-kilencvenes létszámnál megállt a számláló. A résztvevők egy része kicserélődött, de vannak néhányan talán,
akik mind a kilencet végig csinálták. Nem kis dolog.
Az oktatók sorában, a sors kényszere folytán egyszer volt
változás, de most már évek óta Portik-Dobos Gabriella és
Páll István a Step Dance szívének két fő ütőere, akik pumpálják be a jót, és kiszívják illetve lebontják a rosszat a
táncklub háza táján.
2017. július 3-án, hétfőn már összeállt a program és teljes gőzzel beindult a tábor.
A csoportok egymást váltva izzadtak és lehetett látni, hogy
oktatók, gyerekek komolyan veszik munkájukat. A szülők
és nagyszülők is kivették a részüket és mindent elkövettek,
hogy pontosan ott legyenek a gyerekek, a vakációs ébredések ellenére.
Aztán eljött a tábor zárónapja. A falunapok szombatjának, július 8-án, egyik kiemelt rendezvénye volt a tábor
gálaműsora. A legkisebbek társasági táncától a legnagyobbak moderntáncáig mindenki talált magának szép, tetsző
táncot. Ez valóban gálaműsor volt és a műsort záró flashmob igazi falunapi hangulatot varázsolt a tér közepén is.
Befejezésül mit mondhatnék mást, mint hogy jöhet a
tízedik. Kellemes nyarat és hasznos időtöltést mindenki« A Pro Remete díjat post mortem Bakos József, néhai alpolgármester kapta.

Laczkó-Albert Elemér polgármester úr a hivatal munkatársainak, Bakos Józsefről írt egy-egy gondolatát idézte, vidám
történetekkel színesítve. Közben „közöttünk volt” Jóska, a
kivetítőn a távolba nézett, mintha egy újabb feladatot, megvalósításra váró dolgot szemlélne. Hisszük, hogy emlékét megfelelő módon ápolva közöttünk is marad.
Az idén a díszpolgári címet Molnár Levente, a községünkben született világhírű operaénekes kapta. Ő a dr. Molnár
Csaba állatorvos és Molnár Gyöngyike óvónő-tanítónő szülők második gyermeke. Bár csupán ötéves volt, amikor a szülőket Csíkszeredába helyezték, Ő minden megnyilatkozásában büszkén mondja magát remetei születésűnek. Saját szavai szerint: „Bárhol is vagyok a világban, nekem nagyon hiányzik a szülőföldem. Én a világ bármelyik nagy színpadán
fellépve székely népemet képviselem.” Ezt a felfogást, szem« A Step Dance táncműsor zárásaként a flashmob igazi falunapi hangulatot varázsolt a tér közepén.
léletet értékelte a községi Önkormányzat, amikor neki ítélte
nek! Továbbá köszönet Gyergyóremete Önkormányzatáoda idén ezt a fontos címet. Molnár Leventét és családját is
nak, hogy anyagilag is támogatta a IX. Gyergyóremetei
váratlanul érte a kitüntetés híre, jól esett neki, hogy szülőfaluModern és –Társasági Tánctábort. Köszönjük a gyerekekja nem engedte el a kezét. Mi ígérjük, hogy ezután is figyenek a kitartást, a szülőknek az egész évi hozzájárulásukat
lemmel kísérjük munkáját, és továbbra is örömmel osztozunk
és az oktatóknak csak a köszönet hangján hálálkodhatunk
sikereiben, kívánva neki szép szerepeket, sikeres, boldog éleaz egész éves munkájukért, türelmükért. Viszontlátásra a
tet. A festménnyel, melyet ajándékba kapott, Remete egy
tízediken!
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM darabját vihette otthonába.
« MINCSOR ERZSÉBET
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Gyergyóremetei fúvóstábor
Hazatérve a Csíkszentsimoni Nemzetközi Fúvószenekari versenyen való
sikeres megmérettetésről, július 2-án,
vasárnap délután elkezdődött az V.
Gyergyóremetei Fúvóstábor a helyi
Ifjúsági Fúvószenekar szervezésében.
A táborban a zenekar tagjai, azaz 25
gyerek, valamint utánpótláscsapata 14
furulyás, kapott intenzív zenei képzést,
hat napig. Az oktatás hangszercsoportoknak megfelelően zajlott, helyi és
magyarországi tanárok irányításával, a
Szent Anna Szociális Házban, a Fráter
György Általános Iskolában, és a Balás Gábor Művelődési Házban. Tanárok: Pekári Andrea zeneelmélet,
György Sándor rézfúvós hangszerek,
Sztranyák Dávid, Török Dániel, Török
Bálint Fuvola, furulya: Polyák Zsóka,
klarinét, szaxofon, és fúvózenekar:
Laczkó Gyula. Szervezés és furulya:
Polgár Szabolcs
A tábor célja a hangszercsoportok
közötti közös muzsikálás megszerettetése, valamint új zenekari darabok betanulása. Az elsajátított zenedarabok
bemutatására a táborzáró hangversenyen, a szülők jelenlétében került sor.
A tábor alatt a zenekar fellépett az I.
Gyergyószentmiklósi Fúvószenekari
Találkozón, a helyi falunapok keretében az alszegi hídavatón, valamint a
rendhagyó ünnepi dísztanácsülésen,
nagy sikerrel.
Köszönetet mondunk az oktató tanároknak, a Polgármesteri Hivatalnak, a
Fráter György Általános Iskola vezetőségének, valamint a kedves szülőknek
és a résztvevő gyerekeknek.
Laczkó Gyula karmester

get értek.
Elérkezett a táborzáró fellépés. Családjaink megérkeztek a Művelődési
Házba, kezdetét vette az előadás. Először a legkisebbek, a furulyások mutatták be tudásukat, utána az egész csapat
állt ki a színpadra énekelni. Két művet
tanultunk meg a táborban: A Pajtás
örvendj… és a Bodzavirág címűeket,
amelyeket már ismertünk a Mindenki
című filmből. Éneklés közben egy kicsit mi is részesei lehettünk a filmnek.
A kórus után kamarazenére került sor.
Először a fuvolisták, majd a klarinétosok, utánuk a rézfúvósok adtak ízelítőt
tudásukból.
Az este utolsó felvonásában a zenekar is megszólalt. Mindenki a legtöbbet hozta ki magából. Öröm volt látni a
szülők boldogságtól sugárzó arcát. A
koncert után a Közösségi Házban vacsora várt a fúvósokra. A vacsora végén mindannyian elégedetten mentünk
haza. Végezetül szeretném megköszönni a csapat nevében a tanároknak a
rengeteg türelmet, humort és azt, hogy
ötödik alkalommal is eljöttek hozzánk.
Laczkó-Albert Anna zenekari tag

« Kitartással végigcsinált hangszerpróbák a siker ára.

ismertük egymást. A tábor, mint minden évben, úgy idén is a táborzáró
koncerttel végződött. Sajnos a koncert
utáni vacsora után búcsúznunk kellett
az idegenből jött tanároktól, ami nem
A tábor öt kerek napig tartott tele
volt kellemes pillanat.
vidámsággal és tanulással. Mint minKöszönjük a tanároknak az odadig, idén is ellátogattak hozzánk az
adást, kitartást, a türelmet és a fáradtidegenből érkező zenetanárok. A táságos munkát. Köszönettel tartozunk a
borban rengeteget gyakoroltunk együtt Polgármesteri Hivatalnak és más támoa zenekarral, és nagy élmény volt isgatóknak is az egész évben nyújtott
mert darabokat együtt játszani. Sokat segítségért.
nevettünk, beszélgettünk jobban megGyörgy Simon Dalma zenekari tag

2017. júniusában került sor az ötödik ifjúsági fúvóstáborra. Tanáraink,
mint mindig, most is Kecskemétről
érkeztek, de érkezett egy tanár Székelyudvarhelyről is. Délelőttönként zeneelmélet- és hangszerórákon vettünk
részt, majd délután szólampróbák, és
végül zenekari próba következett.
A hangulat nagyon jó volt, sokat
nevettünk, zenei repertoárunk új művekkel bővült, bár a tábor ideje alatt
sokszor próbára tettük tanáraink türelmét.
Az egyhetes tábor egy szempillantás
alatt eltelt, s mire észbe kaptunk, az
utolsó ének- és zenekari próbák is vé- « A fúvóstáborban tanultakat több alkalommal is volt lehetősége bemutatni a Gyergyóremetei Ifjúsági Fúvószenekarnak.
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ANYAKÖNYV
Születés
György Nimród
Bakos Amira Samanta
Bakos Zsuzsanna
Márton Bence

Nász
Csibi Ferenc és
Kozma Erzsébet
Ferencz József és Farkas Mária
Ferencz András és
Ivácson Kinga Erzsébet
György László és
Portik–Hegyi Lívia

Gyász
Petréd Amália 1932
Bakos Teréz 1955
« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal

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
közösségi oldalunkat:
facebook.com/gyergyoremete
Az újság elektronikus formában a www.gyergyoremete.ro
oldalon olvasható.

FALUNAPI PILLANATOK

ANEKDOTA
A tanyán élő atyafi felmegy
egyszer a nagyvárosba, amelynek szépségeiről annyi mindent
hallott már.
Megszemlélt minden látnivalót, ahová csak eljuthatott, s mikor elfáradt, úgy vélte, valamely
vendéglőben újerőre vidámítja
magát. Az édes, de nehéz borból
jól megszívta voltmagát, s mikor
felállt, hogy fizessen, érezte,
hogy az egész világ forog körülötte. Valahogy kitámolygott a
vendéglőből, felkapaszkodott
egy autóbuszra, de szédülése
nem akart múlni. Egyszer csak
meglátja, hogy a sofőr elől a
kormánykereket igazgatja, s részegségében haragosan rátámad:
- Szóval te forgatod körülöttem
ezeket a magas házakat?!

TUDJA-E, HOGY?
A XIX. század végén a
Görgény völgyében és a Maros
felső folyása mentén megszaporodtak a fűrésztelepek. 1914-re
számuk elérte a 44-et, közülük
14-nek saját vasútja is volt. Ezért
is vált sürgőssé egy korszerű
erdőgazdálkodási és gondnoksági oktatás kialakítása.
E célból is létesült
Görgényszentimrén erdészeti
szakiskola, amelyik napjainkig
is működik és ahol az utóbbi
évtizedekben sok remetei is tanult erdészetet. Az intézmény
1894-ben létesült és már akkor
nagyon népszerű lett. 1914-ig
524 tanuló végzett. Az iskola
igazgatója ekkor Péch Dezső,
kiváló erdészeti szakember volt.
Az 1900-as évek elején már 807
ha erdő, 11 ha csemetekert és
egy 7,5 hektáros növénytani kert
van a kezelésében. Meteorológiai állomása is volt. Az I. világháborúig mintegy 2.900.000 facsemetét szállított újraerdősítésre.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

