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« Kreatív zöldségkompozíciók, káposztafa, őszi óriástermények valamint Óriásgazdasszony és Óriásgazda voltak az idei gazdanap díszletei.

Gazdálkodók sokadalma a termény ünnepén

Az ötödik alkalommal került megrendezésre
a gazdanap. Ahogyan az időjárás, sok minden
más is nekünk kedvezett. A hónapokon, heteken
át tartó készülődés megérte, különösen öröm
volt látni a diákok lelkesedését a rendezvényt
megelőző napon, amint díszletet készítenek a
rendezvényre. Kreatív díszekkel, káposztafával,
kis faszekerekkel, őszi terményekkel és más
kiegészítőkkel öltöztették be a szalmabálákat. A
gazdanap főszereplői a szénabálából készült
Óriásgazdasszony és Óriásgazda voltak. A VII.
és VIII. osztályos diákok nemcsak a díszletépítéssel járultak hozzá, hanem meleg kakaós kávéval kínálták az idelátogatókat és tombolát is
lehetett náluk vásárolni. Mindezek mellett a
kisebb korosztály és a speciális csoport tagjai
több, mint 150 alkotással jeleskedtek a gazdanap alkalmából meghirdetett rajzversenyre. Vasárnap az idelátogatók szebbnél szebb traktorokat, állatokat vagy éppen őszi rajzokat tekinthettek meg. Ez utóbbi igencsak nagy fejtörést okozott a három óvó néninek, akik több kategóriában értékelték a rajzokat.
A reggel a hagyományos disznó- és bárány« Hagyományos disznó– és bárányvágás, állatszemle, mesterségek bemutatója, szénásszekérrakó vágással indult, vidám és zenés hangulatban a
-verseny, szekeres ügyességi verseny, finom étkek fúvószenekar közreműködésével. Ahogyan az
várták a gazdanapra érkezőket.
érdeklődők jöttek, úgy érkeztek az állattartó

gazdák is a kiállítani kívánt állataikkal.
A reggeli finom túrós puliszka és a hagyományos ételek elfogyasztása végeztével három
lelkes csapat nekilátott főzni, a Közösségi Ház
munkatársainak segítségével. 9 órától megtekinthetőek és megvásárolhatóak voltak a helyi
termelők portékái.
A juhászkutyák sorakozva és kitartóan ugatva tűrték a sok-sok tekintetet, amely rájuk irányult. Tíz órától lehetőség volt megtanulni ostort fonni, kaszát verni és ellesni Góga Rózsika
nénitől a len tilolás fortélyait, valamint Bakos
Dezső bácsitól a kovácsmesterség szépségeit.
Ezzel egy időben az esztenaházban készült a
sajt, orda és zsendice.
A fiatalabb korosztály érdeklődése megoszlott. Volt, aki a szalmabálákból készült játszótéren ugrált, volt, aki a póni szekeresek fuvarjához
csatlakozott. A nagyobbak érdeklődően figyeltek a felnőttekre. A „jövendőbeli” gazdák hangulatossá tették a gazdanapot. Öröm látni, hogy
van még az a fiatal generáció, akit érdekel a
gazdálkodás. A szekeres ügyességi versenyen 8
páros fogat és 3 egyes fogat mutatta meg tudását, majd három csapat versenyzett a „legszebb
szénásszekér” címért.
(Folyt. a 2 oldalon)
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OKTÓBERI ESEMÉNYEK
ELŐADÁS
2017. november 3-án, pénteken 16.30 órától,
Sisak Imola pszichoterapeuta, lelkigondozó előadást
tart Bántalmazás az emberi kapcsolatokban címmel.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

V. Gyergyóremetei Gazdanap
(Folyt. 1. oldalról) Az események és a jól sikerült gazdanap befejező momentumaként a finom ebéd elfogyasztására, az emléklapok átadására és végül
a tombolanyeremények kisorsolására került sor. Az időjárás mindvégig kitartott, a hangulat adott volt, a helybeliek és idelátogatók találkozhattak, tapasztalataikat megoszthatták a gazda- és termény ünnepén.
Ez a nagyszabású rendezvény nem jöhetett volna létre a támogatók nélkül,
ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában hozzátett, jelen volt és támogatott abban, hogy ez az esemény létrejöhessen. A plébános úr áldásával kívánunk mindenkinek sikeres gazdálkodást és jó egészséget, hogy a jövőben is találkozhassunk.
« Szabó Csaba alpolgármester és Czikó Dezső szervező

LELKINAP
2017. november 4-én, szombaton, lelkinapot szervez
az Élet a lélekben imacsoport. Program:
11:00 - Bakó Antal Plébános Úr köszöntése, imacsoport bemutatása, 12:00 - Imaszolgálat,
13:00 - Elmélkedés Bajcsi Tibor, a Sepsiszentgyörgyi Élet a Lélekben
Imacsoport vezetője 14:00 - Szentségimádás
15:00 - Záró szentmise
SZONÁTA EST
2017. november 5-én, vasárnap 18 órától, szonáta
estre hívjuk Önöket. Jegyek ára diákoknak és nyugdí- « A „jövendőbeli” gazdák - öröm volt látni, hogy van még fiatal generáció, akit érdekel a gazdálkodás.
jasoknak 5 lej illetve felnőtteknek 8 lej.
Az előadásra érvényes a 2017-2018-as
Zenei Évad bérlet.
SZENT LÉNÁRD BÚCSÚ
Plébániatemplomunk búcsúünnepén,
2017. október 6-án, hétfőn az alábbi program szerint
lesznek a szentmisék: 9.00 órától diákmise,
11.00. órától ünnepi szentmise - szónok Oláh Dénes
marosvásárhelyi főesperes, plébános.
GYERGYÓI NÉPZENÉSZEK TALÁLKOZÓJA

2017. november 25-én, szombaton, 18 órától a Balás
Gábor Művelődési Ház, a REMISZ-szel közreműködve megszervezi az V. Gyergyói Népzenészek
Találkozóját. Az előadásra szeretettel várunk minden
érdeklődőt. Helyszín a Balás Gábor
Művelődési Ház. Belépés tetszés szerint.

« Szekeres ügyességi verseny egyik próbatétele.

« Len tilolás régen és ma.
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A gazdanap margójára
„Aszódi-Sikter Éva vagyok. Férjemmel
Aszódi Ambrussal Budapesten élek. Abban
a szerencsés helyzetben voltunk, hogy 6
csodálatos napot tölthettünk Erdélyben az
elmúlt időszakban.
Az ott tartózkodásunk alatt a helyi rádióból értesültünk a Gyergyóremetei Gazdanapról, amely nagyon felkeltette az érdeklődésünket és úgy döntöttünk, hogy részt
veszünk rajta. A lehető legjobb döntés volt,
mivel olyan élményekkel térhettünk haza
Önöktől, amit talán soha nem felejtünk el.
Olyan volt Önöknél, mintha az ember egy
kedves rokonát ment volna meglátogatni,
még így ismeretlenül is. Szeretettel és kedvességgel találkoztunk, igazi meleg, szeretetteljes vendéglátással, amit még életünkben nem tapasztaltunk sehol " idegen" emberektől, kizárólag a családi és baráti körben. A vendéglátás, az ételek hihetetlenül
finomak voltak. A programok sokasága
kitöltötte az egész napunkat. A disznóvágás
és a birkavágás számunkra nagy élmény
volt, hiszen ilyenben itthon nincs lehetőségünk részt venni. Szavaztunk az állatokra,
tomboláztunk, drukkoltunk a fogatkocsi
versenyzőknek, hihetetlen finom ételeket
kóstolhattunk… élveztük a nap minden
percét.
Fáradtan, de élményekkel telve tértünk
haza, és az ott elkészített képeinket, videókat már többször megnéztük és szeretettel
gondolunk a résztvevőkre, a szervezőkre,
az ott megismert kedves emberekre.
Szeretném ezzel a kicsit hosszúra sikerült levéllel megköszönni a szervezőknek, a
résztvevőknek, a programot támogatóknak
azt a sok munkát, amivel felejthetetlenné
tették ezt a napot, és köszönjük mindazoknak a munkáját, akik azon fáradoztak,
hogy finomabbnál finomabb ételek kerüljenek az asztalra és élőben láthassuk a hagyományos disznó- és birkavágást, a hetekig, hónapokig azon fáradoztak, hogy egy
ilyen nívós rendezvényt hozzanak létre.
Kívánunk Önöknek, mindannyiuknak
nagyon jó egészséget, békességet, szeretetet, és nagyon sok erőt ahhoz, hogy ezt a
kis közösséget továbbra is így egybe tudják
tartani. Kívánjuk, hogy még nagyon sok
hasonló sikeres rendezvényt legyen lehetőségük megszervezni!
Az Isten Áldja meg az egész falut és az öszszes lakóját!!
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Szülőföldön magyarul
Oktatási konferencia helyszíne volt Remete
Ez év októberében ismét találkoztak
Biatorbágy testvér-településeinek pedagógusközösségei. Az idei konferenciának
a fizikai távolságban igen messzi, de a
szívünkben-lelkünkben igencsak közel
lakozó Gyergyóremete adott otthont.
Az utazás napjait is számítva öt napos
eseménysorozaton a vendéglátókon és az
ötletgazda Biatorbágyon kívül, a kárpátaljai Nagydobrony és a felvidéki Alistál
pedagógusai vettek részt, a köznevelés
valamennyi szegmensét képviselve, az
óvodától, a művészetoktatáson át , a középfokú oktatásig. A képet közművelődési
szakemberek részvétele is színesítette.
Mindannyian nagy izgalommal készültük az eseményre, hisz az előző évi,
nagydobronyi tapasztalatok alapján tudtuk: mind szakmai, mind emberi energiáinkba megújulást nyerünk, új tudás birtokosai leszünk, s olyan kapcsolatokkal
gazdagodunk, amit csak egy ilyen több
napos együttlakás hozhat meg számunkra.

« Kapcsolatépítés, tudásbővítés jellemezte a konferenciát.

Bár az utazás hosszú volt, de a szervezői ötletességnek köszönhetően az összehangolódás már a buszozás során megkezdődhetett, hisz a vendégtelepülések
küldöttségei egy járművön utaztak
Gyergyóremetéig. A viszontlátás örömét
Köszönettel és tisztelettel: közös dalolás, hosszas, elmélyült beszélAszódi-Sikter Éva és Aszódi Ambrus” getések tették feledhetetlenné.
Az öröm azonban az érkezéskor hágott

tetőfokára, hisz nagyon vártuk az ismételt
találkozást a remetei barátokkal, kollégákkal is, akikkel az elmúlt évek igen
szorossá fűzték az emberi kapcsolatokat.
Vendéglátóink kitettek magukért, s
igen magasra is állították a mércét a
jövőbeli szervezők számára.
Megható fogadtatás után, bőséges és
rendkívül színvonalas programlehetőségek közül választhattunk. Ki-ki a kíváncsiságának, szakterületének megfelelő
foglalkozásokba, tanórákba pillanthatott
be, cserélhetett tapasztalatot szakmai
kérdésekben.
A plenáris előadások tematikája mindenki számára érdeklődésre tartott számot,
hisz olyan határokat nem ismerő kérdések boncolgatására is sor került, mint a
magyar nyelv tanítása, a magyar népzene jelentősége és anyagának megválasztása, vagy éppen az informatika térhódítása a köznevelési intézményekben.
A tudásbővítés mellett művészeti felüdülésben is részünk lehetett a zongoraavató fesztivál esti koncertjeinek alkalmával, melyet ügyesen illesztettek a konferencia programsorába.
A szellemi táplálékok élménysorát a
vasárnapi csíksomlyói és gyimesbükki
látogatás koronázta meg, melynek léleksimogató óráiban mind azt élhettük meg:
nem csak együtt, de egyek vagyunk. A
kegytemplomban egymás kezét fogva
fohászkodhattunk azért is, hogy ez az
érzület mindenkiben termékeny talajra
hullva, áthagyományozódjon a következő
generációknak is.
Arról is szót kell ejtsek, hogy nem csupán
szellemi értelemben tartottak jól bennünket házigazdáink. A közös étkezések során felvonultatták számunkra a helyi ízek
legjellegzetesebb képviselőit is. Bőkezűen
gondoskodtak ellátásunkról a nap minden szakában. Ugyanezt a jóltartást kaptuk éjszakai szálláshelyeinken, kedves
házigazdáinknál is, ahol bizony hajnalba
nyúlóan folyt az élménymegosztás és a
jövő tervezése.
Mindezek után nem csoda, hogy szem
nem maradt szárazon a búcsúvacsora és
a másnapi indulás során. Mert otthon
voltunk, s haza indultunk…. Köszönjük
minden szervezésben és lebonyolításban
közreműködő lelkes testvérünknek ezeket
a feledhetetlen napokat!
Hingyiné M. Ildikó
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Polgármesteri beszámoló
Laczkó-Albert Elemér településvezetőt községünk aktuális ügyeiről kérdeztük
BZs - Az újonnan épült és beüzemelt székgyár mit jelent a község
fejlődésében?
Laczkó-Albert Elemér - Az Antares Székgyár falunkba való letelepedésének egyik erős szegmense a cég romániai vezetőjének remetei származása. Ez a realitás túl azon, hogy a mai
Gyergyóremete adottságai jók a cégek számára is. A vonalas infrastruktúra adva van a gázhálózaton kívül. Csendben mindenki
számol az autópálya megépülésével. Ilyen szempontból előnyös a
pillanat. Kívánom nekik, hogy számításaikat meg tudják valósítani, céljaikat érjék el!
Bármely község örülne egy ilyen kis gyárnak. Mi is azt tesszük,
keressük velük az együttműködést. Remélem, minél többen lesznek remeteiek ott dolgozók! Ez a helyieken, rajtunk is múlik.
Azt is remélem, és dolgozunk azon, hogy további hasonló cégeket
tudjunk vonzani Remetére.
- Elhalkult a tejporgyár ügye. Történt-e valami biztató?
- Így tekintünk a tejporgyárra is. Valóban „csend” van körülötte,
mert a termelés teljesen leállt. Most újra felértékelik a gyárat és
előkészítik az eladását. Ezt a munkát a kolozsvári székhelyű RTZ
nevű cég végezteti. Közben folynak a perek, melyek el voltak indítva korábban. Ha a felértékelés és az eladáshoz szükséges tenderfüzet elkészül, akkor felkínálják eladásra. Itt ismét az lenne a
lényeges, hogy olyan valaki vegye meg, aki működtetni akarja és
ténylegesen fogja is! Az lenne a legszomorúbb, ha szétszednék és
elvinnék vagy szétvágnák, darabonként adnák el.
Bármi lehetséges. Sajnos a döntéseket nem mi hozzuk ezzel kapcsolatosan. Ami kicsi lehetőségünk van befolyásolni a folyamatot,
élünk vele a törvényes kereteken belül.
- Több fordulós engedélyeztetési folyamatot követően záros határidőn belül beindul a helyi kábeltévé szolgáltatása. Mi az elképzelés illetve terv a csatorna beindítása kapcsán?
- A helyi tévé ügye lassan, de jól halad. Mindannyian szenvedünk
a hiányától. Csak így látszik, hogy milyen fontos kommunikációs
eszköz. A napokban meg fogjuk kapni a második és egyben a
végleges engedélyt. Célunk, ahogy már mondtuk, mindkét hálózaton (UPC és RDS) egyformán menjen a helyi műsor egy csatornán. Jó lenne egyszerre indulni mindkettőn, de ehhez a két szolgáltató együttműködésére egyidejűleg szükség van. Igyekszünk öszszehangolni az indulást.
Ami a leglényegesebb, hogy rövidesen lesz helyi csatorna a műsorrácsukban REMETE TV néven és ezzel visszatérünk e tekintetben a régi kerékvágásba, előre lépve egyet.
Mindez nem fog plusz pénzbe kerülni a remeteieknek. Csupán a
hirdetéseket kell kifizesse – ahogy eddig- az, aki hirdetni akar.
Ezek a díjak fogják eltartani a tv-t.
- A középületek karbantartása, felszerelésének bővítése folyamatos. Mi történt az utóbbi időben ezen a téren?
- Ahogy az előbbi tv csatornát sem önmagáért, nem nyereségi
célzattal segítjük életre, hanem a közösségi ügy szolgálatába állítjuk, úgy egyetlen beruházásunk sem volt életszerűtlen. Azt valósítottuk meg, amire a falunak szüksége volt és amire sikerült forrást
szerezni, bevonzani. Így természetesnek vehető, hogy amilye van
a falunak, az működik. Persze, semmi nem magától! Minden
igényli az odafigyelést, a megfelelő emberi-szakmai melléállást.
Az is igaz, hogy van amit javítani minden területen. Nem csak az
épületek állagára gondolok, hanem az emberi tényezőkre is. Sok-

szor ez jelenti a több odafigyelést, több időt, több energiát és türelmet. Gondolom, ezzel senkinek sem mondtam újat.
Néhány konkrétum:
- A művelődési ház felszerelése tovább bővül pályázati pénzből.
Hangverseny zongora, fúvós hangszerek, fény és hangtechnika,
függönyök, szőnyegek, légkondi, nyomtatók, vetítő.
Ezt mind felelősen, okosan és hasznosan kell használni.
- A tulamarosi óvoda felújítása befejezés előtt áll. Itt fog működni a bölcsőde. Mihelyt az intézményt létre tudjuk hozni, indul.
Pontos időt erre nem tudok mondani. Egy újabb létesítményről
van szó, amit teljes egészében a helyi költségvetésből kell működtetni.
- Víz- csatornázás pályázat: folyik a munkálatok közbeszereztetése június óta. Azaz áll, mert a jelentkezett cégekkel nem vagyunk megelégedve. Ők meg velünk nincsenek, ezért a közbeszerzéseket irányító országos hatóságnál panaszoltuk be kölcsönösen egymást. Várjuk az eredményt. Jövő évben, remélem, elindul
a munka.
- Utas pályázatok: a mezei és belső utak pályázatát elveszítettük
az idén. Jövőben újra leadjuk. Addig is az utóbbit megfellebbeztük. Várjuk az eredményt. Az erdei utas munkánk nyert 1,5 millió
eurót. 2018-ban ez a munkálat el kell kezdődjön – szándékaink
szerint. Ez a három uniós pályázat. Kormányprogramból (PNDL)
egy további utat akarunk megjavítani, le van adva a kérelmünk.
Ezek nélkül csak kisebb helyi beavatkozásokra, karbantartásra,
javításra, van lehetőségünk önerőből. Igen, sokkal többre volna
szükségünk!
- Az egészségház felszerelésének bővítésére az orvosaink kell
próbálkozzanak a LEADER programon belül pályázni. Itt is az
emberi erő a hiánycikk. Nincs elég orvos, aki vállalja az ügyeletet.
A ház héjazatának (cserepeinek) cseréjére garanciális okokból
került sor. A termelő cég állta a teljes költséget. A leszedett és még
használható cserepet közcélra ajánlotta fel az önkormányzatunk,
legnagyobb hányadát a kicsibükki templomnak.
- A fürdő tervezéséhez területeket vásároltunk Komlóssy József
adománya segítségével. A terület bővülés a koncepció és a tervek
újragondolását igénylik. Most itt tartunk. Közben keressük a finanszírozási formákat, lehetőségeket. Ahogy haladunk, erre a kérdésre is részletesen vissza fogunk térni.
- A biomassza égetésen alapuló távhős pályázatunkat november
első felében fogjuk leadni. Lassan haladunk vele, de nem vagyunk
elkésve.
- A piac kiviteli munkálatainak közbeszerzése folyamatban van.
Amikor ön ezt az írást olvassa, a jelentkezők le kellett tegyék már
az ajánlataikat. A terepi munka ez évi indításának nincsen realitása, – annak viszont van, hogy megvásároljuk a buldoexcavatort és
a térfigyelő rendszert elindítsuk 33 kamerával a falu minden forgalmasabb csomópontján. Egyébként részben ezzel függ össze a
helyi tv indulása is, ha már meglesz az engedélyünk.
- Több nyilatkozatban is a tulajdonviszonyok rendezését említetted prioritásként. Hol tart a folyamat, melyek a konkrét
célkitűzések az elkövetkezendő időszakra?
- A Községházán folyó munka oroszlán részét a tulajdonrendezés fedi le. A Cezar program él és működik. A belterületekkel
dolgozunk jelenleg, 50%-ban van kész. Idei célunk a teljes belterület feldolgozása volt. Lássuk, meddig érünk?!
Folytatás az 5. oldalon
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Több gyereket kellene vállaljon minden remetei család
(Folyt. a 4 oldalról) Köszönjük mindenkinek az együttműködését és kérjük továbbra is mindenkitől ezt!
Amikor hívatva van, jöjjön, hozza a kért papírokat és legyen
őszinte az együttműködésben. A családi és egyéb viszályokat
otthon próbálja megoldani mindenki – kérjük szépen. Ha végképp nem sikerül, csak akkor forduljanak panasszal hozzánk,
a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz.
- A gazdanap nagy érdeklődésnek örvendett. Hogy látod, mi
ennek a rendezvénynek a haszna a gyakorlatban a gazdálkodókra nézve? Vagy kell-e erre egyáltalán így tekinteni?
- A Gazdanap ünnep. Nem a földes problémák megoldásának,
vitatásának az alkalma. Közvetetten mégis hozzá járul ehhez
is. Jó volt, öröm volt ennyi embert látni most is békességben,
jó kedvvel beszélgetni. Lassan, de jó irányba változnak a gazdálkodóink – én ezt látom. Meg is kell becsüljük őket!
Szorgalmazzuk, hogy még több állattal jelenjenek meg azok
is, akik az idén nem.
Az a jó, arra lehet építeni, ha a kölcsönös tisztelet és korrekt
együttműködés jellemzi ezt a gazda/tulajdonos és gazdálkodó/
földhasználó viszonyt is. Az fog sikeres lenni a jövőben, aki
ezt valósítja meg, erre törekszik a kapcsolataiban minden
szinten. Egy kicsit erről szól a mi gazdanapunk, miközben
kiváló étket főztek többen is. Másrészt meg a hálaadásról.
Hálával tartozunk a Fennvalónak és egymásnak is!
- A helyi értékek feltérképezése zajlik a napokban, kérdőíves
megkérdezéssel. Mi ennek a lényege, célja?
- A pásztorkodás/gazdálkodás sem csak a megélhetésről, gazdaságról szól, mert közben használjuk a tájat, Remete földjeit,
alakítjuk azokat. Ez a nagy felelősség! Ez a nagy érték, ha
körültekintőek, mértékletesek és okosak vagyunk!
Helyi értéktárba tartozik ez is. A Lakitelek Alapítvány munkatársai járnak körbe az egész Gyergyói- medencébe, így Remetén is. Nálunk ötven embert kérdeznek meg a helyi értékekről. Jövő szeptemberre ebből lesz egy könyv.
Mi tovább fogunk dolgozni ezen a témán, mert a könyv, bármi szép is – kevés önmagában a jövőnek. Célunk módszeresen feltárni, megismertetni helyi értékeinket. Azokat úgy
használjuk, hogy megőrizzük a következő generációnak.
Mindez nem egyeseknek lesz a feladata, hanem mindannyiunk életének része kell legyen. Ezek az értékek, ha helyesen
viszonyulunk hozzuk, jövedelmet és megélhetést kell jelentsenek, termeljenek az egész falunak. Érték a táj, minél régebbi,
eredeti valami, annál nagyobb érték, érték a tudás, ami létrehozta azt, és a legnagyobb érték az ember meg az ő kapcsolatai.
Többet fogunk beszélni minderről a jövőben, nem titkolt célzattal: ismerjük, vigyázzunk, őrizzük, használjuk értékeinket!

látványos és nehezebb oldal, az az iskolában folyó napi munkáról szól. Ezt egy vagy akár több konferenciával sem lehet
gyorsan megváltoztatni. Ide sok minden szükséges: elkötelezett szándék, nyitott magatartás, a folyamatos tanulás, egészséges személyiség, bátorság a kísérlethez, józan ítélőképesség és még sok-sok minden.
A résztvevőknek ilyen irányba adott gondolatokat ez az esemény. Ki-ki annyit fogad el és használ ebből, amennyit tud,
amennyit jónak lát.
Fontos, hogy ilyen téren is történjen minél több valami az iskoláinkban. Ha pedig a pedagógus közösség egésze, vagy
mondjuk, nagyobb része mozdul meg egyszerre ilyen téren,
akkor lesz gyorsabb és átütőbb, tartalmasabb és eredményesebb a változás. Ez a habitus belülről kell jöjjön, erre energiát
kell szánjon, áldozzon a pedagógus. Folyamatosan kell tanulnia, hogy jobban tudjon tanítani.
A konferenciának ez volt a célja, hogy segítsük a számunkra
legfontosabb résztvevők, a helyi pedagógusaink munkáját.
- Év vége fele közeledve, a születések számát tekintve nagyon
alacsony a gyereklétszám Gyergyóremetén. Erre a sajnálatos
tényre és az emiatt bekövetkező jövőbeni következményekre
hogy tekint az Önkormányzat?
- Nagyon jó kérdés: lesz-e akit tanítani? Az óvodában érzékeljük a leghamarabb a csökkenő születések számát. Az egész
falura, az erdélyi magyarságra nézve is veszély, ami e téren
történik. Nem állunk messze attól, hogy a Balás Jenő iskolából egyelőre a felső tagozatosak lejöjjenek a központi iskolába. Aztán az alsósok. És az iskola bezár.
Ez nem a csutakfalviak gondja, hanem az egész falué!
A problémák pedig nem állnak meg ezen a szinten. További
negatív következmények várhatóak. Nem részletezem. Sokkal
több gyereket kellene vállaljon minden remetei család! Mindannyian azon kellene dolgozzunk, hogy maradjanak is itthon, boldoguljanak ebben a faluban. Úgy gondolom, hogy
erre az esetre is igaz: nem beszélni, cselekedni kell! Ne várjunk másra, mindenki tegye a dolgát!
Lehet mentségeket keresni és könnyű találni is, a lehetőség
viszont előttünk áll…

- Minority Safepack néven az RMDSZ a kisebbségek jogairól szóló törvényjavaslatot kezdeményezett. Erről mit kell
tudnunk?
- Az RMDSZ-nek van egy európai szintű kezdeményezése:
alkosson törvényt az Európai Parlament a területén élő őshonos kisebbségek jogállásáról (Minority Safepack). Természetesen az erdélyi magyarság a legfontosabb számára, de csak
rólunk nem születne ilyen európai szintű jogszabály.
Ahhoz, hogy a törvényalkotás e téren megkezdődjön min. hét
- Szülőföldon magyarul címmel október elején határokon
országból kell összegyűjteni legalább 1 millió aláírást. Euróátívelő oktatási konferencia zajlott községünkben, melyben pában bárki, ha nagykorú, aláírhat bárhol ilyen támogató ívet.
az Önkormányzat az iskolával karöltve vállalta annak meg- Remetén is elkezdjük ezt a munkát. A helyi szervezet megbíszervezését. Hogy látod milyen tanulságai, hozadékai vanzottjai fogják rövidesen keresni Önt az aláírásért.
nak ennek a több napos rendezvénysorozatnak?
Kérem, segítse ezt a munkát minden remetei ember!
- Négy ország pedagógusai vettek részt nálunk ezen a konfe- Egyúttal a magyarországi választásokra is segítünk regisztrálrencián. A tanulás és ismerkedés volt a cél, az intézmények
ni annak, aki magyar állampolgár és Remetén él.
közötti együttműködést szorgalmazzuk, segítjük. Ez a látvá- Mindkét történet rólunk szól, remeteiekről. Vegyük ki belőle a
nyosabb, de könnyebb hozadéka a konferenciának. A kevésbé részünket!
« Az interjút Barabás Zsófia készítette
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A JÖVŐ ZENÉJE
„Soha nem törekedtem arra, hogy eladható legyek” - beszélgetés Demény Balázs zongoraművésszel
Demény Balázs a fiatal zongoraművész nemzedék egyik kiemelkedő tehetségének számít. 1989-ben született Kolozsváron. Zongoratanulmányait Buzás Pál növendékeként szülővárosában kezdte, majd 2004-től a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban Eckhardt Gábor tanítványa. 2009 szeptemberétől, Kemenes András zongoraosztályában a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója, 2011 októberétől Erasmus ösztöndíjjal a berlini „Hanns Eisler” Hochschule für Musik diákja,
majd az Universität der Künste-n végzett prof. Száva György és prof. Pascal Devoyon növendéke. Kitüntetéses diplomájának megszerzése után első helyen jutott be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájába, ahol jelenleg másodéves.
A gyergyóremetei Zongora-avató Fesztiválon két este is koncertet adott a helyi közönségnek. Ez alkalommal beszélgettünk vele.
Barabás Zsófia: - Olyan családban nőttél
fél, ahol akarva-akaratlanul kapcsolatba
kerültél a zenével. Ez hogyan hatott rád?
Demény Balázs – Édesapám zeneszerző,
zongorista, karmester, nagymamám népdalgyűjtő, kiváló zenetanár volt. De ők egyáltalán nem kényszerítettek erre a pályára. Akkor
természetesnek tűnt, hogy 7 évesen én is
elkezdek valamilyen hangszeren játszani,
mint minden „rendes” ember. És egyáltalán
nem születtem „csodagyerekként”, úgy érzem, hogy mindenen keresztülmentem, ami
ezzel a pályával jár. Pontosan emlékszem,
amikor édesapám egyszer megkérdezte 9
éves koromban, hogy biztosan zenész akarok
-e lenni, mert ha nem, az sem baj, nyugodtan
focizhatunk is, de ezt el kellene dönteni. Jófiúsan rávágtam, hogy igen, persze, zenész
akarok lenni!
Nagyon sokat köszönhetek az otthonról hozottaknak, egyfajta igényt ébresztettek fel
bennem, ami talán a zenei nevelés (de nemcsak!) egyik legfontosabbika. Bármennyire is
lassú voltam és közönyös, valamiért egész
fiatalkoromban hittem abban, hogy egyszer
csak „összeszedem" magam, és tényleg zongorista leszek. Persze egyáltalán nem sejtettem, hogy ez mit is jelent, inkább egy álom
volt, ami csak hömpölygött a lelki szemeim
előtt.
- Egyértelmű volt számodra, hogy zongorázni fogsz?
- Ezt fiatalon el kell dönteni. Ez a pálya már
annyira túltelített, hogy ha az ember elkezd
egy hangszeren játszani, akkor már nincs idő
váltásra, amennyiben ezt hivatásként szeretné
űzni. Most, hogy volt ez a konferencia, és
elhangzott, hogy a zenét mindenkinek oktatni
kell, én is annak a pártján vagyok, hogy a
zenét olyanoknak is tanítani kell, akik nem
készülnek feltétlenül hivatásos pályára. A
zenének rengeteg pozitív hatása van a személyiségünkre. Egy sor kognitív folyamatot
elindít - megtanít polifonul, párhuzamosan
gondolkodni és nagyon sok készséget fejleszt. Van egyébként egy érdekes kísérlet a
’30-as évekből, amikor két hasonló képességű gyermekekből álló osztályt indítottak el,
ahol az egyikük rendszeresen tanult zenélni
délutánonként, a másik pedig nem. Egy év

« Demény Balázs zongoraművész édesanyja, Asztalos Ildikó
révén, remetei származású. Szívesen emlékszik a nagyszüleinél (dr. Asztalos László és Etelka) töltött szép vakációkra és
az élményekkel teli ünnepekre. Demény Balázs számára,
amint egy interjúban nyilatkozta, Gyergyóremete „egy örök
zarándokhely”.
elteltével azoknak a tanulóknak, akik zenét
tanultak, a zenei foglalkozás időigényességének ellenére, sokkal jobb tanulmányi eredményeik voltak, minden téren.
- A klasszikus és a népzene két külön irány.
Te az előzőt választottad. Ebben az általad
választott hangszer volt a döntő?
- Nem, ez inkább belső késztetésnek érzem.
Azon nem gondolkodtam igazán soha, hogy
lehet, hogy más műfajban kellene zenélni.
Egészen fiatalon szerettem már a klasszikus
zenét és a zongorát is. Persze a népzene sem
állt tőlem távol nagymamám révén, aki népzenegyűjtő volt. De úgy gondolom, hogy
ebben is nagyon sokat lehet fejleszteni egy
fiatalt. Nem lehet azt mondani, hogy ha egy
gyereket nem érdekel a klasszikus zene, ak-

kor azt nem kell erőltetni. A nevelésnek igenis van egy folyamata, és ez így van a zenével is – meg kell tanulni hallgatni azt. De
ahogy visszaemlékszem, az első dal, amit
lepötyögtem zongorán az pont egy népdal
volt.
- Meglátásod szerint a te eddigi sikereid,
eredményeid mennyire köszönhetőek a genetikai örökségednek és mennyire a szorgalmadnak?
- Azt gondolom, hogy a siker, az eredmény
az nagyon relatív fogalmak és, hogy ez a
szakma egy nagyon dolgos szakma. Nagy
zongoristák mondták, hogy 99% munka és
1% tehetség. Szóval munka nélkül nincs
eredmény sem. De én úgy gondolom, hogy
ez a munka szó sem igazán találó. Inkább az
érdeklődés az, ami az embert vezeti. Az a
fajta érdeklődés, amikor az ember felfedez
valamit, vagy megért valamit, nyilván munkával jár, de amikor az ember érzi, érti, hogy
valami megszületik, akkor rendkívül felemelő. Persze a folyamatot is lehet, sőt kell szeretni. Ez egy fajta felfedező út.
- A zenélés a munkád, a hobbid,...? Mit
jelent számodra?
- Kocsis Zoltán mondta, hogy a gyakorlás
nem egy aktivitás, hanem egy életforma.
Nem azért ülök le gyakorolni, mert kell, hanem azért, mert érzem, hogy van bennem
egy késztetés arra, hogy valamit megformáljak, elmondjak. Amellett, hogy a zene életem
szerves része, azt hiszem, hogy a zene folyamatosan nevel, gondolkodni, érezni, érteni
tanít minden nap.
- Mi visz előre, hogy haladj ezen az úton?
- Kételyek mindig vannak. Nap, mint nap
megküzdök saját magammal, elbizonytalanodok. Egy olyan koncert, amelyen érzem,
hogy a közönség reagál, vagy meg tudok
fogalmazni egy művet úgy, ahogyan azt a
saját elképzelésem diktálja, az nagyon felemelő tud lenni. Egy szakmai tekintélytől
egy-egy elismerő szó, ugyancsak. Úgy emlékszem, hogy volt egy pár ilyen koncert
(nem sok) az életemben, amikor éreztem,
hogy ez esetleg sikerült: ezekért (is) kétségtelenül érdemes ezt a hivatást választani.
Folytatás a következő oldalon
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klasszikus zenei közönség egyre csak fogyatkozik, és úgy érzem,
hogy ezzel is muszáj visszahozni a közönséget, különben elapad.
- Milyen érzés volt elsőként játszani ezen az új hangszeren?
- Szívből örültem, hogy ez összejött Laczkó-Albert Elemér polgár(Folyt.) - A te „civil” éned, Demény Balázs - a magánember és
Demény Balázs - a zongorista, a színpadon, hogyan találkoznak? mester úr álma szerint, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy en- Azt hiszem, hogy igyekszem a kettőt egymáshoz közelíteni. Nem gem kértek fel erre a feladatra. Nagy lépésnek tartom, hogy elsőként
lehet az ember úgy hiteles előadó, hogy nem saját magát prezentálja. a régióban Remetén tudtak venni egy ilyen jó hangszert. Most már
Ezért ezt a kettőt tehát nem tudnám szétválasztani. Ha van egy ars
szó szerint is a jövő zenéje, hogy itt mi lesz. A kapu nyitva áll - lehet
poetica, amit én magaménak gondolok, akkor az az őszinteség.
még komolyabb koncertsorozatokat szervezni, pénzt pályázni hozzá,
meghívni nagy előadókat, esetleg zenei versenyt is rendezhetne. Ez a
- Mivel telik egy átlagos napod?
- Gyakorlással.
hír pillanatok alatt be fogja járni az egész környéket.
- Ezt hogy elképzeljük el?
- Van otthon egy zongorám, de az nem olyan jó… Általában bemegyek az egyetemre, gyakorolok három-négy órát, aztán hazamegyek, ebédelek, lepihenek és este még egy adag gyakorlás következik. A doktorálás persze hozott újabb feladatokat is, hiszen kutatok
is. A témám Veress Sándor, kolozsvári zeneszerzőhöz kötődik, aki
többek között Bartók tanítványa volt és Svájcba emigrált. Szerintem
Erdély nagyon büszke lehetne rá, mégis méltánytalanul elfeledett
itthon. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy felfedezése lehetne Erdélynek, ha meg lehetne ismertetni a közönséggel. Bartók után nehéz
volt a magyar zeneszerzőknek magukra találniuk. Nem volt könnyű
kilépni a Bartók-iskolából, és Veress Sándor egy nagy lépést tett
ebbe az irányba. Ez a fajta útkeresés, az ő művészi mentalitása példaértékű számomra. Az emberi miértekre keresi a választ, zenei
gesztusai megfoghatatlan frissességgel, őszinteséggel születnek meg.
Másolni mindenki tud - jobban vagy kevésbé jól -, de nem lehet egy
« A Balás Gábor Művelődési Ház újonnan vásárolt Förster koncertzongorájának avatóját két napos
életen keresztül másolni.
fesztivállal köszöntötte a Romániai Magyar Zenetársaság. Ez alkalommal Demény Balázs, Ony Yan
- Ha már itt tartunk - komponáltál-e te magad zenét?
(DE) zongoraművészek, Zágoni Előd csellóművész, Andrejszki Judit (HU), kiváló régi zenész, ének- Nincsen sajnos bennem ilyen törekvés, amit néha bánok is, mert
biztos, a zeneszerzés a valódi felfedezőút. Fiatalon komponáltam, de művész-népdalénekes léptek színpadra, mindannyiunk megörvendeztetésére.
bevallom, hogy inkább édesapám unszolására, mint saját késztetésre.
Egyelőre tehát nem érzem, hogy hiányozna az életemből, de nem
- Mégis, ilyenkor hogy éled meg, hogy nem az általad megszokott
szeretnék kategorikusan elzárkózni előle.
hangszeren játszol?
- Ez a szakma velejárója. Ez egy alkalmazkodás és kihívás minden
- Látva a koncerteden, hogy kívülről, azaz kotta nélkül milyen
hosszú műveket játszol, kérdezem, hogy mi az a szint, amikor már alkalommal. Egy zongoristának ez különösen nehéz, hisz a hangszer
mérete miatt azt nem vihetjük magunkkal, és adott esetben egy rossz
megtanulod és fejből játszol el művet?
- Ez egy érdekes probléma. Ma már a klasszikus előadók nagyrésze hangszeren is játszani kell. Nem azt fogják utólag mondani, hogy
mindent kívülről játszik. Ez inkább egy trend és hozzátartozik az ún. milyen rossz volt a hangszer, hanem, hogy milyen volt az előadás.
koncert mutatványhoz, ami behálózta az egész világot. De ugyanak- - Tetszik ahogyan fogalmaztál - a jövő zenéje… Koncert után
kor ezt inkább úgy kell elképzelni, hogy mialatt megismerek egy
örömmel szemléltem, hogy a községből volt, aki megszólaltassa a
művet, akarva-akaratlanul kívülről fogom tudni. Természetesen a
zongorát. Mivel buzdítanád azokat a fiatalokat, akik ezt az utat
kamarazenét mindig kottából játszom én is, mivel így könnyebben
választják?
tudjuk a kamarapartnerünket követni.
- Merjék szeretni a zenét! Ez az érdeklődés meghozza a gyümölcsét.
Ezt persze nehéz elmondani egy gyereknek - így inkább arra biztat- Hány darabot tudsz kívülről?
- Ezt nem tudom megmondani. Van egy repertoár listám, amit
nám őket, hogy nyissák ki a szívüket, hallgassanak zenét. Én nem
igyekszek folyamatosan bővíteni.
találkoztam olyan emberrel, aki nem szeretné valamilyen szinten a
- Tanítóként tapasztalom, hogy mennyire másként hat a gyerekek- zenét. Hogyha még nem is szereti a klasszikus zenét, de fogékony a
nél a szabadon, ha úgy tetszik fejből elmondott mese, mint a felol- könnyű zenére, akkor azt jelenti, hogy van egyfajta harmóniaérzéke,
ami lehet kiaknázatlan, de kellő útmutatással lehet, és érdemes ezzel
vasott. Ebben a műfajban is így van?
- Teljes mértékben. A kottából történő szabad játszás a nagy előadók foglalkozni.
egyik ismervéje, gondoljunk csak Richterre. Felolvasni úgy valamit, - Milyen jövőbeni céljaid, terveid vannak?
mintha az abban a pillanatban születne meg, az nagyon nehéz. Ez
- Mivel ebben a szakmában sosem lehet igazán megérkezésről beegy furcsa paradox, amit az ember akkor tapasztal meg, ha egyszer szélni, ezért a célokat is nagyon nehéz megfogalmazni. Fejlesztem
kipróbálja.
magam, tágítom zenei horizontom, és aztán meglátjuk mi lesz. Sze- A remetei közönség számára, saját tapasztalatomból is kiindulva, retnék koncertezni, szeretek tanítani is. Legközelebb Kolozsváron
mankó volt az a néhány mondat, amivel felvezetted az egyes dara- játszom ugyancsak a Romániai Magyar Zenetársaság által szervezett, Erdélyi Zenei Napokon a Ligeti és Brahms kürttriókat, majd
bokat...
- Bevallom őszintén, én nem tartok gyakran előadást. Nehéz az a
nagy örömömre Csíkszeredában fogok mesterkurzust tartani, közműfaj, amikor az ember beszél és hirtelen vált, azaz játszani kezd.
ben Toulous-ban, Franciaországban lesz még egy szólóestem, és
Ezt a váltást megtanulni számomra még egy feladat, viszont azért
persze még sok minden más.
választottuk ezt a formát, mert úgy éreztük, hogy ez szükséges. A
- Ehhez kívánok számodra sok sikert!
« Az interjút Barabás Zsófia készítette

Merjük szeretni a zenét!
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Szülőföldem szép határa
Könyv a néhai Füstös Károly remetei tanár tollából
Október 12-én bemutatásra került községünkben a Szülőföldem szép határa
című könyv, amelyet a szerző lánya Boldizsárné Füstös Mária adott ki ebben az esztendőben .
Az estet Laczkó-Albert Anna és György
-Simon Dalma gyönyörű fuvola játéka
nyitotta meg és tette ünnepélyessé, felemelővé, köszönet érte.
A továbbiakban Dézsi Zoltán tanár, a
szerző egykori pályatársa, kollégája a
könyv szerkesztésének körülményeit ismertette. Emlékezett az egykori tanárra,
nevelőre, iskolaépítőre és a korabeli remetei közösségi élet szervezőjére, aktív részesére. Dézsi tanár úr ezt írja a könyv szerzőjéről:
„Gyergyóremete szülötte, aki életét a
tisztelet és a méltóság jegyében közössége
felemelkedéséért, annak megtartásáért
áldozta. Most, amikor tanári, emberi életének kiemelkedő pillanataira próbálunk
visszaemlékezni, jóleső érzés fellapozni
tőle a megmaradt írott szó emlékeit. Tudta
és mindég hangsúlyozta, hogy csak annak
a közösségnek lehet jövője, aki ismeri és
számbaveszi múltját és a maga erejéből
hozzáteszi azt, ami számára megadatott
közössége fennmaradása érdekében. Füstös Károly munkásságának élő jegyei ma
is szülőfaluja büszkesége. ”
Az est további részében dr. Asztalos
László hangfelvételt hozott el, amely a
népi zenekar egykori fellépésén volt rögzítve, amelyben Füstös Károly beszédét
hallhattuk.

A továbbiakban pályatársak, volt diákok
meséltek, emlékeztek a tanárra, aki, ha
kellett a fizikai munkától sem riadt vissza
és fáradhatatlanul dolgozott, hogy megépüljön a jelenlegi központi iskola, amely
megkapta a középiskolai státuszt.„ Az új
iskolát 1961 május 29-én kezdtük építeni.
…A kétemeletes iskola megalkotásában
jelentős szerepet vállalt Füstös Károly
iskolaigazgató, néptanács alelnök, sokszáz
remetei önkéntes munkás, a tanügyi káderek, a tanuló ifjúság. ”- írja Füstös Károly.
Egy másik hozzászólásban szó esett a
nagy tudású tanárról, akinél pityókaszedés

közben, vagy az odavezető úton is lehetett
jó jegyet kapni, ha a diák felelni tudott a
feltett kérdésekre. Emlékeztek a felkészült
tanárra, aki hátat fordítva a térképnek is
könnyen tudott tájékozódni.
Következetessége, szigorúsága elevenen él
az egykori tanítványokban. Füstös Károly
nemcsak tanár, hanem kiváló ember volt,
aki fáradhatatlanul dolgozott a
közösségért, minden olyan ügyért, amely a
falut előbbre vitte.
„Ezekben az írásokban egy olyan ember
élete rajzolódik ki, aki nemcsak nekünk
remeteieknek, hanem minden székelymagyar embernek az elkötelezettség és a
helytállás példája marad. Annak az embernek a példája, akinek az indulástól az érkezésig, a tanulás és a tanítás fontossága volt
az útmutató. Felismerte és minden eszközt
megragadott e két tényező érvényre juttatásáért, mert benne látta azt a közösségformáló erőt, amely életének egész pályáját a
tudás és a művelődés fénylő íve által világította meg”- méltatja a szerzőt Dézsi
Zoltán.
« LACZKÓ MARGIT HAJNAL

« FÜSTÖS KÁROLY Gyergyóremetén született 1923. december 9-én. Tanulmányait Gyergyóremetén kezdte, Ditróban
és Csíksomlyón folytatta a kántor tanítóképzőn, majd a
kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Biológia Földrajz szakán diplomázott.
-- 1950 – 1952 kultúrigazgató Gyergyóremetén
-- 1952 – 1963 iskolaigazgató Gyergyóremetén
-- 1979 – 1984 tanár Csíkszeredában
Meghalt Csíkszeredában, 1988. december 1-jén.
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Rendhagyóan ünnepeltek
az Idősek Nemzetközi Világnapján
Gyergyóremete Polgármesteri Hivatala és a Hargita Megye Tanácsa
támogatásával idén is megrendezésre
került az Idősek Nemzetközi Világnapja alkalmából tartott ünnepség,
melynek a gyergyóremetei Közösségi
Ház adott otthont. A rendezvény főszervezője idén is a Caritas Családsegítő Szolgálat volt és az ünnepségen
közel 200 szépkorú képviseltette magát. A rendezvény különlegességét
adta, hogy együtt ünnepeltek a
gyergyóremetei idős (86) személyek
mellett az alfalvi (45), szárhegyi(15),
csomafalvi (25) és gyergyói (20) idősek is.
Szeptember 28-án délután három
órai kezdettel került sor az ünnepségre, ahol a szépkorú ünnepeltekhez
köszöntő beszédet tartott Bakó Antal
plébános, valamint a polgármesteri
üdvözleteket átadása következett.
A köszöntőbeszédek után a Fráter
György Általános Iskola alsó tagozatos diákjai, valamint a Balás Jenő Általános Iskola felső tagozatos tanulói
verscsokorral és fuvola játékkal köszöntötték az ünnepelteket.
A gyerekek előadását követően
színre lépett a Gyergyóremetei Sirülő
Néptáncegyüttes, akik gyergyói és

Csutakfalvi szülők
közössége

Bizonyosnak tartjuk, hogy már nagyon
sokunkban
megfogalmazódott a gondolat,
mezőségi néptáncok bemutatásával
miszerint tenni szeretne az iskoláért, ahol
arattak sikert a közönség soraiban,
majd a gyergyóremetei Modern Tánc- ő maga is tanult s ahová jelenleg gyermeke is jár illetve, hogy nagy szükség van
csoport koreográfiája következett.
arra, hogy mi szülők közelebb kerüljünk
Az ünnepelt közönség számára
egymáshoz.
előadott műsorok után, virággal és
Ezzel az elgondolással került megszergyerekek által rajzzal díszített emléklapokkal köszöntöttük a hölgyeket és vezésre október 27-én az első összejöveteurakat, hálát adva koccintottunk, hogy lünk a csutakfalvi iskolában. Öröm volt
látni és hallani, hogy valóban igény van
jelen lehetünk és egy közösséget alolyan alkalmakra, ahol együttesen fogalkotva együtt ünnepelhetünk, majd
mazzuk meg céljainkat, és egymás érdekeelfogyasztottuk a vacsorát.
iért képesek vagyunk feladatokat is vállalA koccintások és az ünnepi menü
ni. Mindenkit bíztatunk arra, hogy segítsük
elfogyasztását követően kellemes,
felemelő hangulat áradt szét a remetei egymást abban, hogy levetkőzzük gátlásaKözösségi Házban, ahol szemmel lát- inkat, nyitunk egymás felé és iskolánk felé
is. Igyekezzünk ne csak elvárásokkal lenni,
hatóan önfeledten, napi terhektől
hanem partnerként viszonyulni a hétközmentesülten, igazi jókedvvel tudtunk
napokban.
örülni egymásnak. Rendezvényünk
A kezdeményezés másik célja a feltöltőhátra maradt részében, a táncon volt a
dés. Főként szülőket - édesanyákat, édeshangsúly, melyhez az élőzenét méltón
apákat várunk, de nem határolódnánk el a
szolgáltatta Bakos Endre.
pedagógusaink jelenlététől sem, akik be
Köszönetünket fejezzük ki ezúttal
szeretnének kapcsolódni az építkezésünkis Gyergyóremete Polgármesteri Hibe. Találkozásaink helyszíne a csutakfalvi
vatalának valamint Hargita Megye
iskola tornaterme, minden hónap utolsó
Tanácsának a támogatását, valamint a péntekén. Rajtunk múlik, hogy teremtünk-e
közreműködő diákok, tanítók és taná- időt önmagunknak, hiszen szükségünk van
rok munkáit, akik mind hozzájárultak egymás véleményére, segítségére és kifejea rendezvény színesebbé tételéhez.
zetten fontos egy összefogó csapat, ahol
« PÉTER RÓBERT,
együtt tehetünk gyermekeinkért.
Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálat
« A kezdeményezők

« Az ünnepi menü elfogyasztását követően kellemes, felemelő hangulat áradt szét a remetei Közösségi Házban, ahol igazi jókedvvel tudtak örülni egymásnak a szépkorúak.
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Megleltük otthonunkat
Az IndepenDance Táncegyesülethez járó gyerekek a
2017/2018-as táncos tanévüket új táncteremben kezdhették
meg, a Biatorbágyi út 15-szám alatt megbújó kis
házacskában, ami rengeteg átalakítást igényelt annak
érdekében, hogy jó legyen itt nekünk.
Végre tehát megleltük „otthonunkat”!
Ez volt az oka annak, hogy nyári táborunk kissé késői
időpontra esett.
A Nyári tánc- és mozgástáborban, amely augusztus 28 és
szeptember 1 között került megrendezésre 52 gyerek vett
részt, tanult, szórakozott és legfőképpen fejlődött.
Ez alkalommal vendégoktatónk is volt Tóth Tímea
személyében, aki a debreceni Happy Time Táncegyesület
oktatója és vezetője. Ő lírai moderntáncot és akrobatikát
tanított a gyerekeknek, akik ezt nagy lelkesedéssel
fogadták. A tábor másik közkedvelt táncstílusa a hip-hop és
a freestyle volt.
A tábor hétfő reggel 10 órakor vette kezdetét. Az érkezés
után egy rövid eligazítás következett, ahol a gyerekek
csapatokra osztva, csoportvezetőjükkel indultak neki a

« Két óra intenzív tánc és két óra mozgásfejlesztő játék tette tartalmassá a tábort.
amikor csak ámultam azon, hogy mit hoznak ki magukból a
gyerekek. Megfelelő motiváció és figyelem - csupán ennyi
szükséges. Néha a szemem is könnybe lábadt, néha szóhoz
sem tudtam jutni, aztán csak dagadtam a büszkeségtől,
amikor a pénteki bemutatókat nézem.
Köszönöm minden gyereknek, szülőnek,
csapatvezetőnek, hogy megtapasztalhattam ezt a csodát!
Várok mindenkit jövőre is!
Egy ilyen tábor után, pedig újult erővel vágtunk bele a
táncolásba és töretlen lelkesedéssel szállunk szembe az új
kihívásokkal, hisz készülünk a karácsonyi ünnepre is,
közben pedig több versenybe is beneveztünk.
« NAGY ANITA IndepenDance Táncegyesület

Labdarúgó őszi
Katorzsa kupa
« Új helyszínre költözött és ezúttal otthonra talált az IndepenDance Táncegyesület.
tábor feladatainak.
Igyekeztem változatosan és érdekesen összeállítania
tábor programját minden korosztály számára. Két óra
intenzív tánc és két óra mozgásfejlesztő játék között bizony
jól esett az ebéd és a pihenés is. A tét a fejlődés volt, ami a
kicsik, közepesek és nagyok számára is sok odafigyelést
igényelt. S bár néha nagyon elfáradt mindenki, az lebegett
a szemek előtt, hogy pénteken bizony be kell mutatni a
tanultakat egymásnak és azt egy értékelés követi.
A nagyobb korosztályra természetesen már nehezebb
feladatok vártak. A tanult mozdulatsorokat önállóan kellett
felhasználni, kombinálni és variálni, azokból megadott
zenére videoklipet forgatni, de ezt sem akárhogyan, hisz
rengeteg szempontnak kellett megfelelni. Rendkívül
ötletesen oldották meg a feladatokat, mind élvezték a közös
munkát.
A tábor ideje alatt, többször kerültem olyan helyzetbe,

A gyergyóremetei Fráter György Általános Iskola VIIVIII. osztályosokból álló focicsapata túl van az új tanév első
megmérettetésén.
2017. október 6-án, Gyergyóalfaluban vettek részt a
Katorzsa Kupa őszi focivetélkedőjén, ahol a helyiek mellett,
csapatunkon kívül Gyergyótekerőpatak és Gyergyóditró csapatai vettek részt.
A gyergyóremeteiek, a szomszédközség Gyergyóditró
csapatát 7-0 arányban múlták felül.
Gyergyótekerőpatak csapatával 3-3-as döntetlent értek el
fiaink, majd az utolsó mérkőzésen a házigazda
Gyergyóújfalu 6-1 arányban múlta felül Jánosi János tanár úr
csapatát.
A végelszámolásnál Gyergyóremete csapata négy pontja
és 11-9-es gólaránya a harmadik helyhez volt elegendő.
A torna legjobb csatára címet a gyergyóremetei Portik Lóránd érdemelte ki.
Ezek a tornák a jövő válogatott csapatának utánpótlásnevelését hívatottak biztosítani és reméljük a tanár úr munkáját még sokan fogják kamatoztatni a jövőben is.
Sok sikert, fiúk, az új tanévben!
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM
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úgy érzem, ezt csapatunk tudja teljesíteni, mert küzdeni akarásból és kitartásból mostanig jelesre vizsgáztak. A tudáskülönbség sajnos sokszor elkedvetleníti játékosainkat, mert egy
Amint azt a múltkori lapszámunkban már írtuk,
Buzău, Kolozsvár vagy más nagy város csapatával szemben
Gyergyóremete, Kereszthegy néven benevezett a Román
nem sok az esélyünk. De ezek a fiatalok felvállalták ezt is és
Labdarúgó Szövetség által szervezett Liga 2 teremlabdarúgó ennek tudatában indultak útra.
bajnokságba, ahol tizenkét csapat küzd a minél jobb eredméMostanig három hazai meccsen vagyunk túl, ahol 3-7, 4-5
nyért.
illetve 6-8 arányú vereségeket szenvedtünk. Az idegenbeli
fordulókban Gyergyószentmiklóst sikerült a legjobban megizMég annyit hadd jegyezzek meg, hogy ezen felül már csak
egy 10 csapatot tartalmazó első osztály van Romániában, ahol zasztanunk, de végül 5-3-as vereség lett a vége, annak ellenére, hogy 3-2-re még mi vezettünk. Az első „kinti” mérkőzésen
az ország legjobb teremfoci csapatai versengenek a bajnoki
egy 6-2-es vereséggel tarsolyunkban tértünk haza Buzăuból
címért illetve harcolnak a kiesés elkerüléséért.
illetve a kolozsvári kiszállás volt a legveszteségesebb, ugyanis
Ezeket azért tartottam fontosnak, mert jó tudni, hogy az ország első 22 csapatai között szeretnénk lehetőleg a 22. helyet ott beleszaladtunk egy 16-3-as vereségbe, ám ezen a meccsen
elkerülni, ami eddig még sajnos nem sikerült, ugyanis csapa- két alapemberünk is hiányzott.
A közönségről is csak a dicséret hangján tudok szólni. Igaz
tunk mind a hat mérkőzését elveszítette.
a
legutóbbi
mérkőzésen egy kicsit némább volt a lelátó, mint
Első évben minden újoncnak a tisztes helytállás a célja és
máskor, de a „Szép volt, fiúk!” minden mérkőzés végén elhangzott.
A focibarátok soraiból többen magán jövedelmükből adakoztak a csapat javára, ami nagyszerű gesztus. Épp ezért a
játékosok annak a tudatában kell mindig pályára lépjenek,
hogy nemcsak a maguk szórakozásáért futballoznak, hanem
Gyergyóremete hírnevéért és a nézőkért, akik kilátogatnak a
mérkőzésekre illetve azokért a támogatókért, akik anyagiakat
áldoztak a csapat ügyéért.
Köszönjük minden helyi vállalkozónak és magánszemélynek az anyagi segítségét illetve minden játékosnak és edzőknek az eddigieket. Külön köszönet Hargita Megye Tanácsának és Gyergyóremete Önkormányzatának a támogatását.
Sikert a továbbiakban és reméljük ezután is harsogni fogja a
teltházas sportcsarnok a „Hajrá, Remete!” és „Szép volt, fiúk!” rigmusokat, mert erre mindig szükség lesz.
« BAKAI
« Küzdeni akarásból és kitartásból mostanig jelesre vizsgázott a remetei focicsapat.

„Szép volt, fiúk!”

aki megpályázta és az idegenvezetőnk volt, a Hargita megyei Tanácsnak és mindenkinek, aki kivette részét a szervezésben, hogy megvalósuljon kirándulásunk.
2017. október 11-én a csutakfalvi IV. osztályosok kirán« PUSKÁS-BÚZA ÁGOTA tanítónő
duláson vettek részt, amely a Hargita Megyei Tanács által
meghirdetett Barangoljunk Székelyföldön pályázattal vált
lehetővé.
Első megállónk Madéfalva volt, ahol a madéfalvi veszedelem emlékműve előtt rövid történelemi bemutatót hallhattunk Laczkó-Szentmiklósi Endre tanár úrtól. Tovább
haladva fő úti célunk, Kisbacon fele rácsodálkozhattunk az
őszi táj szépségére. Közben rengeteg érdekességet tudtunk
meg azokról a helyekről, amelyeken áthaladtunk.
A Benedek Elek Emlékházhoz úgy érkeztünk, hogy tarsolyunkban voltak a Magyar Népmese Napról és a Benedek Elek Mesevetélkedőről hozott élményeink, ezért is figyelmesen és érdeklődve hallgattuk a néni mesélését.
A gyerekek emlékezetében különböző dolgok maradtak
meg - a tolla, a régi könyvek, a háza vagy utolsó levele.
Utunk során érintettük Barótot, majd Vargyasra, a Dániel
kastélyba érkeztünk. Megcsodáltuk az épület stílusjegyeit,
a hatalmas parkot, amely körülöleli, de mégis a legemlékezetesebbnek a falba levő rejtett szekrény bizonyult.
Nagyon sok élménnyel, több tudással térhettünk haza.
Köszönetünket fejezzük ki Laczkó-Sz. Endre tanár úrnak,
« Pályázati forrásból honismereti kiránduláson vettek részt a csutakfalvi negyedikesek.

Barangoltunk Székelyföldön
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Zenei Évad
2017-2018

Az öreg székelynek megbetegszik a tehene, és
kihívja az állatorvost. Az orvos fölírja a receptet,
Puskás-Buza Hunor József
az öreg elmegy, kiváltja a patikában, majd amiSzabó Dóra
kor visszaér, azt mondja a feleségének:
A 2017-es 2018-as Zenei Évad imVitán Gábor
- Te' asszony! Kóstold meg ezt a gyógyszert,
már az ötödik alkalommal veszi kezdetét,
Portik- Hegyi Zalán
nehogy valami baja legyen a tehénnek!
mely minőségi zenehallgatást biztosít a
Portik Noel
A székely fiatalember igyekezik a vonatállo- község lakói számára.
Pál Nóra
Az idei évad az újonnan vásárolt Aumásra, de végül csak elkési a vonatot. A szerelPortik- Lukács Boglárka
gust
Förster koncertzongora és az új fúvény kigördül a peronról, mikor odaér. A székely
Balázs Sára Abigél
vós hangszerpark adta lehetőségekre
utána kiáltja:
épül, mely változatos koncerteket ígér.
Nász
- Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!
Az első koncert nov. 5-én lesz egy SzoBalázs Csaba Norbert és
náta est, melyre a vendégművészek KoMolnár Beáta Brigitta
lozsvárról és Marosvásárhelyről érkezPortik Szabó Gyula és
nek hozzánk. A második koncert decemPortik –Szabó Bernadett
ber elején lesz, ahol fellép az Amabile
Trió. A harmadik koncert a karácsonyváGyász
ró gyerekkoncert lesz, mely harmadik
György Dénes Pál 1941
alkalommal kerül megszervezésre az
ifjúsági fúvószenekar és a Fráter György
Laczkó Ferenc 1937
Általános iskola kórusa együttműködéséSándor Balázs 1938
ben. A negyedik koncerten Szőcs Botond
Antal Éva 1938
fiatal zongoraművész szóló zongorakonPál Katalin 1923
certjére kerül sor.
Borbély Teréz 1933
A zárókoncerten Fülep Márk fuvola
Laczkó-Benedek Ilona 1931
művész látogat el hozzánk Budapestről.
Nagy József 1925
Úgy gondolom érdemes lesz az az idei
évadban is koncertet látogatni és bízok
« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal
benne, hogy mindenki talál kedvére valót. Az évadra bérlet váltható:

Családi bérlet 50 lej

Felnőtt bérlet 30 lej

Gyerek, nyugdíjas 20 lej
Gyergyóremete község
A
bérleteket
az első előadás időpontjáig
havonta megjelenő lapja
megvásárolhatják Portik-Bakai Ádámnál,
« Egymillió csillag - a rászoruló családoknak gyűjtöttek adományt.
Kiadó
a művelődési ház igazgatójánál.

Születés

Képes Vagyok
Gyergyóremete
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala
Szerkesztőségi tagok:

Barabás Zsófia
Laczkó Margit-Hajnal
Portik-Bakai Ádám
Fotó:
Portik-Bakai Ádám
Nyomda
F&F INTERNATIONAL Kft.
A szerkesztői jog fenntartva!
A megjelent cikkek tartalmáért
az aláíró személy felelős!

Kövessék a facebook/
gyergyoremete oldalt. Az újság
a www.gyergyoremete.ro
honlapon is olvasható.

TUDJA-E, HOGY?

A gyergyói vízifűrész-építést a ditrói Gál
család egyik tagja honosította meg. Ismereteit Lengyelországban sajátította el, ahol, mint
Báthory István fejedelem kíséretében levő
katona az 1580-as években tartózkodott.
Lengyelországból hazatérve fűrészmalmot
készített. Egy hiányzó vas alkatrészért viszszament, ahonnan egy év múlva tért haza.
Mivel munkája jól bevált, állítólag a környéken 34 fűrész építésével bízták meg.
1638-ból van a gyergyói tutajozásról szóló
legrégibb emlék. Ferenczy György
gyergyószentmikkósi plébános a gyulafehérvári székesegyhéz tornyának kijavítására
tutajjal küldött le a Maroson faanyagot („A
Fejérvári katólikusok templomának tornya,
hogy leroskadt vala, minden fáját megküldöttem vízen.”)
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

