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Úristen, áldd meg határainkat!

« Húsvét 4. vasárnapján az egyházközség zászlói
alatt gyalogosok, lovasok, a fúvószenekar tagjai
szentmisére gyűltek össze a határban.

A XIX. század derekától a határkerülés lefolyása Székelyföldön ez volt: „a legények és fiatal
házasemberek vacsora után a cinteremben (a
templom udvarában) gyülekeztek, ahol megválasztották elöljáróikat. Utána zsoltárénekléssel megkerülték a templomot, majd a pap imádságot mondott. Az imádság után végigvonultak a falun. Menet közben folyton énekeltek, imádkoztak, azonkívül az útjukba eső mezei forrásokat kitakarították,
egy rövid imádságot mondtak… Ha az idő kedvezett, akkor a falu egész határát megkerülték, ha
nem, akkor csak a búzahatárt és utána visszatértek
a templomba” (Bálint Sándor Karácsony, Húsvét,
Pünkösd) Egyházunk kezébe vette a határszentelés
megszervezését és külön vasárnapot szentel a termőföldek megáldásának: búzaszentelő vasárnapját.
Gyergyó vidékén a XX. század elejétől szokássá vált, hogy az egymás szomszédságában lévő
falvak népe találkozott egy kijelölt helyen, egymást köszöntötték zászlóikkal a feltámadt Jézus
nevében, tanúságot tettek az egymáshoz tartozásról, atyafiságos szeretetről, az ősöktől örökölt katolikus hitről, a sok évszázados szokások hűséges
megtartásáról.
Egyik lelkipásztorunk szavai szerint a keresztény ember, ha kell lóháton is elindul a határba,

mint egykor Mária Magdolna, és keresi feltámadt
Jézusát!
A békesség és a testvéri szeretet fenntartásának
jegyében gyűlünk össze ditrói testvéreinkkel, minden évben „a megszokott helyen”, hogy Isten segítségét kérjük határainkra, vetéseinkre. A búza az
alapanyaga mindennapi kenyerünknek, mely erőt
ad, fenntartja életünket és, az ünnepi szónok ditrói
plébános szavai szerint: „anyaga lelkünk táplálékának, az Oltáriszentségnek”. Befektetéseink mellett
a mezőgazdaságnak igen nagy szüksége van Isten
áldására, segítségére, hogy az elvetett magból bő
termés legyen.
Akik híveink közül mindezeket megértik, átérzik, azok indultak el az egyházközség zászlói alatt,
gyalogosok, lovasok, fúvószenekar együtt, húsvét
4. vasárnapján, április 22-én a vasút melletti határba, a szentmisére.
Közösen terjesztettük a Mennyei Atya elé ez évi
kéréseinket: Úristen, áldd meg határainkat, kertjeinket! Áldd meg községünket, hajlékainkat! Áldd
meg hazánkat, nemzetünket! Küldd el hozzánk az
igazságot, a törvényt, adj jó elöljárókat! Távoztass
el mezeinktől jégesőt, sáskát, árvizeket, falunktól a
tüzet, idegeneket! Adj bő termő esztendőt és békességet! Úristen, halld meg
imádságunkat! Ámen.
« BAKÓ ANTAL plébános
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MÁJUSI ESEMÉNYEK
BÉRLETES SZÍNHÁZ

2018. május 6-án, vasárnap, 19 órától
a Csíki Játékszín bemutatja A nyugat hőse
című két részes tragikomédiát. Helyszín
a Balás Gábor Művelődési Ház.
Jegyek ára 15 lej illetve 25 lej.
Az előadásra érvényes a Cseres Tibor bérlet! Az autóbusz Csutakfalváról, Kápártól
18.30 órakor indul és a szállítás ingyenes.

MESEJÁTÉK

2018. május 8-án, kedden, 12 órától,
a Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház bemutatja A téli tücsök meséi
című, Csukás István meséje alapján rendezett mesejátékot. Helyszín a Balás Gábor
Művelődési Ház. Jegyek ára bérleteseknek
6 lej illetve másoknak 7 lej.

A CSÍKSZEREDAI MŰVÉSZETI
KÖZÉPISKOLA ELŐADÁSA

Csíkszeredai Nagy István Művészeti
Középiskola tanítványai,
2018. május 9-én, szerdán, 13 órától,
Gyergyóremetén vendégszerepelnek.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
Jegyek ára 5 lej illetve 10 lej.

ELSŐÁLDOZÁS

2018. május 13-án, vasárnap, a 11 órás
szentmise lesz az elsőáldozók ünnepi
szentmiséje. Helyszín a Szent Lénárd
Plébániatemplom.

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

2018. május 16-án, szerdán, este 18 órakor
lesz a szárhegyi művészeti tábor anyagából összeállított képkiállítás ünnepélyes
megnyitója. Helyszín Gyergyóremete
Községháza Tanácsterme.

Tánc a világ körül
Idei gálaműsorunk a Tánc világnapjának tisztelgett. Egy világkörüli utazást
varázsoltunk a színpadra, ahol 10 ország hangulatát és táncát mutattuk be. Az előadáson versenyprodukcióink is helyet kaptak. A hazautazást a Sirülő Néptánccsoport nagy csapata biztosította.
A sikert rengeteg felkészülés és kitartó gyakorlás előzte meg.
Rendszeres táncóráink mellett március 17-én részt vehettünk egy HIP-HOP
Workshop-on, amelyet Medve Claudiu Zoltán tartott nekünk, a marosvásárhelyi
Real Attraction Street Dance tánciskola koreográfusa. A hip-hop táncstílus alapjainak elmélyítése után egy egész koreográfiát tanulhattunk meg, ami bizony nem is
volt olyan egyszerű, de igyekeztünk megbirkózni vele.
Ez igazán hasznos négy óra volt számunkra – a nagycsoport számára – ugyanis
április 8-án és 21-én, versenyeken vettünk részt Tiszavasváriban és Nyíregyházán,
ahol már junior - profi kategóriában neveztünk be és II. helyezést értünk el.
Mindenki nagyon
örült az eredménynek, hisz ez egy
újabb nagy lépés volt
számunkra a fejlődésben.
Ezúton is nagyon
köszönjük a Helyi
Önkormányzatnak a
támogatást, hisz a
folyamatos versenyzéshez szükséges a «Újabb sikerélmény. Junior - profi kategóriában II. helyezést ért el az IndepenDance csapata.
sokoldalú fejlődés.
Köszönjük, hogy egy országosan elismert koreográfustól tanulhattunk.
A motiváció vezetőnktől sem maradt el. Előadásunk végén kitüntetésben részesültek azok a táncos társaink, akik ebben a tanévben a legcéltudatosabban dolgoztak és önmaguk határait átlépve látványosan fejlődtek.
Az egyesület összes táncosa nevében gratulálok Csíki Brigittának, Jakab Barbarának, Hompoth Lórántnak, Molnár Melindának és Laczkó Erzsébetnek. Illetve
köszönjük Nagy Anitának a tánctanári szerepen túlnyúló törődését, figyelmét és
munkáját.
Utólag is nagyon köszönjük azoknak, akik részt vettek az előadásunkon, hisz
hozzájárultak Varga Szilárd felépüléséhez. Az összeget, egy csoportkép kíséretével eljutattuk a családnak.
« FÓRIKA SZIMONETTA IndepeDance Táncegyesület

TIBERIUS KVINTET KONCERT

2018. május 20-án, pünkösd vasárnapján,
19 órától, Gyergyóremetén koncertezik a
Tiberius kvintet. Helyszín a Balás Gábor
Művelődési Ház. Jegyár: 5 lej illetve 10 lej.

SZENT RITA BÚCSÚ

2018. május 22-én, kedden lesz az alszegi
kápolna búcsú ünnepe. Az ünnepi búcsús
szentmise 18 órától lesz.

HEGYESBÜKKI TALÁLKOZÓ

2018. május 26-án, szombaton, 11 órától
lesz a Hegyesbükki Találkozó ünnepi
szentmiséje. Helyszín
a hegyesbükki

« A IndepenDance tánccsoport tagjainak HIP-HOP Workshop-ot tartott Medve Claudiu Zoltán, marosvásárhelyi koreográfus.
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TŰZOLTÓSÁGI GYAKORLATOK REMETÉN
Április 25-én a faluban többször is
hallhatta mindenki a szirénázó tűzoltóautót, mentőt vagy a katasztrófavédelmi
szirénát, hiszen ezen a napon két összehangolt gyakorlat volt egymást követően.
Az első gyakorlat, amikor a katasztrófavédelmi sziréna is megszólalt, egy általános riasztás volt, amire minden településen sor kerül minden második vagy
harmadik évben. A gyakorlat forgatókönyve egy földrengés szimulációja
volt, ami a sziréna elindulásával kezdődött, majd folytatódott az iskola kiürítésével és az önkéntes tűzoltók beavatko-

zásával. A tűzoltóság az iskolában keletkezett tüzet kellett eloltsa és ki kellett
hozzon egy az iskolába rekedt gyereket.
A gyakorlatot a Csíkszeredai Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kirendelt
személyzet irányította, majd állapította
meg, hogy minden tökéletesen lezajlott.
Gratuláltak a diákoknak, az iskolai személyzetnek és a tűzoltóknak egyaránt!
Összességében sikeresnek könyvelték el
az egész gyakorlatot.
A második gyakorlat 11 órakor kezdődött, amiben a Helyi Önkéntes Tűzoltó Alakulat és a gyergyói Hivatásos Tűzoltóság vett részt, aminek a forgatóköny-

« A vízi mentési gyakorlat fő célja volt a hivatásos és önkéntes
tűzoltók hatékony együttműködésének a gyakorlása.

ve szerint árvíz volt és két személy becsúszott a templomtéri kilátótól, akiket
csak vízi úton lehetett kimenteni. Ezért
láthattak azok a személyek, akik figyelemmel kísértek két csónakos beavatkozást.
Ennek a gyakorlatnak a fő célja a hivatásos és önkéntes tűzoltók hatékony
együttműködésének a gyakorlása és annak javítása. Mindkét gyakorlatra visszatekintve összegzésképpen elmondhatom,
« A gyakorlat forgatókönyve egy földrengés szimulációja volt, ami az iskola kiürítésével és az önkéntes tűzoltók beavatkozásával zajlott. hogy nagyon sikeresek és hasznosak
voltak mindenkinek.
Minden tűzoltó egyetértett abban,
hogy hatékonyan kell a lakosság tudtára
adni a tűzmegelőzés fontosságát és az
általános segélyhívószám használatának
a fontosságát. Megfogalmazódott az, ha
bárki bármilyen katasztrófahelyzet, tűzeset vagy bármilyen más hasonló probléma szemtanúja azonnal hívja az 112-es
általános segélyhívót és a lehető legpontosabb információkat adja meg a diszpécsernek.
Jelen pillanatban ezzel az újságcikkel
is szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy figyeljenek oda a nyílt
láng használatára erdős és mezős területeken egyaránt, mert a nagy szárazság
miatt megnőtt a tűzveszély.
Köszönöm az önkéntesek áldozatos
munkáját!
« DEMETER ZSOLT tűzoltóparancsnok
« A szimuláláskor a tűzoltóság az iskolában keletkezett tüzet kellett eloltsa és ki kellett hozzon egy, az iskolába rekedt gyereket.
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Takarítás a Föld napja alkalmával
Jó székely szokás, hagyomány szerint minden gazda, háziaszszony igyekszik húsvét előtt rendbe tenni portáját, lakását. A rend
és a tiszta környezet jobb közérzetet és kellemesebb hangulatot
teremt.
Úgy gondolom, a községre is vonatkozik mindez, közös érdekünk és felelősségünk, ugyanakkor kötelességünk a közterületek
- beleértve a mezőt és az erdőt is - takarítása és tisztántartása.
Ennek érdekében szerveztünk takarítást április 20-án, a Föld napja alkalmából, mivel az időjárás húsvét előtt nem tette lehetővé.
A takarítás résztvevői elsősorban a Fráter György és a Balás Jenő
Általános Iskolák tanulói voltak. A tanulók többnyire a község
belterületén, utcáiban közel 600 zsáknyi szemetet gyűjtötték öszsze. Ezúton is szeretnénk megköszönni a tanulók munkáját, tanítók, tanárok irányítását és mindazokét, akik segítettek a szállításban. Örültünk volna, ha felnőttek is csatlakoztak volna, ezáltal is
példát mutatva a gyermekeknek, ösztönözve őket környezetünk
tisztántartásának fontosságára.

A munkát folytatni kell, mert még van tennivaló a mezei utak
mentén és az erdei utak mentén is.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a mezőre és az erdőbe ne
vigyen szemetet, a szerves anyagot komposztálja, a többit meg
szelektálja, mert elszállítják a meghirdetett napokon. A szelektíven összegyűjtött hulladékot május 14 és 15 -én fogják elszállítani. Az áprilisban elszállított szelektíven gyűjtött hulladék: 1020
kg üveg, 1630 kg műanyag és 34 kg papír. Köszönjük mindazoknak, akik éltek a lehetőséggel, bízunk a sikeres folytatásban.
A kellemesebb, élhetőbb környezeti feltételek megteremtése
érdekében elkezdtük az utak karbantartását is. Kérjük, hogy azon
utcák esetében, melyeket javítottuk, próbáljunk vigyázni rájuk ,
gondolok elsősorban a közlekedésre az autókkal; közlekedjünk
elővigyázatosan, odafigyelve falustársaink biztonságára és nem
utolsó sorban kevesebb port okozva.
Közös, kitartó, felelősségteljes munkával sikerülhet céljaink
megvalósítása.
« SZABÓ CSABA alpolgármester

« A Föld napja alkalmából nagytakarítást szerveztek a község területén, amelynek résztvevői elsősorban a Fráter György és a Balás Jenő Általános Iskolák tanulói voltak.

Kuruc melodárium
2018. április 25-én 12 órától a csutakfalvi iskolásoknak, 13
órától a központiaknak tartott előadást, rendhagyó történelemés irodalom órát Molnár Csaba magyarországi tárogatóművész.
Bemutatta a történeti és a reform tárogatót, mely a kuruc szabadságharc idején vált híressé, megbecsültté. A hangszer a csatatéren parancsokat közvetített a katonáknak, máskor pedig tábori
énekek, táncok kísérő hangszere volt.
A szatmári békekötés után a tárogatók elhallgattak. Ma viszonylag kevesen játszanak rajta, mégis sokan ismerik hangját.
Vaján, az egykori kuruc generális kastélyában Országos és Nemzetközi Tárogatós Központ működik, ahol tanítják az érdeklődőket.
Az élményben nem lehetett volna részünk a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége és a Székelyföldi Oktatási Módszertani
Központ támogatása, Pöllnitz Ilona szervezőmunkája nélkül.
« Molnár Csaba tárogatóművész a kuruc szabadságharc időszakát elevenítette fel előadásával.
Köszönet érte! A központi iskolások népes közönsége a Művelő« MASTALERIU ERZSÉBET iskolaigazgató
igazgatójának.
dési Házat vette igénybe, köszönet a lehetőségért a kultúrház
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Honismereti kirándulás a Kis-Küküllő vidékén
A Nők órája évadzáró összejöveteleként autóbuszos kirándulást szerveztünk,
amelyhez csatlakozott az Idősek Klubja
résztvevőinek egy népes csoportja is.
2018. április 19-én reggel 8 órakor két
autóbusszal 63 személy indult útnak.
Útirányunk: Parajd – Székelyvécke –
Erdőszentgyörgy – Bözödújfalu –
Szováta volt.
Székelyvécke Maros megyei párszázas lélekszámú község. A mögötte lévő
dombon egy igen megható keresztutat
jártunk végig. Az utókor számára megőrzött és felújított székelykapuk sorozata
és a látogatóknak szóló üzenetei elgondolkodtatóak. A néhány éve épített kápolnácska (mely mindig nyitva áll a láto-

gatók előtt) meghitt hangulatot sugall.
Közös imánk és egyházi énekeink még
bensőségesebbé tették ottlétünket. A
néhány percnyi gyaloglásra álló kilátóról
körbenézhettünk, még a Nyárád vidékének jellegzetes hegye, a Bekecs is látható volt. Végigsétáltunk a falu főutcáján:
sok, valamikor elhagyatott, ma a polgármester kezdeményezésére magyarországi civil szervezetek és magánszemélyek
által felújított lakóház megannyi
gyöngyszeme a kicsi, barátságos településnek.
Az erdőszentgyörgyi Rhédey kastély
egy-két éve látogatható. Az Árpádkori
gyökerekkel rendelkező Rhédeyek Erdély egyik legrangosabb nemesi családja

« Parajd-Székelyvécke-Erdőszentgyörgy-Bözödújfalu-Szováta útvonalon sok helytörténeti érdekességet tudhattak, láthattak a résztvevők.

volt. Rhédey Ferenc személyében Erdélynek fejedelmet is adott. A XIX. század elején Rhédey Klaudia dinasztikus
házassága révén rokonsági kapcsolatba
került az angol királyi családdal, a napokban 92. életévét töltő II. Erzsébet
angol királynő ükanyja volt.
Jelenleg a község tulajdonában levő
épület néprajzi gyűjteménynek, fotó- és
képzőművészeti kiállításnak ad helyet.
Itt található a Látható Erdély című tárlat,
mely IX-XII-es diákok által készített
ismert erdélyi épületek makettjeit tartalmazza, hozzáférhetővé téve a vakok és
gyengénlátók számára is. Az egykori
Bözödújfalu és a mai víztározó szomorú
történetét szemlélteti egy nagyobb helyiségben berendezett kiállítás, mely gondolatban átvezetett kirándulásunk következő állomásához: az újrafeltöltés alatt
álló Bözödi-tóhoz. Miután megkerültük
a tavat, eljutottunk a kitelepített falu
kopjafás emlékhelyéhez. A lakóházakat,
intézményeket, templomokat jelképező,
egykori utcák és házszámok szerint elhelyezett kopjafák látványa megrendítő.
Hazafelé a Kibéd melletti Gerendás
étteremben ebédeltünk, majd Szováta
fürdővárosban tettünk egy rövid sétát a
tavaszi pompában tündöklő szépen felújított épületek között a Medve-tóig.
Sokakban fiatalabb korok emlékeit idézte fel a hely.
Élményekben gazdagodva tértünk
haza. Idegenvezetőnk Laczkó-Sz. Endre
tanár volt. Köszönet érte! Úgyszintén
köszönet László Máriának a szervezésben nyújtott segítségért.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI JUDIT

ÍGÉRETÜNKET BETARTVA
A 18 éves bálon tett ígéretünket betartva a húsvéti vasárnapot megelőző nagypénteken és nagyszombaton Szent Sír őrzésen vettünk részt. A pénteki szentmisére délután, míg a
szombatira a szokásokhoz híven este került sor.
Négyes csapatokban sorakoztunk fel az Úr Jézus sírja előtt
és bizonyos idő elteltével váltottuk egymást. Rendíthetetlenül
álltunk, beleélve magunkat a helyzetbe és tisztában voltunk a
dolgok komolyságával is.
Egyszeri lehetőség az ember számára, és úgy gondolom
helyesen cselekedtünk, akik éltünk is vele. Emellett pedig felkészültünk a húsvét vasárnapjára és nem csak házunkban,
hanem lelkünkben is rendet raktunk.
« Az idén nagykorúsítottak egy csoportja örömmel tett eleget vállalásának a Szent Sír őrzésével.
« KOZMA DALMA
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NÉPTÁNC: A KIMERÍTHETETLEN CSODÁLATOS VILÁG
ARCkép rovatunkban két remetei táncos lábú fiatallal ismerkedhetünk meg, akik az itthonról magukba szívott népzenei
ritmust, lüktetést ma már hivatásos néptáncosként élik meg. Laczkó-Benedek Tünde és Portik-Cseres Norbert már sokszor
ropták remetei színpadon a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes illetve a Háromszék Táncegyüttes táncosaiként.
- Mikor kötelezted el magad a néptánc mellett? Hogyan emlékszel erre az időszakra"?
Laczkó-Benedek Tünde: A tánccal már kicsi koromban elkezdtem ismerkedni, de 2007-ben indult el a néptánccal való tényleges kapcsolatom Székelyudvarhelyen, a Boróka Néptánccsoportban. Idővel majd Remetén is elkezdtem járni néptánc próbákra.
2012-ben felvételiztem a Hargita Nemzeti Székely Népi Együtteshez és azóta hivatásos táncosként táncolok.
Portik-Cseres Norbert: Óvodás korom óta táncolok. A „nagy
találkozást” a néptánccal a szüleimnek köszönhetem, ugyanis
otthon, az akkor induló tánccsoportnak tagja lettem. Elsős korom
óta táncolok.
- Mi az, ami a néptáncban megfogott, amiért ezt választottad
munkahelynek/hivatásnak?
Tünde: Inkább hivatásként élem meg, mint munkahelyként. A
végtelenség, a sokszínű tánc, különböző zene, s a rengeteg népviselet ragadadott meg engem.
Norbert: Ami engem először megfogott az talán a hegedű hangja volt. Gyerekként ez volt az elindítója a néptánccal való megismerkedésemnek. Mivel nagyon megszerettem a néptáncot úgy
döntöttem, hogy muszáj tovább foglalkoznom vele. Eldöntöttem,
hogy hivatásos táncos akarok lenni. Így én ezt hivatásomnak vallom.
- Véleményed szerint hogyan lehet ezt a hivatást hitelesen megélni? Gondolok itt a színpadi fellépésre és a hétköznapi életvitelre...
Tünde: Hitelesen csak akkor tudjuk megélni a hétköznapi életben és a színpadon egyaránt, ha igazán szeretjük.
Norbert: Véleményem szerint ezt a hivatást hitelesen csak úgy
lehet megélni, ha elkülönítjük a magánélettől. Az a tapasztalatom, hogy egy előadáskor vagy a próbán akkor lehet 100%-ban
teljesíteni, ha a magánéleti problémákat kizárjuk magunkból.
- Mit jelent számodra ez a néptánccsoport, amelyhez tartozol?
Norbert: Számomra a Háromszék Táncegyüttes a második családom. Nagyon szeretem őket
Tünde: Én is egy második családként élem meg, hisz nap mint
nap együtt dolgozunk, együtt küzdünk a sikerért, a turnék folyamán közösen utazunk, eszünk, alszunk. Ez egy igazi csapattá

Laczkó-Benedek Tünde 1992. június 1-jén született Gyergyószentmiklóson. Az általános iskolát Gyergyóremetén
végezte, majd Székelyudvarhelyen az Eötvös József Szakközépiskolában érettségi diplomát szerzett könyvelés szakon.
Hetedik éve a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes tagja. Munkáját hivatásként éli, amelyben örömét, bánatát
kiadhatja magából.
(családdá ) kovácsol össze bennünket.
- Egy-egy néptánc előadáson sokszor látni, hogy gyöngyözik a víz
az arcokon. Milyen fizikai, lelki erőnlétet követel meg a néptánc?
Tünde: Előadásonként változik. Van, amikor testileg faradunk el
jobban, és van, amikor agyilag. Arra is erős lelki erőnlét kell,
hogy a hétköznapi életből származó gondjainkat ne vigyük a
színpadra és ne éreztessük a közönséggel. Összességében eléggé
magas fizikai és szellemi erőt és felkészültséget igényel.
Norbert: Tőlem nem követel különösebb fizikai erőnlétet. Bennem mindent felülmúl az, hogy mindezt szívből tesszük.

- Van-e kedvenc darabod, előadásod, szereped?
Norbert: Sok kedvenc darabom van. Talán, amit igazán a legjobban szeretek az A banda című előadás. Azért éppen ez, mert a
kedvenc táncanyagom a mezőségi, másodszor pedig azért, mert
egy egy agresszív részeg szerepét kellett eljátszanom. Természetesen itt nincs segítségemre a pálinka, ezért nagy kihívás volt
számomra hitelesen reprodukálni.
(Folytatás a következő oldalon.)
« Tünde és párja, Bara Szabolcs a gyergyói néptánctábor gyerekcsoportjának lelkes oktatói évek óta.
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Szívből táncolunk
Folyt. a 6. oldalról

- Tünde: Erre inkább azt válaszolnám, hogy minden darabban és
szerepben megtalálom a szépséget és a jó pillanatokat. Ha mégis
valamit kiemelnék, akkor úgy érzem, hogy a gyerekelőadásokat
kedvelem inkább, mert azoknak különleges varázsuk van. Egy
picit gyerek lehetek én is ezekben a darabokban és teljesen más
gyerekközönségnek játszani, mint felnőttnek.
- Gondolom, hogy anyagilag szerény jövedelmet jelent egy fiatalnak a néptáncolás. Volt-e gondolat, csábítás, ami inkább külföldre vitt volna?
Tünde: Igazán külföldre sosem vágytam dolgozni. Valóban elég
nehéz fiatalként elkezdeni egy életet ebből a jövedelemből, de
ettől eltekintve annyi megfizethetetlen élmény, utazás, pillanat
van, ami felülmúl mindent.
Norbert: Igen, anyagilag szerény jövedelmet jelent, de aki hivatásos táncos, meggyőződésem, hogy senki sem a pénzért van
ezen a pályán. Külföld egyszer megfordult a fejemben, de nem
éreztem azt, hogy én oda kellene menjek. Ami itt tartott az az
öröm, amit a színpadról nyújthatok az embereknek, és az az érzés, hogy más nagyon boldog attól, amit mi tőlünk lát. Ez egy
nagyon felemelő érzés számomra.
- Tünde, ti évek óta oktatóként részt vesztek a Remetén megszervezett gyergyói néptánctáborban. Ezt miért tartjátok fontosnak?
Mennyire más előadóként és oktatóként részt venni egy ilyen
néptáncos folyamatban?
Tünde: Örülök, hogy részt vehetünk a tánctáborban, mint oktatók. Fontosnak tartjuk, hogy a sok gyerek megtanulja a saját népünk táncait és népdalait. Oktatóként teljesen más részt venni
egy ilyen folyamatban. Egy gyerekcsoportnak sokkal nagyobb
erőfeszítést és felkészültséget igényel bármit megtanítani. Előadóként eltáncolunk egyszer egy táncot és nincsenek kérdések,
de a gyerekeknél minden kis utolsó lépésre, kérdésre választ kell
tudnunk adni. Ha kell annyiszor mutatjuk meg, ahányszor szükséges.
- Remetei színpadon, itthoni közönség előtt milyen érzés fellépni?
Tünde: Itthoni közönség előtt sokkal nagyobb izgalommal lépek
színpadra, mint máshol, ahol esetleg kétszer vagy háromszor
nagyobb közönség van.
Norbert: Számomra is az itthoni színpadon sokkal másabb kiállni, ugyanis ilyenkor az ember megpróbálja megmutatni az övéinek, hogy ő mivel is tölti napjait. Mindig átélem és hálás vagyok,
hogy Remetének köszönhetem az elindulásomat és azt, hogy én
hivatásos táncos lettem.
- A tánc maga egy kifejezőeszköz. Mi az, amit te egy-egy fellépéskor ki akarsz táncolni magadból?
Tünde: Műsortól is függő, hiszen leginkább a műsor témája hordozza ezt. De ilyenkor úgy érzem, hogy a saját bánatomat, örömömet kitáncolhatom, kiénekelhetem.
Norbert: Ezt leginkább az adott szituáció hordozza és nagyon
változó. Van, amikor a bánatomat, a bajaimat táncolom ki és van,
hogy épp a boldogságot. Ezt persze nem érzékelheti a közönség.
- A hétköznapokban mit hoz magával ez az életmód? Gondolok
arra, hogy miként befolyásolja pl. az időbeosztásotokat, hiszen
javarészt hétvégén vannak a fellépések?
Tünde: A hétköznapokat és az időbeosztásomat a munkahely
változó programja gyakran felborítja és befolyásolja. Nagyon

Portik-Cseres Norbert 1996. július 6-án született. Az általános
iskolát követően Gyergyószentmiklóson a Batthyány Ignác Technikai Kollégiumban a multimédia szakon tanult. Három éve a Háromszék Táncegyüttes tagja.
nehéz helyzetekkel és lemondásokkal jár ez az életmód, hiszen
van eset mikor egy családi esemény egybeesik egy fellépéssel és
lehetetlen úgy megoldani, hogy mindenkinek jó legyen és mindenki megértsen.
Norbert: Fiatalként és hivatásos táncosként nekem nem befolyásolja különösebben az időm. Mindig kapok mindenre annyi időt,
amennyit éppen követel az a helyzet. Nem minden fellépés van
hétvégenként, így a szabadidőmet nagyrészt hétköznap és a hétvégét is pihenéssel töltöm.
- Hogy képzeled, tervezed a jövőd szakmai téren? Milyen álmaid,
vágyaid vannak?
Norbert: Még egy ideig szeretnék Sepsiszentgyörgyön maradni,
tanulni és fejleszteni magam. Hosszútávon a vágyam pedig az,
hogy majd egyszer hazajöjjek és itthon tovább tudjam adni, amit
kaptam. Reményeim szerint otthon szeretnék oktatni majd.
Tünde: Ameddig fizikailag bírom, addig szeretném csinálni, de
tervezni nem merek mert sajnos nagyon gyakoriak a súlyos sérülések, amik bármikor bekövetkezhetnek. Kisebb célok, amik
beleférnek előadásról előadásra, hogy örömet okozzak közönségnek és napról-napra én is szeretnék tanulni és fejlődni ebben a
kimeríthetetlen csodálatos világban.
Az interjút lejegyezte Barabás Zsófia
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Gyergyóvidéki Ifjúsági Néptánctalálkozó 2018-ban
A XIV. Gyergyóvidéki Ifjúsági Néptánctalálkozón kevesebb település vett részt mint a tavaly, de a csoportok létszáma nem változott, így az idén is hét tánccsoport mutatta be
koreográfiáját.
Már a reggeli órákban elkezdtek érkezni a csoportok.
Gyergyóditró, Gyergyócsomafalva, Gyergyóújfalu, Borszék
és természetesen Gyergyóremete csoportjait kaláccsal és ásványvízzel fogadtuk, majd a rövid megbeszélés után, amelyet
a csoportvezetőkkel tartottunk, elindult a népviseletbe öltözött gyerekek és ifjak felvonulása a templom fele.
A napot ezúttal is szentmisével kezdtük, hálát adva az égieknek, hogy megértük a 14-et is. A csoportkép elkészítését
követően bevonultunk a művelődési házba, ahol LaczkóAlbert Elemér polgármester úr ünnepélyesen is megnyitotta a
tánctalálkozót. A Communitas Alapítvány részéről Erőss Levente üdvözölte az egybegyűlteket, sok sikert kívánva a fellépőknek. A színpadot a táncosok vették birtokukba.
Sok szép koreográfiát láttunk, és a látottak alapján megállapíthattuk, hogy nagyon szépen fejlődik a néptánctudás a gyergyói medence településein is.
A közel két órát felölelő néptáncbemutatókat követően egy
közös ebéden vehettek részt a fellépők és ezalatt a színpadon
már el is kezdődtek a készülődések az esti gálaműsorra, amelyet a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes nagyszerű előadása biztosított. Igazi életképet kaptunk, amely tanulságos,
de egyben megdöbbentő volt - a tánc nyelvére lefordítva. A
mai ifjúság életsorsából láttunk egy töredéket, ízelítőt kapva
annak hátrányaiból, negatívumaiból.
Az már csak hab volt a tortán, hogy ezúttal is a profi táncegyüttesben láthattuk a gyergyóremetei Laczkó-Benedek Tündét is. Sok sikert kívánunk továbbra is neki!
A XIV. Gyergyóvidéki Ifjúsági Néptánctalálkozó véget
ért. Reméljük néző és fellépő egyaránt kellemesen szórakozott
és csak pozitív élményekkel tértek haza.

« A közel két órát felölelő néptáncbemutatót követően közös ebéden vehettek részt a fellépők.

Köszönjük rendezvénysorozatunk minden támogatójának a
támogatást, de kiemelten két főtámogatónknak
Gyergyóremete Önkormányzatának és a Communitas Alapítványnak az anyagi segítségét. Viszontlátásra a 15-en!
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM
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14 évesen,
saját személyivel
A 14 évesek körében még mindig „nagy szám”, ha valaki
elérte azt a kort, amikor saját személyigazolványt érdemelhet
ki. Ehhez nem kell több az ők részükről, csak annyi, hogy kivárják az időt. A többi a szülők, az ő létrejöttét illetve nevelését biztosító személyek dolga.
Valahogy így van két nagyobb méretű ifjúsági program
esetében is. Lényegében egy ikerpárról van szó, a Remetei
Ifjúsági Napokról (RIN) illetve a Gyergyóvidéki Ifjúsági
Néptánctalálkozóról (GYIN). Mindkettő 2005 áprilisában
született, egy napon, egy anyának gyerekeként, akinek a neve « Gyülekező a központon. Nagy népszerűségnek örvendett a fiatalok körében az éjjeli bújócska.
„Tolvajos” Remetei Ifjúsági Szervezet (REMISZ). S ha tovább lődési Ház.
akarunk játszadozni a gondolatmenettel, akkor talán apja is
RIN és GYIN már megszületésükkor életerős csecsemőknek
van az ikerpárnak és ez nem más, mint a Balás Gábor Műve- bizonyultak és hosszú életre voltak tervezve s hála Istennek
mára már elértek egy mérföldkövet jelentő 14 évet. Most már
nyugodtan fényképes igazolványt lehet adni nekik, mert elérték azt a kort, amikor már több eredményt is fel tudnak mutatni.
De amint az emberi életben, nem szabad elengedni a tinédzser kezét egészen, úgy ezt az ikerpárt sem szabad magára
hagyni. Segítségre és támogatásra szorulnak és ha a „szülők”
anyagi helyzete nem elégséges a neveléshez, fenntartáshoz,
akkor mindig jól jön a „keresztszülők”, ez esetben támogatók
anyagi és szellemi támogatása.
Külön köszönettel tartozunk annak a három intézménynek,
akik a születésüktől mostanáig, anyagi hátteret biztosítottak a
Remetei Ifjúsági Napoknak illetve a Gyergyóvidéki Ifjúsági
Néptánctalálkozónak - így Gyergyóremete Önkormányzata,
Communitas Alapítvány és End&Ibo Kft. támogatását
« Az ifjúsági napok programjában idén is helyet kapott a gyerekek számára szervezett rajzverseny. köszönjük.
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM

Tőled Színes
Megszervezésre került immáron XIV. alkalommal az Ifjúsági Napok, azaz a RIN. Egy sikeres hétvégét tudhatunk magunk mögött, mivel érdekes programot sikerült kialakítani.
Elsősorban a Kincskeresést emelném ki, ami szombaton kez-

« Sebestyén Márta népdalénekes és Andrejszki Judit énekesek színvonalas tavaszváró koncertet adtak.

dődött. Öröm volt látni az ifjúságot, hogy egyre több az érdeklődő, reggel időben felkeltek, és csapatban teljesítették a
feladataikat.
Az idén sem maradt el a reggeli torna, ahol kisebb-nagyobb
korosztállyal együtt tornásztunk, ébredtünk fel. Ezt követően
sok fiatalt megmozgattak a sportjátékaink, ahol lányok és fiúk
egyaránt versenyeztek. A nagyobb korosztály is kipróbálhatta
magát a Paintball-ban.
Idén is megszervezésre került a rajzverseny, ahol a szorgalmas gyerekek mesenézés után lerajzolhatták a mesében történt kedvenc jelenetüket. Említésre méltó az esti bújócska is,
ahol igen nagy az érdeklődés minden évben, egyre magasabb
a részvételi arány. A vasárnap a reggeli szentmisével indult és
ezt követték a délutánig tartó néptáncelőadások. Számos más
programokkal tettük színesebbé a hétvégét.
Véleményem szerint egy eseménnyel, élménnyel dús ifjúsági napokat tudhatunk magunk mögött. Ennek margójára
jegyzem meg azt is, hogy vasárnap délután sor került egy közös bográcsozásra az új és régebbi tagokkal. Bizton állíthatom, hogy egy jó csapat vagyunk.
Köszönet mindenkinek, köszönet a támogatóknak és mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak, hogy ez a
hétvége létrejöhessen. Tőled Színes!
« LACZKÓ EMŐKE, REMISZ elnök
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Új kezdeményezések
2018. április 18-án nem mindennapi tornát szerveztek Székelyudvarhelyen. III-IV. osztályos vegyes fiú-lány csapatok számára megyei szintű kézilabda tornát tartottak. Székelyudvarhelyről az Orbán Balázs- és a Móra Ferenc Általános Iskolák
egy-egy vegyes csapattal vettek részt a vendég gyergyóremetei
Fráter György Általános Iskola ugyancsak fiú-lány csapatán
kívül. A cél a tisztes helytállás volt és ennek eleget is a csapat.
A gyergyóremeteiek eredményei:
 Székelyudvarhelyi Orbán Balázs - Gyergyóremete 19-12.
 Székelyudvarhelyi Móra Ferenc – Gyergyóremete 31-23.
A harmadikos lányaink egy ráadás mérkőzésen 13-9 arányban
maradtak alul a Móra Ferenc Ált. Iskola IV. osztályos csapatával szemben. Érdekességként ismertetjük a vegyes csapatunk
összetételét: Balázs Bence, Varga Kristóf, Ivácson Nándor, Fehér Nikolett, Balázs István, Ferencz Rolland, Kápdebó Gergely,
Pál Tihamér, Szabó Hunor, Laczkó Dávid, Antal Emőke,
Ivácson Nikolett, Fehér Orsolya, Simon Sára és Puskás Árpád.
Edző Mincsor Béla tanár.
Mincsor Béla tanár úr neve a csíkszeredai Székelyföld – Magyarország jótékonysági hoki gálán is elhangzott, ugyanis a második harmadot követő szünetben azokat az edzőket díjazták,
akik pályafutásuk során maradandót alkottak, jégkorongozókat
neveltek Székelyföldnek. Ha ezek után arra gondolunk, hogy
Magyarország válogatottjának az edzője, az a Kercsó Árpád
volt, aki néhány évtizede Gyergyócsomafalva csapatával épp
Mincsor tanár úr csapata ellen (Gyergyóremete), játszotta a tornák zömének döntőjét. Vajon, hogy mi lett volna ha…?
Köszönjük tanár úr, hogy mellettünk döntött és a jégkorong
után a kézilabdában is maradandót alkotott.
Bakai

Biatorbágyi
Óvodapedagógiai Napok
„Magyarnak lenni szülőföldemen” program keretén belül 2018. április 19- 22 között hét óvónő (Bakos Zsófia,
Fazakas Mónika, Nagy -Gy. Erzsébet, Laczkó Ilona, Román Melinda, Trucza Éva Erzsébet, Csortán Enikő) és
Laczkó Zsuzsanna Ildikó aligazgatónő, Biatorbágyon megszervezett Óvodapedagógiai Napokon vettünk részt, a
nagydobronyi, alistáli és biatorbágyi óvónőkkel együtt.
A hosszú út ellenére nagyon vártuk, hogy megérkezzünk
és találkozhassunk testvértelepüléseink óvónőivel, akikkel
megoszthattuk tapasztalatainkat.
Biatorbágyra érkezve nagyon nagy szeretettel fogadtak
minket, úgy a „Benedek Elek” Óvoda igazgatónője Hingyiné Molnár Ildikó, mint Biatorbágy alpolgármestere.
Másnap reggel mindenki az irányító óvónő segítségével
elindulhatott az általa kiválasztott tagóvodába. Megpróbáltunk úgy eloszlani, hogy mindenki más óvodát látogasson
meg és különböző tevékenységeken vegyen részt.
Volt hagyományőrzés, meseterápia, mese-zene, logopédiai
fejlesztés, „Így tedd rá”.
Ezek után megismerhettük a Gyík műhely munkáját is,
akik egy interaktív foglalkozást tartottak nekünk.
Ebéd után közös programokon vettünk részt a közösségi
házban. Itt egy pici meseterápiába mélyültünk bele, majd
Balatoni Kata vezetett minket az „Így tedd rá” csodálatos
világába.

« A remetei óvónők részt vettek a Biatorbágyi Óvodapedagógiai Napokon.

Szombaton reggel Fedezzük fel Biatorbágyot! túrán vettünk
részt. Először a városban sétáltunk, majd ebéd után felmentünk a Viadukthoz is. Innen utunk a Nyakas-kőre,
Százlépcsőhőz és a Madárszirthez vezetett. Ezek után már
csak a jól megérdemelt jutalom hiányzott a Rigó- pincében.
Hasznosat a kellemessel sikerült összekötnünk, értékes
útravalóval térhettünk másnap haza, amely alkalmazható itthon is.
Köszönjük ezt a csodás hétvégét Biatorbágy „Benedek
Elek” Óvoda óvónőinek, igazgatónőjének, Hingyiné Molnár
Ildikónak, és nem utolsó sorban Gyergyóremete Önkormányzatának, hogy biztosította nekünk a szállítást a Biatorbágyi
Óvodapedagógiai Napokra.
« A résztvevők nevében CSORTÁN ENIKŐ óvónő
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Élménybeszámoló a biatorbágyi kirándulásról
Április 26-29 között mi, a hetedik osztályosok Biatorbágyra
látogattunk el. A hosszú út után a kora esti órákban érkeztünk
meg, és a biatorbágyiak nagy szeretettel fogadtak. Megvacsoráztunk, utána körbejártuk az iskolát, s elkezdtünk ismerkedni
az ottani hetedikesekkel. Nem sokkal később elfoglaltuk szobáinkat az Iharosban és nyugovóra tértünk.
Másnap korán felkeltünk és Budapest felé vettük az irányt.
Utazás közben sok érdekességet meséltek nekünk a főváros
nevezetességeiről. Elsőnek az Országházat néztük meg. Körbejártuk kívülről, megcsodáltuk a szép kilátást, majd bementünk. Az idegenvezetőtől is sok dolgot megtudtunk erről a szép
épületről és a koronázási jelvényekről, amiket szintén megtekinthettünk. Miután kiértünk, körbesétáltuk az Országházat,
majd a Szent István bazilika felé vettük az irányt. Ott is sok
érdekességet meséltek nekünk, mindenkinek tetszett a templom
berendezése.
Miután befejeztük a körutat, a Body kiállítás helyszíne felé
indultunk. Nagyon sok érdekességet meséltek nekünk az emberi testről, tanulságos volt.
Visszaúton Biatorbágy fele, megtekinthettük a holokausztemlékművet, a cipőket a Duna partján. Amikor visszaértünk a
szállásra, már izgalommal és meglepetésekkel vártak minket a
biatorbágyiak: gitároztak, citeráztak, hegedültek és énekeltek.
A végén még egy nagyon mókás előadást is bemutattak. Nagyon sok új barátot szereztünk és egy jót szórakoztunk velük.
Másnap reggel Esztergomba indultunk. Ott megnéztük a
bazilikát, majd felmentünk a kupolába. A kilátás
mindannyiunkat lenyűgözött. Még Szlovákiát is láttuk!
Esztergom után Visegrádba mentünk, ahol egy várat látogattunk meg. Sok érdekes dolgot láttunk a várudvaron: ágyúkat,
katapultokat és egyéb középkori harci eszközöket. Bent egy

viaszkiállítást is láthattunk.
Szentendrére érkezve kaptunk egy kis szabadidőt, nézelődtünk a városban, majd a Pestis keresztnél gyülekeztünk. Ez a
kereszt annak állít emléket, hogy a pestisjárvány elkerülte
Szentendrét. Ettünk egy nagyon finom fagylaltot, majd visszaindultunk Biatorbágyra, ahol vacsora után megint szórakoztunk egy jót az új barátainkkal.

« A sok érdekes látnivalón kívül új barátságok, ismeretségek is kötődtek.

Másnap reggel indultunk haza, és estére fáradtan, de sok jó
emlékkel gazdagodva érkeztünk vissza Remetére.
Köszönjük a biatorbágyiaknak valamint osztályfőnökeinknek ezt a tartalmas, élményekkel telített kirándulást.
« Laczkó-Albert Anna és Balázs-Fülöp Edina VII. osztályos tanulók

« Iskolánk hetedik osztályos tanulói Biatorbágyra látogattak el. Vendéglátóiknak és kísérő tanáraiknak köszönhetően több városban is kirándultak illetve megtekintették azok főbb nevezetességeit is.
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Születés

Vihar dühöng a hegyek közt a faluban. A
fiatalasszony nem hajlandó kimenni a kútra
vízért, hogy levest főzzön az urának. A férje
hazaér az erdőből és meghökken:
- Nincs ebéd, asszony?
- Csak nem kívánja kend, hogy bőrig ázzak
azért a kis meleg levesért?
A férje veszi a vödröt, kimegy a kútra, megtölti
vízzel és szó nélkül nyakon önti az asszonyt.
- Megbolondult kend? Miért öntött le?
Csuromvizes lettem!
- No, most már vizes vagy, úgyhogy kimehetsz
a kútra esőben is.

Demeter Noel (március)
Laczkó Ákos
Portik-Szabó Alexandra
Laczkó Máté
Ferencz-Kova Flóra

Nász

Nem volt házasságkötés.

Gyász
Laczkó Erzsébet
Sándor Rozália
Portik Juliánna
Puskás Ferenc
Ivácson Sándor
Portik Margit

1933
1949
1928
1963
1944
1930

« A tavasz folyamán

Környezetünk minősége -

Gyermekeink jövője jeligével faültetési akciót hirdetett meg

az önkormányzat. Ingyenesen több fajta facsemetét igényelhettek a lakósok. Az átvétel után az volt a kérés feléjük,
hogy egy fotót juttassanak el a község facebook oldalára.
Az igénylők közül többen megörökítették valamint a
község honlapján meg is osztották azokat az örömteli pillanatokat, amikor kertjükben elültették a Helyi Önkormányzat
« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal által adományozott facsemetéket.
Köszönjük azoknak, akik ezt megtették! Ebből megosztunk néhányat. További fotók a www.gyergyoremete.ro - n.

Képes Vagyok
Gyergyóremete község
havonta megjelenő lapja
Kiadó

Gyergyóremete
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala

TUDJA-E, HOGY?
MIÓTA ÜNNEPELÜNK MÁJUS 1-T?

1886. május 1-jén az amerikai Chicagóban
több, mint 350.000 munkás részvételével általános sztrájk kezdődött. A karhatalom által
kivezényelt rendőrség a munkásokba lőtt. Hat
Szerkesztőségi tagok:
munkás meghalt, majd a vezetőket (Spies,
Barabás Zsófia
Fischer, Parsons és Engel) kivégezték. 1889.
Laczkó Margit-Hajnal
júliusában, a Párizsban húsz ország küldötteiPortik-Bakai Ádám
vel megalakuló II. Internacionale kongresszusán döntötték el, hogy május 1. legyen a NemFotó:
zetközi Munkásság Napja. Első megünnepléPortik-Bakai Ádám
sére 1890. május 1-jén került sor számos országban. Gyergyóban először 1903. május 1Nyomda
F&F INTERNATIONAL Kft. jén ünnepelték meg. Gyergyószentmiklós főterén felvonultak a szabóinasok, téglagyár, sörA szerkesztői jog fenntartva! gyár és kézműves műhelyek munkásai, majd a
A megjelent cikkek tartalmáért Nyiresben majálisoztak. A rendőrfőnök jelentése szerint az ünneplés csendben és békében
az aláíró személy felelős!
folyt le.
Kövessék a facebook/
Sokáig május 1 célja az volt, hogy felhívja
gyergyoremete oldalt.
a hatalom figyelmét arra, hogy a munkás napi
8 órai munkájából tisztességesen meg tudjon
Az újság a község honlapján, élni. Csak később a kommunista rendszer sajáwww.gyergyoremete.ro
tította ki és töltötte meg politikai és propaganoldalon is olvasható.
da tartalommal.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

KÖRNYEZETÜNK MINŐSÉGE GYERMEKEINK JÖVŐJE
Faültetés képekben

