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« A falunapok keretében, a bölcsőde- illetve óvodaépület átadásán megjelent kisgyermekes családok látványa felemelő volt.

EGY ÚTON TOVÁBB
Minden év július második hétvégéjén községünk falunapját ünnepeljük. Idén immár
19. alkalommal tettük. Egy úton mottóval fémjelzett rendezvénysorozat keretében a
100 éves faluképre tekintettünk vissza, állítottunk emléket. A falunapok szerepéről,
általános célkitűzéseiről Laczkó-Albert Elemér községi polgármesterrel beszélgettünk.

« A falunapi szimpozion rendhagyó helyszínen,
Kicsibükkben volt megtartva. Helyi meghívottakkal a 100 éves faluképet elevenítették fel.

BZs.- Bár gyorsan leperegtek a falunapi események, azonban hosszas ötletelés, szervezkedés előzi meg ezt a rendezvénysorozatot. Kik
vesznek részt a munkában?
Laczkó-Albert Elemér polgármester - A falunapok csak egy olyan rendezvényünk az egész évi
sok közül, amelyet rendszeresen a munkatársakkal szervezünk. A szervezőbizottság nyitott,
bárkit szívesen látunk önkéntesként, merthogy
itt mindenki ingyen és bérmentve dolgozik ebben a programban is. Ezért is büszke vagyok a
munkatársaimra, hogy még egy ilyen munkát is
elvállalnak, éjt-nappá téve a rendezvényen.
A tavaly óta, a programokon túl, a teljes étkeztetést a két konyha személyzete, a kiszolgálást a
pincérek végzik. Ne hangozzék szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy ilyen formában senki
a környéken nem tudja lebonyolítani a falunapjait.
A munka és a felelősség teljesen a mienk, viszont ez által arculatában egységesült a rendezvény, szervezettebbé vált minden szolgáltatás,

az árakat ellenőrzés alatt tudjuk tartani és nem
utolsó sorban még arra is lehetőségünk nyílott,
hogy pl. több olyan családot hívjunk meg, adjunk neki egy ebédet, aki egyébként nem jött
volna el, nem vett volna részt a programokon.
Számunkra ez is érték, ahogy minden remetei
ember jelenléte az. A mi falunapunknak ez is
egy színfoltja, igyekszünk figyelni azokra a
falustársakra, családokra, akik számára valamely
okból nehézség résztvenni. Minden támogatónknak köszönjük, hogy ezt megtehetjük!
- Azt tapasztalom, hogy a falunapok évről-évre
a figyelem középpontjában vannak. Milyen
szervezői elv mentén áll össze a falunapi program?
- A szervezők előtt egyik legfontosabb kihívás a
program összeállítása, merthogy a kereteink
adottak, a lehetőségeink korlátozottak, mégsem
mondhatunk le az új utak kereséséről és arról,
hogy mindent, amit megvalósíthatunk, az minőséget képviseljen.
(Folytatás a 6-7.oldalon)
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AGUSZTUSI ESEMÉNYEK
Táborzáró gálaműsor
2018. augusztus 11-én, szombaton, 18
órától lesz a VII. Gyergyói Tánc és –
Zenetábor (amely Gyergyóremetén zajlok 2018. aug. 6-11 között) gálaműsora.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési
Ház. A tábor főtámogatói:
Gyergyóremete Önkormányzata,
Bethlen Gábor Alap valamint
Communitas Alapítvány.

Nagy napok Csutakfalában
Ismét egy évvel idősebb lett a Csutakfalvi-Svájci Napok rendezvénysorozat. Ebben az évben is imádkoztunk, hogy jó idő legyen és hála Istennek ez nagy részben össze is jött. Július 28-án, szombaton, este 8 órától táncházzal rajtolt a rendezvény. Minden adott volt egy jó kezdéshez,
ami biztatóan is indult. Voltak táncosok, akik pörögtek a népi muzsika
dallamaira, és nagy örömünkre voltak kisgyerekes családok is, ahol a
legkisebbek teremtettek jó hangulatot. Egy táncos lábú pici lány bátran
intett a prímásnak „még” jelszó alatt.
Vasárnap már reggel nagy volt a sürgés-forgás, hogy minden készen
álljon a programok kezdetére. Szentmisével indult a nagy nap, majd a
gyerekeknek szervezett foglalkozások tették színesé a Svájci Ház udvarát. Lehetőség volt arcfestést igényelni, mandalát festeni és a gyerekek

Csutakfalvi Örökimádási Nap
2018. augusztus 11-én, szombaton lesz a
csutakfalvi Szent Margit kápolna örökimádási napja. Bővebb információk
a plébániai hivatalnál.

V. Kereszthegy emléktúra
2018. augusztus 11-12 között, ötödik alkalommal szervezik meg a Kereszthegy
emléktúrát. Bővebb információk
a 0756-603520-as telefonszámon.

Kicsibükki Szent István búcsú
2018. augusztus 18-án, szombaton
tartják a kicsibükki kápolna
búcsúünnepét. Bővebb információk a
plébániai hivatalnál illetve
a Remete TV képújságjában.

Tánc– és mozgástábor

« A helyi népdalkör tagjai számára örömöt jelent az együtténeklés, a népdalok továbbadása.
nagy örömére agyag edénykéket, vázákat készíteni. 14 óra 45 perckor
volt a hivatalos megnyitó, ami elindította az előadássorozatot. Megcsodálhattuk az Independ Dance táncosainak előadását, gyönyörködhettünk
a Sirülő Néptánccsoport több csoportjának a táncában, a
Gyergyóremetei Népdalkör szépen megszólaltatott dalait nem csak hallgatni, akár énekelni is lehetett. Újdonságként az Arany Griff Rend Egyesület székelyudvarhelyi hagyományőrző csoport középkori hadibemutatót tartott, aminek a végén fegyvermustra is volt. Nagy érdeklődés övezte
ezt a programot is. Minden korosztálynak volt valami érdekesség a látottakban, hallottakban. Bemutatójukat reneszánsz táncokkal zárták, ami
kecsességet, „udvarlási” táncot, korabeli mozgáskultúrát ismertetett meg
velünk. Őket követték az Orotvai Komák, akiknek humorán derülhetünk
közel egy órát. A nap folyamán tombola vásárlási lehetőség volt, így sok
értékes nyeremény talált gazdára az előbbre hozott sorsolás után. 19 órától utcabálba hívtuk az embereket, ahol Bakos József és zenekara húzta a
talpalávalót. Jó kis mulatság kerekedett, a Svájci Ház udvara jó táncparkettnek bizonyult.
Minden jó, ha vége jó! Ez a nap a mienk volt, de ősztől indulnak foglalkozásaink, amire már most hívom az érdeklődőket.
A Csutakfalváért Egyesület nevében megköszönöm főtámogatóinknak: Avully (Svájc) barátainknak, Gyergyóremete Önkormányzatának és
a Communitas Alapítványnak a támogatását. Köszönetet mondunk a
Plast-King (Laczkó Sándor), End-Ibo (Laczkó Ibolya), Fapicom (Nagy
Sándor), Portik László, Laczkó Imre tárgyi vagy anyagi támogatásáért.
Nagyon sok nevet kellene felsorolni, aki munkájával segített, hogy ez egy
sikeres nap legyen (az óvónők, a bemondó, a szervező csapat minden
tagja stb ) - ezért KÖSZÖNÖM mindenkinek. És nem utolsó sorban köszönjük azoknak, akik megtiszteltek jelenlétükkel, a napot velünk töltötték, biztattak és kitartottak estig vagy éjjelig.
« PORTIK-BAKAI ANNA
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Örmények nyomában
Az V. Műemlékvédő Kalákatábor 2018-ban Gyergyóremetén
volt megszervezve június 15 és 22 között. A tábort leginkább az
örmény kulturális jelzővel tudnám ellátni, mivel a rengeteg szórakoztató tábori játékon kívül, érdekes dolgokat tanultunk és sokat dolgoztunk az erdélyi örmény kultúra fennmaradásért. A táborban összesen 15-ön voltunk, hárman Maroshévízről, ketten
Csíkszeredából, öten Gyergyószentmiklósról és öten
Marosvásérhelyről, 10-től 22 éves korig elszórtan. A tábort dr.
Puskás Attila vezette.
A megérkezés utáni első napon körbejártuk Gyergyóremete
csodás faluját, temetőjét és templomát, vezetőnk LaczkóSzentmiklósi Endre helytörténész volt. Gyergyóremete csodás
barokk templomát kár kihagyni, mivel azon kívül, hogy ez az
egyetlen keleti templom, amelyik Szent Lénárd tiszteletére volt
felszentelve, a jobb oldali mellékoltárt Moyses Lázár örmény
festő festette keleti stílusban, amely egy csodás műalkotás, melyen Mária fogja a kisded Jézust. A falu központja is igazán szép,
megtalálhatók itt az egykori örmény családok házaik, például a
Sáska ház, a Puskás család háza, a Mélik ház és még sorolhatnám, viszont kitérnék a Mélik házra, mivel a kovácsolt vaskapun
található a családi címer, amit minden Remetén járó embernek a
figyelmébe ajánlok.
A munka első fele kedden kezdődött a temető örmény sírjainak
megtalálásával, letisztításával, majd lefényképezésével. A temető
három örmény kriptájába is volt szerencsénk benézi. A Mélik
családi kripta egy csodálatos neogótikus belsővel rendelkezik,
csak sajnos az ablakai be vannak törve, a madarak bejárnak, az
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eső beesik, a szél befúj, egyszóval romlásnak van ítélve. A Puskás
családi kripta viszont elismerésre méltóan rendben van tartva. A
kriptát neoromán stílusjegyek jellemzik. Ami felháborító, hogy a
Sekula-Zakariás kripta sajnálatos módon azt kell mondjam szertárrá van átalakítva, a csodálatos Budapestről hozatott márványsírkő kaszatámaszként van használva, az alsó rész nagyja le van
meszelve, így csak 3 halott adatai értelmezhetőek bennük.
A délutáni programok megosztottak voltak, mivel ameddig az
idősebbek az információkat vezették be a számítógépekbe, a kisebbek üvegfestéssel voltak elfoglalva.
Mivel tudomásunk volt olyan gyergyóremetei családról, akinek
a sírját nem találtuk meg a temető teljes átfésülése után
(amelyben segítséget nyújtottak a helyi gyerekek és Kabdebó
József, kinek rengeteg hasznos információt köszönhetünk), másnap a csapat egyik része átment a szomszédos ditrói régi temetőbe örmény sírok után kutatni, és amit ott láttunk megbotránkoztató. Több régi sírt láttunk egy halomban összeszedve, egyesek
összetörve, többségük a 19. század első feléből. A még álló sírok
közül 98 örmény halottat azonosítottunk, majd később dokumentáltunk, de egyes családokat még úgysem leltünk, mint például a
Novák család, kiknek házuk mai napig megtalálható
Gyergyóremete központjában.
Délután túrázni voltunk a közeli borszék forrásnál, visszafelé
pedig a mezőn és a temetőn keresztül jöttünk idősporolás végett,
és akkor fedeztünk fel a remetei temető sarkában egy halmot régi
sírokból, akárcsak Ditróban, az idősebb fiúkkal felmásztunk a
halomra és próbáltuk elolvasni kiknek lehettek a sírjaik ily módon meggyalázva. Egyik kisebb sírkő felfordítása után láttunk
egy bizonyos Puskás Teréziát, akiről feltételeztük, hogy örmény
lehetett, mivel a Puskás kripta megépítése előtt volt eltemetve.
A tábort azért is tartom hasznosnak, mivel a rengeteg dokumentáláson kívül megtanultunk örményül keresztet vetni, az Úr
Imádsága imát örmény nyelven, valamint egy keveset még társalogni is örményül. A táborban megismerkedhettünk ezen kívül az
örmény zenével és tánccal, filmet néztünk 1915-ös örmény genocídiumról, valamint előadások hangzódtak el dr. Puskás Attilától
az örmények 13 fővárosáról, Holbach István-Károlytól az Örmény és Zsidó névváltoztatásról, valamint Kapdebó Jánostól a
Kapdebó család történelméről. A csapat meglátogatta a helyi
tájházat Laczkó-Szentmiklósi Endre vezetésével.
A tábort egy faluportya zárta, melyben az addig szerzett adatok alapján kellett érdekes feladatokat elvégezni, valamint kérdésekre válaszolni. A győztes csapatokat könyvjutalommal díjazták.
A tábor élményeken senki nem szűkölködött, és már alig várom
jövő évit, amely a tervek szerint, valószínűleg
Maroshévízen lesz megtartva.
« HOLBACH ISTVÁN szervező

Lakossági tájékoztató
A szúnyogok túlszaporodása miatt az egészségügyi hatóságok
felhívják a lakosság figyelmét, hogy a West Nile (Nyugat Nílus)
vírusa, egy olyan fertőzés, amely leggyakrabban fertőzött szúnyogok csípése által terjed. Influenzaszerű tünetek alakulnak ki,
mint pl. láz és hidegrázás, fejfájás, izomfájdalom, hányinger,
hányás, hasmenés, kiütés, nyirokcsomó duzzanat
Megelőzésképpen kerülni kell a hajnali órákban vagy alkonyatkor a szabadban való tartózkodást, ajánlott a hosszú ruhanemű használata a szabadban, szúnyoghálók használata, szúnyogirtó szerek alkalmazása. A sok nyári esőzés miatt tegyünk annak
érdekében, hogy ne stagnáljon. víz a ház körül pocsolyákban
vagy tárolókban.
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gazdagították. Ferencz Ferdinánd klarinéton játszott, kísérte
Polgár Szabolcs. Ezt követte a polgármester úr köszöntője,
2018. július 21-én találkozni gyűltünk össze mi, az 1978- majd a remetei-, a székely- és a magyar himnusz eléneklése.
ban születettek, hogy együtt ünnepelhessük meg az elmúlt 40 Az ünnepély a 40 évesek kulcsának átadásával zárult.
Az ünnepély után megemlékeztünk az elhunyt kortársainkévet. Gyermeki hálával és ragaszkodással jöttünk emlékezni
és kíváncsian kerestük az egykori arcokat, a régi osztálytársa- ról, és ezt követően szentmisén vettünk részt, melyet Kovács
Imre István papkortársunk tartott. A szentmise után követkekat, barátokat, kikkel összekötnek közös emlékeink. Bár sokunkat másfele sodort az élet útja, mi mégsem feledtük szülő- zett a vacsora és a reggelig tartó mulatság. Nagyon jó hangulatot teremtettek a játékok, az osztálytársak által felelevenített
falunkat, hiszen „Az ember a szíve mélyén örökké oda való,
diákcsínyek, a baráti körök által felidézett közös bulik és köahol született.”
zös emlékek.
1978-ban 212-en születtünk, azokkal együtt, akiket
Végezetül köszönetet szeretnénk mondani minden kortársGyergyóremetére vezérelt a sors. Ebből 6 kortársunk hunyt el.
nak és minden kedves jelenlévőnek, aki velünk ünnepelt. A
Isten nyugtassa őket! A találkozón 119 kortárs volt jelen.
Ünnepi műsorunkat az IndepenDance Táncegyesület és a távolból érkezőknek külön köszönet a fáradtságért. Mi, szervezők, reméljük, hogy mindenkinek emlékezetessé tettük ezt
Sirülő Néptáncsoport produkciói, valamint gyermekeink,
Laczkó Blanka, Jánosi Barbara és Portik Bernadett szavalatai a napot, ami egymás nélkül nem sikerült volna.
Találkozunk 2028-ban!
« A szervezők

40 évesek kortárstalálkozója

Egészségügyisek találkoztak
Ünnepelni gyűltünk össze a múlt héten Klárától származott, de mindenki azonnal
a remetei egészségügy régi munkatársai- igent mondott.
ként. Az ötlet Szabó Rozáliától és Antal
Mivel sokan már nyugdíjasok, akikkel

ritkábban találkozunk, nagy örömmel üdvözöltük egymást.
Tizenkilencen gyűltünk össze.
Először megemlékeztünk azokról, akik
már nincsenek közöttünk. Sajnos, a lista
elég hosszú, ezért nem is soroljuk fel őket.
A csendes megemlékezés után a hangulat feloldódott. Mindenki felelevenített egy
-egy történetet abból az időből, amikor
együtt dolgoztunk. Érdekes, csak a szép
emlékek maradtak, pedig bizony volt elég
nehézség. Közben a polgármester úr is
megérkezett, mondott egy pár üdvözlő
mondatot, értékelte az ötletet.
Fényképet is készítettünk. Balázs Laci
egy óra múlva hozta is a kész fotókat. Nélkülük sem felejtjük el a találkozást, reméljük majd gyakrabban és újabbak is következnek.
« Dr. GYULAI ANNA
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50 éves
kortárstalálkozó
„Gyalog szerettem volna jönni
a porral lepett füveken,
mezítláb, hogy frissen érezzem,
ha felmelegszik a szülőföld
pora, mikor megérkezem.” Váci Mihály
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kelt bennünk, hogy a dolgaink nagy része el van végezve, már nem vagyunk
fiatalok, mégis messze még a pihenés,
még van tennivaló.
Adjon az Isten mindannyiuknak erőt,
egészséget, hogy elérjünk a megérdemelt pihenésig. Az ünnep után a hétköznapokba visszatérve új erővel tovább,

tovább, tovább…
Köszönet, hogy együtt lehettünk s
kérlek ne feledjétek „a szülőföld porát”!
“Gyalog… előre köszöngetni ott,
tornácokon üldögélni, mint régen,
hogy mindenki arcomba nézzen,
s mondják - semmi sem változott!“
« FERENCZ JÚLIA kortárs

Július 28-án így gyűlt össze az 1968ban születettek hada, kicsit
„mezítlábasan”. Örültünk egymásnak,
hogy ismét találkozhatunk, s hitetlenül
néztünk egymásra, hogy eltelt tíz év.
Úgy beszéltünk róla, hogy a „tegnap”
vagy „tavaly”.
A félszáz éves határkőnél jó volt megpihenni, ünnepelni s hálát adni az Úrnak
életünkért. Egy egész napra újra gyermekké válhattunk, felnőtt gyermekekké.
Emlékeztünk, emlékeztünk és csak emlékeztünk - a ringó bölcsőre, az első szóra, a csínytevésekre, a szerelemre…
Kissé fura ez az „ötös”. Olyan érzést
dencéit, megtanultuk a bográcskészítés titkait. Meglátogattuk a
Húbertlaki Gyilkos tavat, amely nem természetes keletkezésű
hanem mesterségesen van a völgy feltöltve vízzel, de a fák törA dévai Szent Ferenc Alapítvány remetei napközisei az idén is zsei ugyanúgy állnak ki a vízből, mint a mi Gyilkos tavunkból.
részt vehettek egy egy hetes táborban a Bakonyi Erdészeti HivaA Bakonyi Természettudományi Múzeumban megismerhettal meghívására, amely a huszárokelőpusztai Erdei iskolában volt tük a Bakonyi hegyek növény- és állatvilágát, valamint megtamegtartva. Ez a hivatal már három éve fogadja a Szent Ferenc
nultuk, hogy miben különbözik a mai elefánt az őskori mamuttól.
Alapítvány gyerekeit.
A táborozást szalonna meg kolbász sütéssel és egy jó foci mérkőzéssel zártuk.
27-én délelőtt indultunk haza, de a búcsúzkodásnál senkinek
nem volt száraz a szeme, sirattuk azt a szép hetet, sírtunk, hogy el
kell váljunk Adrienntől és Józsi bácsitól, aki megjegyezte, hogy
mindig maradjanak meg ilyen tiszta szívű székely gyerekeknek.
Tőlük tanulta meg, hogy a cseszle az csíp, hogy a pityókát meghántsák, hogy mezítlábon járni sokkal jobb, mint cipőben, a túró
az sajtból készül és a puliszka is egy étel és, ha nem tetszik az étel
a tányért hanyotán vágják előtted és ülhetsz éhesen.
Hála legyen mindenért! A táborozók nevében köszönjük a
szép élményeket és a lehetőséget.
« GYÖRGY-MÓZES RENÁTA nevelő

Élményekkel gazdagodva

« A remetei csoportnak idén is lehetőség adódott egy magyarországi kirándulásra.
Július 20-án este indultunk vonattal, majd váltva Pestre és
Győrbe, végül Pápára értünk, ahol vártak minket a tábor szervezői, Csiszár Adrienn és Majzinger József bácsi. Ők egy hét alatt
minden szabadidejüket velünk töltötték - buszokkal szállítottak ,
így jutottunk el Bakonybélbe a Pannon Csillagdába, ahol megfigyelhettük a bolygók és a Nap játékait, a csillagokat, a Nagy Tejutat és a különböző csillagjegyeket. Megtanultuk a mézeskalács
írását-díszítését, a könyvkötészet titkait, gyöngyfát készítettünk, a
híres Kékfestő Múzeumban megnézhettük, hogy régen hogyan
készítették a kék kelméket, és egyben megtanultuk a pólóírást is.
A kis vonat elszállított Szárazhalmon át a Pörgöl barlanghoz,
ahova egy nagyon meredek hegyoldalt kellett megmásszunk.
Kipróbálhattuk a pápai strandfürdő kellemesen meleg vizű me-
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Kicsibükk példája beszédes Remete számára
(Folytatás a címlapról)
Laczkó-Albert Elemér polgármester - Ennyi idő után kialakul
egy rend, ne mondjam hagyomány, amihez az érintettek ragaszkodnak. A program első nyomtatott, előzetes változatáról
véletlenül lemaradt a horgászverseny. Szóltak is rögtön a telefonok, mert akinek az a fontos, akiket az érdekel, azok jeleztek. Azt sajnáljuk, ha van, akinek semmi nem tetszik. Várjuk a
javaslatát, mit kellene tenni, változtatni? Nem tudom objektíven megítélni, meg kellene egyszer ezt is mérni, hogy menynyire van a figyelem középpontjában a falunap. Azt sem tudjuk pontosan, hogy összesen hányan vesznek részt a programokon. Egyik emlékezetes ilyen reggel a múltból, amikor
több autónyi fiatal érkezett haza, egész éjszakát átutazva, határtalan örömmel a falunapra. Úgy találom, hogy a faluközösség elvárja tőlünk mára ezt a rendezvényt. A „világi ünnepek”
sorában ez a legfontosabb.
- Mire teremt lehetőséget a falunap? Mi lehet a célja egy
ilyen rendezvénynek?
- Mi tudatosan alakítottuk úgy, hogy a falu templomainak
búcsújaival időben ne találkozzon ez az alkalom. Nem akartunk rátelepedni azokra, bár céljaiban hasonlóak, indíttatásukban közösek: közösséget építeni, alkalmat teremteni a találkozásokra, beszélgetésre, a művelődésre, sportolásra, tanulásra,
szórakozásra.
Mindennek igénye bennünk kell legyen, emberekben. Akinek
mindez nem fontos, annak semmilyen program nem lesz jó.
Tehát egy érdeklődési kör mentén az együttlét öröme, a kíváncsiság, az érdeklődés, a nyitottság kell vezessen és erre kell
lehetőséget teremtsen a falunap.
- Nyilván fontos, h minél szélesebb célközönséget megszólítson ez a rendezvény. Ennek a gyakorlati megvalósulását
hogyan látod?
- A szervezőket ez vezeti, a két nap részletei ezt szolgálják.
Van, aki csak annyival marad, hogy vasárnap reggel hallja a
fúvósokat zenélni a faluban körbejárva, mások egy vagy több
programon részt vesznek. Réteg programokat ajánlunk, korosztályoknak kínálunk lehetőséget, mindenben a maximumra
törekszünk a szerény anyagi kereteink között. Vannak állandó,
letisztult programpontok, de mindig valami újat, többet is hozunk. Egyáltalán nem az eszem-iszomban merül ki a két nap.

« Emléktáblát lepleztek le illetve állítottak a hajdani kicsibükki családok névsorával.
Ezért is merjük és akarjuk fotóval, videóval dokumentálni az
egész rendezvényt. Szimpozion, könyvbemutató, kiállítás
megnyitó, családi programok, saját és meghívott együtteseknek a szereplése, mind olyan események, melyeket jó, ha a
helyi emberek ismernek, részt vesznek benne. Igaz, a cél az,
hogy valahogy idevonzzuk a remeteieket és nem csak őket. A
rendezvény sikerességének ez egyik fokmérője.
- Minden remetei falunap egy mottó köré épül. Az idén
…Egy úton… volt a cím. Mire utalt ez, illetve miként tükröződött a programok szintjén?
- A mottó irányt szab és keretet is ad, gondolkodásra késztet,
értéket, értékrendet közvetít.
…Egy úton… Az elmúlt száz évről beszélgettünk a mottó
égisze alatt. Persze, nagyon keveset - folytatni kellene. Kitágítani a lehetőséget mindenkinek, hogy elmondhassa a maga
történeteit ebből az időszakból. A kicsibükki program ezt célozta. Ugyanarról a dologról más-más nézőpontból, különféle
megközelítésben beszéltek remetei emberek. Egy az utunk,
mégis mennyi érzékelése, megannyi értelmezése, formája van
annak. Kicsibükk példája beszédes Remete számára. Aki
akarja, megláthatja benne a tanulságokat: csak a templom áll,
mint felkiáltó jel a tájban, ahol nem túl régen virágzó, ígéretes
élet virult. A településnek mára egy remetéje él ottan. A vasárnap délelőttjének programja összekapcsolódik a szombatéval,
kiegészítik egymást. A Kicsibükkben tartott szimpozionra és a
remetei bölcsőde avatóra gondolok. Ki-ki gondolja végig,
hogy miért, hogyan?

« A dísztanácsülésen kitüntetéseket adtak át - Gyergyóremete díszpolgára címmel Szabó Rozáliát, a Pro Remete díjjal Molnár Ibolyát tüntették a községben vállalt szolgálatukért.
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Csak jókedvvel és lélekkel lehet
(Folytatás az előző oldalról)

- Véleményed szerint miben mérhető a falunap sikeressége?
- A sikeresség többféleképpen mérhető. A résztvevők kaptake olyan élményt, ami többé-boldoggá teszi őket?
Hányan jöttek el a programokra? Mit beszél rólunk az írott,
elektronikus, on-line sajtó? Megvalósult-e minden program
úgy, ahogy elképzeltük? Anyagilag pozitív vagy negatív a
mérlege a rendezvénynek? Minden lejártával a szervezők
éreznek-e kedvet, indíttatást a további munkához, a jövő évi
szervezéshez? Mit mondanak a résztvevő remeteiek az egész
eseményről?
A siker szegmensei ezekből állnak össze bennem. Mindig ki
szoktuk értékelni a munkát a fentiek, illetve további szempontok figyelembe vételével. Olykor keményen vitázunk fölötte.
« Szombat délelőtt reggeli torna és gyerekfoglalkozások várták az érdeklődőket.
dolgozni, addig megéri a munka. Ezt is csak jókedvvel és lélekkel lehet végezni, különben nem érdemes. Falunap nélkül a
falu tud élni, nem létszükséglet. Mégis szegényebbek lennénk
nélküle. A kérdés az, hogy ki mit akar látni, észrevenni az
egészből. Lehet azt is mondani, hogy nem éri meg. Az tény,
hogy pénzért tenni mindezt, szerintem nem érné meg. Más
kérdés, hogy nem lehetne anyagilag egyensúlyba tartani a
rendezvény költségvetését, ha mindent - mindenki munkáját
ki kellene fizetni.
- Milyen határt szabnak az anyagiak?
- A rendezvény anyagi keretét három rész adja: a község, a
támogatók, a konyha bevételei. A megmaradt jövedelem további kisebb rendezvények anyagi hátterét biztosítja. A koncertek jelentik a legnagyobb kiadásokat, aztán a színpad bérlé« A családi programokba örömmel kapcsolódtak be szülők és gyerekek.
se és az étkeztetés. Mindig jó idejében el kell dönteni: levitéz- Hogy látod, hogy a befektetett energia, anyagiak idén meg- lett magyarországi sztárokat hívunk-e meg, megelégszünk-e
play-back előadókkal vagy élő muzsikát kérünk. Lehetőleg
hozták-e a várt eredményt?
- Számomra egyenesen megható volt látni vasárnap a díszta- olyat, aki most sikeres. Annak csak örülni tudok én, hogy a mi
előadóink rendre fellépnek a Tusványosi Nyári Szabadegyenácsülésen, hogy az eső ellenére a sátrak alja jószerint tele
volt. Ez is egy eredmény, ahogy az is, hogy amit elképzeltünk tem színpadán is. A bevételeket növelni lehetne, ha ide engednénk mindenféle árust, de ezekkel sem akarunk megalkudni.
mindent végig tudtunk vinni, hogy nem történt semmi baj,
hogy rendben a végére értünk. Amíg mindehhez van egy csa- Lehetne nyakló nélkül növelni az árakat, nem tesszük! Sőt
jövőre minden árus árait maximalizálni fogjuk, csak akkor
pat, hogy cselekedje, vigye a vállán a rendezvényt, vállaljon
jöhet, ha nem lépi azt túl. Nem a nyerészkedés a célunk, aki
minden felelősséget, a hajnali beszólások ódiumát fel tudja
ezen a rendezvényen meg akar jelenni, annak alkalmazkodni
kell.
- Úgy gondolom, hogy egy rendszeresen megszervezett program sikerességének kulcsa abban is áll, h mennyire tud
megújulni. Az idei falunap a 19. alkalom volt. Tartogat-e
újat a jövőre nézve is a remetei falunapok?
- A huszas szép, nagy, kerek szám ebben a műfajban. Azon
leszünk, hogy ünnepi legyen nem csak maga az alkalom, hanem minden eleme. A részleteket nem tudjuk még. A tíz évesen volt tűzijáték, lehet, hogy ide is illene. Akkor volt itt Rúzsa Magdi, ő ma a műfaj egy kiválósága. Közösségi tervezés
lesz, a szervezők pedig igyekezni fognak jól szervezni. Addig
még sok idő van, el kell végezni a napi munkát, hogy legyen
értelme az ünneplésnek.
« Nagy vonzerővel bírtak az esti koncertek. A No Sugar és a Honeybeast adták a hangulatot.

Az interjút Barabás Zsófia készítette.
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Vendégszereplésen az ifjúsági fúvószenekarunk
Az ifjúsági fúvószenekar a Biatorbágyi
Városünnepre kapott meghívást és ennek
eleget téve utazott el oda.
Az indulást sok próba, nagy készülődés
előzte meg, hiszen ez volt az első nagyobb
szabású fellépésünk. De még ettől sem
voltunk megszeppenve. A hosszú út alatt
sokat viccelődtünk, kacagtunk, felszabadultak voltunk. A lelkesedésünk akkor
sem csökkent, amikor az érkezés után kissé felmértük a terepet. Másnap délelőtt
tartottunk egy főpróbát, majd utána kaptunk egy kis szabad időt. A megbeszélt
időre viszont mindenki a szálláson volt és
készülődött, hogy időben érjünk oda a felvonulásra. A felvonulás után izgalommal
vártuk, hogy színpadra lépjünk. Minden
zenekari darabot a legösszeszedettebben

dannyiunk számára újdonság volt. Így a
hátralévő kis idő nagyon gyorsan eltelt,
indulnunk kellett haza. Nagyon jó hangulatban telt el a visszaút is, csodás élményekkel gazdagodva érkeztünk haza.
Laczkó-Albert Anna, zenekari tag Az
előző cikkben, ahogy Anna leírta, nagyon
komolyan vette a zenekar a készülődést,
nagyon sok próba előzte meg a kiutazást a
Biatorbágyi Városünnepre, mivel Magyarországon nagy hagyománynak örvend
fúvószene és magas szinten is művelik, jól
helyt kellett állni.
Produkciónknak voltak közös darabjai a
Biatorbágyi Ifjúsági fúvószenekarral, melyet Kaszás Sándor karmester, és jómagam
vezényeltünk. A koncert végén mindenki
együtt örült a sikernek a gyerekek, kar-

« Az ifjúsági fúvószenekar tagjai számára nagy kihívás volt a biatorbágyi városünnepen való fellépés. Teljesítették a próbát.
játszottunk el. A közönség ezt nagyon értékelte, hiszen minden eljátszott mű után
nagy tapsot kaptunk. Mégis a legnagyobb
sikere az utolsó két darabnak volt, hiszen
azt együtt játszottuk el a biatorbágyi zenekarral. Az egyiket az ő karmesterük vezényelte, a másikat jómagam. Ez egy új, érdekes tapasztalat volt számunkra.
A műsor legvégén mindenki megkönynyebbülten és elégedetten ment le a színpadról, hiszen megérte olyan sokat próbálni. Most már teljesen szabadnak éreztük
magunkat. A vendéglátóink érdekes programokat szerveztek számunkra: biciklivel
jártuk be a város fontosabb helyszíneit,
majd Törökbálinton egy játékbarlangban
lézerharcot vívtunk egymással, amely min-

mesterek és a közönség. Megérte a befektetett munkát. Összesen 27 gyerek, III.
osztálytól X. osztályig, és 2 kísérőtanár,
Polgár Szabolcs tanárkollega és én alkottuk a csapatot. Karmesterként és kísérőtanárként, nagyon büszke vagyok a
Gyergyóremetei Ifjúsági Fúvószenekarra,
mivel a nagysikerű koncert mellett
a gyerekek viselkedése is példaértékű volt
az ott eltöltött idő alatt.
E külföldi szereplés mindenki számára
csak pozitív élményeket hagyott, nagy
hatással volt a gyerekek és a zenekar fejlődésére. Köszönjük szépen a meghívást és
mindenki munkáját aki tett, hogy mind ez
megvalósulhasson!
« LACZKÓ GYULA karmester

Felsősófalvi
tánctábor
2018. július 16-21. között a
Sirülő Néptáncegyüttes nagy
csoportjának tagjai részt vettünk a felsősófalvi tánctáborban.
Mindannyian izgatottan
vártuk a tábor első napját.
Minden nap tíz órától kezdődtek a táncpróbák, amelyeken
először balázstelkit kezdtünk
tanulni, majd a hét közepe felé
áttértünk a sóvidéki táncokra.
Esténként mezőpaniti oktatáson vettünk részt. Népdaltanítás is folyt a tábor alatt, sok új
éneket tanultunk meg.
Hamar megszoktuk a tábor
körforgását, könnyen el tudtunk igazodni, új barátokat is
szereztünk. Már a tábor első
napjaiban sokat fejlődtünk,
mindannyian nagyon igyekeztünk elsajátítani a figurákat. A
tanulás mellett sokat tudtunk
viccelődni egymással az ebédszünetekben, ami sokat segített a jó hangulat kialakításában. Minden este táncházra
került sor. Minket is odacsalogatott a zene, a jó hangulat.
Amikor kitáncoltuk magunkat,
leültünk közösen egy asztal
mellé és beszélgettünk.
Hamar elteltek a tánctábor
napjai, jól éreztük magunkat
egymás társaságában.
Ez volt az első alkalom,
amikor a tánccsoportunk
Rigmányi Lajos tanár úrral
együtt több napos kiszálláson
vett részt, ez segítette a közösséggé formálódásunkat is.
Köszönjük a szüleinknek, a
tanár úrnak és az önkormányzatnak, hogy ezt lehetővé tették számunkra!

« A csoport nevében LACZKÓ-ALBERT ANNA
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VI. Gyergyóremetei Fúvóstábor két nézőpontból
Idén hatodik alkalommal szervezte meg a Gyergyóremetei Zenei Egyesület a fúvós hangszert tanuló remetei gyerekek táborát, akikhez most először csatlakoztak
az ütőhangszeresek is. Az előző évekhez hasonlóan folyt az élet a hat nap alatt. A
délelőtti órákban elméleti órán vettek részt a táborozók, tudásuk szerinti csoportokban.
A nap első felét a légző-, és befújási gyakorlatok folytatták, majd az egyéni hangszeres
órák következtek. A rövid ebédszünet/pihenő időszak után jóllakottan folytatódott a tevékenységek sora. Fél három-háromtól szólampróbákon gyakorolták ki a zenekari szólamokat az azonos hangszeren játszó, megegyező szólamot játszó gyerekek. Öt órától, amikor
beültek a zenekari próbára, a nap során megszerzett készségeket alkalmazták. Itt már óriási koncentrációra van szükség, hogy ritmikailag, dallamalkotásban, stílushűen adják viszsza az adott darab hangulatát. A megfelelő karakter kialakítása során a dinamikai megformálás – mikor kell halkan, avagy hangosan játszani – is fő hangsúlyt kapott. Az esti órák
már a kikapcsolódásé voltak.
Fontosnak tartjuk a közösségépítés programjait is, hogy a zenész gyerekek érezzék: ha
nem vagyunk egymásra odafigyelő, segítőkész emberek, akkor a zenélés sem lesz egységes élmény számukra. Arra törekedtünk, hogy kiemelt szerepet kapjon az igényesség,
hogy a karmester irányításának megfelelően játszanak, és hogy kottahűen adják elő a szólamaikat. Az összes műhelytitkot most e hasábokon nem osztjuk meg az olvasóval, de a
lényeg az, hogy a zene nevelő ereje a koncentráció és a tudatosság fejlesztésében rejlik.
A tábori programok közül csak néhányat sorolunk fel: a fiaink évek óta szerveznek
focibajnokságot a sportolni/focizni vágyó fiúkkal, ez idén is így volt. A közös beszélgetések mindig arra irányultak, hogy a gyerekek megértsék: nem elég, ha Siklódi Emese tanárnő, Laczkó Gyula, György Sándor, Szederjessi Dávid és Polgár Szabolcs tanár úr
egész éves kitartó munkája által fejlődnek. A zenetanulás nem tudja nélkülözni az otthoni
gyakorlást. A nehézségek ellenére mindketten elégedettek vagyunk a fejlődéssel, annak
szellemében, hogy az idei táborban már nehezebb darabok is felcsendülhettek a
zárókoncerten.

« A fúvószenekar oktatói mindent megtesznek, hogy a gyerekek megfelelően motiváltak legyenek az előrehaladásban.
Hagyományosan a héten megtanult darabok előadása zárta a tábort. A péntek délutáni
hangversenyt az elmélet órán megtanult két népdal-feldolgozás – amellyel ebben az évben a falunapok tematikájához kapcsolódtunk – nyitotta meg. Azok a gyerekek, akik teljesen kezdők, avagy még nem ülhettek be a zenekarba, egyéni produkciókkal léptek a
színpadra.
Különlegességet adott az idei koncertnek, hogy két ősbemutatót is hallhatott a közönség.
Az egyik, amit Korb Attila még 2015-ben írt a zenekarnak, de az csak most érett meg
annak előadására. A második pedig – amit Köllő Ferenc épp a tábor kezdetére fejezett be
– az Eszenyőben megérett…. kezdetű kedvelt dallamok feldolgozása.
A jól elvégzett munka eredményét az is megmutatta, hogy a hangverseny végén felállva tapsolt a közönség.
« TÖRÖK JÓZSEF és PEKÁRY ANDREA oktatók

Mint minden évben, úgy idén is tanáraink többsége nagy utat tett meg azért,
hogy mi, zenekari tagok, fejlődjünk és
tudásunk gyarapodjon. A tábor minden
napja kemény munkával és tanulással
telt el, de természetesen a vidámság sem
maradhatott ki. A délelőttök zeneelmélettel és egyéni hangszeroktatással zajlottak, míg a délutánok szólam- és zenekari próbákkal. Esténként még menetelni is tanultunk, ami eleinte nehézséget
okozott a zenekarnak, de egy kis gyakorlás után már könnyebben ment.
A hét közepén tanáraink néhány szülő segítségével bográcsozást szerveztek
a csutakfalvi Svájci háznál. A jó hangulat természetesen ott sem maradhatott
el. Mindezek ellenére a táborban továbbra is a kemény munka uralkodott,
ugyanis készülnünk kellett a táborzáró
koncertre és a falunapok alkalmával
megrendezett ünnepi dísztanácsülésre.
Végre eljött az egyik várva várt nap,
a péntek, amelyen hagyományosan ismét koncertet adtunk a szülőknek és
más érdeklődőknek. A hangulat nagyon
jó volt, öröm volt látni azt, hogy az emberek mosolyognak és szívből tapsolnak
a nézőtéren. Koncert után a táborunk
hivatalosan véget ért. Egyes tanárainktól sajnos búcsút kellett vennünk, de
reméltük, hogy jövőre ismét együtt leszünk.
Vasárnap az ünnepi dísztanácsülésen a rossz idő ellenére is sokan hallgatták műsorunkat. Repertoárunk szinte
ugyan az volt mint a pénteki koncerten,
de a közönség itt is örömmel tapsolt.
A tábor nagyon jól telt, mint már
említettem sokat tanultunk és fejlődtünk.
Jól esett ezt a hetet együtt tölteni a társaimmal és a tanáraimmal, akik nagy
odaadással tanítottak és figyeltek ránk.
Köszönetet mondunk a Polgármesteri Hivatalnak, amely a kezdetektől
fogva támogatott bennünket, köszönjük
minden tanárunknak, akik a táborokban
és évközben is tanítottak és velünk voltak, köszönjük a szüleinknek az odaadást és a sok-sok buzdítást és köszönetet mondunk minden támogatónknak,
akik valaha is segítettek minket. Utólag
pedig sok sikert kívánok az utánpótlásunknak és remélem, hogy legalább
ennyien lesznek, mint mi és élvezni fogják azt,
« GYÖRGY SIMON DALMA zenekari tag
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70 évesek kortárstalálkozója
1948-ban 189-en születtünk, ebből
sajnos már 72-en meghaltak. A 70
éves kortárstalálkozón 49-en vettünk
részt, ami kevés ahhoz viszonyítva,
hogy a 40 éves találkozón 120-130-an
is jelen voltunk.
Az 50 és 60 éves találkozót nem

szerveztük meg, mivel abban reménykedtünk, hogy akik a 40 éves találkozón nem voltak szervezők, összehívják
a kortársakat a találkozóra. Ez nem így
történt, ezért a 70 évesre is ránk került
a sor. Nagy örömmel töltött el, hogy az
Amerikában és Magyarországon élő

« Számbelileg bár megfogyatkozva, de lankadatlan lelkesedéssel találkoztak az 70. életévüket betöltő remeteiek.

kortársak már az év elején érdeklődtek
a találkozó megszervezéséről. A Remetén élők közül, ezzel ellentétben,
néhányan ügyet sem vetettek a témára
és nem jelentek meg, sajnos.
Az ünneplést szentmisével kezdtük,
melyet Balázs-Hegedüs József celebrált, szentgyónásra Bakó Antal plébános úr adott lehetőséget. Mindketten
kortársaink. Az ünnepi szentmisét követően elfogyasztottuk az ebédet a
Marosparti vendéglőben, majd alkalmunk adódott beszélgetni egymással,
jó zene kíséretében.
70 év nem is sok, de nem is olyan
kevés. Elmondhatjuk, hogy még csak
70 évesek vagyunk. Köszönet a szervezőtársaimnak: Fehér Máriának, Sándor
Vilmosnak és Nagy-György Dénesnek.
Ha a Jóisten éltet és erőnk lesz, a 80
éves kortárstalálkozónkat is megszervezzük, hogy alkalmuk legyen, azoknak is részt venni, akik most nem jelentek meg.
« POLGÁR DÉNES kortárs

Játszva tanuljunk románul!
Július 9 - 20 között megszerveztük a román tábort kisiskolásoknak. A táborban 150 gyerek vett részt a Fráter
György és a Balás Jenő Általános Iskolákból. A tevékenységek 9 órától 16 óráig tartottak. A tábor célja a román
nyelven való kommunikációs készségek fejlesztése játékos,
szórakoztató módon, valamint románul társalogni a táborban adódó minden élethelyzetben.
Mindkét héten a gyerekek három csoportban dolgoztak,
korosztályokra osztva, életkori sajátosságaiknak megfelelően. A hangsúly a közös munkán, az együttműködésen volt.

A táborra a játékos, interaktív tanulás mellett a jókedv, a jó
hangulat és vidámság volt jellemző. A gyerekek munkáikat
egy portfolióba gyűjtötték, amelyet a tábor utolsó napján
hazavittek. Minden gyerek fényképes részvételi oklevelet
és kis ajándékot kapott.
Köszönjük az iskola vezetőségének a segítséget, a községi önkormányzatnak és az Avully-Remete Alapítványnak az anyagi támogatást, valamint a szülőknek a támogatását és érdeklődésüket.
« FERENCZ EDITH, NAGY ERZSÉBET és PORTIK CSILLA-IBOLYA tanítónők

« A tábor célja a román nyelven való kommunikációs készségek fejlesztése játékos, szórakoztató módon. A gyerekek három csoportban dolgoztak, életkoruknak megfelelően.
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Egy hét kézműveskedés

a gyöngyvasalással együtt. Nem utolsó sorban a nemezelés, ami
ez alkalommal gyapjútündérekké alakult az ügyes kezek munkáJúlius 23-tól megrendezésre került a VII. Hagyományőrző
ja alatt.
Kézműves Tábor. Több megbeszélés és tanácskozás után döntötEgy egészen szép számú gyerekcsapat (75-80 gyerek) követte
tük el a kézműves foglalkozások tárgyát. Ennek értelmében a
az őket irányító felnőttek útmutatásait (14 felnőtt). Minden nap
résztvevők egy nap füzethuzatot varrtunk, a következőn kötélve- külön élményt jelentett a gyerekek számára – volt olyan munka,
rést és bogozást gyakoroltak, ezután az üvegfestést kétféle tech- ami nagyon sok türelmet és kitartást igényelt, volt olyan, ahol a
nikával. A nagyon kedvelt gyöngyfűzés is külön napot igényelt, kézügyesség kapott nagyobb szerepet, de volt olyan is, ahol a
„türelem tündért termett”.
A felnőttek számára a változatos csapatok jelentettek kihívást,
hiszen ők végig ugyanazt a foglalkozást vezették. Köszönet mindenkinek, aki a hét folyamán a vakációjából vagy szabad idejéből feláldozva, önkéntes munkájával segítve, sikeressé varázsolta
ezt a tábort. Ameddig ilyen pedagógusaink és varrókörös asszonyaink vannak, van remény, hogy megmaradnak ezek az öltések,
festések, bogozások.
Köszönjük támogatóinknak: svájci barátaink, Gyergyóremete
Önkormányzata, Communitas Alapítvány, Plast-King Kft.
(Laczkó Emőke) és a szülők. Hálával tartozunk mindenkinek,
aki sokat vagy egy keveset is, de jó szívvel segített. Köszönjük
nektek is gyerekek, akik ezt a hetet velünk töltöttétek, minket
választottatok.
Adja Isten, hogy jövőben ismét együtt táborozhassunk!
« Volt olyan munka, ami sok türelmet igényelt, volt olyan, ahol a kézügyesség kapott szerepet.

« PORTIK-BAKAI ANNA, Csutakfalváért Egyesület

Tánctanulás és felkészülés az ünneplés jegyében
Mivel már a sokadik nyári edzőhéten vagyunk túl, a gyerekek és szülők
is könnyebben állnak a mindennapos
program és az ilyenkor adódó nehézségek elé. Ezt kiemelten nagyon köszönjük Nektek!
Már hagyománnyá vált, hogy a Step
Dance Sportklub tánccsoportjai a falunapok előtt egy héten át napi rendszerességgel táncórákon vesznek részt,
finomítva, csiszolva az addigi tudásukat és új sorozatokat, táncokat, stílusokat tanulnak.
A sok éves rendszeres munka, az
erős csapatszellem és mély összetartozás ellenére idén mégis kaptunk valami újat a gyerekektől. Mindaddig fel

sem tűnt, annyira természetes volt az a
kis plusz, ami élettel töltötte meg a
táncuk történeteit: azt látták a nézők,
aminek hangot is adtak többen, hogy
mennyire élvezettel táncoltak a gyerekek. Mosoly áradt arcukról és a néző
akarva akaratlanul viszonozta azt. És
mi a tánc ha nem ez? Öröm barátság,
alkotás, művészet, szépség.
Év végére nagyon elfáradunk mi is,
a gyerekek is. Ez a hét mindenkinek
egy kihívás és a tökéletes összhang
segít bennünket átlendülni a fáradtságon. Megértjük egymás szavát, hangok
nélkül is. Mi motiváljuk a gyerekeket,
ők minket az édes, ártatlan játékaikkal.
Annyira hálásak vagyunk, hogy ekkora

« A tábor záróakkordjaként, a falunapokon szervezett táncos programok keretében a nézők is láthattak egy kis ízelítőt a tanultakból.

odaadást, szeretetet, alázatot, megértést és, ami nélkülözhetetlen versenyszellemet tanúsítanak önmaguk felé,
társaik felé és felénk, mindezt emberségesen és úgy, hogy a légkör mégis
színes és boldog marad.
A táncunkkal ezt próbáltuk tükrözni: a sokszínűséget, a lendületet, a jó
hangulatot. Gyermekekkel dolgozni
hatalmas felelősség. Irányítani az
egészségtudat, egészséges önkép kialakítás fele, megtanítani, hogy senki nem
több, jobb, vagy esetleg ő nem több
másnál, mindezt úgy, hogy motivált
maradjon. Megtanítani, hogy nem a
szavak mélyek, hanem a tetteink és
nem más kárára kell jók legyünk. De
mindezt úgy tesszük, hogy a legjobb
csapattársaink vannak: összeszokott
kis család vagyunk már, amit nagyon
köszönünk.
A falunapok keretén belül szervezett
táncos programok alatt a nézők ebből
láthattak egy kis ízelítőt.
Köszönjük Gyergyóremete, hogy
gondunkat viseled, hogy lehetőséget
biztosítasz a jövő emberének művészi
nevelésében! Köszönjük, hogy a támogatás révén megkönnyíted a jelenlétet!
Köszönjük, hogy alkothatunk!
« PÁLL GABRIELLA és PÁLL ISTVÁN táncoktatók
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ANYAKÖNYV

ANEKDOTA

Születés

Hajnali kettőkor verik az öreg székely ablakát.
- Ki az? - kérdi álmosan.
- Én vagyok az Áron bácsi, Gergő, a szomszéd legény! Van magának itthon tintája?
- Nincsen fiam - válaszolja, majd megint
elalszik.
Húsz perc múlva megint verik az ablakot...
- Ki az? - hangzik a kérdés megint.
- Én vagyok Áron bácsi, Gergő, hoztam magának tintát...

Portik Dániel (június)
Molnár Zsanett (június)
Molnár Arnold (június)
László Anabell (június)
Bakos Ádám
György Anna
Laczkó-Benedek Márk
Antal Antónia

Nász

Varga Attila és
Portik- Cseres Zsuzsánna
Balázs Lóránt és Baricz Ágota
Bakos Szabolcs és
Portik- Szabó Beáta
Balázs-Kercsó Zsombor és
Bajkó Zsuzsánna

Gyász
Csibi Sándor 1928
Fazakas Vilmos 1949
Ivácson Irén 1930
Nagy-György Antal 1942

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal

Képes Vagyok
Gyergyóremete község
havonta megjelenő lapja
Kiadó

Gyergyóremete
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala
Szerkesztőségi tagok:

Barabás Zsófia
Laczkó Margit-Hajnal
Portik-Bakai Ádám
Fotó:
Portik-Bakai Ádám
Balázs László

« A kardvívó táborban Csikány Mihály edző úgy állította össze a
programot, hogy belefért a munka, a szórakozás és a pihenés is.

„Igazán megszerettük
ezt az elegáns sportágat”
Van egy esemény, amelyet évről-évre
nagyon várunk: ez a kardvívó tábor. Jó
hangulatban, sportolással, mozgással,
játékkal telnek ilyenkor a napok a sportcsarnokban, és mi, akik már harmadszor vettünk részt a vívótáborban, elmondhatjuk, hogy Csikány Mihály edző
elérte a célját – igazán megszerettük ezt
az elegáns, nagy hagyományokkal rendelkező sportágat. Az edzések sosem
voltak unalmasak, mert a tanár úr mindig belevitt egy kis humort, a játékokat
úgy választotta ki, hogy szórakoztatóak
voltak, és egyben a szükséges mozgásokat gyakoroltatta velünk.
A nyújtógyakorlatok és a lábmunka a
fizikai állóképességünket fejlesztették, a
játékok pedig a reakció-időnket növelték, gondolkodásra és gyors döntéshozatalra késztettek. Már otthonosak számunkra az olyan szakkifejezések, mint a
kitörés, a terc parád, riposzt, vágás,
együttes találat.
A táborban hallottunk először a csendes pihenőről, amely az ebéd utáni
csendes elfoglaltságot jelenti, egy órán
át tartó olvasást vagy alvást.
Már hagyomány a táborzáró verseny,
ahol a szüleinknek is bemutatjuk a tudományunkat. Három hete ért véget a tábor, és mi máris várjuk a következőt.
Befejezésként meg szeretnénk köszönni Gyergyóremete Önkormányzatának,
hogy anyagilag is hozzájárult a kardvívó tábor sikeréhez.
Laczkó-Albert Anna

TUDJA-E, HOGY?
Az állattenyésztésről 100 éve

Mivel a gyergyói állattenyésztést nagymértékben nehezítette a minőségi állatgondozás, 1899-ben Ditró, Szárhegy, Várhegy
Nyomda
és Remete körállatorvosi állást hozott létre.
F&F INTERNATIONAL Kft.
Az állatorvos fizetése évi 850 forint volt,
A szerkesztői jog fenntartva! kiegészítve 85 forint lakbérilletménnyel. A
A megjelent cikkek tartalmáért székhely Ditróban volt, de az állatorvos le
az aláíró személy felelős!
kellett látogassa Szárhegyet hetenként kétszer, Remetét hetenként egyszer, Várhegyet
Kövessék a facebook/
és Salamást havonként egyszer, díjmentesen
gyergyoremete oldalt.
Az újság a község honlapján, kezelve az állatokat. A kijelölt napokon kívül a rendkívüli kiszállást a gazda meg kelwww.gyergyoremete.ro
lett fizesse.
oldalon is olvasható.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

HIBAIGAZÍTÁS
A Képes Vagyok júniusi lapszámában, a 4 oldalon szerkesztési hiba csúszott be, így módosult az
interjú szövegének értelme.
Az érintett személytől elnézést kérünk!
Az alábbiakban közöljük a helyesbített mondatot:
„Sok esetben a szülő a gyermekére úgy tekint, mint egy eszközre, amely a sajátja és
elviheti, ahová jónak látja, mert meggyőződése, hogy máshol jobb lesz. A legtöbb esetben, merem állítani, hogy nem így lesz.”

