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KépesVagyok  
 Gyergyóremetei 

ELŐ kép 

« A tábori tanulás jurta bemutatóval kezdődött, mely a pogány korszakba vitt vissza, kiegészítve fegyverbemutatóval és íjászkodással.   

« A tábor szabadidős programjai közül a 

gyerekek nagy kedvence a patakozás volt. 

Örömmel vették birtokukba a szép környezetet.   

    A Szent István király nevével fémjelzett 
tábor 2018. augusztus 16-18. között zajlott le 
Kicsibükkben, a kápolna udvarán, amely 

nemcsak a tanulók, pedagógusok, de a felnőt-
tek, családok számára is nyitott volt. Nagy 
örömünkre több család is eljött, és volt férfi 
segítségünk is. A táborban 41 gyerek és 25 
felnőtt vett részt, de nagyon sok látogatónk 
volt. Estére az otthon maradt családtagok is 
feljöttek.  
   A tábor szervezése már az iskolai időben 

elkezdődött. A tanítók felhívták a tanulók, 
szülők figyelmét erre a lehetőségre. A táborra 
jelentkezőket egy augusztusi szülőértekezle-
ten véglegesítettük, amikor a konkrét jelentke-
zők tudatában, a szülőkkel együtt elkezdtük a 
tábori élet megszervezését, feladatok felosztá-
sát. A kicsibükki kápolna körüli adottságok 

figyelembevételével közösen álmodtuk meg 
azt a két-három napot, amit ott töltöttünk.  
    Nagyon lelkesen, kreatívan állt hozzá min-

denki, s a lehetőségei szerint segítőkészen 
ajánlott fel mindent, vállalták el a főzést. Sőt 
megépítettek egy kalyibát is.  

    Délre mindenki elkészült, és a templom hűs 
falai között, ünnepélyesen megnyitottuk a 
tábort. Igyekeztünk kialakítani egy rendet, s 
az időnket hasznosan beosztani.  
    Reggel trombitaszó ébresztette a táborlakó-
kat, melyet reggeli torna követetett. Ezután 
reggeli imára gyűltünk össze a kápolnában, 
ahol hálaadással, énekekkel, szabadon megfo-

galmazott gondolatokkal meghitten indítottuk 
a napot. Mindezek után következett a reggeli. 
A nap folyamán váltakozva voltak kiselőadás-
ok, szabadfoglalkozások, kézműves foglalko-
zások, mint varrás, kötélverés, tűnemezelés és 
vizes nemezelés, verecselés. Felnőttek, szülők 
segítségével sok szép ajándék elkészült, mivel 

a tábor ideje alatt őrangyalosdi játékot is ját-
szottunk.   

 (Folytatás a 2. oldalon) 

Augusztus 16-án reggel élettel telt meg a kicsibükki templom udvara - sátortáborozásra 

érkeztek a szülők gyerekeikkel együtt. A Képes Vagyok elmúlt lapszámaiban már beszá-

moltunk az iskolánk által kezdeményezett Jeles Napok foglalkozássorozatról, melynek 

harmadik alkalma a nyári vakáció idejére esett, így másabb volt, mint az előzőek.  

Az augusztusi hónap jeles napjára épített tábor a Szent István tábor nevet kapta.  

SZENT ISTVÁN NYOMDOKAIN 
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SZEPTEMBERI ESEMÉNYEK 
 

SZÍNDARAB 
 

2018. szeptember 4-én, kedden, 20 órá-

tól a Balás Gábor Művelődési Házban a 
balánbányai ifjak bemutatják A szentek 

köztünk járnak című néptánc elemekkel 
díszített színdarabjukat. A belépés  
ingyenes, azonban adományaikat  

szívesen fogadják a megjelölt helyen. 
 

KÖNYVBEMUTATÓ 
2018. szeptember 15-én, szombaton,  

15 órától bemutatják a 2017-2018-ban,  

a gyergyói térségről készített értéktár 
kutatás alapján összeállított kötetet, 

mely a térség településeinek értékőrző 
személyeit és értékeit mutatja be.  

Helyszín a Balás Gábor Műv. Ház. 
 

GYERGYÓSZÉKI NAPOK 
 

2018. szeptember 17-én, hétfőn, 

 a Gyergyószéki Napok keretében 
Gyergyóremetén találkoznak a térség 

néptánccsoportjai illetve  
fúvószenekarai. Részt vesznek még 

nagyváradi, temesvári és 

 szegedi néptáncegyüttesek. 
 

NÉPTÁNCELŐADÁS 
 

2018. szeptember 23-án, vasárnap, 19 órától 

a sepsiszentgyörgyi Háromszék  
Táncegyüttes bemutatja a Vágják az erdei 

utat című új műsorát. A műsorban kiemelt 
helyet kap a gyergyói tánc. 

Rendező-koreográfus Ivácson László. 
Zenél a Heveder Zenekar. 

Jegyek ára 10 lej illetve 20 lej. 

Az előadásra érvényesek a tavasszal, a 
Mundruc előadásra megvásárolt jegyek 

is. Helyszín a Balás Gábor Műv. Ház. 
 

TEREMLABDARÚGÁS 
 

A Gyergyóremetei Kereszthegy teremlab-

darúgó csapata a 2018-2019-es szezonra is 
játékjogot harcolt ki a Liga 2 bajnokságban. 

Az első hazai mérkőzésének időpontja 

2018. szeptember 29, szombat. 
Ellenfelük a Fălticeni-i Pro Academy. 

Helyszín a gyergyóremetei sportcsarnok. 
« BALÁZS TERÉZ tanítónő 

 (Folytatás az 1. oldalról) Ezeken a foglalkozásokon karkötők, színes 
kötők, rongybabák, lovacskák, terítők, asztali díszek készültek el.   
    A közös tanulás egy jurta bemutatóval kezdődött, mely a pogány 

korszakba vitt vissza, kiegészítve fegyverbemutatóval, melyet 
íjászkodás követett. A pogány korszakot követően a mondáink 
segítségével elkalauzoltuk gyermekeinket Szent István korába. Rövid 
előadások révén beszéltünk Szent Istvánról, mint az első megkoroná-
zott apostoli magyar királyról, valamint az államalapításról, a 
koronázási jelképekről; Szent Imréről, a Szent Jobbról és István király 
intelmeiről Imre herceg számára.   
      A gyerekek kedvenc foglakozása a patakban való játszás volt. Kö-

zös erővel gátat építettek, „dugást csináltak”, valamint nagy élményt 
jelentett a környék felderítése a kis terepjárón. Az apukák 
megtanították a feledésbe merült játékot, a bigézést. A gyerekek a 
felnőttekkel együtt játszottak, fociztak, énekeltek, táncoltak.  
A tábor ideje alatt volt furulya bemutató valamint szabadtéri táncház 
is, élőzenére. Pénteken lovagolhattak.  
   A napi programot a vacsorát követő esti ima, hálaadás zárta. Ezután 

mindenki, amíg jól látott, előkészítette az alvóhelyét. Este a tűz 
mellett énekelgettünk, beszélgettünk, és a kalyibában esti mesét 
lehetett hallgatni. 
   Szombat reggel igyekeztünk a táborzárást követően, minél 
hamarabb tábort bontani, hogy a búcsús szentmisére mi magunk is, 
környezetünk is ünneplőre készen álljon. A tábor zárása a szentmise 
volt, amelyen a táborban levő felnőttek vállaltak felolvasást, és a mise 

végén elénekeltük azt a két Szent István éneket, amelyet a táborban 
tanultunk. 

   Sok szép élménnyel, együttléttel gazdagodva tértünk haza - 
egészségben, békességben. Jó volt együtt lenni! Köszönettel tartozunk 
MINDENKINEK, aki segített, hogy ez a tábor megvalósuljon. 
Hosszú lenne felsorolni a neveket, de köszönöm az iskola 
vezetőségének, pedagógus társaimnak, a szülőközösségnek és 
mindazoknak a felnőtteknek, cégvezetőknek, egyesületeknek, akik 
minket támogattak.   

« Reggeli torna - a táborozók a betervezett programot követve változatos programokon vettek részt.  

A kicsibükki Szent István  

tábor élményeiről 
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     Az Erdélyi Kárpát Egyesület és a 

Kelet-Magyarországi Speciális 

Mentőegyesület támogatásával idén 

először sikerült összekapcsolni a 

székelyföldi hegyszorosokba szervezett 

határvadász emléktúrákat. A 2018. 

augusztus 11 és 18 között lezajlott 

határvadász túrahét keretében 

Remetéről indult az V. Kereszthegy 

emléktúra, a m. kir. 21. székely honvéd 

határvadász-zászlóalj 1944 évi 

harcainak és hősi halottainak emlékére. 

     Augusztus 11-én reggel indult a túra a 
Maros-völgyében lévő szalárdi, második 
világháborús erődrendszerbe, ahol 1944. 

szeptember-október fordulóján, két héten 
át védekezett a szovjet túlerő ellen a 
gyergyótölgyesi 21. határvadász-
zászlóalj. A harcok alatt több remetei 
honvéd katona esett el, sebesült meg vagy 
esett hadifogságba. A közel 100 fős 

kiránduló csapat végig járta az 
erődrendszer maradványait, a Szerecsen-
sziklákat és a Páfrányos-mező magaslatot 

járva be. A résztvevők fele 
Magyarországról, fele Székelyföldről 
érkezett. A történelmi beszámolók mellett 

a táj ismertetésére is sor került, melyet az 
EKE gyergyószentmiklósi tagja, András 
Zsolt mutatott be. 

     Augusztus 12-én délelőtt 
megemlékezésre került sor a 
gyergyóremetei központi temetőben lévő 
hősi halottak emlékparcellájánál, ahol az 
első és a második világháborúban elesett 
remetei honvéd katonákról emlékeztünk 
meg. Az első világháború befejezésének 
100 éves évfordulója alkalmából, Laczkó

-Albert Elemér polgármester, Csortán 
István visszaemlékezéséből olvasott fel 
részletet. Csortán István géppuskás 
tizedes 1918-ban az itáliai hadszíntéren 
harcolta végig a háború utolsó hónapjait a 
cs. és kir. 82. székely gyalogezred 
katonájaként. Ezúton is köszönjük, hogy 

utódai megőrizték visszaemlékezését! 
     Ezután négy lovasszekérrel, a több 
mint 50 fő magyarországi vendég 
Kicsibükkbe kirándult, ahol a település 
történetét Laczkó-Szentmiklósi Endre 
történelem tanár mutatta be. Este pedig 
Pregitzer Fruzsina színésznő (Móricz 

Zsigmond Színház - Nyíregyháza) önálló 
estjére került sor a Balás Gábor 
Művelődési Házban. 
Hétfőn reggel a túrázó csapat tovább 
utazott az Ojtozi-szoros vidékére, ahol a 
kézdivásárhelyi 24. határvadász-

zászlóaljra emlékeztek, a hét második 
felében pedig a Gyimesekben 
folytatódtak a túrák, a gyimesfelsőloki 

32. határvadász-zászlóalj emlékére. 

SZOCIÁLIS  

UTALVÁNY  

ÓVODÁSOKNAK 
 
     A 2015/248-as Törvény ér-

telmében a hátrányos helyzetű 

családban felnövő gyerekeket 

szociális utalványokkal ösz-

tönzik a rendszeres óvodába/ 

napközibe járásra. 

Az utalvány értéke 50 lej/hó 

(szeptembertől júniusig). Ki-

zárólag élelmiszer, ruhanemű 

és higiéniai termékek vásárlá-

sára használható fel. 

Feltételek:  

-   rendszeres óvoda/napközi 

látogatás 

-   nettó jövedelem: 284 lej/fő 

Kivételt képeznek a család egy 

főre eső havi nettó jövedelmé-

nek kiszámításánál: gyerekse-

gély, családi pótlék, a fogya-

tékkal élőknek havonta folyó-

sított összegek.  

    A Polgármesteri Hivatal 

földszinti 5-ös számú irodájá-

ban lehet igényelni a szociális 

utalványokat szeptember 17- 

től. 

 Szükséges iratok:  
 - családösszetételt igazoló ira-

tok: személyazonossági iga-

zolvány másolata, házassági 

bizonyítvány másolata,  

keresztlevél másolata a 14 év 

alatti személyek esetében 

- jövedelmet igazoló iratok: 

fizetési igazolás, gyerekneve-

lés szelvénye, saját felelőségre 

írt nyilatkozat alkalmi munka 

esetében, munkanélküli segély 

szelvénye, nyugdíjszelvény, 

banki kivonat, igazolás a me-

zőgazdasági jövedelemről 

 - típuskérés 

 - iskolai igazolás az óvodás 

gyereknek. 

 

     Érdeklődni és további útba-

igazítást kérni a Községháza 

szociális irodájában lehet.  

« A közel 100 fős kiránduló csapat végig járta a gyergyótölgyesi 21. határvadász-zászlóalj erődrendszerének maradványait.  

V. Kereszthegy emléktúra 

« NAGY JÓZSEF  
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     2018. augusztus 6-11 között, az eddigi-

ekhez hasonlóan ez alkalommal is 

Gyergyóremete adott helyet a Gyergyói 

Tánc és -Zenetábornak, amelyre az idén 

talán az a szólás-mondás illik a legjob-

ban, hogy „kicsi a bors, de erős”. 

    Miért kicsi? Csupán a résztvevők szá-
mát illetőleg volt kisebb méretű a tábor, 

mint a tavalyi, más szempontból, többek 
véleménye szerint is egy sikeres és hasz-
nos táboron vagyunk túl, amiért „erősnek” 
mondhatjuk. 
     Az egész hetet felölelő rendezvénysoro-
zat színes, változatos illetve szórakoztató 
és oktató programokat tartalmazott. 

     A hétfő kora délutáni regisztráció után 
kezdetét vette az oktatás. Több, mint 100 
gyerek, ifjú és néhány felnőtt, három cso-
portra osztva kezdték el az egy héten át 
tartó tánctanulást.  
Farkas Tamás és Farkas Ágnes magyaror-
szági oktatópáros a haladó csoportot vállal-

ta. Ivácson László és Tekeres Gizella a 
közepesek csoportját oktatták. A legkiseb-
bek Bara Szabolcs és Laczkó-Benedek 
Tünde szakirányításával kaptak betekintést 
a gyergyói néptánc birodalmába. 
    Az idei táborban az is újdonság volt, 
hogy két zenekar biztosította a talpalávalót 
a táncosok részére. Rendre váltották egy-

mást a táncoktatás, népdaloktatás és a kéz-
műves foglalkozási órák és szinte észrevét-
lenül eljött a lazább csütörtöki nap, amikor 
a délután a kirándulásé volt. Igaz, a legki-
sebbek már csütörtökön délelőtt ellátogat-

tak a közeli suszterműhelybe. 
     A kirándulás délutánján autóbuszokkal 
tettük meg az út nagyobb részét, majd gya-
logosan folytatva utunkat eljutottunk az 
Eszenyőbe, ahol Laczkó-Szentmiklósi 
Endre tanár úr tartott színes előadást tartott 

a Gyergyói-medencéről, majd innen Lacz-
kó-Dávid Csaba esztenájára látogattunk, 

ahol bemutatták a sajtkészítést. Sőt finom, 
friss sajttal is megkínáltak, amit ezúttal is 
nagyon szépen köszönünk. 
    Ezután közel egy órás szabadprogramot 
követett, majd meglátogattuk Góga Rózsi-

ka néni portáját, ahol megnéztük a vízi 
malmot. Néhány merész vállalkozó meg is 
mártózott a nem igazán melegnek mond-

ható vízben.  
    Az udvarban Góga Rózsika néni illetve 
György-Dimi Rózsika néni régi hajfonáso-
kat mutattak be. 
     Visszaérkezve Csutakfalára felkerestük 
Bakos Dezső bácsi és Brassai Vilmos bá-
csi kovácsműhelyét, sok érdekes dolgot 
látva és tanulva a mesteremberektől. 

     A vacsorát követően táncháznak adott 
helyet a Csutakfalvi Svájci Ház rendez-
vénycsűrje, majd ezután mindenki szép 
csendesen hazaszállingózott, mert másnap 
reggel ismét folytatódtak a nem kis fáradt-
sággal járó táncórák. 
     Itt egy újításra is szeretnék kitérni. Az 

idei tánctáborban első alkalommal kivittük 
a napzáró táncházakat különböző helyszí-
nekre és ez a módosítás bevált, így a jövő-
ben is fogunk élni a lehetőségekkel.  
Például pénteken, a Laczkó-Benedek 
Tündéék lakásában tartott táncházban igazi 
bulis hangulat alakult ki.  

A különböző táncrendek közé beiktatott 
legényes táncoknál néha már a függő lám-
pa léte is kérdésessé vált, de aztán kis sze-
rencsével megmaradt.  
     A hét utolsó két napja már a szombati 
gálaműsorra való készülés jegyében zaj-
lott. Jó érzés volt látni, hogy mindenki oda-
teszi a saját tudását, hogy minél szebb és 

sikeresebb legyen a gálaműsor, ahol meg-
mutathatták szülőknek, hogy mit tanultak a 
hét folyamán. 
 
(Folytatás a következő oldalon) 

A hetediken is túl 

« Az idei tábor újdonsága volt, hogy a táncházak helyszíne változott estéről estére. Ez a programra pozitívan hatott.  

« A táncoktatás 3 szinten zajlott: haladó, középhaladó és kezdő csoportokba sorolhatták be magukat a résztvevők.    
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(Folyt. az előző oldalról) A meghirdetettel ellentétben a neves 
magyarországi zeneoktatók objektív okok miatt ugyan nem 
tudtak részt venni a táborban, de emiattna hangszeres okta-

tás nem maradt el az idei táborból.  
     Esténként gyergyói adatközlők látogattak el táborunkba 
és ízelítőt adtak a saját településük hagyományaiból. 

    Hétfőn este a szárhegyi és a ditrói adatközlők mutatkoz-
tak be. Szerdán Gyergyóalfaluból jöttek vendégfellépők, 
míg csütörtökön a gyergyócsomafalvi citerások hoztak ma-
gukkal sok szép gyergyócsomafalvi népzenét. 
A pénteki nap a helyi hagyományőrzőké volt, akik megmu-

tatták, hogy ha a néptáncot szereti valaki, akkor a kor nem 
számít. 
    A szombati nap délelőttje az utolsó simítások jegyében 
zajlott, ugyanis a csoportok számára megtörténtek a szín-
padbejáró próbák, majd ebéd után a táborkiértékelővel le-
zárult a tábor szakmai oldala. A sajtó nyilvánossága előtt 
zajló beszélgetésen, zömében pozitív vélemények hangzot-

tak el, de az oktatók részéről megfogalmazódtak építő jelle-

gű észrevételek is, amelyeket jó néven vettek és megszív-
lelnek a szervezők. 
    A résztvevők részéről egy bécsi házaspár szólalt meg, 

akik elmondták, hogy ők a tavaly is voltak és az idén is 
megerősödött bennük, hogy - idézem - „Egy igazi kincsre 
bukkantunk. Jó a zenéje, jók a dallamok és könnyű megta-
nulni a gyergyói táncot.”  
    Egy Svájcból érkezett családból az édesapa szólalt meg, 
aki azt mondta, hogy „jók a gyergyói emberek”.  
Azt hiszem már ez megérte megszervezni az eddigi hét 
tánctábort és erőt, lelkesedést ad a nyolcadik megszervezé-

séhez, amelynek időpontját a tábori értékelőn leszögeztük:  
2018. augusztus 4-9. 
     Szombat délután, a hagyományokhoz híven népdal- és 
verbunk vetélkedőre került sor, ahol egymás előtt próbálták 
igazolni az önkéntes jelentkezők, hogy nem volt hiábavaló 
a hetes programsorozat és bemutatták tudásukat. 
    A tábor záróprogramjának is nevezhető gálaműsoron, 

sok szülő és nagyszülő a meghatódottságtól „párásodott” 
tekintettel gyönyörködött a fellépéseket szemlélve és re-
mélhetőleg a gyereke jövő évi részvételéről is döntött a 
több, mint egy órás műsor alatt, amelyet egy közös tánc 
zárt, amelyen a legkisebb táncost életkorban közel 6 évti-
zed választotta el a legidősebbtől. 
     A tánc-, népdal- és zeneoktatás mellett kézműves foglal-

kozások is zajlottak. A helyieken (Brassai Ibolya, Portik 

Eta, Ferencz Ágnes, Ivácson Blanka és Balázs Teréz) kívül 
az „agyagos bácsi” volt a legnépszerűbb személy, ugyanis 
sokszor az ebédidő alatt is sorba álltak a gyerekek az ő sát-
ra előtt. Köszönjük a konyhai személyzetnek a sok finom 
eledelt, ami egyes visszajelzések alapján messzemenően a 
legjobb az általuk látogatott táborok között. 
     Összegzésként megállapíthatjuk, hogy egy újabb sikeres 

rendezvényen vagyunk túl és a VII. Gyergyói Tánc- és –
Zenetábor lezárásával elkezdődött a nyolcadik szervezése.  
Reméljük 2019-ben is számíthatunk támogatóink segítségé-
re! 
    Köszönet főtámogatóinknak: Gyergyóremete Önkor-
mányzatának, Bethlen Gábor Alapnak valamint 
Communitas Alapítványnak illetve minden más támogató-
nak a segítségét.  

    Viszontlátásra a nyolcadikon!  
       

„Egy igazi kincsre bukkantunk” 

« A kisebbek a cipészműhelybe is ellátogattak, ahol akár ezerráncú csizma is készül.   « PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

         CSOPORT kép 

« Hegedűoktatás és cimbalomoktatás zajlott a többi oktatással párhuzamosan. 
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Barabás Zsófia -  Kik voltak a községünkben megszervezett 

tábor résztvevői?  
Zsigmond Győző - Többségében gombakedvelők, gombais-

merők jöttek el, akik Erdélyből, elsősorban Székelyföldről 
valók, valamint az anyaországból, azért, hogy még többet 
megtudjanak a gombákról. A mostani táborunkban kb. 100-an 
voltunk. Talán soknak hangzik, de ahhoz, hogy pár nap alatt 
minél több fajt össze tudjunk gyűjteni, kell ennyi ember. A 
résztvevők kb. egyharmadának van valamiféle gombász vég-
zettsége. Fontosnak tartom kiemelni, hogy nemzetközileg 
elismert szakemberek voltak jelen ebben a táborban is, akik a 

szakmaiságot biztosították. Előadóink közt volt például olyan 
nemzetközi hírű gombaszakértő is, mint például a Budapest-
ről jövő dr. Rimóczi Imre egyetemi tanár. Ez a tábor tehát egy 
kézzelfogható együttműködés a gombászok és a szakemberek 
között. 

- Hogyan zajlik egy ilyen tábor?  

- Táborainkban minden nap túrát szervezünk. A gombászók 
előtte útbaigazítást kapnak, hogy miként szedjék le a gombát. 
A begyűjtött gombákat gombaszakértők ellenőrzik, azonosít-
ják, majd egy adott térben, (jelen esetben a Közösségi Házban 
volt), kiállítjuk a begyűjtött gombákat. Ebben a táborban, 
Gyergyóremete határában több, mint 300 gombafajt tudtunk 

azonosítani. Ezek közül több is újdonságnak számít olyan 
szempontból, hogy eddig nem szerepelt a nyilvántartásukban. 
Például a zsemlegombafélék  és a gerebengombák közt talál-
tunk ilyet. 
. 
A táborok ideje alatt mindig lehetővé tesszük, hogy a gomba-
kiállítást az adott település lakói, azaz gyakorlatilag bárki 

megtekinthesse, és lehetősége legyen kérdést feltenni, ugyanis 
fontos célunk az ismeretek népszerűsítése. A tábori napok 
délutánjain különböző témában előadásokat tartanak a szak-
emberek illetve gombával kapcsolatos vetélkedőket, játékokat 
is szervezünk. Így volt ez Remetén is, hiszen gomba-

felismerési versenyt, szabadtéri gombás játékokat, a hozott 
gombasavanyúságok versenye is összejött, s a szabad prog-
ram sem maradt el. Külön színfoltként került sor gombafotó-

kiállítás megnyitójára, bemutatására is (Bélfenyéri Gábor, 
Márkodi Vera és Ernő, Zoltán Sándor és Zsigmond Győző 
képeiből). 
A gombagyűjtés során persze az is előfordul, hogy egy-egy 
ehető fajból jó termés van, és akkor étkezésre is szedünk. Pél-
dául a tegnap gombapaprikás volt ebédre. De minket ez ke-
vésbé motivál. Legfontosabb számunkra, hogy az ismeretek 
átadásával tegyünk azért, hogy az emberek a gombákat minél 

inkább megismerjék, kevesebb legyen a gombamérgezés 
- Ön hivatásos gombaszakértő. A gombatudomány mely te-

rülete érdekli leginkább? 

- Én elsősorban a népi gombászattal foglalkozom, nevezete-
sen azzal, hogy a néphagyományban  hogyan van jelen a 
gombavilág. Tudni érdemes, hogy eddigi ismereteink szerint 
több mint, egy millió gombafaj van. Ebből mi csak a nagy-

gombákkal foglalkozunk, azaz azokkal, amelyek szemmel 
láthatóak. A gombászat, más néven mikológia egy olyan tu-
dományág, amelyben talán még nagyobb a fejlődés, mint az 
informatika területén. Genetikai vizsgálatok nyomán sok új 
gombafajt azonosítanak, hiszen a spórák és makro bélyegek 
alapján gyakran bebizonyosodik, hogy az adott gomba eddig 
rossz besorolás alatt volt, így esetleg új fajként jegyzik fel.  

- Miben áll az egyesület tevékenysége?  

- Több síkon is tevékenykedünk. Például országos szinten mi 
javasoltuk a gombatörvényt, ami meg is jelent. A sajnálatos 
az, hogy a gyakorlatban többnyire nem alkalmazzák. A tör-
vénynek több szegmense van, azonban a gomba piaci árusítá-
sára térnék ki. Bár a törvény előírja ennek módját, mégis Sep-
siszentgyörgy az országban az egyetlen olyan város, ahol a 
kezdeményezésünkre működésbe is lépett. A sepsiszentgyör-

gyi piacon gombaszakellenőrt biztosítunk, aki ingyenesen 
megvizsgálja a gombát. Az egyesületünk által képzett szak-
emberek az azonosítás mellett részletes tájékoztatást is adnak 
az érdeklődőknek.  
Mint szakmai egyesület, természetesen fontosnak tartjuk, 
hogy a gyermekek, a fiatalok körében terjesszük a tudást. A 
táborainkban minden nemzedék képviseltetve van, sőt az 

utóbbi két évben gyermektábort is tartottunk más egyesülettel 
együttműködve Hargita megyében (Bögöz és Zeteváralja 
mellett). Egyesületünk majd 20 éves tevékenysége alatt, főleg 
a Corvin Kiadóval együttműködve, több kiadványt is megje-
lentetett, köztük képes gombáskönyvet is. Az általunk kiadott 
szaklap, a MOESZIA. Erdélyi Gombász célja, hogy főleg a 
székelyföldi, erdélyi témájú mikológiai kutatások publikálásá-

ra megfelelő fórumot biztosítson. A kiadvány részben tudo-
mányos munkákat, részben társasági híreket, gombával kap-
csolatos különféle érdekességeket közöl, alapvetően magyar 
nyelven, angol összefoglalóval; indokolt esetben angol nyel-
ven is.                                     (Folytatás a következő oldalon) 

A László Kálmán Gombászegyesület nemzetközi gombásztábort és –konferenciát tartott községünkben augusztus 17-

22 között. A tábor hetében a község területéről több, mint háromszáz gombafajtát találtak, s majdnem ennyit azonosí-

tottak a résztvevők. A romániai magyar gombászegyesület évente megszervezett programjáról, a remetei tábor élmé-

nyeiről, tapasztalatairól Zsigmond Győzővel, az egyesület elnökével beszélgettünk.  

Nemzetközi gombásztábor községünkben 

« Érdekes összefüggésekre derült fény a szakmai előadások alkalmával.  
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«  Az interjút Barabás Zsófia készítette.  

(Folytatás az előző oldalról)  
- A táborban összegyűjtött gombakiállítást megtekintve lát-

tam, hogy viszonylag kevés a mérgező gombafaj… 

- Az általunk begyűjtött gombák közül a legtöbb nem ehető 
(pl. különböző taplógombák stb.), számbelileg ezt követik az 
ehető gombák. Ez nyilván a fajok számára vonatkozik. Való-
ban kevesebb a mérgező gombafaj, de az óvatosság nagyon 
fontos.  

Ezen a területen is a megelőzés a legfontosabb, hiszen a gom-
bamérgezést követően már sokszor késő bármit is tenni. A 
mérgező gombák közül a leggyakoribb a gyilkos galóca, a 
nagy döggomba, a párducgalóca. Azt, hogy az emberek még 
mindig nem ismerik eléggé ezeket a fajokat, az is bizonyítja, 
hogy továbbra is elég gyakori évente a gombamérgezés és a 
gombamérgezéses halálesetek 90%-ának a gyilkos galóca az 
okozója. Ezt a gombát mindig is kiemeljük a többi közül, a 

képét kifüggesztjük, bármelyik táborban is vagyunk. 
- Említette a népi gombászatot. Ez hogyan van jelen az éle-

tünkben?  

- Több olyan gomba van, amelyet egy-egy vidéken, faluban 
többen is ismernek, szednek, helyi elnevezése van. Olyan 
gombát is találtunk, melynek azonosítása mindezidáig nem 
történt meg, bár a nép régóta ismeri. Ez valószínűleg új faj. 

Az évezredes tapasztalat tehát egyáltalán nem lebecsülendő. 
A gombák tekintetében viszont sok tévhit él az emberekben és 
ezeket célunk eloszlatni. Például nem állja meg a helyét az a 

tévhit, hogy ha a csiga megmássza a gyilkos galócát, utána 
meg lehet enni. Hangsúlyozom, hogy nem így van, mivel a 
hidegvérűeknek nem árt a gyilkos galóca mérge, de az embe-

rek esetében végzetes. Van, aki azt tartja, hogy ha a mérgező-
gombát jól megfőzi, akkor ehető. Fontos tudni, hogy a gyilkos 
galóca mérge a hő hatására nem megy ki a gombából. Való 
igaz, hogy vannak feltételesen ehető gombafajták, például a 
piruló galóca, ami egy kis sütés-főzés után ehetővé válik, de 
nyersen mérgező. Vannak, amelyek csak fiatalon ehetőek, 
ízletesek, de a felnőtt példány keserű, ehetetlen…  
- Az ehető gombáknak milyen hozzáadott értéke van az ét-

rendünkre, az egészségünkre nézve?  

- Az ehető gomba nagyon egészséges táplálék. Kiváló tápérté-
ke van, hiszen ásványi anyagokat, vitaminokat tartalmaz. Van 
fehérje is benne, ezért húspótlóként is használják. Mivel zsír-
tartalom szinte semmi sincs benne, a fogyókúrák esetében 
előnyös, és telítő hatása miatt az emésztése hosszabb ideig 
eltart, így később éhezünk meg.  

A népi gyógyításban régóta használják és újabban a gyógy-
szeriparban is egyre inkább előretör.  Keleten, a kínaiak, a 
japánok már ősidők óta használják a rák ellen a pecsétviasz-
gombát, ami most kezdett felénk is elterjedni. Például hasme-
nés vagy szorulás esetén is megvannak a megfelelő gombák, 
amelyeket használhatunk. Például a nálunk ismeretes korall-
gomba, népi nevén kakastaréj vagy seprűgomba nyersen fo-

gyasztva hashajtó hatású. A keserűgomba éppen ellenkezőleg 
hat, a hasmenést gyógyíthatja. A pásztorok tudják, hogy ha 
olyankor hajtják az állatot az erdőbe, amikor keserűgomba 
terem, akkor kevesebb lesz a tejhozam.  
- Hogyan bővíthető biztonságosan a tudásunk a gombákról 

annak érdekében, hogy minél többféle ehető gombát megis-

merjünk, esetleg megkóstoljunk?  

- Erre jó alkalom egy ilyen tábor, meg a gombaismereti tanfo-

lyamok, előadások, de kézzelfogható lehet egy gombásköny 
is, bár viszonylag kevés van belőle. Hangsúlyozom, hogy a 
kép fontos, de sosem elég.  A gombák színe nem elegendő az 
azonosításhoz. A nagygombák megismerése általában feltéte-
lezi, hogy a gombát meg is tapogassuk, szagoljuk, megnézzük 
több oldalról. Sokszor a szemmel látható tulajdonságok isme-
rete sem elég, hanem szükség van mikroszkópra, spóravizsgá-

latra, különböző vegyszerek használatára.  
- A tábor tapasztalatai alapján mi jellemzi vidékünket a 

gombaállomány tekintetében?  
- Erdős-legelős-hegyes-dombosvidék, így változatos a gom-
baállománya. Természetesen a gomba szoros összefüggésben 
van a növényvilággal. Ha az erdőben többféle fafajta él, akkor 
többféle gombafaj is megtalálható. Ha összehasonlítjuk olyan 

vidékekkel, ahol lombhullató erdő és fenyőerdő egyaránt je-
len van, ott még több gombafaj található. Azt, hogy hol mivel 
találkozunk, azt nagyjából sejtjük, de a globális felmelegedés 
során új fajok honosodnak meg olyan vidéken, ahol addig 
nem voltak megtalálhatóak, sőt túlságosan el is szaporodnak.  
A gomba igazi szezonja az ősz, ugyanis a nedvesség kedvez 
neki, de a gombák sosem a naptárt nézik, hanem az időjárás-
hoz alkalmazkodnak. Az időjárás tekintetében a remetei tábor 

alkalmával épp szerencsénk volt, így örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy célt értünk.  

« A begyűjtött gombákat kiállították és közszemlére bocsátották.   

A gombák sosem nézik a naptárt  
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« PORTIK-BAKAI ÁDÁM 

     Bár a cím a székely himnuszunk 
szövegét idézi, mégis egészen más 
témáról szeretnék írni. Nevezetesen 

két ízig-vérig székely társunk - Fe-
rencz Vilmos és Portik-Hegyi Jenő 
bácsi - emlékére írom ezt a néhány 
sort, akik a közelmúltban visszatértek 
teremtőjükhöz.  
 

     Ferencz Vilmos bácsi szülei 
Gyergyóremetéről menekültek ki Ma-
gyarországra (Ferencz Vilmos és –
Ida). Ugyan Vilmos fiúk már a Pest 
megyei Telkiben született, élete mégis 

összenőtt a székelység sorsával, 
olyannyira, hogy 2008 óta ő volt a Bu-
dapesti Székely Kör elnöke.  
    Vilmos bácsi a lehetőségekhez mér-
ten sosem feledkezett meg gyökereiről. 
Remetei származására mindig büszke 
volt, és amikor csak tehette, segítette 
községünket. Hogy csak egyet említ-

sek ezek közül - az ő érdeme a tűzoltó-
autónk beszerzése is.  
    Az idei falunapokon személyesen 
találkoztunk Gyergyóremetén, hiszen 
amikor csak tehette mindig hazalátoga-
tott. A jövőbeni terveiről beszélt, nem 
gondolva arra, hogy az égiek megálljt 

parancsolnak nemsokára. Nem tudta, 
hogy merre viszi a végzet, de nem is 
törődött ezzel, hanem mint minden 
öntudatos székely, ha kezét az ekére 
rátette nem nézett vissza, a jelent szol-

gálta és tervezte a jövőt.  
     Megadatott az a lehetőség számom-
ra, hogy temetésén, községünk polgár-

mesterével együtt részt vettem és ham-
vai elé elhelyezhettünk, Gyergyó-
remete hálájának jelképeként, egy kis 
koszorút.  
    A temetési szertartás befejeztével, 

körülnéztünk a telki temetőben. Az az 
érzése volt az embernek, hogy a 
gyergyóremetei temető egy részletét 

látja maga előtt. A sírkőfeliratok zö-
mén Csortán, Nagy, László, Laczkó, 

Bakos, Puskás, Balázs és Portik veze-
téknevek voltak olvashatóak. 
Összeszorul a szívünk, ha arra gondo-

lunk, hogy néhány évtized múlva ez a 
történet meg fog ismétlődni.    
      
    A másik személy, akit méltatni sze-
retnék Portik-Hegyi Jenő bácsi, akit 
szintén nemrégiben kísértünk el utolsó 
útjára. 
    Jenő bácsi tevékeny ember lévén, 

sokat tett a felnőtt fúvószenekarért. A 
fúvós hangszer megszólaltatása nem 
volt erőssége, de a cintányérokat min-
dig ő karolta fel és ő szólaltatta meg. 
    Amikor a felnőtt fúvószenekar háza 
táján nagy volt a zűrzavar, ő volt az, 
aki minden erejét és idejét arra össz-

pontosította, hogy a zenekar újjászü-
lessen. Hallani sem akart arról, hogy 
nincs megoldás a folytatásra, és sok jó 
érzésű ember anyagi és szellemi segít-
ségét felhasználva, újra életképessé 
tette a felnőtt fúvószenekart, ezáltal 
szolgálva Gyergyóremete ügyét, jó 

hírét. 
 

    Most már mindketten végleg 

itthagyták a földi életet. Tetteik azon-
ban róluk tanúskodnak, beszélnek.  
    Vilmos bácsi és Jenő bácsi, köszön-
jük, amit Gyergyóremetéért tettek , 
fizesse meg az Isten minden jótettüket!  
     Nyugodjanak békében! 

 

Ki tudja merre...? 
In memoriam Ferencz Vilmos és Portik-Hegyi Jenő 

« Portik-Hegyi Jenő bácsi hosszú éveken keresztül lelkesen tett azért, hogy a felnőtt fúvószenekar fennmaradjon.  

« Július 23-án tragikus hirtelenséggel elhunyt a remetei származású Ferencz Vilmos, a Budapesti Székely Kör elnöke. 
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     Augusztus 20-án a kicsibükki búcsú 

alkalmával a gyergyóremetei Szent 
István kápolnánál az idén is nagyon 
szép számban jöttek el a hívek búcsús 
a szentmisére. Valaki mondotta, hogy 
minden évben egyre többen zarándo-

kolnak ki a Szent István búcsúra, hogy 
találkozzanak Istennel és egymással az 
emberek.  
     A búcsút megelőző napokban Szent 
István sátoros táborban vettek részt a 
gyerekek. A tábor célja az volt, hogy a 
Szent István ünnepre jobban ráhango-

lódjanak, életét jobban megismerjék, 
és az együttlét örömét megtapasztal-
ják. Vagyis Szent István királyunkról 

minél több ismeretet szerezzenek a 
gyerekek.  
     A búcsús szentmise főcelebránsa és 
ünnepi szónoka Bíró Károly 
gyergyóditrói segédlelkész volt, aki 
arra buzdította a jelenlevőket, hogy mi 
is Istennel szövetségre kell lépjünk, 
ahogyan Szent István király tette. Isten 

velünk van és marad nemcsak az öröm 
pillanatainkban, hanem mélypontjaink-
ban is. Az Istennel kötött szövetségben 
megtanulunk felnőni a mindennapi 
feladatainkhoz, hiszen ahogyan Krisz-
tus is tette: imádkozott, dolgozott, gyó-
gyított, tanított, mi is ezt kell tegyük 

életünk folyamán.  
    Szent István király rájött arra, hogy 
a kereszténységben igazság rejlik. 
Ezért van ennyi tudósa, Nobel-díjasa, 
és példamutató szent embere a magyar 
nemzetnek. És ha mi is szövetkezünk 
Istennel, akkor azon kell dolgoznunk, 

hogy körülöttünk szebb legyen a világ, 
hogy ezáltal mi is majd a mennyor-
szágba jussunk.  
     A szentmise végén Bakó Antal plé-
bános úr köszöntötte a jelenlevő pap-
ságot, vendégeket és megköszönte 
mindazoknak a közreműködését, akik 
széppé varázsolták és megszervezték 

ezt az ünnepet.  
     Adja a mindenható Isten, hogy ma-
gyar népünk, Szent István király népe, 
mindig Krisztusé legyen! 

 « A búcsú szónoka arra buzdított, hogy Szent István királyhoz hasonlóan mi is lépjünk szövetségre Istennel.  « LŐRINCZ BARNABÁS tisztelendő úr 

Szent István király ünnepe     

 Az ünnep annál tartalmasabb, minél inkább tudatában vagyunk annak, hogy 

mire is emlékezünk, miről illetve kiről is van szó az adott ünnepen. De az ün-

nep akkor igazi, akkor van értelme és következménye, ha az emberek kötőd-

nek ahhoz, amit vagy akit ünnepelnek. Mert ha nincs hozzá közük, akkor 

puszta emlékezés lesz, ami diadalérzetet támaszt vagy épp ellenkezőleg, nosz-

talgiát kelt, de egyébként nem következik belőle semmi. Legfeljebb csapunk 

egy nagy lakomát. 

   Szent István király nagysága  
 

   I. István vagy Szent István, születési nevén Vajk (969 körül – 
1038. augusztus 15.) az utolsó magyar nagyfejedelem és az 
első magyar király. A keresztény magyar állam megteremtője, 
az egyik első magyar katolikus szent.  
    Szent István, a nagyszabású európai uralkodó bevezette 
Magyarországot tulajdonképpen az egységes Európába. Ak-
koriban az volt a szokás, hogy a megtért népek saját uralko-
dóiknak koronát vagy a német-római, vagy a bizánci császár-

tól kértek, s ezáltal valamelyik alattvalói lettek. István király 
sem a nyugati, sem a keleti császárságtól, hanem egyenesen a 
pápától kérte a koronáját.  
    II. Szilveszter pápa és döntéshozó, előkelő ismeretségi köre 
tudta, hogy István alkalmas mind lelkileg, mind fizikailag a 
királyi trónra, egy nép irányítására. Így a magyar nép bein-
tegrálódott az európai államok sorába, és egy önálló, szuve-

rén állam lett. Ez az egyik nagy érdeme Szent Istvánnak, a 
magyarság fennmaradása ennek, s aztán kereszténnyé válásá-

nak köszönhető. 
    Szent István a hitét nem érdekből gyakorolta, saját szándé-
kából keresztelkedett meg. A 12. századi Hartvik-legenda sze-

rint „az ajkán, a szívében és a cselekedeteiben hordozta 
Krisztust”. Szentté avatása erre alapul: szentként, apostoli 
királyként élt. Püspök-, és apátkinevezési joggal rendelkezett. 
Megalapította a magyar egyház szervezetét; tíz püspökséget, 
két érsekséget, illetve számtalan apátságot hozott létre. A fal-
vakban is fellendült a hitélet, ugyanis az egyik híres rendelete 
alapján tíz falu köteles volt egy templomot építeni. Elrendelte 
a vasárnapi szentmise-kötelezettséget, valamint Gizella által 

biztosította a templomok felszerelését. 
    Mondhatjuk, hogy elsősorban nem ezért, hanem a krisztusi 
életéért vették fel a szentek sorába. Miután Róma kimondta az 
életszentségét, Szent László királyunk avatta szentté 1083-ban 
fiával, Imre herceggel, valamint Gellért püspökkel egyetem-
ben, így ők hárman az első magyar katolikus szentek. De an-
nak ellenére, hogy igazán irgalmas, könyörületes volt, s imád-

ságos életet élt.  
Internetes forrás.  
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60 évesek kortárstalálkozója 
     Augusztus 18-án tartottuk kortárstalál-
kozónkat mi, akik 1958-ban születtünk. 
Kora délután gyülekeztünk a templomtéri 

iskola udvarán. Öröm volt újra látni, talál-
kozni a régi barátokkal, a gyermekkori 
pajtásokkal, a volt osztálytársakkal, akik 
közül jó néhányat bizony messze sodort az 
élet vihara.  
 60 évvel ezelőtt 168-an születtünk, közü-
lünk sajnos már többen elköltöztek ebből a 
világból. A Jósiten nyugtassa őket!  

    A gyülekező után, amikor minden je-
lentkező megérkezett, a világháborús hő-
sök emlékművénél elhangzott a szervezők 

köszöntője, amelyben felidézték az eltelt 
évek főbb történéseit:  
„Kaptál az élettől sok jót és sok rosszat, 
Ami ezután jön, az csak jót hozhat.” 
Ezután a temetőbe vonultunk, ahol imával 
és virággal róttuk le kegyeletünket az el-
hunyt kortársak előtt, majd a szentmisén, a 
templomban hálát adtunk az Úrnak az 

eltelt 60 évért.  
    Megtisztelt jelenlétével Portik-Hegyi 
Kelemen főesperes úr, aki elmondta, hogy 

mindenkit jól ismer közülünk, hisz majd-
nem kortársunk, mert csak egy évvel idő-
sebb nálunk.  
    Bakó Antal plébános úr prédikációjában 
hangsúlyozta az eltelt évek zivataros idő-
szakait, a két társadalmi rendszert megélt 
generáció múltba való visszatekintésének 
fontosságát.  

   A szentmise után a Csutakfalvi Közössé-
gi Házban találkoztunk, ahol kezdetét vette 
a reggelig tartó mulatság.  
    Jó volt találkozni, jó volt együtt lenni: 
„Nagyszerű volt! Úgy feltöltődtem itthon, 
hogy jó lenne gyakrabban összejönni, 
nemcsak a kerek évfordulókon” - lelken-

dezett az egyik Németországból érkezett 
kortársunk. Ahogy elnéztem az összegyűlt 
lelkes társaságot ennek megvan a realitása.  
    Hangulatos, meghitt találkozó volt. Ezt 
csak fokozta a tombolahúzáson Laczkó-
Angi Boldizsár kortársunk a tőle megszo-
kott humor-

Székelyföld, Gyergyó  

újra hazahív  
Élménybeszámoló a II. BIRKA Táborról 

 
     Van, hogy nem tudunk betelni egy táj szépségével, lakóinak 
vendégszeretetével és a szívekben, életekben, múltban és jelen-
ben megbúvó számtalan csodával, amivel találkozunk.  

Így vannak ezzel a II. Birka Tábor résztvevői is, akiket a tava-
lyi élmények idén is hazahívtak. Nem véletlenül használom 
élményeink felidézésekor e kifejezést: hazaértünk, otthon vol-
tunk. Mert kivétel nélkül, mindegyikünk zsigeri érzése ez. Sem-
mivel össze nem hasonlítható otthonosság megélése 
Gyergyóremetén. Vágy, hogy a mélyebb megismerés révén ez 
az érzés is egyre mélyen gyökerezzen a lelkünkben, szívünk-

ben, kitéphetetlenül.  
    A tavalyi tábor tematikájától jóval messzebb merészkedtünk 
az idén. A gyapjúfeldolgozás, szőnyegszövés megismerésén 
túl, most a Gyergyóremetén és környékén, a mindennapi élet-
ben fellelhető hagyományokat kutattuk, próbáltuk, kóstoltuk. 
Minden tevékenységünknek a varázslatos gyergyói táj szolgál-
tatta a hátteret, az áradó Marossal, az égbe szökő hegyeivel, a 
hajnali ködbe burkolódzó margarétás rétekkel és az azokon 

bogarászó megszámlálhatatlan fehér gólyával.  
    Múltat idéztünk a remetei Tájház szobáiban és a gyergyó-
szentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban, ahol a hagyo-
mányos életmódhoz kapcsolódó kiállítások vártak minket. A 
székely asszonysors két vonulatát bemutató „Anna” tárlat 
megindító történetei mély nyomot hagytak mindannyiunk lel-

kében. 
    Tanultunk gyöngyöt szőni, horgolni és kipróbálhattuk a 
tojásírás technikáját is Gyergyókilyénfalván élő mesterektől. 

Ismerkedtünk a még élő, de egyre ritkábban űzött fafaragó 
mesterséggel, a helyi építkezési hagyományokkal Remetén. A 
fa, nemcsak mint alapanyag, hanem mint hajdani megélhetési 
forrás is kedves ismerőssé vált számunkra.  
    Nem restelltünk hajnalban kelni, hogy láthassuk, miként 
indul az élet Kicsibükkben, Ifj. Czikó Dezső esztenáján. A  
mára már modern eljárásokkal dolgozó gazdaságban módunk 
volt kipróbálni a kézi fejést, és az öreg esztenaházban közre-

működhettünk a tejfeldolgozás kézműves eljárásaiban. A sajt-
készítés egyes fázisainak „melléktermékei”, a zsendice és az 
orda ínycsiklandó csemegéknek bizonyultak.  A kóstolgatás 
közben a pásztorok kincsestárából előkerült ostor szakszerű 
megszólaltatása is többünknek sikerélményt okozott. A 
lovaskultúra elemei sem maradhattak ki a programból. Petréd 
Károly lovardájában avatódtuk be a lóápolás, felszerszámo-

zás rejtelmeibe és pattanhattunk nyeregbe, ki-ki vállalkozó 
kedve szerint.  
 Lovasszekéren utaztunk ki egy kaszálóra is, hogy teljesülhes-
sen egy újabb vágyunk: kipróbálni a mezei munkák egyik 
embertpróbáló tevékenységét, a szénakészítést: kaszáltunk, 
elpalltuk a rendet, forgattuk a szénát és mereklyéket raktunk 
belőle. Okítást kaptunk a kaszaverés és fenés tudományából 

is.A lekaszált füvet elgereblyéztük a kasza útjából, szétterítet-
tük a rendet, forgattuk a szénát és mereklyéket raktunk belőle. 
Okítást kaptunk a kaszaverés és fenés tudományából is. 
(A cikk folytatása a következő lapszámunkban.)       
                                Hingyiné Molnár Ildikó, Biatorbágy 

« GYÖRGY ALBERT kortárs 
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    Két hónappal ezelőtt különleges felké-
rést kaptam egy debreceni kollegától. A 
debreceni virágkarneválra kaptunk meg-

hívást, hogy velük egy csapatban ve-
gyünk részt a karneváléjen, amelyet a 
húszezer fős Nagyerdei Stadionban ren-
deznek meg minden év augusztus 20-án 
este, több híres előadó közreműködésé-
vel. Egy különleges és kihagyhatatlan 
lehetőségnek láttam, amire csak igent 
lehet mondani.    

    Igazán megtisztelő volt számomra, 
hogy az én egyesületemet választották 
az oly sok közül, akikkel tartják a kap-

csolatot. Mi már régóta tartjuk a kapcso-
latot a debreceni Pozitív Centrum Tánc-
művészeti Egyesülettel. Több képzésen 

és minősítő táncversenyen is részt vet-
tünk már, amit ők szerveztek. Egy 40 
éves múlttal rendelkező egyesületről van 
szó, ahol minden oktató nagyon kedves 
és első pillanattól hozzájárultak a csapa-
taim fejlődéséhez. 
   Rövid időn belül meg is született a kis 
karneválos csapat, akik a nyári pihenés, 

kirándulások és táborok ellenére vállal-
ták a nagy feladatot, hogy 3 héten át, 
minden nap, videó felvételről begyako-

rolnak 4 különböző stílusú koreográfiát, 
hogy aztán egy kétezer fős csapattal 
együtt megvalósítsák a karneváléji cso-

dát.  
     Igen, kétezer külföldi és helyi 
(debreceni) táncos mutatkozott meg a 
karneváléjen olyan előadókkal, mint 
Alexander Rybak (2009-es Eurovíziós 
Dalfesztivál győztese), AWS, Freddie, 
Kállay-Saunders András, Odett, 
Honeybeast, Kökény Attila, Parno Grast, 

Szőke Nikoletta, Szakcsi-Lakatos Ró-
bert, yesyes, Süle Zsolt.  
     A mi csapatunk Ceasfire x, Dánielfy 
Gergő, Horváth Tamás és a Ham Ko 
Ham együttessel tűnt fel a stadion kis- és 
nagyszínpadain.  
    Egy olyan fantasztikus élményben 

lehetett részünk, amelyet ide leírni saj-
nos szavakkal nem tudok, felülmúlta 
minden képzeletünket. Olyan élményt és 
tapasztalatot adott, ami nekünk, tánco-
soknak elengedhetetlen a fejlődéshez, és 
amit igyekszünk előadásainkba és elő-
adásmódunkba beépíteni, hogy átadhas-

suk egy töredékét Önöknek is. Erre kará-
csonyig várni kell, de addig még renge-
teg táncversenyen kamatoztathatjuk a 
tanultakat és a látottakat.  
Ezúton is köszönöm a lehetőséget a deb-
receni Pozitív Centrum Táncművészeti 
Egyesületnek, illetve azoknak a szülők-
nek, akik esélyt adtak a gyerekeiknek, 

hogy megtapasztalhassák a mesés karne-
váléjt táncos perspektívából. 

« NAGY ANITA, IndepenDance Táncegyesület « A Debreceni Virágkarneválon, a karneváléjen, a táncosok között megmutatkozott  az IndepenDance csapata is.   

Ábécé-sorakozó  
Kányádi Sándor 

 

    Egy-két nappal iskolakezdés előtt a tanító 

nénik s a tanító bácsik be szoktak menni az 

elsősökre váró osztályokba. Megnézik, rendben 

van-e minden: a padok, a katedra, a tábla, a 

képek a falon. Ha mindent rendben találnak, 

megrázintanak egy icipici csengettyűt. Egy 

akkorácskát, mint egy csengettyűvirágé. Vagy 

talán még annál is kisebbet. Olyan finom kis 

hangja van, hogy emberi fül meg se hallaná. 

    De a betűk meghallják. És elkezdenek sereg-

leni. 
    Támad is olyan zenebona, sürgés-forgás, 

zsibongás, dobogás-dübögés, pisszegés, suso-

gás, csácsogás, hogy aki olyankor az iskola felé 

jár, azt hihetné, megkezdődött a tanítás. Pedig 

csak a betűk tértek vissza a nagyvakációról. 

    – Csönd legyen, betűim! – szólal meg újra a 

csengettyű. 

    És a betűk elhallgatnak. Még az örökké suso-

gó S is erőt vesz magán, s még oldalba is böki a 

sziszegő Sz betűt, hogy hallgasson már. 

    – Sorakozó! – csendül újra a csengettyű, a 

tanító nénik, tanító bácsik hangja. 

    Elkezdődik a névsorolvasás. Ilyenformán: 

    – a-á bé-cé… 

    A betűk meg lépnek is sorban, hogy beálljon 

ki-ki a maga helyére, ahonnan majd év közben, 
amikor rákerül a sor, kiléphessen a szorgalma-

san tanuló elsősök elé. 
 

    De úgy látszik, túlságosan hosszú volt a va-

káció, megfeledkeztek a rendről. Különben nem 

aprítna az a az á mögött, s a kicsi írott a sem 

bújócskázna a nyomtatott öreg Á lába között. 

    – Vissza, vissza! – csengi a csengettyű. – 

Legelöl a kicsi írottak, mögéjük a kicsi nyomta-

tottak, harmadik sorban a nagy írott betűk, a 

hátulsó sorban a nagy nyomtatottak állnak. – 

És a tanító nénik, tanító bácsik, mintha verset 

mondanának, szólítják sorban a betűket. 

    – a-á-bé-cé-csé-dé-e-é-eff-gé-gyé-h-i-í-jé-ká-
ell-ejj-emm-enn-enny-o-ó-ö-ő-pé-err-ess-essz-

té-tyé-u-ú-ü-ű-vé-zé-zsé. 

    Mire a zsé is elhangzik, példás rendben ott 

sorakozik minden betű. De még a négy 

„tartalék játékos” is, a dzé, a dzsé, iksz és ipszi-

lon nevezetűek is fölszállnak szépen oldalt, hogy 

bármikor kéznél lehessenek, ha a felsorakozott 

harmincnyolcnak segítségre lenne szüksége. 
 

    – Rendben van – mondják a tanító nénik s a 

tanító bácsik, és egy kis beszédet intéznek a 

betűkhöz. – Tartsátok meg a rendet továbbra is. 

Ne hiányozzék soha egy se közületek! Legyetek 

segítségére a holnap-holnapután s a minden 

szeptemberben értetek ide jövő gyermekeknek, 

hogy nyelvünk minden szavát szépen s hibátla-

nul írhassák egész életükben. 

    Utoljára még csendül egyet a csengettyű, és 

aztán csönd lesz. Majd csak az iskola nagy 

csengője töri meg a csendet, s az iskolába özön-

lők vidám zsivaja." 

 

Sikeres tanévet kívánunk  

minden iskolásnak, pedagógusnak! 

A karneválos kiscsapat 



Képes Vagyok 
Gyergyóremete község  

havonta megjelenő lapja 
 

Kiadó 

Gyergyóremete  
Önkormányzata és  

Polgármesteri Hivatala  
 
 

Szerkesztőségi tagok:  

Barabás Zsófia 

Portik-Bakai Ádám 
Fotó:  

Portik-Bakai Ádám 
Balázs László 

 

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 község honlapján,  
www.gyergyoremete.ro  
oldalon is olvasható. 

 

12 

ANYAKÖNYV 

Születés 
Portik-Lukács Orsolya 
Albert  Maja - Sarolta  

 

Nász 
Portik András és  

               Silaghi Tünde 
Laczkó Előd és Orbán Ibolya 

Fejér Ferenc- Károly és  
              Portik- Kékes Kinga 

Kacsó Lóránd  és    
                    Kozma Andrea 

 

Gyász 
Burján Ernő    1934 

Portik- Hegyi Jenő    1953 

Antal Rozália    1939 

Ferencz Sámuel    1941 

Czikó Julianna    1934 

Ferencz Teréz   1933 

Portik- Lukács József  1935 

Székely Dénes    1933 

Portik-Szabó Rozália   1936  

ANEKDOTA 

KÖR kép 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

TUDJA-E, HOGY?  
  

 Szeszélyes időjárás 
 

     1898-1899 telén szokatlan időjárás volt 
Gyergyóban. Ezen a télen február 25-én 
havazott először. A lakosság meg volt ijed-
ve, hogy nem tudják elindítani a tutajozást a 

Maroson. Amúgy a tutajfákat szánokkal 
szállították be a Marosra, most szekérrel 
kellett ezt megtenni, ami nagyon megviselte 
az állatokat. Az aggodalmat fokozta, hogy 
megfelelő csapadék hiányában kevés lesz a 
gabonatermés és így a megélhetés miatt na-
gyobb lesz a kivándorlás. Szerencsére a 
gondviselés márciusban bő havazást, majd 

tartós esőzéseket hozott. 

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal  

   Megszólítják az öreg székelyt a vásár-

ban: 

- No bátyám, aztán jó futó-e a lova? 

- Ez? Tíz kilométert fut megállás nélkül. 

- Az nem jó! 

- Aztán miért nem? 

- Mert én innen nyolc kilométerre la-

kom, így aztán két kilométert mindig 

vissza kellene gyalogoljak.  

   Zavarában megkérdezi az öregtől:   

- És mondja, a magáé ez a borjú? 

- Nem fiam, a tehenemé. 

« A Szent István tábor a maga egyszerűségében és nagyszerűség-

ében felejthetetlen élményeket adott minden résztvevőnek.  

    A Gyergyószéki Napok keretében 

Gyergyóremetén találkoznak a térség 

néptánccsoportjai illetve  

fúvószenekarai szeptember 17-én. 
  

Tervezett program: 

- 11 órától, a néptánccsoportok és 

fúvószenekarok felvonulása a község 

főbb utcáin 

- 13:00 - Közös tánc 

- 13:15 - Néptánccsoportok fellépése 

a művelődési ház előtti szabadtéri 

színpadon 

- 15:30. Fúvószenekarok műsora 

   Zárásként táncház a Közösségi 

Házban. Minden érdeklődőt várunk! 


