Gyergyóremetei

KépesVagyok

2018. december ~ XI. évfolyam, XII. szám, 12 oldal

Havonta megjelenő községi lap

www.gyergyoremete.ro

ELŐ kép
Januári események » 2.o
Az adóhivatal közleménye » 2.o
Közös adventi várakozásunk » 3.o
Karácsonyváró hangverseny » 4.o
Őszi szavalóverseny » 4.o
Szimbolikus történetek » 5.o
Sirülő-tükörkép az oktatók
szemével» 6-7.o
A csutakfalvi szülői közösség
tevékenysége nyomán » 8.o
Kismama-foglalkozások » 8.o
Táncos december »10.o
Adakozás » 10.o
Versenyzéssel feltöltődve » 11.o
Tudja-e, hogy? »12.o
Anyakönyv » 12.o

« Ünnepelt a Sirülő Néptánccsoport. A decemberi néptáncgálán a csoport fennállásának 10 éves évfordulójáról emlékezett meg.

JELES ÉVFORDULÓT ÜLTÜNK
Ezelőtt 10 évvel a helyi néptáncoktatás
arra a pontra érkezett, amikor már az égisze
alá tartozó csoport néven nevezte magát: a
Gyergyóremetei „Sirülő” Néptánccsoport
nevet választották. Az évek alatt ez a csoport
tovább gyarapodott összetétel, létszám és tudás szempontjából. Ezt gyűltünk össze megünnepelni december végén 27-én.

« E jeles ünnepségen jelen voltak a
tánccsoport régi és új tagjai, meghívták a mindenkori táncoktatókat.

Már az ősz folyamán elkezdődtek az előkészületek a tíz éves évforduló megünneplésére. A válogatott tánccsoportok próbái is arra
fókuszálódtak, és miután kialakultak az ünnepi műsoron bemutatandó táncrendek, a zenekar is elkezdhette a gyakorlást, hogy élő zenével tiszteleghessünk az elmúlt évtized előtt.
Az ifjakból álló csoport, amely tagjainak nagy
része idegenben tanul vagy dolgozik, jó példát
mutatva a kisebbeknek, amikor csak tehették,
összejöttek egy-egy próba erejéig.
A „nagyhéten” a próbák száma az ünnepek
ellenére megsokasodott és a táncosok elkezdték a nyakdíszeik készítését gyöngyfüzérből,
ami nagy türelmet igénylő munka volt.
Aztán eljött december 27-e, a várva várt
nap. A délelőtti főpróbán jó volt látni, hogy
mindenki arra törekszik, hogy tudása legjavát

nyújtsa. A próba zárásaként, a több, mint 120
fellépő igazi szívből fakadó hangon énekelte a
„Sok születésnapokat…” kezdetű dalt. Ez
olyan élmény volt számomra, hogy azt nem
fogom elfelejteni soha.
Estére zsúfolásig telt a művelődési ház
nézőtere és kezdetét vette az ünnepi forgatag.
Mezőségi és széki táncok nyitották a műsort,
majd az utóbbi 10 év fotóiból készült bemutatót nézhette meg a közel 500 ember.
A szemlélődéshez a zenei aláfestést Bartis
Zoltán (Kicsi) és zenekara húzta. Köszönjük
nekik ezt, és a teljes műsor zenei anyagának
biztosítását!
Ezt követően színpadra hívtuk az utóbbi
évek oktatóit, közreműködőit. Igaz nem tudta
mindenki megtisztelni jelenlétével ünnepünket, de igazolatlan hiányzónk nem volt egy
sem.
Az ünnepi hozzászólások után az oktatók rövid tánca következett, majd a különböző csoportok vajdaszentiványi, szilágysági és
felcsíki táncait követően rövid filmösszevágásokat tekinthettünk meg Berszán-Árus
György jóvoltából.
A cikk folytatása a 2 oldalon olvasható
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Boldog, egészséges - eredményes
Új Esztendőt, Remeteiek!

JANUÁRI ESEMÉNYEK
BÉRLETES SZÍNHÁZ
2019. január 13-án, vasárnap, 19 órától,
a Csíki Játékszín bemutatja a Mágnás Miska
című énekes táncos vígjátékot.
Jegyek ára 15 lej illetve 20 lej.
Helyjegyek elővételben a művelődési háznál.
Érvényes a Balás Gábor színházi bérlet (2. előadás) Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
Az előadásra Csutakfalváról 18.30 órakor
autóbusz indul és a szállítás ingyenes.

SZENT MARGIT BÚCSÚ
2019. január 18-án, pénteken tartják a
csutakfalvi Szent Margit kápolna búcsú ünnepét.
Diákmise 9:00 órától
Ünnepi búcsús szentmise 11:00 órától.
CSALÁDNEVEK VETÉLKEDŐJE
2019. január 18-20 között (péntektől-vasárnapig),
a Gyergyóremetei Sportcsarnok megszervezi a
Családnevek Vetélkedője nevű teremlabdarúgó
kupát. Bővebb információk illetve jelentkezés
a sportcsarnok adminisztrátoránál.
KURUCDALOK, KATONANÓTÁK
2019. január 20-án, vasárnap, 18 órától
a Kovászna megyei Szentivánlaborfalvi
Székely István Dalkör bemutatja
az Életemnek a legszebbik korába…
(kurucdalok, katonanóták) című előadását.
Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
Belépődíj tetszés szerint.

Beszámoló helyett - egyelőre - meghívóval fordulok Önökhöz.
Tisztelettel meghívok ezennel minden remetei háztartásból legalább egy
embert, vegyen részt a január 27-én, vasárnap 13 órától esedékes szokásos
számadásunkon.
Ha itt és most próbálnám az évet összefoglalni, vagy túlságosan vázlatos,
vagy igencsak terjedelmes lenne, de egyik esetben sem elégséges. Sok-sok
minden történt az év során, ami a falu egészét érinti. Gondoljunk a CEZAR
program belterületet érintő első rendbéli feldolgozására.
December 4-re, a rendes határidőre, elvégeztük a Román Állam nevén szereplő
telekkönyves belsőségek kiigazításának helyi feladatait. Kültelkeken folytatjuk
a tulajdonrendezéses munkát.
A Tejporgyárat érintő több licit is zajlott az év végén, mígnem december 27én el lett adva maga a gyár is. A falu egészének jövőjét befolyásolja, reméljük,
jó irányba ez a történés.
Sorolhatnám az infrastruktúrát célzó különböző projektjeinket: víz, utak, csatorna, gáz, kamerarendszer, piac, bölcsőde stb. Vagy éppen a legkülönbözőbb
kulturális, oktatási, sport, egészségügyi, szociális, programokat vehetném
számba, melyek élhetőbbé teszik hétköznapjainkat és nem hagyják belőlünk
kihalni a közösségi érzést, tudatot. Mindezek foglalata, ötvözete az év végén
megjelent Orbán László: Találkozásra várva című könyve.
Én az Önökkel való találkozásra várok, mert nem csupán beszámolni szeretnék, hanem előre is tekinteni az előttünk álló, izgalmasnak ígérkező évre.
Közérdekű, hiteles - hasznos információkkal, előre mutató tervekkel, jókedvű
energiával, vendégekkel és munkatársakkal várom Önöket január 27-én! Folytassuk! Induljunk közösen az Új Esztendőben!
Laczkó-Albert Elemér, polgármester

Az adóhivatal közleménye

A 2019-es évre az adófizetés lehetősége elkezdődött, munkanapokon 15:00
óráig lehet fizetni az adóhivatalban.
A 10%-os adókedvezmény 2019. március 28-ig vehető igénybe. AmenyBESZÁMOLÓ
nyiben
az egész éves adót kifizeti, akkor részesül 10% kedvezményben.
2019. január 27-én, vasárnap 13 órától tartja számAz
adótörlésekre
szóló kérések letevésének határideje 2019. március 15.
adó gyűlését Gyergyóremete Önkormányzata és
Az érintettek, ha ezen időpontig nem kérvényezik az adótörlést, akkor az aktuáGyergyóremete Polgármesteri Hivatala.
lis esztendőben nem részesülnek kedvezményben.
Helyszín a központi Közösségi Ház.
Az adótörléshez szükséges iratok: - lakcímkártya, tartózkodási engedély, sérült
Minden remetei lakost tisztelettel hívunk!
igazolvány, háborús veterán igazolvány stb.
SZÉKELY GÓBÉK GYERGYÓREMETÉN
A 2019-es esztendőtől az adók mértéke 11, 34%-kal növekedett. A szemét
2019. február 3-án, vasárnap, 15 illetve 19 órától szállítási illeték 45 lejről 60 lejre emelkedett személyenként. Március végéig a
Gyergyóremetén vendégszerepel legújabb előadá- tavalyi matricával elszállítják a szemetet. A szemét szállítási illetéket más adóksával. Helyjegyek elővételben a művelődési ház- tól függetlenül két részben is ki lehet fizetni.
nál. Helyszín a Balás Gábor Művelődési Ház.
Balázs-Fülöp Anna, adókönyvelő
ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGI

JELES

ÉVFORDULÓT ÜLTÜNK

Folyt. az 1 oldalról

Itt megjegyzem, hogy a szilágysági táncokat leszámítva, amelyet
Farkas Tamás és Farkas Ágnes magyarországi oktatók tanítottak
be, minden táncot Rigmányi Lajos és Rigmányi Kinga oktatópáros tanított be. Aztán egy kalotaszegi táncrend következett, majd
a Gyergyóremetei Népdalkör egy dalcsokorral ajándékozta meg
a jubiláló „Sirülőt”. Őket Páll Zoltán és zenekara kísérte.
A táncok sorát balázstelki illetve egy közös gyergyói tánc zárta.
A legvégén a „Tolvajos” Remetei Ifjúsági Szervezet megajándékozta a Gyergyóremetei „Sirülő” Néptánccsoportot egy nagy
tortával, amelynek felvágása és elfogyasztása a Közösségi Ház-

ban volt.
Befejezésként nem kívánok egyebet minthogy adja Isten,
hogy az ezelőtt 10 évvel „megkeresztelt gyermek” éljen túl minden generációt.
Gyergyóremete Önkormányzatának pedig adja meg a lehetőséget és bölcsességet, hogy a továbbiakban is tudják segíteni a
néptánccsoportok oktatását és népviseleti ruhába öltöztetését
valamint a kulturális csoportok utaztatását. Köszönet az eddigi
anyagi támogatásért mindenkinek!
Ugyanakkor köszönet mindenkinek, aki táncával, énekével
vagy más egyéb módon hozzásegítette a néptánc gálaműsorunk
sikeres létrejöttét és lebonyolítását.
« PORTIK-BAKAI ÁDÁM
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„Ahol ketten vagy hárman összejönnek
az én nevemben, ott vagyok közöttük” Mt 18,20
Négy éve fogalmazódott
meg az az igény, hogy adventben teremtsünk lehetőséget arra, hogy faluközösségi szinten, a helyi egyházközséggel együttműködve a kisközösségeket, különböző csoportokat, civil
szervezeteket összefogva és
bevonva együtt éljük meg
az adventi várakozást.
Ezt a kezdeményezést éltetve kezdtünk bele idén is a
szervezésbe. Az elmúlt évek
szép élményei és a kezdetekkor kialakított keretek mármár maguktól hívták életre
az ünnepi alkalmak forgatókönyvét. Istennek hála sokan
voltak, akik nyitott szívvel
fogadták a meghívást és eljöttek.
A csípős hideggel mit sem
törődve egy lelkes kis csapat
gyűlt össze a közös koszorúkészítésre, így advent négy
vasárnapján ezt körülállva
imádságos légkörben voltunk együtt egy röpke fél
órát. Mindenekelőtt Istent
kértük arra, hogy áldja meg
mindennapi törekvéseinket,
adja ránk áldását, hogy állapotbeli feladatainkat, kötelességeinket örömmel tudjuk
végezni.
Számomra minden alkalom lélekemelő volt – meghitt és néha könnyekig meg-

„Evezz a mélyre!”
Lk.5, 1-11

« Az adventi szent időben vasárnapról-vasárnapra közösen kérték Isten áldását kérték a remetei családok: az édesapák, édesanyák, ifjak és gyerekek.
ható. Öröm volt megtapasztalni a kisközösségek tenni
akarását, szolgálatkészségét,
az önkéntesek lelkesedését,
akik sokszor lámpalázukat
legyőzve igyekeztek eleget
tenni a felkérésnek. Külön
említést érdemel, hogy idén
is voltak, akik az Isten
fizessénél egyebet nem várva, finomsággal örvendeztették meg a jelenlévőket.
Ez a szolgáló szeretet adja
ezen ünnepi alkalmak mélységét és szépségét. Az ajkakról felcsendülő énekek, a
hálaadó imák, az egyetemes

könyörgésben megfogalmazott kérések, a szép költemények felolvasását egybefogva minden ünnepi alkalom
középpontjában Isten Igéje
állt.

nepi pillanatokat. A kiemelt
szentírási mondatok tömören
összefoglalják a négy vasárnap üzenetét.

Saját életemben is tapasztalom, hogy Jézus szavai a
Advent négy vasárnapján jelenben legalább annyira
a közös gyertyagyújtáson
érvényesek, mint amikor
felolvasott szentírási része- kétezer évvel ezelőtt elhangket átelmélkedve igyekezzottak. Kívánom, hogy mitünk erőt meríteni, hogy a
nél több remetei ember szítiszta forrásból merítve, Jé- vébe belegyökerezzenek,
zus szavaiból táplálkozva
hogy „Ez új esztendőben
készítsük szíveinket a szere- minden ügyeinkben lehestet ünnepére. Az alábbiakban sünk Jézus drága kedvében.”
a képek visszaidézik az ün« BARABÁS ZSÓFIA

„Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok
minden nyugtalanít, pedig
csak egy a szükséges.” Lk. 10,38-42

„Kövess engem!”
Mk.10, 17-31

„Aki nem úgy fogadja
az Isten országát,
mint egy gyermek,
nem jut be oda.” Mk.10, 13-27
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Karácsonyváró hangverseny
az Ifjúsági Fúvószenekar szervezésében
Az elmúlt időszak legnagyobb ünnepe
Jézus születése volt. Ez az időszak a zenekar életében is meghatározó, mivel
december 22-én került sor a rendhagyó
karácsonyváró gyermekkoncert megrendezésére. A nyári szünet után a hangszeres oktatás, mint minden évben, október
elején indul.
A karácsonyi hangversenyre való készülődés októbertől decemberig tart. Ebben az időszakban sajátítjuk el az új zenekari darabokat, beavatjuk a zenekar utánpótlás csapatából érkező kis hangszereseket a zenekari játék rejtelmeibe és lehetőséget nyújtunk bemutatkozni a nagy közönség előtt.
A karácsonyi hangverseny egyre nagyobb népszerűségnek örvend községünk
kulturális életében. Népesebb a közönség
és a műsorok is évről évre, színesebbek,
színvonalasabbak. Az est nemcsak a fúvószenéről szól, helyet kapnak más ifjúsági zenei produkciók is.
A zenekar utánpótlását képező kis
furulyások nyitották meg a rendhagyó
előadást, életük első fellépésével, majd
szóló hangszeres produkciók következtek, Laczkó Zsigmond és Puskás Dániel
zongorán, György Zsigmond és Ferencz
Ferdinánd klarinéton, Laczkó-Albert Anna fuvolán illetve László Emese vadászkürtön játszottak.
A fúvószenekar repertoárján 13 darab
szerepelt, melyek között felcsendültek,

népszerű indulók, karácsonyi énekek,
világslágerek, filmzenék és komolyzenei
alkotások. Szólót játszott trombitán Péter
Zsolt és Portik Szabolcs. A színvonalas
műsort levezette és a szólistákat zongorán
kísérte Polgár Szabolcs tanár úr.
Az estét Puskás Bernadett és édesapja
Puskás József, karácsonyi dalokkal zárták, egy ez alkalomra létrehozott gyermekkórus közreműködésével.
A 2018- as esztendő igencsak termékeny volt az Ifjúsági Fúvószenekar életében. A főbb események közül megemlítendő, hogy az itthoni fellépések mellett a
zenekar eljutott a határon túli Biatorbágy
testvértelepülésünkre, ahol színvonalas
koncertet adott. Hazaérkezésünk után
rögtön kezdődött az általunk szervezett
VI. Gyergyóremetei Fúvóstábor, majd a
falunapok dísztanácsülését megelőző
hangverseny.
Talán a legfontosabb, és egyben legnagyobb öröm számunkra, hogy a 2018-’19
-es tanévben a fúvós oktatásban részesülő
gyerekek létszáma meghaladta a 60-at.
Az idei tanévkezdéskor 23-an csatlakoztak a már meglévő 38 gyerekhez. Ilyen
nagy számú érdeklődés csak a zenekar
alakulásakor volt, a zenetanulás iránt.
Megemlítendő, hogy az idén Csutakfalváról 8 gyerek vesz részt vesz e tevékenységben.

Rendhagyó
könyvbemutató

2018. december 26-án, karácsony másodnapján rendhagyó könyvbemutatóra került sor
községünkben.
Orbán László esperes úr születésének 100.
esztendejében naplójegyzeteiből könyv született. 2005-2011 között rendszeresen naplót vezetett az esperes úr. A naplójegyzetek életre
keltek és „Találkozásra várva” címmel karácsonyra sikerült gyönyörű kötésben megjelentetni.
A könyvet a gyulafehérvári egyházmegye fennhatósága alá tartozó Verbum Kiadó megelőlegezte és korlátozott számban megjelentette.
A bemutatón jelen volt a kiadó részéről
Szőcs Csaba igazgató. Továbbá Daczó Katalin
újságíró-szerkesztő, Portik-Hegyi Kelemen
kerületi főesperes, Laczkó-Dávid Anaklét
OFM, Márkus András egykori remetei tisztelendő úr, Bakó Antal plébános, az esperes úr
rokonsága és remeteiek, akik tisztelték és ma is
értékelik azt a munkát, amelyet községünkben
végzett sok éven át.
Felvezetésképpen megtekintettük Daczó Katalin utolsó interjúját az esperes úrral. Utána a
meghívottak beszéltek a könyv születésének
körülményeiről, a jegyzetek erőt adó varázsáról.
Daczó Katalin írja az előszóban: „Igen, jó
elbeszélgetni, még ebben a formában, írásai
révén is a prelátus úrral. Tanulságos, elgondolkodtató olvasmány, egyéni történet ez a könyv,
de közben egyházközség-történet is, egy sajátos
« LACZKÓ GYULA karmester, tanár domus historia – egy nyugalmazott plébános
írása, aki egyben megfigyelő és résztvevő.
Együtt van e lapokon az időskor bölcsessége,
tapasztalata, kritikája és annak a fájdalma,
hogy változik a világ - de úgy látja nem jó felé.
Egy élet mérlege ez a kötet, ugyanakkor napi
készülődés a halálra, a nagy találkozásra és az
örök életre.”
A beszédekben, felszólalásokban többször
elhangzott: Orbán László szigorú ember volt,
egyenes jellemű, alázatos, aki nemcsak tanított,
de nevelt is. Nem volt egyszerű a kommunista
időben úgy végezni a papi szolgálatot, hogy ne
ütközzön a hatalmat kiszolgáló beépített emberekkel. Mégis mindig öntudatosan beszélt.
Gyermek és ifjú korunk következetes, egyenes
papja volt. Sokat köszönhetünk Neki.
« A fúvószenekar jelenleg 27 zenekari tagból áll: Fuvola szólam: Antal Noémi, Jánosi Enikő, Laczkó Albert Anna,
Laczkó-Albert Elemér polgármester írja:
Laczkó-Albert Eszter, Balázs Avarka, György Simon Dalma, Kis Andrea/ Klarinét szólam: György Zsigmond, Ferencz „Hiszem, hogy példája nem egy letűnt kort idéz.
Ferdinánd, Laczkó Adrienn, Pál Nándor, Péter Dániel, Laczkó Benedek Csongor/ Szaxofon szólam: Portik Loránd, Amire oktatott, nevelt, amilyen értékeket közveBalázs Kercsó Hunor, Antal Ottilia, György Norbert/ Trombita szólam: Péter Zsolt, Portik Szabolcs, Kis Ervin, Portik tített, egyéni és közösségi boldogulásunkat segíSzilveszter/ Tenor kürt, Eufónium szólam: Balázs Tas József, Balázs Kercsó Balázs, Portik Adalbert,/ Tuba szólam:
ti a jövőben is. Szolgálja ezt ez a könyve!”
Pál Botond, Román Gergely/ Ütőhangszerek, harangjáték: Román Máté/ Karmester: Laczkó Gyula
« LACZKÓ MARGIT-HAJNAL
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Szimbolikus történetek
- avagy Orbán László naplórészleteinek könyvajánlója Orbán László volt remetei plébánosunk naplójának könyv formájában való
kiadásakor, a könyvbemutatón egyesek
részéről elhangzott, hogy Laci bácsi volt
a tanítónk. Én erre azt mondom, hogy
lehet, hogy igen, lehet, hogy nem… De
inkább kérdezzük meg magunktól: - Mi
az ő tanítványai voltunk-e? Lehet, hogy
igen, lehet, hogy nem.
Talán mindannyian el tudnánk mondani egy-két hozzá kapcsolódó történetet. Én is most ezekből, a hozzá kötődő
eseményekből szeretnék egy-két szimbolikus jellegű történetet elmesélni.

Jézust, és hát nem holmi felszínes, hanem szentségi találkozásban volt részem.
Ugrok az időben, a szimbolikus jellegű
történetekkel…
Csíksomlyón voltam, mint szerzetes
és pap. A rendházunkban lelkigyakorlat
volt, amibe belekapcsolódott Orbán Laci
bácsi is. A lelkigyakorlatot Bíró László
magyarországi tábori püspök tartotta, aki
akkoriban a központi teológia rektora is
volt. Bíró László püspök ebédre gyülekezőben a körülötte levő személyeknek
halkan odasúgta: „Laci bácsi nem lenne
jó kapusnak, mert a lábai közt könnyen
átrúgnák a labdát”.
Egy alkalommal Lőrincz Csilla,
Pacifika nővérrel felkerestük őt Csíkszeredában. Türelmesen vártunk az ajtóban,
hogy Laci bácsi kinyissa az ajtót. A haja
kissé kócos volt, az ing gallérja egy kissé
feltűrődve. Az idős kor jelei voltak ezek.
Pacifika nővér a keze simításával megigazította Laci bácsi fején a haját, én
meg helyretűrtem az ing gallérját. Miközben Laci bácsi felém azt mondta:
„Fiam, ragadj galléron!”
Csíksomlyón szentségimádás volt.
Közben Laci bácsi megérkezett. A sekrestye szentéjbe kijáró ajtó előtti lépcsőre kilencven egynéhány évesen, meggörbült lába ellenére letérdepelt, és hosszasan így maradt a szentségi Úr Jézus
előtt… mondhatnám azt, ahogyan ő szokott… Miután minden véget ért, odahívott magához, és azt mondta: „Gyere,
Fiam, gyóntass meg! Életgyónást szeretnék végezni.”
Mindezek, amikről eddig beszéltem, a
sok közül egy pár darab Orbán László« Anaklét testvér a bemutatón méltatta az Esperes Úr emlékét.
hoz kötődő esemény, mégpedig szimbolikus esemény. Miért szimbolikus eseLegényke voltam, amikor egymás
mény? Talán mindjárt megértjük a monután a rózsahimlő, meg a kanyaró egy
danivalójukat.
pár hétre szobafogságra ítélt. MegjegyA naplórészleteket, vagyis a könyvet
zem, ezek nem halálos betegségek. És
mindenkinek ajánlom, de úgy, hogy ne
hát ez idő alatt hiányzott nekem a szent- elfogultsággal olvassák, és lehetőleg ne
mise és a szentségi találkozás az Úr Jé- lóhalálában, vagyis gyorsan.
zussal. Kértem édesanyámat, hogy amiMit értek az elfogultság alatt? Azt,
kor a pap feljön Csutakfalára misézni,
hogy egyszerűen, tisztelettel olvassák és
szóljon neki, hogy jöjjön el, és hozza el ne rajongással. És ha valamely részekhozzám a szentségi Úr Jézust. Persze
ben valami olyast találnak… még önmamögöttesen nem a plébánosra gondolgukban se mondjanak ítélkező megjegytam, hogy eljön, hanem valamelyik káp- zést. Miért? Mert lehet, hogy az olvasás
lánra… De nem így történt. Orbán Laci folyamán 50, 100, 150 oldallal odábbról
bácsi jött fel Csutakfalára, hozta az Úr
egészen más fényben fogják látni, értel-

« A könyv megvásárolható a Turisztikai Információs Központban.
mezni mindazt, amit korábban olvastak.
És ne olvassák gyorsan, mert ez nem egy
olyan írás, nem olyan mű, amit gyorsan
lehetne, és szabadna olvasni. Mert ez az
írás valójában egy életgyónás. Életgyónás, amelyben látjuk az embert, de nem
csak, hanem elsősorban Istent, Istennek
az irgalmas művét az emberben, és az
ember által.
S talán még csak annyit szeretnék
mondani, hogy a könyv címét - Találkozásra várva – nagyon találónak gondolom.
Többek között ezt igazolja 2006. április
2.-i napló bejegyzés:
„Hogy fényeskedjék az egész világnak” (Simeon éneke)
A rézkígyó csillogott, és jól láthatta az
egész tábor. Aki felnézett rá, és hitte,
hogy meggyógyul, megmenekült a haláltól.
Jézus keresztje mindenkit maga felé fordít – mint a szegletkövet, mindenkinek
tudomásul kell vennie, s mellette jobbra
vagy balra kell kerülnie – úgy vagyunk a
kereszttel is. Ki elfogadja, örömmel hódol a Megváltónak, aki nem fogadja el,
elkerüli, és elmegy mellette. De mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy ott áll.
Ránk vár.
Felvettem. Szent kenetben részesültem
április 2-án.”
« FR. LACZKÓ-DÁVID ANAKLÉT OFM
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Sirülő-tükörkép az oktatók szemével I.rész
A Sirülő Néptánccsoport fennállásának 10. évfordulóját
gálaműsorral ünnepelte decemberben. Sok tanulás, kitartó munka és egy nagyra nőtt közösség öröme fémjelezte
ezt a 10 évet.
Ez alkalom apropóján a volt és jelenlegi oktatók szemével
láttatjuk az elmúlt évek munkáját. A távolság és egyéni
elfoglaltságok miatt a külön-külön feltett kérdésekre elküldött válaszokat egymás mellé rendeztük. Értékes tükörkép kerekedett ki belőle. Olvassák szeretettel!
- Szakmai életében mit jelentett a Sirülő Néptánccsoporttal való
munka?
Balázs (Rigmányi) Júlia-Katalin: Akkor még gyergyóremetei
tánccsoport volt, később adtak nevet maguknak. Mindig sokat
segít a fejlődésében egy táncosnak az ilyen munka. Én akkor már
7 éve voltam profi csapatban, de egy ennyi ideig táncoló egyénnek mindig van hova fejlődnie. Sok a tapasztalnivaló, sok még a
tanulnivaló, s egy amatőr együttessel való munka esetében többet
elemzed magad, többet készülsz, több energiád adsz bele, mint
amikor te kell elsajátíts egy mozgássort. Eközben arra is ki kell
terjedjen a figyelmed, hogy minden gyerek a maga szintjén rendben van-e, nincs-e esetleg aznap valami gondja, baja, ezáltal emberismeretben, empátiában gyarapodtam.
Danguly Ervin: Minden oktató vagy pedagógus életében a legnagyobb lecke maga a tanítás. Az iskolában elméletet lehet csak
elsajátítani. Oktatáskor, gyakorlatban, kibontásra kerülnek a
módszerek, technológiák. Úgy kell elképzelni, mint amikor lelassítunk egy oktatófilmet és minden részletet aprólékosan megfigyelünk, majd begyakoroljuk a mozdulatokat. Összefoglalva, a
pedagógus az oktatás által tud a legtöbbet tanulni. Erre kaptam
lehetőséget a Sirülőnél is, amiért hálás vagyok.
Sándor Csaba: Táncban való elmélyülést jelentett, fokozatos
építkezést. Barátságot, közösségteremtést.
Rigmányi Lajos: Mivel a Sirülő magába foglal öt csoportot,
korosztályt tekintve, a munka velük eléggé változó. Nehéz egy
délután az ovisoktól a majdnem felnőtt korosztályig olyat nyújtani, hogy mindenkinek megfelelő legyen, az életkori sajátosságokból fakadóan.
- Mi tart a legnagyobb megvalósításnak a Sirülővel folytatott
munkája kapcsán?

« A néptáncoktatás első lépései Csutakfalván, Danguly Ervin oktatóval.

« Köszönetnyilvánítás a néptáncoktatóknak a 10 éves gálaműsor alkalmával.
Balázs (Rigmányi) Júlia-Katalin: A legnagyobb megvalósítás
az, hogy vannak. Nem riasztottam el, meg tudtam tartani azt a
kezdeményezést, amely mára színvonalassá fejlődött.
Danguly Ervin: Úgy gondolom, sikerült elérnem jónéhány gyereknél, hogy megszeressék ezt a műfajt, ami elég sokrétű tud
lenni az életben. Megismerkedés a múlttal, viselkedés, magatartás, csapatban vagy közösségben való gondolkodás, - ezek mind
nagyon fontosak.
Sándor Csaba: Azt, hogy összetartó csapatként tudtak működni,
hogy jó néhány tájegység táncát elsajátították, úgy, hogy a táncot
nem kizárólag színpadon használatos művészi megnyilvánulásként tekintsék pusztán, hanem érdeklődést mutassanak a táncház
iránt, éltessék a táncházmozgalmat. Az, hogy Görögországba is
elmentünk együtt, közösséggé érésük csúcsának tartom, mert
sokat tettek azért, hogy eljuthassanak oda.
Rigmányi Lajos: Örülök, hogy a létszám gyarapodott.
- Milyen kedves élmény, emlék fűzi a sirülősökhöz?
Balázs (Rigmányi) Júlia-Katalin: Meghatározó élményem érdekes módon nem a táncosokhoz, hanem a körülményekhez fűződik. Sosem felejtem el, hogy akkor a kultúrházban, jobb oldalt
volt egy ki-bejárat. Hogy onnan-e vagy másfelől azt már nem
tudom, de esős idő esetén az első sor bokáig vízben volt. Ma, ha
bemegyek a teremben, látva a mostani körülményeket, mosolygok.
Danguly Ervin: Nagyon sok ilyen van, de talán a legszebbek a
kezdeti, csutakfalvi oktatói órák. Megmondom őszintén, eleinte
nem éreztem, hogy ebből az egészből lesz valaha tánccsoport.
Aztán a gyerekek tanítottak meg pár olyan dologra, ami erőt
adott. Megtiszteltek a bizalmukkal és leköteleztek. A továbbiakban erősítettük egymást, csere-beréltük az energiákat és a tudást.
Sándor Csaba: Az együtt töltött évek, hónapok, napok, órák.
Rigmányi Lajos: Minden velük való találkozás egy élmény,
legtöbb alkalommal pozitív, de sokszor próbára teszik a pillanatnyi érzelmi állapotomat.
- Meglátása szerint melyek a legfontosabb hozadékai egy közösség életében egy jól működő néptánccsoportnak?
Balázs (Rigmányi) Júlia-Katalin: Elsősorban a fiatalok
„tartozok valahova” érzésének, hovatartozásának a megvalósulását szorgalmazza. Másodsorban jó hírét viszi a falunak egy
együttes. Harmadsorban példát mutatnak sok embertársuknak
kitartásban, munkában, összefogásban.
Folyt. a 7 oldalon
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A következő generáción van a sor II.rész
Danguly Ervin: Amint már említettem, a múlttal való megismerkedés sok mindent eredményezhet. Az ember életében nem
csak örömök vannak természetesen, sokszor kerülünk kritikusan
nehéz helyzetekbe. Tudni kell, hogy a népdalok, balladák, akár
táncok is nem mindig örömből fakadtak és nagyon sok mindent
elárulnak a régi időkről, ami szintén tanulságos lehet. Hogy csak
a legfontosabbra térjek ki, - szépen körvonalazzák, hogy milyen
kell legyen egy helyes családmodell. És erre nekünk most akkora
szükségünk van, mint a tiszta vízre.
Sándor Csaba: A közösség önmaga iránti igényesség kifejezése
akkor is, amikor táncolnak, akkor is amikor megjelennek, kisugárzásuk, tartásuk révén. Ők a közösség képviselői, nagykövetei,
és nem kinevezés által, hanem rengeteg izzadság és munka réven.
Rigmányi Lajos: Magyarságunkat nemcsak egyedülálló nyelvünk határozza meg, nemzetünknek sajátos mozgáskultúrája is
van. Minél jobban megismerjük kincseinket, értékeinket annál
nehezebben irányíthat minket a világ nem mindig pozitív irányba
való változása, úgy egyéni, mint közösség szinten.
« Gyereklakodalom Balánbányán és Remetén, Sándor Csaba oktató szervezésével.
Ezáltal egyre nagyobb tömegek ismerik meg és szeretik
meg a néptáncot: ők biztosítják az utánpótlást, ők a jövő
szülői közösségei, ők határozzák majd meg a közösség fejlődésének az irányvonalait.
Rigmányi Lajos: Ennek a receptjét, ha valaki tudja, ossza
meg velem is - előre is köszönöm. Szerintem a jó hangulat,
a társaság és az őszinteség, nem utolsó sorban az élmények,
amik ezt folyamatos vágyakozássá tudják tenni.

« Szabadtéri táncház a sirülősökkel. Rigmányi Lajos néptáncoktató irányításával.
- Milyen módon lehet vonzóvá tenni a fiatalok számára a néptáncot/ hogyan lehet ébren tartani a néptáncos közösséghez
való tartozás vágyát?
Balázs (Rigmányi) Júlia-Katalin: Ha a táncos szakma
mellett a jó Isten egy kis pedagógiai érzékkel is megáldotta
az oktatót, akkor a megszerettetés nem probléma. A gyermekek korának megfelelő anyagot tanítva, fejlesztve, játszódva könnyen élvezetes lehet. Nehéz ezt akkor megtenni,
ha csak divatból akar egy helység tánccsoportot, ha a közösségnek elvárásai, irreális elvárásai vannak az oktató fele. Ha megszeretetted, megtartani már nem nehéz. Amit
szeret az ember, azt szívesen csinálja.
Danguly Ervin: A hagyományőrzők az életükbe ültetik ezt
a lángot és folyamatosan dolgozniuk kell, hogy ki ne aludjon. Soha nincs megállás. Állandó jelenlét, példamutatás,
továbbadás. A legfontosabb az alázat a szakma iránt. Ha
ezt sikerül szem előtt tartani, nem lehet gond.
Sándor Csaba: Szerintem úgy, ahogyan ezt Remetén csinálják: felnövekvő generációknak rendszeresen oktatják a
táncot, mint iskolai tantárgy, úgy, hogy külön lehetőséget
biztosítanak a kisgyerekeknek színpadi táncot is táncolni.

- Hogyan élte meg azt, hogy oktatóként félbemaradt ez a
folyamat a remetei tánccsoporttal?
Balázs (Rigmányi) Júlia-Katalin: Profi táncosként nehéz
volt az időpont egyeztetése, emiatt nem tudott rendszeres
lenni az oktatás, s valószínű mindenki jobbnak látta egy
olyan személy megkeresését, aki a rendszerességet tudta
tartani.
Danguly Ervin: Természetesen nem esett jól, pláne az akkori tálalásban, de mint említettem az alázat ennél fontosabb. Nekem más településen is voltak tanítványaim, tehát
a munka nem szűnt meg. Igyekeztem továbbra is kapcsolatot tartani a régi remetei tanítványaimmal és természetesen
buzdítani, akár segíteni ezen az úton. Vannak, akik már
professzionális szinten foglalkoznak a szakmával. Velük
természetesen közvetlen szakmai kapcsolatot tartok most
is.
Sándor Csaba: A folyamat szerintem nem maradt félbe.
Ha arra gondol, hogy a Sirülősök kinőttek, dolgozni, tanulni kezdtek, akkor is azt mondom, hogy nem maradt félbe,
hiszen lett közülük profi néptáncos is, és szerintem
mindannyiuk életének része maradt a tánc és ahogyan már
utaltam rá, ők a jövő szülői közössége, tehát: „ősszel számolják a pipéket.”
Ezen felül: ott áll egy gyönyörű szépre növekedett és alapos ismeretekkel rendelkező következő generáció: most
rajtuk a sor (Amúgy ezt szajkóztam már eljövetelem előtt
is).
Folyt. a 9 oldalon
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A csutakfalvi szülői közösség tevékenysége nyomán
Köszönetünket fejezzük ki minden vásárlónak, akik támogatták munkánkat és lelkesedésünket az adventi vásáron. Érdeklődésükkel örömet szereztek és erősítik bennünk
a hitet, miszerint érdemes jó szándékkal és bizakodóreménnyel tenni egy jó cél érdekében.
Az idén második alkalommal sikeresen megszerveztük
az adventi vásárt. A kis csoportból álló szülők szívesen
végeztek otthoni plusz munkát. Idén is gyakoribb találkozásokat igényelt a készülődés, így nagyon nagy segítséget
jelentett számunkra, hogy a Svájci Ház lehetett a készülődéseink helyszíne. Ez úton is köszönet a ház gondozóinak.
Sok ötletes dologgal készültünk: asztali díszekkel, adventi koszorúkkal, kopogtatókkal stb. Segítséget is kaptunk
a tanító néniktől és az igazgatónőtől, aminek nagyon örültünk. Ugyanakkor bekapcsolódtak készülődéseinkbe olyan
szülők is, akiknek eddig nem sikerült, hogy a közösség találkozásain reszt vegyenek. Kértünk a gyermekek által

olyan karácsonyi díszeket, amelyek otthon mar fölöslegessé váltak, de itt újra életre kelhettek es jó célt szolgált minden család részéről, aki bármit is felajánlott. Ez a közösségünk alapja, és ha ez évről-évre bővül, akkor örömmel tölti
el mindannyiunkat.
Szintén második alkalommal készülünk az idei év szülöttjeinek egyedi készítésű képeslapokkal. Egy figyelmes
gesztus részünkről ezen feladat, ami örömmel tölt el minket
készítőket, ugyanakkor örömet szerzünk minden családnak,
ha gondolunk egymásra! (öröm főként, ha egyik évről a
másikra több képeslapot kell készíteni)
Az év további részében igyekszünk tartalmas találkozásokat szervezni, ahol mind szervezők és mind meghívott
szülők egyaránt töltődhetünk.
Bízunk egymás kitartó erejében, ezért fontos a „színes”
jelenlét. Továbbra is nyitottak vagyunk, és minden
jószándekú érdeklődőt szeretettel fogadunk!
« IVÁCSON NOÉMI

Kismama-foglalkozások 2019-ben is
Idén is örömmel indítottuk el községünkben a várandós kismamák csoportját. A csoport elindulása egy időbe esett a Koraszülöttek hetével, így szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert
gyermekorvos vezetésével bepillantást nyerhettünk a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház újszülött osztályára. Részletesen
bemutatták, hogy pontosan mi is történik a születést követő percekben, hová kerül az újszülött azután, hogy egy pillanatra láthattuk, hallhattuk őt. Elmondták, hogy milyen vizsgálatokat végeznek rajta és, hogy mit is jelent az a bizonyos APGAR jegy, ami
egy életre is elkísérheti az újszülött gyermeket.
Az 5-6 alkalmas találkozások során fontos témákat járunk
körül, ami heti találkozásokra van taglalva. Előre kissé döcögősen indul, de továbbiakban hiszem, hogy egy „bensőségesebb
kapcsolat előszobája”, itt találkoznak a kismamák egymással,
információkhoz jutnak, segítséget, tanácsot kérhetnek (akár egymástól is), valamint a meghívott szakemberektől is.
Csoportjaink célja, hogy a kismamák testi-lelki ráhangolódását segítse, hogy ezen heti egy alkalommal önmagukra és magzatukra figyelhessenek és ismerkedjenek a saját testükben zajló
változásokkal és ezzel párhuzamosan zajló lelki folyamatokkal.
Hatalmas öröm számunkra, hogy az előzőleg egy-egy csoport

« A remetei várandós édesanyák egy csoportja szervezett látogatást tett a gyergyói szülészeten.
tagjai nemcsak a szülés előtt erősítették egymást, hanem azt követően a kismamás csoportokból-kisbabás csoportokká váltak,
akik rendszeresen szerveznek találkozásokat!
Ennek reményében szeretnénk 2019-ben is folytatni ezt a
tevékenységet.
« IVÁCSON NOÉMI védőnő

« Örömmel osztják meg egymással élményeiket az édesanyák. A szakmai tájékozódási lehetőségen túlmenően közösségformáló ereje van a várandós foglalkozásoknak.
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Mesék szárnyán
II. forduló
2018. december 8-án tartottuk a
„Mesék szárnyán” mesevetélkedő
II. fordulóját, melyen a Gyergyóimedence 36 csapata vett részt.
Nagy volt az izgalom, hiszen
minden csapat be szeretett volna
kerülni a harmadik fordulóba,
amelyben eldől, hogy ki megy
majd Nagyváradra, az országos
döntőre. Ez 18 csapatnak sikerült.
Remetéről továbbjutottak: a III. A
oszt. Lepkék csapata, a IV. A
osztály Rótikuló, Kakukktojások
és Pitypang csapatai, a csutakfalvi
IV. oszt. Mesevár és Meselovagok
csapatai, valamint a IV. B oszt.
Papók csapata.
Gratulálunk nekik, kívánunk
eredményes felkészülést! Köszönjük a Közösségi Háznak a versenyhelyszín biztosítását, az iskolának az anyagi támogatást, a segítséget.
« MINCSOR ERZSÉBET tanítónő

Helyesbítés
A novemberi lapszámunkban
az őszi iskolai szavalóversenyről szóló cikkben elírás történt.
A díjazottak felsorolásánál a III
-IV. osztályosok kategóriájában I. díjat kapott Portik-Kocsi
Petra harmadik A. osztályos
tanuló.
Szerk.

Feladat és felelősség ennek részese lenni
III. rész

(Folyt. A 7 oldalról)
- Milyen érzés volt átvenni egy megkezdett munkát és ráhangolódni erre?
Rigmányi Lajos: Kihívással teli. Minden ember kicsit fél a változástól, az ismeretlentől, de
egyben kíváncsi is arra, hogy a felmerülő akadályok, kérdések hogyan oldódnak meg. Én is
ehhez hasonló érzésekkel változtattam az életemen, mint kiderült jó irányba, és ezt mindenkinek köszönöm.

- Hogyan élte meg ezt a kerek évfordulót?
Balázs (Rigmányi) Júlia-Katalin: Én a dátumokkal nagyon hadilábon állok. Nekem
azonban úgy tűnik, hogy több éves ez az „együttes”. Ha azt mondják, hogy a Sirülő 10
éves nekem így nem sokat mond. Én a 10 évesnél öregebb tánccsoportot tanítottam.
Danguly Ervin: Észre sem vettem, hogy eltelt ennyi idő. Ebben az életformában általában
elvesznek az idődimenziók. Mi úgy beszélünk az örök nagyságokról is (Kodály, Bartók,
Kallós stb.), mintha közöttünk lennének valóságosan most is. Érdekes. Maga az ünnep persze nagyon szép volt, sőt olykor megható. Nem vagyok egy érzelgős típus, de belátom
szükség van erre is. Megtisztelő volt, hogy meghívtak engem is.
Rigmányi Lajos: Ez az alkalom egy pillanatképe volt annak az eltelt időnek, aminek ki
régebb ki rövidebb ideje részese. Feladat és felelősség ennek részese lenni gyerekként
(köszönet a szülőknek), felnőttként, oktatóként, vezetőként, fenntartóként.
Sándor Csaba: Büszke vagyok, hogy részese lehettem közösségük életének néhány éven
át. Hogyha két életem lenne, egyiket biztosan kizárólag Gyergyóremetének szentelném.
Érdemes.
« Az interjút készítette: BARABÁS ZSÓFIA és PORTIK-BAKAI ÁDÁM
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Táncos december
Egy igazán mozgalmas decembert tudhatnak magukénak az
IndepenDance Táncegyesület táncosai. A táncgálára való készülődést megszakította két táncverseny is, amelyek december 8-án
és 9-én voltak megszervezve Újfehértón, illetve Tiszavasváriban.
A versenyeken 28 táncos vett részt.
Mindkét versenyen kiválóan teljesítettek a gyerekek és mindig
elcsodálkozom, hogy egy ilyen fárasztó, hosszú utazást követően,
egy ilyen verseny alkalmával – izgulás, várakozás, versenytársak
– mégis milyen magas színvonalat hoznak. Szeretem az ilyen
alkalmakat, mert sokszor itt csillan fel egy-egy gyerek tehetsége.
A versenyzés olyan erőket és energiákat ad és szabadít fel, amit
későbbiekben nagyon eredményesen lehet kamatoztatni.
A versenyhétvége legjobb eredménye a gyerek - hip-hop kategóriában született nálunk, kategória legjobbjai lettünk, amire nagyon büszke vagyok, hisz a csapatban voltak olyan táncosok is,
akik életük első táncversenyén vettek részt.
Hazaérkezés után nem sokat pihentünk, hisz már két hetünk sem
volt a karácsonyi gáláig. Elkezdődtek a főpróbák, a pontosítások,
a fennmaradt apró hibák javítása. Több mint 90 táncos készült
szívvel - lélekkel erre a bemutatóra, ezekből majdnem 20 táncos
októberben kezdett az egyesületnél táncolni. Szóval mindenkinek
megvolt a maga kis teljesítésre váró kihívása. Hogy sikerült-e?
Én úgy gondolom, hogy idén sikerült a legjobban!
Meg szeretném köszönni mindenkinek, aki segített, abban,
hogy december 23-án „Angyalok között” ünnepelhessünk együtt.
Köszönöm a ditrói és remetei nagylányaimnak, kiemelkedően
Csortán Mercédesznek és Fórika Szimonettának, hogy igyekeztek mindenben segíteni és megkönnyíteni a munkám ebben a
csodálatos időszakban. Nem utolsó sorban pedig köszönöm a
szülőknek, akik támogatják a gyerekeiket, anyagi hátteret biztosítva a versenyeknek – fellépéseknek, hogy mindig egyre jobban
teljesíthessünk.

« Pillanatképek az Angyalok között című karácsonyi műsorból.
Zárásképp álljon egy idézet, amely tánctermünkben is bíztatja
a gyerekeket: „Nem próbálok másoknál jobban táncolni. Csak
magamnál jobban.” (M.N.B.) Kívánom, hogy az újévben erre
összpontosítva múljuk felül önmagunkat!
« NAGY ANITA, IndepenDance Táncegyesület

ségéhez szükséges fejlesztő eszközök beszerzését.
Fejlesztésük felelősségteljes feladat, és
„Az összefogás, az adakozás nem csak igyekszünk olyan tevékenységeket biztosítani, hogy fejlődésük biztosítva legyen.
másoknak szóló jó cselekedet, hanem
Célunk a csoport családiasságának, derűs,
szívbéli, őszinte öröm is mindenkinek.”
szeretetteljes légkörének megőrzése.
Az Együtt a Jövőnkért Egyesülethez
Az adventi vásárra való készülés a csotartozó speciális csoport pedagógusai, taport
életében az egész tanévet kitölti, mivel
nulói és fiataljai, idén ötödik alkalommal
szerveztők meg az immár hagyományossá már a tavaszi és nyári kirándulásaink alkalmával gyűjtögetjük az adventi koszorúra
vált adventi vásárt, azzal a céllal, hogy a
felkerült díszeket (moha, toboz). Tanévlakosok anyagi támogatásával segíteni
kezdéskor a gyermekek hozzák a nyáron
tudják a csoportban ellátott fiatalok és
gyermekek fejlődéséhez, oktató tevékeny- szárított kincseket (különböző gyümölcsmagok), majd együtt közös munkával készítjük a kreatív, ötletgazdag eszközeinket.
A csoport bevételének egyik legjelentősebb forrása az adventi vásár. A vásár
megszervezése és sikere a csoportba járó
gyermekek szüleinek összefogásával, lelkes munkájukkal valósulhatott meg. Köszönjük mindenki munkáját!
Továbbá itt szeretnénk megköszönni
azoknak
a tiszta szívű remetei lakosoknak
« Készülnek a karácsonyi ajtódíszek alapjai.

ADAKOZÁS

« Fakorongok csiszolása. Készülődés az adventi vásárra.
a támogatását, akik vásárlásukkal, adományaikkal, gyarapítják évről- évre bevételeinket.
« Angi Mária-Magdolna gyógypedagógus,
Laczkó Csilla pszichológus és a gyermekek
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Versenyzéssel feltöltődve
Újrakezdés. Ez jellemezte az idei év októberét a Step Dance
Sportklubnál, hisz sok év kihagyás után újra elmentünk megmérettetni magunkat, egy verseny keretén belül.
Volt időszak, amikor számunkra a hétvégék egyet jelentettek a
versenyekkel. A 2000-es évektől több, mint egy évtizedig jártunk
rendszeresen versenyekre, belföldön és külföldön egyaránt.
Több, mint 500 aranyérmet nyertünk összesen. Egyre nívósabb
és egyre nagyobb kategóriákba kerültünk, de mindig megálltuk a
helyünket, rengeteg országos- és nemzetközi bajnoki címet szerzett a csapat.
Viszont, ahogy telt az idő, egyre több felkészülést igényeltünk
és egyre jobb edzőkkel kellet eddzünk, volt hogy a világranglista
legjobbjaival (Giordano Vanone, Olga & Ralph Muller, Mauritio
Vescovo) tanultunk.
Ez a fajta szórakozás anyagilag is egyre nagyobb befektetést
igényelt, így sokan lemorzsolódtak. Időről időre kevesebben let-

« A siker öröme. Sok év kihagyás után megméretette magát a Step Dance Sportklub.

tünk, így arra az elhatározásra jutottunk, hogy hagyjuk a versenyzést és egy olyanfajta megoldást teremtünk, hogy mindenki megtudja engedni magának. Így jött létre a Step Dance SK mai formája, ahol a díszlettől, a ruhákig, mindent mi oldunk meg a táncosainknak, annak érdekében, hogy bárkinek lehetősége legyen a
táncra és ne okozzon anyagi nehézségeket. Még az órák is kevesebbe kerültek a Gyergyóremete Önkormányzatának anyagi segítsége következtében.
Viszont idén mégis úgy döntöttünk, hogy csak elmegyünk egy
versenyre, hogy lássunk, mit is tudunk. A választásunk a 2018.
november 18.-án, Debrecenben megrendezett Dance Stage nevű
Nemzetközi Minősítő és Díjkiosztó Táncművészeti Versenyre
esett.
Több kategóriában lehetett indulni, ahol bronz, ezüst, arany és
kiemelt arany minősítést kaphatott a koreográfia valamint kategóriákon belül lehetett egy első helyet is elérni. Ezen felül volt
még egy díj, a legmagasabb díj, amit kategóriától függetlenül
lehetett megnyerni azoknak, akik a táncaiknak még egy meghatározott témát is adtak.
Több, mint 150 csapat és egyéni produkció indult a versenyen.
Mi csak egy csapattal neveztünk be, egyelőre, hogy lássuk, hogy
is működik ez a megmérettetés. Ebben a kis válogatott csapatban
a gyergyóremeteieket Kozma Dalma Edina képviselte.
Mindenki nagyon izgatott volt, de a lányok kemény munkája
és Páll Gabriella koreográfus szaktudása meghozta a várt eredményt.
Nem csak a kiemelt arany minősítést kapta meg a produkciónk, de még a modern tánc kategória legjobb táncosainak járó
első helyezést is megnyerte a csapat, de az igazán nagy öröm
csak ezután jött, ugyanis a verseny fődíját is ez a kis csapat hozta
el annak ellenére, hogy csak egy produkcióval és először voltunk
ezen a versenyen. A boldogság leírhatatlan volt.
De nem pihenünk, hisz az új évben még több és még nívósabb
versenyeken fogjuk megmérettetni magunkat, hogy meglássuk
mire is képesek a gyergyói és remetei táncosok!
« PÁLL ISTVÁN, Step Dance Sportklub

Őszi idényt zártak a nagy teremfocisaink
Ennél élesebb és paprikásabb finálét nem is kell kitalálni,
mint amilyenre a Gyergyószentmiklósi Inter és a Gyergyóremetei Kereszthegy SK párharca sikeredett a 2018-as teremfociév
zárásaként.
A Román Labdarúgó Szövetség által szervezett, a Liga 2
égisze alatt zajló 2018-2019-es szezon teremlabdarúgó bajnokságában a Gyergyóremetei Kereszthegy SK tisztességesen helytállt. Ezt talán még túl is szárnyalta szurkoló tábora, mert hazai
mérkőzéseiken szinte mindig megtelt a sportcsarnokunk lelátója
és ha kikapott, mert erősebb vagy netalán gyengébb napot fogtak
ki fiaink, akkor sem hagyták cserbe csapatukat, hanem végig
kitartottak mellettük.
A fent említett mérkőzésnek az volt a tétje, hogy Gyergyószentmiklós csapata még jobban leszakad-e tőlünk vagy felzárkózik mögénk egy pontra megközelítve. Tehát érthető volt, hogy
nagyon készült mindkét csapat.
Ezt a meccset már hazavitték Gyergyószentmiklósra és eddigi mérkőzéseiktől eltérően, ezt nem Szárhegyen játszották.
A Kereszthegy szurkolótábora sem hagyta magára csapatát,
ugyanis egy közel 50 fős csoport ment bíztatni, nem egyszer
elnyomva a helyi szurkolók hangját.

Aztán elkezdődött maga a foci is és minden a mi szájunk íze
szerint alakult. Azonban a félidő végére egy 3 perces rövidzárlat
szétszedte rózsaszín álmainkat. Ami addig összejött az a múlté
lett és rendre potyogtak a gólok a mi kapunkba. Néha mi is válaszoltunk, de ez nem volt elég a meccs szorosabbá tételéhez.
A második félidőben sem javultak a dolgok, így aztán nyertek a
hazaiak 4-9 arányban és reménykedve várják a tavaszi folytatást,
akármint mi, ám amíg ők a 7. helyről, addig mi a 6-ról.
A mérkőzés végén volt egy sportszerűtlen megnyilvánulás is
egy remetei szurkoló részéről, amiért ezúttal is elnézést kérünk
(ezt megtette ő maga is a megfelelő fórumon).
Zárjuk az évet inkább egy beszédes észrevétellel. Minden
hazai mérkőzés végén, ha nyertünk, ha veszítettünk az ellenfél
csapata oda jött a lelátó elé és megtapsolta a gyergyóremetei
közönséget. Erre büszkék lehetünk. Hajrá, Kereszthegy SK!
Hajrá, Gyergyóremete!
Külön köszönet Pál Nándornak, aki nagyon sok energiát fektetett bele abba, hogy Gyergyóremetét a romániai labdarúgás
térképén jegyezzék felnőtt és ifjúsági bajnokságok szinten is.
Bakai
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Békesség e háznak!

ANYAKÖNYV

ANEKDOTA

Születés

Két székely beszélget. Mondja az egyik:
- Te koma, miért nincs rajtad sapka?!
- Hát, szomszéd, a balesetem óta nem hordok
sapkát!
- Milyen baleset? - csodálkozik a szomszéd.
- Múltkor megkínáltak pálinkával, de nem hallottam meg.

Miről is van szó? Általában Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka,
(helyi hagyománytól is függ), amely a 15.
századtól kialakult szokás. A házszentelés
szertartása során a pap az újonnan megáldott
szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat;
megáldja a benne lakókat, dolgozókat. SzoNász
kás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírAlbert Elemér és
ják az évszámot és a népi értelmezés szerint
Demeter Adél Éva
a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B
Gyász
+ 19. Az eredeti értelmezés szerint a három
Fehér Károly 1939
betű a latin áldásformula kezdőbetűi:
Pál Teréz1959
Christus Mansionem Benedicat („Krisztus
Portik- Mester Ilona1951
áldja meg e házat”).
A házszentelésnél a pap és a ház lakói
Ferencz Sándor 1958
közösen imádkoznak, és kérik Isten oltalmát
Albert Anna1943
a család minden tagjára és minden tulajdoA 2018-as anyakönyvi adatok
nukra. Egyáltalán nem régi babona, hiszen
a hivatali nyilvántartás szerint:
ma is nagyon sok család évente kéri házának
64 megszületett gyermek
megáldását. Igen, tulajdonképpen a ház
MEGÁLDÁSRÓL kell beszélni.
34 házasságkötés
Mit jelent maga az „áldás” szó?
73 elhalálozás
Az áldás a latin „benedictio” szóból ered,
ami annyit jelent: jót mondani. Nem egysze« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal
rűen jókívánságról van itt szó, hanem a pap
Krisztusnak, az Isten Fiának nevében mond
áldó, mintegy a testi-lelki jót megteremtő
szavakat. A papszentelés révén Krisztus különleges módon jelen van a pap személyéGyergyóremete község
ben, amikor az megáld embereket, házakat
havonta megjelenő lapja
és más tárgyakat.
Kiadó
Ha egyszer már járt nálunk pap, és
megáldotta
a házat, meg kell azt évente
Gyergyóremete
ismételni?- tesszük fel a kérdést.
Önkormányzata és
Igen, mindenképpen érdemes. A gonosz
Polgármesteri Hivatala
« Advent IV. vasárnapján közös karácsonyfa-díszítésre és angyalkodásra
lélek ereje ugyanis a ház lakóinak minden
hívtuk a gyerekeket. A gyergyói Vöröskereszttel együttműködve a meglepe- egyes bűne által erősödik. Az emberi szabad
Szerkesztőségi tagok:
tés örömével hatott az Angyalok játéka akció.
akaratnak a bűnre mondott „igen”-je egyBarabás Zsófia
szersmind felhatalmazás a gonosz léleknek,
Laczkó-Margit Hajnal
hogy kifejtse ott tevékenységét, és fokozatoUDJA E HOGY
Portik-Bakai Ádám
san, lehetőleg végleg elszakítsa az embereket
Fotó:
Istentől, életük forrásától és céljától. Ahhoz
- 1906. augusztusában a Madéfalva –
Portik-Bakai Ádám
Gyergyószentmiklós vasútvonal építésén pedig nem fér kétség, hogy mindnyájan vétBalázs László
kezünk.
dolgozó szarajevói (Bosznia„Áldd meg Mindenható Isten ezt a házat
Nyomda
Hercegovina) munkásokat székely legé- és családot! Hogy legyen benne egészség,
F&F INTERNATIONAL Kft. nyek megverték, mert nem tudtak magyajóság, türelem, egyetértés, Isten törvényeiA szerkesztői jog fenntartva! rul. Egy közülük meg is halt. “Magyar
nek tisztelete, egymás tisztelete és elfogadáA megjelent cikkek tartalmáért
földre mertél jönni, most itt eszed meg
sa, lelki megnyugvás, hit, remény, szeretet
az aláíró személy felelős!
utolsó kenyeredet ” kiáltották.
és hálaadás az Istennek. És add, hogy ez az
Kövessék a facebook/
- A budapesti József Főherceg Szanatóri- áldás megmaradjon e házon. Krisztus a mi
gyergyoremete oldalt.
um Egyesület minden évben díjazta vár- Urunk által. Ámen”
Az újság a község honlapján, megyénként a karitatív tevékenységben
Azt kérem, hogy az új esztendő minden
www.gyergyoremete.ro
napját
kísérje Isten segítsége és áldása!
élenjáró hölgyeket.
oldalon is olvasható.
« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE
« LŐRINCZ BARNABÁS tisztelendő úr
Péter Alfonz
Péter Bíborka
Borbély Zselyke
György Bence
Portik József Richárd

Képes Vagyok

T

- ,

?

