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 Gyergyóremetei 

ELŐ 

« 2020. szeptember 5-én került sor az erdei út avató ünnepségére.  

« Az út avató ünnepség alkalmával ízletes ételek 

közül választhattak a résztvevők. 

Erdei út avató ünnepségre hívta a 
lakosságot Gyergyóremete Önkor-
mányzata 2020. szeptember 5-én, a Dá-
vitoké düllő felső felébe.  

Mivel a helyszín távol esik a telepü-
léstől így autóval, illetve kerékpárral 
lehetett megközelíteni a helyszínt. Ez 
azonban nem okozott gondot, mert 
közel 40 kerékpárt és több mint100 
gépjárművet vettek igénybe a kilátoga-
tók.  

A kerékpárosok számára egy másik 
útvonal volt kijelölve, mint az autósok-
nak, hogy egyuttal ezzel is biztonságo-
sabb, zökkenőmentesebb, illetve nem 
utolsó sorban pormentesebb sportolási 
lehetőséget biztosítsunk számukra. 

A helyszínen már főttek a finom ét-
kek és a kellemes illat, illetve a Gyer-
gyóremetei Felnőtt Fúvószenekar zené-
je fogadta az érkező falustársakat. 

A helyszín megválasztása jobb nem 
is lehetett volna ugyanis nemcsak szü-
lőfalunk látványa nyújtott egyedi szép-
séget, hanem az egész Gyergyó meden-

cét láthattuk madártávlatból.  
A megnyitó előtti percekben II. 

Gyergyóremetei Citeratábor résztvevői-
nek és oktatóinak köszönhetően egy 
szép gyergyói népdalcsokorral lett 
szebb a nap és a „gyergyószéki 12 
medve” is élőben hallgathatta az őket is 
megemlítő citerazene kiséretében fel-
csendülő népdalt.  

A hivatalos megnyitó után kivonul-
tunk az avatandó út legközelebbi pont-
jához, ahol ezalkalommal is nem szala-
got vágtunk, hanem egy fát fűrészeltek 
a meghívottak. 

Miután a plébános úr megáldotta az 
újonnal átadott utat a himnuszok el-
éneklésével zárult az ünnepség. 

Az út avató után kezdetét vette a 
szórakozás és az ebéd elfogyasztása, 
ahol finomabbnál-finomabb étkek kö-
zött lehetett választani a résztvevőknek, 
ami a támogatók és szervezők ajándéka 
volt. 

(Folytatás a 4. oldalon)  

ÚJABB ERDEI ÚT AVATÓ ÜNNEPSÉG 
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Októberi események  
 
 

Könyvbemutató 
2020. október 8-án, csütörtökön este 18 
órától a szervezők bemutatják a Gyer-
gyói Szemle című folyóírat legfrisebb 

számát.  
Helyszín, a Balás Gábor Művelődési 

Ház. 
 

Kiállítás megnyitó 
2020. október 9-én, pénteken este 6 órá-
tól, a Székelyföld Napok keretében lesz 
a Hargitai Szalon képkiállításának meg-

nyitója. 
Helyszín, Gyergyóremete Községházá-

nak Tanácsterme. 
 

A Nagyvilág Gyergyóremetén 
2020. október 14-én, szerdán este 6 

órától vetítéssel egybekötött úti 
beszámolót tart Albert Emőke.  

Helyszín a Balás Gábor Művelődési 
Ház. 

 
 

Kamarazene hangverseny 
2020. október 17-én, szombaton este 18 
órától kamarazene hangversenyt hallha-

tunk az Amabile Trio előadásában. 
Előadók: Péter Ernő - hegedű, Siklódi 

Emese – fuvola, Polgár Szabolcs – zon-
gora. 

Jegyek ára gyerekeknek, nyugdíjasok-
nak 5 lej, másoknak 10 lej. 

Helyszín, a Balás Gábor Művelődési 
Ház. 

 
 
 
 

40 évesek kortárstalálkozója 
2020. október 31-én, szombaton tartják 

az 1980-ban születettek, 40 éves kortárs-
találkozójukat. 

Ünnepi szentmise 17 órától lesz. 
 

 
 
 

Hargita nemzeti székely népi együt-
tes vendégszereplése 

2020. október 31-én, szombaton 19 órá-
tól  

Ékes Gyergyó című  műsorát. 
Helyszín, a Balás Gábor Művelődési 

Ház. 
Jegyek ára: 15 lej illetve 25 lej. Elővé-

telben: 10 lej illetve 20 lej. 
Figyelem! A vírushelyzet miatt a jegyek 

száma korlátozott! 
 
 
 

FIGYELEM! 
 

Rendezvényeinken a távolság betartása 
és a maszk viselete az épületben való 

tartózkodás ideje alatt kötelező! 

Az elmúlt néhány hónapban és jelenleg is több munkacsoport dolgozik a 
Cesar program keretén belül kibocsájtott beltelki telekkönyvek feldolgozá-
sával és kiosztásával.  

Első körben két munkatársunk utcánként felkeres minden családot és 
nyilvántartásba veszi az ingatlanokat. Egy másik csoportban a beltelkek 
tulajdonosait értesítjük és hívjuk a telekkönyvek átvételére. A harmadik 
csoport feldolgozza a mezőgazdasági regiszterbe bevezeti és az adónyilván-
tartóban is módosításokat végez.  

Fontos, hogy megjelenjen minden tulajdonos, mert térítésmentesen csak 
ebben az esztendőben van lehetőség módosításokat eszközölni! 
2021. januárjától minden egyes módosításért fizetni kell! 

Azt tapasztaljuk, hogy közömbösen és érdektelenül viszonyulnak egye-
sek ehhez. Értesítőt küldünk, rugalmasak vagyunk, ezért arra kérünk min-
denkit, hogy vegyék a fáradtságot és jöjjenek, áldozzanak az idejükből és 
vigyék el a telekkönyveiket. Mindenkit hívunk, azért, hogy leellenőrizzünk 
minden telekkönyvet. Azok is jöjjenek, akik rendelkeztek a Cesar program 
előtt telekkönyvvel, mert a község belterületén újra számoztak minden te-
lekkönyvet. 

 Fontos! Értesítőt kap, jön a kért időpontra. Amennyiben minden rend-
ben van, kitöltünk ehy nyilatkozatot és elviheti a telekkönyvét. Ha több bel-
területtel rendelkezik egyszerre elviheti mindenik telekkönyvet. Abban az 
esetben, ha hibás a telekkönyv, kérését kitöltjük és visszaküldjük javításra 
és ezt követően egy hónap múlva elviheti a telekkönyvét, mindezt térítés-
mentesen. 

Értesítsék idegenben élő rokonaikat, szomszédaikat, hogy mindenki idő-
ben megkaphassa telekkönyvét! 

Kérjük jöjjenek és éljenek a lehetőséggel! 

CESAR PROGRAM, TELEKKÖNYVEK 

« LACZKÓ MARGIT-HAJNAL 

Értesítjük és felhívjuk azon gazdák figyelmét, akik területalapú támoga-
tással rendelkeznek a 2020-as esztendőben és nincs állatuk, jöjjenek és 
váltsák ki a termelői könyveket és számoljanak el a szénával. 

Azon gazdák, akik rendelkeznek állattal, de nem elégséges a gyepterüle-
tek lefödéséhez nyilatkozatot kell letegyenek a széna tárolásáról . 

Mindkét esetben az APIA gyergyószentmiklósi kirendeltségén kell lete-

gyék irataikat 2020. október 15-ig. 

GAZDÁK FIGYELMÉBE! 

Az óvintézkedéseket betartva, zavartalanul zajlottak a helyhatósági 
választások szeptember 27-én. A részvételi arány község szinten 
52,50%, szavazókörzetekre bontva: Csutakfalván 53,77 %, Alszegben 
51,63%, Központon 54,35 és Tulamaroson 50,20% volt. A szavazatok 
megoszlása a következőképpen alakult: Polgármester 2604 szavazat, 
Helyi tanács 2626 szavazat, Megyei tanács (RMDSZ) 2272, Megyei 
tanács (EMSZ) 142 szavazat, Megyei tanácselnök (RMDSZ) 2354, 
Megyei tanácselnök (EMSZ) 202 szavazat. 

A szavazókörzetek munkálatait a szavazókörzet elnöke és helyette-
se, valamint pártok által kinevezett személyek végezték. Sokak cso-
dálkozására igy történhetet meg, hogy a helyi RMDSZ szervezet által 
kinevezett személyeken kívül az EMSZ küldöttje mellett az USR -
PLUS politikai párt részéről is tevékenykedett egy-egy remetei párt-
tag. 

Tisztelettel köszönünk minden érvényes szavazatot a remetei sza-
vazópolgároknak.  

 A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOKRÓL 

« PÁL GIZELLA községi jegyză 
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Egy olyan kérdés, amit március óta fel sem tehettünk, 
mert nem lehetett megtartani azon alkalmakat, ahol termé-
szetes dolog az öröm, ölelkezés, puszi, vagy a tánc. 

A kilátástalan helyzet ellenére az ember tervez és tenni 
akar, átütemezi az esküvőket, elhalasztja a kicsengetése-
ket, kevesebb létszámmal keresztel.  

A hosszú éveken, évtizedeken keresztül kialakult szo-
kásokat változtatták meg egyik napról a másikra.  

A változás biztos, életünk több területén érezhetjük, 
már csak meg kell szokni, együtt kell vele élni, de vannak 
olyan kérések, amiket nehéz maradéktalanul teljesíteni. 

Az iskolai keretek közt tartott néptáncórák a távolság-
tartás miatt kihívás elé állítottak. Az eddigi rutint, a meg-
szokásaimat kellett megváltoztassam. Furcsán néztek a 
harmadik, illetve negyedik osztályosok, mikor a néptánc 
órára kértem a füzetet és ceruzát. Csárdás helyett a zenei 
alapokat beszéljük át és egy mozgás lejegyző rendszer, a 

táncjelírás segítségével értelmezzük a mozdulatok külön-
böző elemeit. Biztos vagyok, hogy ezek az elméleti infor-
mációk hasznosak, ezek ismeretében másként gondolunk 
a „parasztos” néptáncra. 

Mindenre van megoldás, de hogy mennyire jó vagy 

rossz az nem egyértelmű! Ehhez hasonló gondolatok fog-

lalkoztatnak, amikor a délutáni néptáncoktatás, a Sirülő 

tánccsoportok próbái, próbahelyszínei kerülnek mérlege-

lés alá. Ne csináljunk semmit, mert most ezt tanácsos ten-

ni, vagy a józanészre hallgatva, egymásra jobban odafi-

gyelve legyünk társas lények? Eddig is és ezután is min-

denkinek az egészsége volt az, ami felett csakis saját ma-

ga rendelkezhetett. Ezt a felelősségérzetet tiszteletben 

tartva és erősítve tartjuk a Sirülő tánccsoportok próbáit.  

« RIGMÁNYI LAJOS néptáncoktató 

    Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett 13 tábornokra 
emlékezünk, akik megmutatták hogyan tudnak a magyar 
szabadságért nemcsak harcolni, hanem komoly, katonaként 
méltósággal meghalni is. 
     1849. szept. 22-től Julius von Haynau táborszernagy sza-
badkezet kapott a császártól, a megtorlásra, amelynek célja a 
magyar katonai és politikai vezetés megsemmisítése volt. 
Haynau, aki még 2011-ig Sztálinnal Budapest díszpolgára 
volt, kegyetlen bosszúhadjáratot indított a szabadságharc 
résztvevői vagy szimpatizánsai ellen. A 400 halálos ítéletből 
120-at végrehajtottak. Mintegy 24000-re becsülik a börtön-
büntetések, megkínzások, vagyonelkobzások, bekísérések 
számát. A szabadságharc 53 tábornokából 13-at Aradon ki-
végeztek. Golyó általi halálra ítélték és az aradi vár déli ár-
kába agyonlőtték DESSWFFY Arisztidet, a váci csata hősét. 
Az örmény származású LÁZÁR Vilmost (ő csak ezredes 
volt), SCHWEIDEL Józsefet, a kormány mindenkori hely-
őrségének parancsnokát, ugyancsak az örmény származású, 
temesvári KISS Ernő huszárparancsnokot. Kiss Ernő a kar-
jába és vállába kapott találatot, tehát nem volt halálos. Jog 
szerint ilyen esetben az elítéltnek meg kellett volna kegyel-
mezni. A kivégzést irányító cseh Tichy őrnagy ekkor intett 
egyik katonájának, aki a földön fetrengő tábornokot agyon-
lőtte. A foglár a kivégzés előtt németül mindenik elítéltre 
kegyelmet kért ( Ich bitte um Pardon), amelyre Tichy vála-
szolt: Istennél a kegyelem (Bei Gott ist Pardon!). 
     A kötél általi halálra ítéltek gyászmenete valamivel 7 óra 
után indult az újaradi országúthoz közel levő Maros-melletti 
mezőn a vesztőhelyre. A szerb Damjanich Jánost törött lába 
miatt a vár szemétszállító szekerén vitték. A színhelyen az 
elítéltek együtt imádkoztak, majd a foglár megismételte a 
szokásos kegyelemkéréseket, Tichy őrnagy pedig zengte: 
Istennél a kegyelem. Elsőnek az isaszegi csata vitéz hadosz-
tályparancsnokát PÖLTENBERG Ernőt akasztották fel, utá-
na TÖRÖK Ignácot, aki nemcsak nagyszerű katonai stratéga 
volt, hanem kiváló hadmérnök is. Őt követte LAHNER 
György és a horvát származású KNEIZICH Károly. Ötödik-
nek a húszárkapitányból lett tábornok, a váradi NAGY 

SÁNDOR József, aki így szólt a hadbírók felé: „ma nekem, 
holnap nektek”. Következett LEININGEN WESTERBURG 
Károly. Ő volt a legfiatalabb, 31 éves. Ősrégi német család 
sarja, rokonságba állott az angol királyi családdal. Így meg-
menekülhetett volna, de vállalta a sorsközösséget a társaival. 
AULICH Lajos következett. Buda visszafoglalásakor kato-
náival először ő jutott be a várba. Később hadügyminiszter. 
Nyolcadikként került sor a legvitézebb aradi vértanúra, 
DAMJANICH Jánosra. Törött lábával e szavakkal szállt le a 
szekérről és vánszorgott az akasztófához: „már azt gondol-
tam én leszek az utolsó, pedig a csatákban mindig első vol-
tam”. Nem véletlenül került sor utolsónak a szolnoki csata 
hősére, gróf VÉCSEY Károlyra. Apja, a császárhű Vécsey 
Ágoston tábornok intézte így Bécsben, hogy a „lázadókhoz” 
pártolt fia végig nézze társainak haláltusáját. Már mindenki 
halott volt, odament Damjanichhoz és megcsókolta a kezét, 
majd az akasztófához állott. A látvány hatására az őrséget 
biztosító osztrák katonák könnyeztek. 
      Milyen volt a halálra ítéltek utolsó éjszakája? A melléjük 
rendelt papok és lelkészek beszámolóiból tudjuk, hogy nagy 
nyugalommal és méltósággal várták a hajnalt, ami nekik 
nem a fényt, hanem a halált hozta el. Damjanich János go-
rombán kiutasította cellájából az ortodox pópát, amiért a 
szerbek a szabadságukért felkelő magyarok ellen fordultak. 
Sujánszky minorita szerzetesnek gyónt meg, majd felvette a 
katolikus vallást. Aulich Lajos Horatius római költő verseit 
olvasta. Török Ignác Vauban francia hadmérnök várerődítési 
könyvét forgatta. Lahner György fuvoláján játszott: Doniz-
zetti Lammermoori Luciajaból a haldokló Edgár áriáját fújta. 
Mások búcsúleveleket írtak szeretteiknek. Egyedül Schwe-
idel József járkált idegesen a cellájában. Úgyanis, nem en-
gedték meg, hogy a közeli zárkába raboskodó fiától, Schwe-
idel Béla századostól végső búcsút vegyen. (Ő 18 év börtönt 
kapott) 
     Ezen a napon Arad városára rátelepedett a gyász és a 
döbbenet. Az üzletek nem nyitottak ki. Emberek az utcákon 
nem járkáltak. A kapukat bezárták, az ablakokat lesötétítet-
ték. 

Szabad lesz egy táncra? 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

„ ISTENNÉL A KEGYELEM” 
Az aradi vértanúkra emlékezve 
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(folytatás az első oldalról) 
 

Ez alkalommal mindenki jóllakhatott és talán még 
azok is megszegték saját törvényüket, akik fogyókú-
rás időszakban voltak. 

Az ebéd ideje alatt ismét a fúvósók vették át a sze-
repet jó hangulatot biztosítva, majd előkerültek a né-
pi hangszerek is, amelyeknek a hangja jobban illik a 

székely ember mulatságához. 

S hogy az étel nehogy nagyon megfeküdje a 
gyomrunkat, a túrázni vágyók két csoportban is lehe-
tőséget kaptak erre. A gyerekek csoportja egy rövi-
debb úton égethette a fölösleges zsírt, míg a felnőttek 
a Kecskekő meglátogatását tűzték ki célul. 

Ezzel egyidőben gyerekprogramok és játékok is 
zajlottak. Nagy népszerűségnek örvendett a 
„gumicsizma dobó verseny”, ahol a kategóriák győz-
tese elvihette a verseny tárgyát. 
 
 
 
 
 

Ostoros ügyességi verseny zárta a sort, majd mu-
latozás és szórakozással ért véget a nap.  
Voltak, akik csak a sörcsap és az üllőhelye közti tá-
volságot vállalták be túrázni és nem is egyszer, de 
örömünkre nem történt semmi rendbontás. 

S talán szemetelés szempontjából is dicséretet ér-
demel a több száz résztvevő, mert a helyszín vi-
szonylag tisztán maradt. 

Európai Uniós pályázatból elkészített18 km erdei 
utat építtettünk, 8.073.144 lej értékben.  

Ennek viszont csak akkor van értelme, ha azt sajá-
tunkként kezeljük és úgy járunk rajta, hogy a követ-
kező nemzedék is élvezhesse hasznosságukat. 

Ez az út a többi uttal együtt ne csak fizikailag kös-
sön össze, hanem a gyergyóremetei emberek szívét 
is, hogy összefogva, még sok utat építhessünk, illet-
ve a meglévőket felújíthassuk. 

Zárásként pedig köszönet mindenkinek, aki bár-
mivel segítette ennek a rendezvénynek a létrejöttét és 
lezajlását. Hajrá Gyergyóremete! 

 
Bakai 

Újabb erdei út avató ünnepség 

« A fúvószenekar jó hangulatot biztosító zenéje.  

« Kecskekő-túra népes csapata  

 

« A gyermektúra résztvevői  

« A „gumicsizma dobáló verseny” vidám percei 
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Ki is volt ő? Népzenész, népzenekutató, népzenetanár és 
hangszerkészítő. 

Egy ember, aki így vallott magáról a közelmúltban. 
“Születtem 1963-ban Szikszón, Encsen laktam 12 éves ko-
romig, majd Miskolcon 1989-ig, azután két évig Egerben. 
Családomnak fészket Noszvajon raktam. Húsz éve itt 
élek.” 

Egy másik alkalommal ezeket a gondolatokat írta magá-
ról “Csináltam már lemezeket kérés nélkül – nem volt egy-
szerű. Idő és pénz kell hozzá a legfontosabbakon kívül, de 
ha azok megvannak (.…), az időt meg megelőlegezte, aki 
azt kiszabja. Ezeket a szavakat, akkor írta, amikor 2016 
karácsonyára elkészült a Túl a vízen című, legújabb gyer-
gyói népdalokat tartalmazó lemez. 

Ezt megelőzően 2011-ben, a Hazakísérlek című dalos-
könyv születésénél is bábáskodott, amely egy régi gyergyói 
emberekről készült, fotókkal is illusztrált daloskönyv. Na 
de térjünk vissza a közelmúltba és a jelenbe.  

Szeptember végén kaptuk a szomorú hírt, hogy Dsupin 
Pál végleg befejezte munkáit és 57 éves korában elhunyt. 
Miért, kérdezzük. Hisz még annyi munkát elszeretett volna 
végezni. Gyergyót nagyon megszerette és további gyűjtése-
ket tervezett a térség falvaiban.  

Dsupin Pál személyében a végtelenségig szerény, a ma-
gyar népzenéért minden energiáját, idejét és tudását felál-
dozó jóbarátot ismerhettem meg. 

Tavaly augusztusban, a 8. néptánctábor záróműsora al-
kalmával találkoztunk utoljára és megígérte, hogy ha hív-
juk a kilencedikre is szívesen eljön furulyát tanítani csak 
legyen, akinek. 

Igen. Ő az az ember volt, aki nem csak az anyagi oldalát 
nézte a munkának.  

Amikor nagyon kevés tanítvány jelentkezett és keve-
sebb dolga akadt a táborban, akkor a szabad idejében el-
ment valamelyik idős bácsihoz gyűjteni. Szorgosan gyűjtött 
és nem lazított. Mintha érezte volna, hogy az idővel sáfár-
kodni kell, mert rövidesen véget ér az út. 

Emlékként maradt meg az az utolsó néhány perc az 
együttlétünkből, amikor az orotvai Szőcs János bácsival 
még egy rövidet furulyáztak a művelődési ház kijáratánál a 
táborzáró gálaműsor levezetéseként. Szomorúan kell el-
higgyük és elfogadjuk, hogy ennyi volt. 

Az, Aki az időt kiszabja ezen a földön, 57 évet előlege-
zett meg számára.  

Mostantól kiszállt fizikailag körünkből, de gyűjtött nép-
dalai örökre fenn kell maradjanak és ezért most már mi 
tehetünk. Iránta való tiszteletből tovább kell vinni a kuta-
tást és vissza kell hozni elfelejtett népzenénket, -
néptáncunkat és -népdalainkat. A feltártakat meg át kell 
adni a jövő nemzedék számára is. 

Befejezésként íme Laczkó-Albert Elemér, Gyergyóreme-
te polgármesterének gondolatai a Túl a vízen című lemez 
kapcsán: “Dsupin Pali nagyon bátran közelített hozzánk. 
Nem volt finnyás. Ne akadjon fenn senki az alcímen, ami-
kor új stílusú dallamokat is hall! Olyan anyagot gyűjtött, 
dolgozott fel, hangszerelt, melyet most talált a gyergyói 
falvakban. Ezek egyik részét biztosan nem hallották száz 
évvel ezelőtt, de biztosak lehetünk, hogy száz év múlva így 
fogja hallani az utókor”. 

Nyugodjál békében Pali. Köszönjük mindazt, amit tettél 
Gyergyóremetéért és Gyergyóért.  

Bakai 

Dsupin Pál emlékére 

« Gyászjelentő 

« Dsupin Pál a Gyergyói Tánc– és Zenetáborban 
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Mi jelenti a legnagyobb kihívást a polgármesteri mun-

kában? 

A polgármesteri munka is egyre inkább változik, 

ahogy a világ körülöttünk, ahogy a törvénykezés, ahogy 

az emberek. A kihívás így sokféle, a munka jellegének 

összetettségéből fakadóan is. Kiindulási pont: hiszek-e 

abban, amit végzek? Mennyire tudom összeegyeztetni 

helyi céljainkat az érkező lehetőségekkel. Ezek hogyan 

kapcsolódnak egymáshoz? Kihívás az is, hogy a hivatali 

munkának mi a mércéje? Hol van a minimum – hol a 

maximum? Állandó küzdelem az, hogy hiába érezzük 

leterheltnek, sokat dolgozóknak magunkat, alig kapunk 

pozitív visszajelzést. Elégedetlenséggel találkozunk 

naponta, holott mindenki pozitív megerősítésre, bátorí-

tásra, motivációra vár. Ilyen külső ráhatás mögött meg-

őrizni a jó hangulatot, egyben tartani a csapatot, elég 

nagy kihívás. Lehet kételkedni, hitetlenkedni külsőleg, 

de ezt a munkát, amit a hivatalban dolgozók végeznek, 

csak pénzért nem lehet jól végezni. Itten a maximumot 

is könnyen lehet minimalizálni és fordítva. Ezért fonto-

sak a választási eredmények. Az is beszédes, hogy nincs 

kihívónk. Ez csak látszat egyszerűség, mert ilyenkor 

önmagunkkal és a közönnyel kell megküzdenünk. Sze-

rintem ezt sikerrel tettük szeptember 27-én. Úgy kam-

pányoltunk, mintha versenytársaink lennének, az ered-

ményben ez látszik: ötven százalékot meghaladta a 

részvétel és a leadott szavazatok 95%-ot meghaladóan 

támogatásunkról szóltak. Ez egy fontos visszajelzés. 

Erre lehet négy évig építeni és kell is, mert – ahogy 

mondtam – kevés pozitív visszajelzést kapunk egyéb-

ként. Változásról szóltam az előbb, ami mindig egy 

álommal kezdődik, amit, ha magunkénak érzünk, akkor 

időt, munkát, kitartást, türelmet adunk hozzá. Minden-

ből sokat, sokat.  

Kérdezgethetjük egymástól, hogy kié a feladat? A 

polgármesteré, alpolgármesteré, tanácsé, hivatalé, vala-

ki másé? Nem. A feladat egyetemes – ezért használjuk 

kommunikációnkban az együtt, a közösen, a közösség, 

a csapat stb. kifejezéseket.  

Kihívás az is, hogy milyen eszközöket választunk az 

eredmények eléréséhez. Mit tapasztalunk meg ezáltal? 

A falu lakói tettel, szóval, csenddel, kapcsolattal mind-

mind be tudnak kapcsolódni és segíteni tudnak ügyeink-

ben. Kihívás ezt megtalálni, az egyéni tehetségeket ösz-

szeadni. Ki osztozik a tervekben, ki tud lelkesedni min-

denért? Mindennek kikristályosodása sokévi munkát, 

kitartást, céltudatosságot igényel és sosincs vége. Sem-

mit nem akarok, nem is tudok elvégezni, véghez vinni 

magamban – ez egy ilyen terület. Mindenki a csapat-

hoz/közösséghez tartozik, aki osztozik az elképzelések-

ben. A hivatal nem értünk van, a község nem értünk 

van, hanem belőlünk van, ezért kifele kell irányuljunk, 

azaz a vállalt küldetésünkért vagyunk. Sokszor emlege-

tem a tanulást és a tudást. Nem elég, ha csak a saját hi-

báinkból tanulunk. Nyitottak kell legyünk, fogékonyak 

kell legyünk az újra, az innovációra. Mi soha nem má-

sokat utánoztunk/másoltunk, mi a magunk útját járjuk. 

Miért csinálja valaki azt, amit csinál? – ez a mi munka-

kultúránk része. Így minden egy-egy kihívás lesz a na-

pokban.  

Az elmúlt évek tapasztalatait összegezve, milyen változ-

tatásokat kíván eszközölni? 

A változás, a változtatás, alkalmazkodás is állandó 

feladat, e nélkül nem lehet megmaradni, nem lehet ver-

senyképes lenni. A valahonnan valahová való eljutás 

változást jelent. Nekem, mint vezetőnek ezt láttatnom 

kell, el kell fogadtatnom és meg kell nyernem ehhez a 

kisebb-nagyobb közösséget, lehetőleg mindenkit, aki 

érintve van. Fel kell tudjam mutatni, hogy hova jutunk 

el, kivel, mennyi idő alatt, mennyi pénzből és az miért 

lesz jó. A változás mindig ellenzőket is jelent. Őket is, 

szeretettel fordulva hozzájuk, próbálom meggyőzni. 

Kérem, hogy együtt dolgozzunk, de csak az ők elvárá-

saiknak nem felelhetek meg, mert a többség akaratát 

kell kövessük. Máskor meg pont fordítva, a többséget 

kell megnyerni, meggyőzni. A vezető ezt is fel kell tud-

ja vállalni, kockáztatnia kell. A választók bizalma is 

erről szól. Így aztán van, aki fél, van, aki dühös, egyéb 

jelentéstartalmakat ad a tényeknek, de én nem akarok 

azokra fókuszálni. Különbséget teszek a panaszok, a 

visszajelzések között. Nem tagadom, mindenkit meg-

hallgatok, lehet, hogy igaza van. Azonban, ha a közös-

ségi érvet és indokot, célt nem támogatja, akkor kevés-

bé veszem figyelembe véleményét.  

Sem a tanácsban, sem a polgármesteri hivatalban so-

ha nem voltak elsődlegesek a személyes preferenciák. A 

munkában azokra koncentrálok, azokat mozgósítom, 

akinek a közösségi érdeket, a közösségi érvelést nem 

kell erőfeszítéssel érvényre juttatni. Ezekkel a gondola-

tokkal nem akarom megkerülni a konkrét választ, csu-

pán addig nem hozakodom elő azzal, ameddig az ön-

kormányzati tagokkal és munkatársakkal meg nem álla-

podunk ezekben. Nem szeretném, ha innen értesülnének 

arról, amit közösen kell megalkossunk. Biztosítom a 

remeteieket, hogy mindenről időben tudni, hallani fog-

nak.  

 

 

 

(Folytatás a 7. oldalon) 

Interjú Laczkó-Albert Elemér polgármesterrel 
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« Az interjút NAGY-MENYHÁRT SZIDÓNIA készítette 

(Folytatás a 6. oldalról) 

Van-e Önben elégedetlenség az elmúlt évek megvalósí-

tásai, illetve meg nem valósításai kapcsán?  

Óvnom kell magam, hogy ne csupán az elégedetlen-

ség jöjjön felszínre belőlem. Óriási feszültség munkál 

bennem, mert nincs tudásunk arról a világról, ami fele 

tartunk, miközben mi alakítjuk azt.  

Ha mi csak az állagmegőrzésre törekszünk, az önma-

gában ártalmas lenne. Sem humán, sem anyagi értelem-

ben nem lehet ez a célunk. Egyszerre kell gondoskodni 

és gyarapodni, lehetőleg mindenben.  

Sokfajta tudásra van ebben a munkában szükség. Ki-

zárt, hogy egyetlen ember birtoka, sajátja legyen. Ezért 

is kell a csapat, a megosztott felelősség, mert senkinek 

nincs mindig igaza. Az elégedettségem és az elégedet-

lenségem mindig ezen mezők között mozog. Az egyen-

súlyt megtalálni, megteremteni nehéz, ez is egy kihívás. 

Tanulni és dolgozni – soha nem szabad abba hagyni. 

Akivel együtt dolgozom, ahogyan önmagam fele is, 

alapelvárás, hogy tanulóképes legyen. Jó lenne kiter-

jeszteni ezt a gondolatot a következő időkben a remetei 

emberre, az egész közösségre: hozzuk ki a legjobbat 

magunkból.  

Melyek voltak a választási program prioritásai, amelyek 

meghatározzák a következő négy évet? 

A következő négy év hívószavai, mint prioritások, 

benne vannak a minden háztartásba eljuttatott program-

füzetünkben. Hangsúlyozom, ezek hívószavak, melyek 

mögé tartalmat rendelni közös feladatunk vagy lehetősé-

günk – ahogy tetszik. 

Hat témakörbe rendezve (biztonság, egészség, tanulás

-tudás-szórakozás, gazdaság, környezetvédelem, társa-

dalmi viszonyok) azokat az értékeket, célokat, feladato-

kat rendeztük össze, melyek a faluban élő minden em-

bert érintenek. Különböző intenzitással, de egyszerre 

foglalkozunk mindenikkel. Ez tehát egy átfogó, komplex 

fejlesztési elképzelés, ami mentén - nem győzöm hang-

súlyozni-, mennyire fontos az összefogás. Ilyen méretek-

ben semmi nem egy emberes feladat, de az önkormány-

zat sem tud magában mindennel foglalkozni. A falu 

minden lakosa valamit hozza kell tegyen. Banális, de 

súlyos példával szemléltetve: nem dobom el sehol a sze-

metet, mert azt valaki fel kell szedje (nézzünk szét: hol 

állunk mi ettől?). Vagy közel sincs minden elintézve, ha 

kifizette valaki az adóját – amit tisztelettel megköszö-

nünk és nem akarjuk bagatellizálni, de tévedés bárkinek 

azt hinni, hogy nincs más dolga, lehetősége csak követe-

lőzni. Hisz még csak állampolgári kötelességét teljesítet-

te az adófizetéssel, innen kezdődik a civil öntudat, civil 

mozgalom, a polgári öntudat, a falu szeretete, egymás 

tisztelete, a környezetünk tudatos óvása, melyek mind-

mind tettekre sarkalnak minket. Az életünk így lesz egé-

szen kerek.  

A prioritások vagy fontossági sorrend akkor igazán 

sokat érő, ha azt mindenki elfogadja, tesz érte tehetsége 

és lehetősége szerint.  

Beszélünk például a jólétről és jóllétről. Míg az első 

főleg anyagi-gazdasági vonzatú csupán, a második kife-

jezés mentális, lelki-szellemi, egészségügyi vonzatot 

takar. A kettő együtt járul hozza az életminőséghez, a 

hosszú élethez, az egészségben eltöltött évek számához, 

a családi jövedelemhez, a magasabb iskolai végzettség-

hez, jobb fizetéshez, stb. 

Kérem, gondolja végig mindenki, mi a fontos számára 

mindabból, amit lát ebben a kiadványban. Mi azt mond-

tuk a végén: „Önbizalommal, munkakedvvel vállaljuk a 

köz- és nemzeti érdekünk mindenek feletti szolgálatát.” 

– Önökkel együtt – teszem hozzá.  

Melyek a legfontosabb/legsürgetőbb feladatok a közeljö-

vőre nézve? 

Az önismeretben való növekedést tartom elsődleges-

nek – és ebben nincs megállás, ez állandó feladat. Tisz-

tába lenni magammal, tisztába legyen a közösség magá-

val. Jó, erős, tehetséges, kreatív és innovatív, cselekvő-

képes faluközösség tud - békességben összetartva - előre 

haladni. Ez teszi Remetét sikeressé, ez teszi a remetei 

embert élni tudóvá. A legjobbat kell adjuk magunkból 

mindig! 

Ez után jön az, amiről egyébként szoktunk beszélni: 

tulajdon rendezés, utak, víz-gáz, híd stb. Tudatosan nem 

tettük kampány témává, hogy a falunk egy olyan Brüsz-

szelben nyert pályázatban lett résztvevő, szereplő, ahová 

Európából 734 község pályázott és mi bekerültünk a 

nyertes huszonegy (21) közé, Romániából egyedüliként. 

Örüljünk szerényen egy kicsit… A program neve: „Okos 

falu” (https://www.smartrural21.eu/villages/

remetea_ro/). Ez a lehetőség nem pénz, hanem tudás – 

és kapcsolati tőkét jelent számunkra. Ilyen téren is meg-

mutathatja magát a településünk. Tartalmilag gondolha-

tunk a leendő piac működésére, az iskola fejlesztésére, a 

gázhálózat készülő terveire, a közvilágítás további mo-

dernizációjára, a községháza ügyvitelére, melyek mögött 

ilyen irányú gondolkodás, szemléletmód áll. A digitali-

záció eredményeként a világ erre fele halad. Mi meg az 

identitásunkat (önazonosság) szem előtt tartva nem ma-

radhatunk buta emberek módjára vesztesei a folyamat-

nak. Ahogy korábban mondtam: tanulni és dolgozni, 

dolgozni és tanulni ezt tartom a közeljövő legfontosabb 

feladatának.  

Köszönöm a beszélgetést!  

„Sokfajta tudásra van ebben a munkában szükség. “ 

https://www.smartrural21.eu/villages/remetea_ro/
https://www.smartrural21.eu/villages/remetea_ro/
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KEDVES GYERMEKEK, KEDVES SZÜLŐK, TISZTELT 
PEDAGÓGUSOK! 

 
2020. szeptember 14-én megkezdődött a nem kevés 

izgalommal, örömmel várt tanév, a járványhelyzet miatt 
“zöld forgatókönyv” szerint, de hivatalosan nem lehetett 
tanévnyitó ünnepséget szervezni. Elmaradt a szokásos 
módon megszervezett ünnepség, és ott folytattuk, ahol 
júniusban a 8. osztályosokkal utoljára találkoztunk. A 
templom adott menedéket júniusban, és adott szeptem-
berben is. Bízunk abban, hogy támaszunk lesz az elkö-
vetkező időszakban is. 

A tanévet 674 tanuló kezdte meg, 166 óvodás, 272 
alsó tagozatos és 236 felső tagozatos, 8 óvodai csoport-
ban, 15 elemi osztályban és 12 felső tagozatos osztály-
ban. Több változással kezdjük az új tanévet, ami a peda-
gógusokat illeti: Nyugdíjba vonult György R. Margit ta-
nítónő és Papp Mihály biológia szakos tanár, aki 1990 től 
2017- ig igazgatója volt az iskolának. Munkájukért nagy-
rabecsüléssel, tisztelettel mondunk köszönetet, és jó 
egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívánunk. 

Új pedagógusok érkeztek ennek a tanévnek a kezdeté-
re: Sövér Benedek Tímea –zenetanár, Nagy Beáta –
tanítónő, valamint változás az iskola életében az, hogy 
Puskás B. Ágota György R. Margit osztályát vette át, 
Laczkó I. Zsuzsanna a biológia katedrán folytatja a mun-
kát, a közösség pedig Ferencz Edit tanítónőt választotta 
aligazgatónak. 

Előkészítő osztályt kezdenek: Becze Melinda, Balázs 
K. Ildikó és dr. Portik Edit tanítónők, V. osztályos osz-
tályfőnökök: Puskás Noémi Tünde, Balázs K. Attila és 
Laczkó I. Zsuzsanna. Ebben a tanévben a felső tagozaton 
osztályszintű opcionálisokat fogunk tartani: a 8. osztályo-
soknak román nyelvet, 7. osztályosoknak testnevelést, 
hatodikosoknak zenét, rajzot, testnevelést, V. osztályo-
soknak rajzot, románt, egészségnevelést. Nagyon kevés 
új tankönyv érkezett, amit a tanulóknak átadtunk a régi-
ekkel együtt az ismétlő időszak lejárta után. Bizonytalan-
ság, összevisszaság, zavarodottság van országszinten, de 
háborgás és elégedetlenkedés helyett igyekeztünk felta-
lálni magunkat. A pedagógusok a járványügyi szabályok 
szerint terveket készítettek épületekre szabva, melyet 
ismertettek a gyermekekkel, szülőkkel, megtanultuk és 
betartjuk együtt a szabályokat. Speciális órarendet kaptak 
a tanulók épületenként, amelyben jól meghatározott idő- 
és helyszínkorlátok vannak meghatározva, hogy elkerül-
jük a zsúfoltság kialakulását, hogy betartsuk a járvány-
ügyi szabályozásokat. Mindkét iskolabusz menetrendjét 
kialakítottuk, szállítják a legtávolabb lakó legkisebb gye-
rekeket, betartva az aktuális szabályokat. 

Néhány fontos intézkedés, szabály, melyek betartása 
elengedhetetlen, hogy óvjuk egészségünket: 
-A gyermekek iskolába érkezése előtt az osztálytermek 
30 percig szellőztetve vannak az ablakok nyitvatartásá-
val.  
-Maszk viselése kötelező. 
-A tanulók az osztályteremben 1 m távolságra helyezked-
nek el egymástól, vigyázva arra, hogy ne kerüljenek egy-
mással szembe. 
-A tanulók iskolába érkezéskor az udvaron betartják a 2 
m távolságot.  

-Az érkezés 7,30-8,00 között történik. Egy személy min-
den bejáratnál felvigyáz arra, hogy az iskolába belépés-
kor ne alakuljon ki torlódás.  
-Belépéskor testhőmérsékletet mérünk, majd kézfertőtle-
nítés után bemennek a tanterembe. 
-Órák alatt a tanulók csak indokolt esetben hagyhatják el 
a helyüket, nem cserélnek helyet, sem dolgokat egymás 
között.  
-Napközben a szünetek alatt és a nap végén minimum 10 
percet szellőztetünk az ablakok nyitvatartásával.  
-Beosztás szerint használhatják a gyerekek a mosdókat, 
mehetnek ki az udvarra. 

 A szülőket és a gyermekeket arra kérjük, hogy nyuga-
lommal, türelemmel kezeljük a helyzetet, és tartsuk be a 
szabályokat mindannyiunk érdekében. – A szabályokat a 
felnőttek hozzák, ezek kisgyerekek számára sokszor ért-
hetetlenek. - Lényeges, hogy a gyermek szintjén érthető-
en és barátságosan, nem túldramatizálva elmagyarázzuk, 
hogy miért van szükség ezekre a szabályokra. Könnyebb 
betartani azokat a szabályokat, amelyek megegyezőek a 
családban és az óvodában/iskolában. Továbbá az is segít, 
ha a felnőttek jó példával járnak elől, hitelesen képviselik 
– és nem csupán megjátsszák – például a maszkviselést, 
vagy csak verbálisan kommunikálják a távolságtartást, de 
ők maguk nem így viselkednek. A gyermek utánzással 
tanul, és nem mindegy, hogy a felelősségteljes, komoly, 
egészségtudatos viselkedést tanulja-e meg a felnőttektől, 
vagy azt, hogy félvállról veszi a dolgokat. 

Hogyan hat a gyermekekre a távolságtartás? 
–Fizikai távolságtartásra szükség van, a szociális kapcso-
latok viszont nagyon is fontosak! Érdemes arra töreked-
nünk, hogy olyan gesztusokat tanítsunk meg, olyan rituá-
lékat alakítsunk ki, amelyekkel a közösség tagjai kifejez-
hetik szeretetüket, együttérzésüket, bátoríthatják egymást 
stb. Szerencsére a családon belül nem kell távolságot tar-
tani, így a gyermekek megkaphatják azokat az érintése-
ket, öleléseket, amelyekre a testi-lelki jóllétükhöz alapve-
tően szükségük van.  

A kapcsolattartásról nem mondhatunk le, bár a jár-
ványhelyzet megnehezíti ilyen tekintetben is a dolgunkat. 
A kollégáim igyekztek megtalálni a módját, helyszínét a 
szülőkkel való találkozásnak, és ezt fogjuk tenni a tanév 
során minden eszközt, lehetőséget megragadva az együtt-
létre, együtt gondolkodásra a gyermekek érdekében. 
Ezért is kérem, az iskolapszichológus által meghirdetett 
lehetőséget ragadják meg, jelezzenek vissza, írják meg 
véleményüket a kérdőívben, vegyenek részt minél többen 
a felkínált eseményeken. 

Szeptember utolsó napjaiban teszteltük a G Suite plat-
formot, amit kollégáim –Szabó Attila, Barabás Imre, Gál 
Róbert, Román Sándor- arra az esetre készítettek elő, ha 
online oktatásra kényszerülnénk.  Első nap használtuk 
jól, nagy létszámban csatlakoztunk a platform adta lehe-
tőségekre, aztán hiba következtében leállt a platformhoz 
való hozzáférés. Intézkedtünk a hiba mielőbbi javításáért, 
hogy használhassuk a platformot.   

Munkatársaim nevében kívánok örömben, sikerekben, 
egészségben gazdag tanévet!  
 

A 2020/2021-es tanév küszöbén 

                               « MASTALERIU ERZSÉBET  iskolaigazgató 
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« LACZKÓ-ALBERT KATALIN 

Nem egyszer halljuk a felnőttek szájából azt a kijelen-
tést, hogy “ezek a mai fiatalok…” 

Igaz van, amikor elképesztenek viselkedésükkel vagy 
kiábrándítanak, de azért a jó cselekedeteiket is vegyük 
észre és emeljük ki alkalom adtán. 

Szeptember közepe táján ezeket a sorokat írta a face-
book-on, Nagy-György Kriszta: 
„Úgy gondolom, gyergyóremetei lakósként felelősséggel 
tartozunk köztereink állapotát illetően: vigyáznunk kell rá, 
ápolnunk, karban tartanunk kell közösen. Ennek érdeké-
ben a REMISZ segítségével 2020.09.19-én 09:00 kezdettel 
sor kerül községünk egyik legszebb közterének felújításá-
ra, ahová szívesen várunk mindenkit! A kilátó a község 
értéke, közösen használjuk, vigyázzunk is rá együtt!” 

Ők teszik tönkre, jó, hogy van bennük egy annyi jó 
érzés, hogy javítanak is mondják egyesek.  

Igen. Csak általában ilyenkor nem az megy oda kijaví-
tani társuk rongálását, illetve az idő vasfogának tettét, ha-
nem azok, akik épp ráérnek és van bennük kicsi jó érzés, 
figyelmesség. 

2020. szeptember 19-én, jó néhányan megjelentek a 
felkérésre rábólintva és egy kellemes, munkával ékesített 
szombat délelőttjüket rááldozták Gyergyóremete egy kis 

részének szebbé, gondozottabbá tételére. Igaz kellett hoz-
zá egy szervezett csoport, egy mag, a “Tolvajos” Remetei 
Ifjúsági Szervezet, amely már több mint 18 éve próbál az 
ifjúságot szolgálva különböző programokat szervezni. 

Ezek után, már jogosan rászólhatnak barátjukra, barát-
nőjükre vagy fiatal (vagy akár idős) falustársukra, ha nem 
tudnak tisztességesen viselkedni köztereinken. 

A közvagyont meg kell becsülni és a jó példákat ki-
emelve, fel kell hívni rá a figyelmet. 

Ezt tettem én most, és közel 30 éves, fiatalok közti 
ténykedéseim alatt sok mindent látva kimerem jelenteni, 
hogy a mi fiataljaink elég gyakran az otthonról tanult vi-
selkedést, beszédstílust hozzák magukkal. Vannak kivéte-
lek is, de ők kisebb számban vannak. 

Befejezésként, csak azt szeretném javasolni falustársa-
imnak, hogy ha még ilyen akciókról hallanak, akkor küld-
jük fiataljainkat vagy akár menjünk el velük, mert a jó 
példánál hatásosabb nincs. 
S meglátják, ezek a mai fiatalok büszkén fogják tenni azt, 
ami kötelességük, és akkor talán majd azt fogjuk monda-
ni, hogy a “mi időnkben ilyen nem volt”. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és hajrá ifjúság! 

Bakai 

Ezek a mai fiatalok! 

Hétköznapi mennyország – Kay Pollak svéd rendező 
2004-ben bemutatott filmje. A film címe svédül: Sa som i 
himmelen, amelynek szó szerinti fordítása, Amint a 
mennyben, a Miatyánk soraira enged következtetni. Ez a 
következtetés bizonyossá vált, amikor tizenegy év múlva 
elkészítette a film folytatását Úgy a földön is címmel. 
Akár a szó szerinti fordítást, akár a szabadabb magyar 
fordítást nézzük, olyan tág mondanivalót sejtet, amelybe 
belefér az ég és a föld. Hétköznapi falusi emberek élet-
helyzetei, nehézségei, örömei, közösséggé formálódásá-
nak akadályai. Olyan módon teremt kapcsolatot az ég és 
a föld között, amely felszínesen nézve talán elítélendőnek 
tűnik, ám a mélyét vizsgálva rájövünk: földi életünk a 
mennyország előszobája. Hiszen előítéleteink legyőzése, 
fájdalmaink feldolgozása, önmagunk mélyebb megisme-
rése, a belső hangunk megtalálása, mások elfogadása, 
embertársainkhoz való őszinte közeledés, a szeretet és az 
egység megélése – mind közelebb visznek az emberi élet 
kiteljesedéséhez már itt a földön. 

Nem egyszerű ez az út. Sokszor annyi csalódás ér, 
hogy feladjuk a keresést. Pedig csendben, türelmesen 
figyelve, alázattal a bennünk élő belső hangra hagyatkoz-
va, a szeretetnek nagyobb teret engedve olyan titkok tá-
rulnak fel előttünk, amelyeknek a létezésében talán nem 
is hittünk, esetleg csak reménykedtünk. 

Ez a film megmozgat minden olyan területet, amely 
egy emberi életbe belefér. Régóta rejtegetett problémákat 
tár fel, hogy megmutassa: a leglehetetlenebb helyzetek-
ből is van kiút. A testi gyógyulásnál fontosabb a lelki 
növekedés, mert az tesz kiegyensúlyozottá, elfogadóvá, 
nyitottá, nagyvonalúvá mindennel és mindenkivel szem-
ben. Amíg kicsinyesen, előítéletekkel, lebecsüléssel be-
szélünk emberekről, nem tud megvalósulni az összhang 
sem ember és ember, sem ember és természet, sem ég és 

föld között. 
Még akkor sem, ha ezt sokszor vallásos köntösbe öl-

töztetjük, és úgy állítjuk be, hogy Istennek tetsző, amit 
teszünk. Ő nem akar haragot, széthúzást, ellenségeske-
dést, képmutatást, kicsinyességet. Ő a szeretet – minden 
vágya, hogy kiteljesedett életet éljünk már itt a földön, és 
boldogok legyünk. Személyes növekedésünk tesz nyitot-
tá, megértővé minket embertársainkkal szemben, ez pe-
dig előfeltétele a közösséggé formálódásnak. Mert van-e 
annál nagyobb öröm, amikor egy család, rokonság, baráti 
társaság, munkatársak, egy falu népe igazi közösségként 
tud működni, számíthat egymásra a bajban, és együtt tud 
örülni az örvendezőkkel?! 

Bagdy Emőke pszichológusnő a Hogyan lehetnénk 
boldogabbak? című könyvében szintén erre világít rá. 
Előadásaival, írásaival, könyveivel igazi emberszolgála-
tot végez: tanítani, terjeszteni szeretné azt a tudást, 
amellyel önmagunk és szeretteink életminőségét javíthat-
juk. Őt idézem: „Az elkötelezett odatartozás, a szeretet, 
az egymásra figyelő segítőkészség, a felelősségvállalás, 
az örülni tudás, a boldogító párkapcsolatok és szeretetkö-
telékek lélekápoló erői, a hála, a megköszönni tudás és a 
megbocsátás megannyi erő, amelyek által megújulhat az 
életérzésünk, javulhat az egészségünk.” 

Ajánlom ezt a filmet és a könyvet mindazoknak, akik 
nem sajnálják a fáradtságot, és készek egy belső utazásra, 
olyan gondolatok, igazságok felismerésére, amelyek ed-
dig rejtve voltak előttük. Ahogyan a film híres betétdalá-
ban Gabriella énekli: “Én csak boldog szeretnék lenni. 
Boldog és önmagam, erős és szabad, hogy lássam az éj-
szakából virradó napot. Itt vagyok, és az életem csak az 
enyém, és a Mennyországot, amelyben hiszek, felfede-
zem majd egy napon. Azt akarom érezni, hogy éltem az 
életem!” 

Könyv- és filmajánló 



Képes Vagyok 

Gyergyóremete község  
havonta megjelenő lapja 

 

Szerkesztőségi tagok:  
Laczkó-Margit Hajnal 

Nagy-Menyhárt Szidónia 
Portik-Bakai Ádám 

 
Fotó:  

Portik-Bakai Ádám 
 

Nyomda 
F&F INTERNATIONAL Kft. 
A szerkesztői jog fenntartva! 

A megjelent cikkek tartalmáért  
az aláíró személy felelős! 

 
 

Kövessék  
a facebook/gyergyoremete  

oldalt.   
www.gyergyoremete.ro 
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ANYAKÖNYV 

Születés 
 

Ferencz-Csibi Izabella 
Balázs Gergő 

Nagy Örs 

Nász 
Kozma Levente és Nagy 

Ottilia 
György Lóránd és  

Dénes Timea 

 
Gyász 

Puskás- Búza Antal  
1942 

Szász Péter  1946 
Balázs-Fülöp Lajos  

1936 
Portik Matild  1938 

Balázs-Bécsi Rozália  
1940 

Balázs Juliánna  1925 

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 
     

Útszéli keresztek  
 A Bartók Béla utca és az Alszegi út 
kereszteződésénél Péter Albertné 
Ilona állíttatott keresztet az 1920-as 
években. Egy későbbi javítás alkal-
mával az évszámot elmulasztották 
visszaírni a talapzatra. 
Az Alszegi úton  baloldalt, az Esze-
nyő pataka előtt mintegy száz méter-
re látható feszületről nincs adat, de 
az összehasonlítások alapján az 1930
-as évek első felében alíthatták. 
A Bartók Béla utca végén, az Alsó-
Eszenyőbe való eltérésnél levő kőke-
reszt állítója Molnár Ilyés, a múlt 
század elején. 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal  

ANEKDOTA 

« Köszönjük a Remetei Ifjúsági Szervezet tagjainak munkáját, 

amellyel hozzájárultak a Templomtéri Kilátó szebbé tételéhez! 

Két székely atyafi sétálgat a város-
ban. A járdán szembejön velük egy 
harmadik, s az egyik megkérdi a 
másiktól: 
- Szomszéd, ugye ez aki köszöne-
künk az imént nem Kis István vót 
Menaságból? 
- Nem, nem az vala- hagyta helyben 
a szomszéd. 
- Mindjárt gondoltam es-nyugodott 
meg az előbbi atyafi- met nem es 
hasonlít hozzá! 

Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen, 

Hol villámok között vala az Úr jelen, 

E legszentebb parancs nincs kőtáblára írva - 

Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon 

Aranybetűkkel ezt az örök Irgalom 

Az emberszívbe írta.  

 

Szeresd a gyermeket! Még néki szárnya van, 

A csillagok közé ő még el-elsuhan, 

S kitárja vidoran a mennyek ajtaját: 

Hiába könyveid, hiába lángeszed, 

Az Isten titkait ki nem kémlelheted, 

Csak gyermeklelken át. 

 

Szeresd a gyermeket! A lét napfénye ő, 

Estellik, hogyha megy, hajnallik, hogyha jő, 

Csöpp lábai nyomán az öröm kertje zsendül, 

Bimbónyi kis keze áldással van tele, 

S melyik szeráf-zene érhetne föl vele, 

Ha víg kacaja zendül? 

 

Szeresd a gyermeket! Hisz oly hálás szegény, 

Egyszerre könny, mosoly ragyog csillagsze-

mén, 

Ártatlan kis szívét az öröm megteli, 

S köszönetét, akár az esti fuvalom, 

Mely félve játszadoz a harmatos gallyon, 

Oly halkan rebegi. 

 

Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt, 

Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt, 

Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit: 

S míg te a gyermekek könnyét törölgeted, 

Egy láthatatlan kéz a csillagok felett 

Letörli vétkeid.   

MÓRA FERENC: 
SZERESD A GYERMEKET! 


