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 Gyergyóremetei 

ELŐ 

Előre elnézést kérünk azoktól, akik-
nek jelen írás semmi újat nem fog adni, 
mert tudják, ismerik ezt a témát részlete-
iben. Mégis megpróbáljuk összefoglalni, 
hisz annyi téves megközelítéssel, értel-
mezéssel találkozunk naponta, hogy ta-
lán mégsem lesz teljesen hiábavaló. 

Tájainkon a tulajdonjogot a telek-
könyveknek létrehozásával, megnyitásá-
val, naprakészen tartásával lehet igazol-
ni. Ezt az adatbázist a Gyergyószentmik-
lóson működő Telekkönyvi Hivatal és a 
csíkszeredai illetőségi földhivatal/
kataszter tartja nyilván, vezeti jelenleg.  
Jogilag csak az számít érvényes és hite-
les tulajdont igazoló aktának, melyet ők 
bocsátanak ki.  Érvényességük harminc 
napra szól, a kiadás dátumától számítva. 
Ezekben az adatbázisokban a módosítá-
sokat (papír alapon és online formában 
egyaránt) ők végzik el általánosan köz-
jegyzői, bírósági, ritkábban egyéb ható-
ságok, intézmények kérésére. 

A tulajdon adása-vétele, öröklése, 
bírósági határozattal való megszerzése, 
adományozása olyan műveletek, melyek 
bekerülnek a telekkönyvbe, követik az 

érintett tulajdon/ingatlan „sorsát”. Gaz-
dasági jellegű tevékenységek 
(közművesítés, építkezések, garancia 
képezése hitelfelvétel esetén stb.) ügyle-
tei szintén megjelennek a telekkönyvek-
ben, utóbbiak beterhelik az érintett terü-
letet. 

Ha egy területnek több tulajdonosa 
van, részarányban megosztott tulajdon-
ról beszélünk, ami lehet nevesített vagy 
nevesítetlen formájú. Előbbi azt jelenti, 
hogy tudjuk pontosan a méretét, helyét a 
teljes tulajdonon belüli arányrésznek. 
Utóbbi esetben csak az arányt és mérete-
it ismerjük, pontos helyét nem.  

Ami nálunk közszájon forog: 
„tulajdonos vagyok, mert én kértem 
vissza a földet”, „tulajdonos vagyok, 
mert elosztottuk, örököltem, kézi papír-
ral megvásároltam stb.”, „tulajdonos 
vagyok, mert én fizetem az adóját” mind 
lehetnek részigazságok a tulajdonra vo-
natkozóan, de tévedésen alapszanak. 
Egy átmenetiségről szólnak ezek a tar-
talmak, melyek nincsenek befejezve.  

 
(folytatás a 2. oldalon) 

Miről beszélünk, amikor tulajdonjogról beszélünk? 

« Gyergyóremete madártávlatból. 



Miről beszélünk, amikor tulajdonjogról beszélünk? 

Gyakran képezik vita tárgyát is ezek a narrativák, 
melyek valójában általában nem többek, mint fölösle-
ges érzelmi-kapcsolati próbatételek, melyek ritkán vi-
szik előre a tulajdon tisztázás ügyét. A törvényes útja 
minden helyzetnek megvan, amit időben gyorsan és 
olcsón be lehet járni, ha békesség, kölcsönös belátás, az 
igazság nem kizárólagos megközelítése és értelmezése 
vezeti a feleket.  

Sajnos messze állunk attól, hogy naprakészen állja-
nak a telekkönyvek a község területén. Ráadásul ez 
soha nem egy kimerevített pillanat, hanem folyamato-
san változó valóság. Ezért fontos, hogy a változást 
mindig reális időben kövesse a telekkönyvben is esz-
közölt bejegyzés. 

Évtizedekkel, akár száz évvel ezelőtti tulajdoni álla-
potokról tanúskodnak esetenként a telekkönyvek. Azaz 
tanúskodtak mostanáig, hiszen a CESAR program fe-
lülírta azokat.                                 

A remetei embert örökösen kísértette az olcsóbb 
félmegoldás: a prócentet (az ügyintézés költségét) min-
dig sajnálta kifizetni. Részben ez a magyarázata az el-
hanyagolt állapotoknak. Másrészt az államosítással, 
kollektivizálással megszakadt és az adott időszakban 
(1945-1962-1991) a rendszer sajátos körülményei kö-
zött, tovább bonyolódott/kuszálódott a tulajdon formá-
ja, ügye. Gondoljunk a teljes vagy részleges tulajdon-
fosztásra, a kollektíva idején igényelt területek gyakor-
latára és az ugyancsak sajátos, soha nem szakmai, min-
dig politikai érdeket követő tulajdonrendezést célzó 
törvénykezésre a rendszerváltozás után. Közben eltelt 
újabb 30 év, ami szintén nehezíti a tulajdon telekköny-
vi rendezését, mert az iratokban szereplő tulajdonosok 
nagyobb hányada már nem él. 

Az említett CESAR program Remete belterületén 
naprakészre hozta (2019. aug.19) a telekkönyvek álla-
potát. Ezek utcák szerinti kiadásán dolgozunk ebben az 
évben. Mindenkit hívatunk és kérünk, jöjjön pontosan, 
felkészülten, türelemmel. Ha minden rendben van (név, 
cím, méretek, típus, épületek, arányrészek, bejegyzések 
stb.), viheti is el, húsz lejt kifizetve,  az igazoló aktát.  
Az esetek kb. 40% -a ilyen. Ahol bármit javítani kell, 
ebben az évben még ingyenesen, mintegy garancia for-
mában még ki lehet javíttatni a hibákat adminisztratív 
úton. Hivatalból, az érintett tulajdonos kérésére, a Pol-
gármesteri Hivatal munkatársai járnak el az ügyekben.  

Kiadás előtt minden telekkönyvet bevezetünk a he-
lyi gazdasági regiszterbe és adónyilvántartóba. Jelenleg 
ezt a munkát végezzük. Körülbelül a javítandó esetek 5
-7%-a, amikor nem tudunk hivatalból eljárni, mert pl. 
lejárt haszonélvezeti jog esetén nem találunk anya-
könyvi bejegyzést egy adott személyről. Ez esetben két 
tanúval közjegyzőhöz kell menni és nyilatkozat alapján 
megoldható a hibák kijavítása. Minden esetben erre 
biztatjuk, kérjük szépen az érdekelteket. E munkafolya-
mat  jelentőségét, előnyeit, könnyebbségeit Remetén 
csak azok mérik fel, akik valaha magán úton próbálták 
egy ingatlan tulajdonát elrendezni. Mások azt hiszik, ha 
ingyen kapják, annyit is ér. A jövő pedig erről szól: 

csak rendezett tulajdonnal lehet bármilyen tevékenysé-
get folytatni a gazdaságban, mezőgazdaságban, támo-
gatások tekintetében stb. 

Visszatérve a telekkönyv formájához, tartalmához, 
néhány hasznos ismeret: 
• Minden telekkönyvnek/kivonatnak egyedi ID azo-

nosító száma van, ezzel lehet legkönnyebben azono-
sítani egy parcellát. A telekkönyvekben található 
területek digitális körvonalát XY koordinátákban 
mért pontok összekötésével alkotják meg.  

• A telekkönyv „A”, „B”, „C” részre van tagolva, 
ahol az „A” tartalmazza az azonosító számot, a mé-
retet m2-ben, a terület típusát (erdő, szántó, kaszáló, 
udvar stb.). Az épületek (C1, C2, C3...) megnevezé-
sét, méretét és tulajdonosát szintén megnevezi a te-
lekkönyv e része. Építkezési és bontási engedély 
birtokában, e célra külön dokumentációt készíttetve 
lehet feljegyeztetni vagy töröltetni az építményeket. 
Gyakran nem ugyanaz a személy/ek a terület és a 
ház tulajdonosa/i. Vásár esetén erre is érdemes fi-
gyeljünk, ahogy arra is, hogy az eladó nevén van-e a 
teljes telek, netán valakivel osztozik azon. Ugyanis 
mindenki csak azt és annyit adhat el törvényesen, 
ami az övé.  Figyeljünk arra, hogy a valós és a papí-
ron szereplő méretek teljes mértékben megegyezze-
nek. 

• A „B” rész a tulajdonosokat/tulajdonost és a tulaj-
don megszerzési módját jeleníti meg. Több tulajdo-
nos esetén akkor teljes az összetétel, ha a számláló 
és a nevező (tört tulajdon) matematikai összege ta-
lál. Pl. 1/2+1/2 = 1/1, de a kettőnél több tulajdonos 
és az arányosítás miatt sokkal bonyolultabb megosz-
tással is találkozhatunk.  

• A „C” részben akkor találunk bejegyzést, ha valami-
lyen teher van az ingatlanon. Gondolhatunk zálogra, 
garanciára, hitelre, bérletre, használáti vagy rájárási 
jogokra stb. 

• Figyelem! Adás-vétel esetén különösen ajánlott ezt 
figyelemmel követni, mert a vásárló ezeket a terhe-
ket is megvásárolhatja akaratán kívül az eladótól! 
Érdemes és ajánlott szakember véleményét, értelme-
zését kikérni minden esetben, ha vásárolni szeret-
nénk. 
Egy kis odafigyeléssel, érdeklődéssel sok kellemet-

lenségtől, esetenként „megoldhatatlan” problémáktól 
kímélhetjük meg magunkat, vagy tudatosan vállaljuk 
ezeknek a velejáróit, költségeit.  
Jövőre tervezzük a kültelkeken való tulajdonba tételt. 
Erről a folyamatról időben fogunk beszélni más alkal-
makkor.  

Jó lenne közös igyekezettel azon legyünk, hogy ne 
érjen senkit e tekintetben semmilyen meglepetés: min-
den tulajdonunk legyen telekkönyvbe bejegyezve! 

 

 

2 ÉLET 

« LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR polgármester, PÁL GIZELLA  községi jegyző, LÁSZLÓ GELLÉRT szakfelügyelő 
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Ahogyan értesültetek ti is augusztus 1 -től az érsek úr 
Szovátára áthelyezett, ő döntött így, hangsúlyozom.  

Hálás vagyok az itt töltött 5 évért.  
Tudtuk mindannyian, hogy nem leszek itt míg a világ.   
Megszeretném köszönni az elmúlt 5 évet, elsősorban 

a jó Istennek, hogy idevezérelt, nincsenek véletlenek az 
életben, minden okkal történik.  

A jó Isten után a plébános úrnak, hogy elfogadott 
olyannak amilyennek a jó Isten teremtett, létre hívott.  

Elnézést kérek, hogyha nem voltam mindig tökéletes, 
nem mindig feleltem meg az elvárásoknak, vagy ha vala-
mivel megbántottam, nem volt szándékos.  

Köszönet a munkatársaknak is az együtt töltött időt, 
találkozásokat, beszélgetéseket. Bocsánat, ha valakit 
megbántottam.  

Köszönet Bakos Károly kántor úrnak, Balázs-Hegedüs 
Albert gondnok úrnak, Brassai József csutakfalvi gond-
nok úrnak,  Laczkó Csabának, Brassai Enikőnek, Pál-
Simó Erzsébetnek, Portik-Cseres Saroltának és Brassai 
Ibolyának. 

Nagyon sok embernek, családnak köszönök minden 
találkozást, beszélgetést, meghívást, törődést, támogatást, 
név szerint senkit sem szeretnék említeni, nehogy valakit 
kifelejtsek.  

Hála és köszönet mindenért. 
Köszönöm az egyháztanács minden egyes tagjának a 

barátságát, jóindulatát, segítőkészségét.  
Köszönöm azoknak a gyerekeknek is, akik rendszeresen 
jöttek ministrálni, szolgálták a jó Istent az oltár körül, 
legyetek mindig ilyen ügyes és Istenszerető gyerekek.  

Köszönöm mindazoknak akik megszervezték és el-
jöttek a búcsús szentmisére. Hála és köszönet érte.  
Mindig szívesen gondolok vissza erre az itt töltött időre, 
és ezután is szívesen jövök vissza és találkozom veletek.  

Továbbra is imáimba foglallak benneteket, kérem a jó 

Isten áldását minden gyergyóre-
metei emberre.  
Szepesi Ferenc kortársköltő sza-
vaival élve: ,,Minden ember ok-
kal lép az életünkbe. A kérdés 
csak az, hogy nyitottak leszünk-e 
arra, hogy ezt az okot felkutas-
suk, még akkor is, ha a válasz, 
amelyre rábukkanunk, nem min-
den esetben az, amelyre éppen 
vártunk... Vannak emberek, aki-
ket egy időre ajándékba ka-
punk..."     

Én titeket ajándékba kaptalak 
egy időre, hála érte Istennek, és 
köszönet nektek mindenért. És végül, íme, nyolc pont 
nektek hagyatékba tőlem: 

1. Azt keressétek, ami összeköt benneteket. 
    2. Legyetek nagyvonalúak, nagylelkűek, ne kicsinye-
sek, mert az élet szép!   

3. Tanuljatok meg újra és újra bízni! Az, hogy vissza-
éltek bizalmaddal, nem jogosít fel arra, hogy ne bízzál 
újra és újra. 

4. Higgyétek rendületlenül, hogy minden ember legbe-
lül jó, hisz Isten képét hordozza! 
    5.Tanuljatok meg megbocsátani és bocsánatot kérni! A 
megbocsátás óriási lehetőség. 
    6. Élvezzétek a munkátokat, hisz ez által lesz szebb, 
élhetőbb életetek és a közösség, a falu élete! 
    7. Legyetek elégedettek azzal, amitek van, hisz Isten 
adta – és nem érdemetek után. 
    8. Jónak lenni jó. Jobb adni, mint kapni. Törekedjetek 
a jóságra, türelemre és szeretetre. 

 

Köszönet mindenért! 

KÖR 

« LŐRINCZ BARNABÁS segédlelkész 

A papok a lélek őrei, felvigyázói, gondozói és arra 
hívatottak, hogy híveik lelkiútját felvigyázzák, egyen-
gessék, illetve, ha letérnek segítsenek a visszatérésben. 

Lőrincz Barnabás papbácsi is ezt gyakorolta közsé-
günkben öt éven át, illetve ennek a megbízatásnak, híva-
tásnak tett eleget hívei körében. 

A lelkek őreit időközönként tovább helyezik és egy 
új helyen, de idegen környezetben kell folytassák azt a 
munkát, amit addig műveltek. Olyan ez, mint a hivatásos 
őrség. Amikor lejár a őrség(munka)idő akkor jön egy 
másik, aki felváltja és az kell folytassa a felelősségter-
hes, odafigyelést igénylő, nagyon fontos munkát.  

Barnabás tisztelendő úr már nagyon beleolvadt a 
gyergyói emberek világába és belopta magát szívünkbe. 
Nem csak, mint ember vagy jó barát, hanem mint pap is.  

Tartalmas, sok tanulságot és okulni valót tartalmazó 
prédikációi hiányozni fognak a vasárnapi szentmiséken. 
Mindig visszacseng fülünkbe a „Szeretettel köszöntelek 
benneteket itt az Isten házában”, sokszor elhangzó mon-
data és abban bízunk, hogy Szovátán is megtalálja helyét 
az emberi szívekben. 

Cikkemnek Ernest Hemingway egyik regényének 

címét is adhattam volna: Akiért a harang szól. 
Igen, mert július 26-án, vasárnap, amikor megkon-

dultak a csutakfalvi Szent Margit kápolna harangjai úgy 
éreztem, hogy ez alkalommal nem csak a híveknek szólt 
a hívó szó, hanem Lőrincz Barnabás lelkipásztorunk 
tiszteletére is megkondultak, jelt adva, hogy letelt egy 
korszak és eljött az őrségváltás ideje, egy új korszak elé 
állítva az egyházközséget.  

Isten fizesse vissza százszorosan mindazt, amit az 
egyházközségünkért tett, mint segédlelkész és ha errefe-
lé jár szívesen látjuk mindig.  

Új papunk, Kovács István-László papbácsi a váltó 
lelkiőrünk, aki csíkszentgyörgyi segédlelkész volt ezt 
megelőzően.  

Bozonton született, tehát a gyergyóiság sem állhat 
távol tőle. 

Isten hozta tisztelendő úr közénk és reméljük nem 
csak új hívei fogadják be szívükbe, hanem ön is biza-
lommal és megelégedéssel él együtt a gyergyóremetei 
egyházközség hívei között.  

Bakai 

Őrségváltás 
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« LACZKÓ-ALBERT KATALIN 

 

 

    Imafüzetünket Simon András gra-
fikus egyvonalas rajza díszíti, 
amelyhez maga a szerző az alábbi 
elmélkedésre alkalmas gondolatot 
írta: 

„Legyen áldott az anyaöl, 
melyben emberré lettél, 
s melynek ringó 
szentélyében 
csendben rejtőzködtél; 
Legyen áldott érte,  
hogy odaadta magát, 
ezerszer áldjuk a Szentet,  
az örök Édesanyát!” 
 
    Édesanyaként gyakran érezzük, 
hogy a mi egyéni igyekezetünk nem 
elég a gyermekeink neveléséhez, 
szükségünk van segítségre. Ez a fel-
ismerés hívta életre hét évvel ezelőtt 
a Szent Mónika közösséget, ahová 
gyermekeikért, családjaikért, közös-
ségi célokért imádkozó édesanyák, 
nagymamák járnak. Szent Mónika 
közbenjárását kérjük – ő az imacso-
portunk névadója, aki éveken át ki-
tartóan imádkozott fia, Ágoston 
megtéréséért. 
    A közösségbe járók összetétele 
változott az évek során: voltak, akik 
belekóstoltak, majd kimaradtak, né-
hányan később csatlakoztak, és van-
nak, akik a kezdetektől kitartanak. 
Ma is emlékszem azokra a nyitott, 
kíváncsi, odaadó arcokra, akik az 
első hívásra a legelső imaórán meg-

jelentek. Betegség, elutazás, unokák 
melletti feladatvállalás néha akadá-
lyozza az imaórán való részvételt, 
ám olyankor is fontos a szándék, az 
akarat, a lélekben való jelenlét, ösz-
szetartozás. 
    Minden hónap utolsó csütörtökén 
találkozunk, és együtt végezzük el 
az imaórát, amelyben helyet kap a 
Szent Mónika közösség napi imája, 
a családokért, édesanyákért, házas-
társakért, gyermekekért, szülőkért, 
nagyszülőkért, fiatalokért mondott 
imádságok, Jézus keresztútja a csa-
ládban, Szent Mónika litániája és az 
ismert Mária-imádságok. Az imád-
ságok egy részét többen naponta 
vagy hetente végzik az otthonukban 
is. 
    Mivel az elindulás után nemsoká-
ra igény mutatkozott rá, a nyári hó-
napok kivételével havonta egy alka-
lommal szervezünk különböző té-
májú összejöveteleket, amelyekre 
meghívunk pszichológusokat, szer-
zetesnőket, papokat, orvosokat, ta-
nárokat, akik értékes előadásokat 
tartanak. Adventi és nagyböjti el-
mélkedésen veszünk részt rendsze-
resen, minden augusztusban szent-
misét végeztetünk Szent Mónika 
tiszteletére, és vállaltuk, hogy Orbán 
László esperes úr és Lázár Lajos 
plébános úr emlékét őrizzük, évente 
szentmisében emlékezünk meg ró-
luk. Filmnézés is szerepel a progra-
mok között, könnyedebb hangulatú 
vagy mélyebb tartalmú filmeket né-
zünk meg, és beszélgetünk róluk; 
minden év elején saját készítésű 
ajándékokkal lepjük meg egymást. 
    Több alkalommal szervezetten 
részt vettünk a Csíksomlyói Lány- 
és Asszonytalálkozón, az Irgalmas-
ság évében ellátogattunk a Csíksom-
lyón megszervezett Isten neve az 
irgalmasság című interaktív kiállí-
tásra, amely mély lelki élményt je-
lentett mindannyiunk számára. Meg-
látogattuk a Márton Áron Múzeu-
mot Csíkszentdomokoson, amely 
mintegy koronája volt a Püspök úr 
emlékére szervezett programjaink-
nak: Nagy Zoltán filmvetítése, 
Imádkozzunk Áron püspökkel című 
imakönyv bemutatója, Bara Ferenc 
plébános úr beszámolója, aki a Püs-
pök úr utolsó személyi titkára volt. 
    Ferenc pápa csíksomlyói látogatá-
sa előtt lelkinapon vettünk részt 

Gyergyószentmiklóson. 
    Az imacsoportunk tagjainak fi-
gyelmessége abban is megnyilvánul, 
hogy érzékenyen reagálnak a kör-
nyezetükben lévő súlyos betegsé-
gekben szenvedőkre: több alkalom-
mal imádkoztunk szervezetten bete-
gekért, és pénzadományokat gyűj-
töttünk a betegek családjainak meg-
segítésére. Két alkalommal kértek 
fel virrasztás és temetés alkalmával 
imádkozni, amelynek szívesen tet-
tünk eleget, mert fontos számunkra 
ennek a régi imádságos hagyomány-
nak az ápolása.   
    A mostani járványhelyzet megne-
hezíti az imacsoport működését, 
ugyanis a közösségben megélt erő, 
az együttlétek élménye vész el a 
szükséges szabályok betartásával. 
Új, szokatlan dolgokat kell megta-
pasztaljunk: hét év alatt egyetlen 
imaóra sem maradt el, most három 
hónapig nem találkozhattunk; elma-
radtak a meghívottakkal való talál-
kozók; az újraindult imaórákon a 
kötelező távolságot betartva, masz-
kot viselve, mégis örömmel vag-
yunk jelen; igyekszünk elfogadni, 
hogy kevesen vagyunk, sok a 
hiányzó, tiszteletben tartva minden-
ki döntését a távolmaradással vagy 
jelenléttel kapcsolatban, hiszen 
mindannyian felelősek vagyunk 
saját magunk és családtagjaink 
egészségéért. 
    Azt kívánom a Szent Mónika kö-
zösség tagjainak, hogy hittel és biza-
lommal tartsanak ki ebben a nehéz 
időszakban is. Azzal a reménnyel 
tekintsünk a jövőbe, hogy a félelmet 
és a bizonytalanságot legyőzve jó 
egészségben, egységben, lelkesedé-
sünket megőrizve, újult erővel tér-
hetünk vissza a régi kerékvágásba, 
és színesíthetjük a lelki élet térképét 
Gyergyóremetén. Mivel több ima-
csoport és közösség is működik, 
abban a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy mindenki szabadon 
megtalálhatja a számára leginkább 
megfelelőt, ahol jól érzi magát. Hi-
szen egy a cél: különböző módokon 
imádkozva, magunkat folyamatosan 
alakítva mindent Isten nagyobb di-
csőségére tegyünk. 
                                                                                                                             

Hétéves a Szent Mónika közösség Gyergyóremetén 



« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

Évente a Gyilkos-tó – Békási-szorost meglátogató 
sokezer turista és átutazó nem tudja, hogy az itt átve-
zető országutat egy kiváló építészmérnök, Kőszeghy 
László tervezte meg és építette ki 1909-1913 között, 
ami az akkori műszaki színvonalon rekordidőnek 
számított. 

A természeti szépségekben bővelkedő Gyergyó tu-
risztikai kezdete a XIX. sz. végére tehető . Kibontako-
zását megnehezítette az utak korszerűtlensége és a 
vasút hiánya. Ezzel kapcsolatosan jogosan jegyzi meg 
a Gyergyói Hírlap 1900. augusztusi száma: “nemcsak 
az üdülő, hanem az egészséges ember is meg-
betegedhet, ha naphosszat kocsin kell ülni…a 
becsületes közlekedési feltételekhez szokott ven-
dégnek kényelmesebb kiadni a pénzt és elkerülni 
vidékünket a hova csak keserves döcögés után juthat 
el”. 

A XX. sz. első évtizedében a libáni és újputnai 
(Ditró-Tölgyes) út modernizálásával majd a vasút 
megépítésével 1907-1909 között Gyergyószent-
miklóson létesült néhány olyan közszolgáltatási egy-
ség, amely a turistának, átutazónak az igényeit ki tudta 
elégíteni. Ilyen volt a Laurentzi féle étterem-kávézó és 
szálloda, ahol 30 szoba állott az igénylők rendel-
kezésére. Hat óránként lovaskocsi fogatot indított a 
Gyilkos-tóhoz. EKE és EMKE tagsági igazolványt 
bemutatók 20%-os árkedvezményben részesültek. 
1898-ban a nagyközség főterén Szilágyi József nyitott 
éttermet, amelyet később szállodává bővített. 

Az 1910-ben befejezett épület tervezője és építője 
Lemmer Ferenc gyergyószentmiklósi szobrász-építész 
volt. EKE és EMKE tagok itt is 20%-os kedvezményt 
kaptak. Az étterem-szálloda ma is működik. Páll Sán-
dor hentes és mészáros étterme, Lengyel József 
étterem-kávézója bármikor nagyobb turistacsiportot 
tudott ellátni. 1906-ban a gyergyószentmiklósi tele-
fonközpont kibővítésével kapcsolatba lehetett lépni 
Kolozsvár-Brassó-Gyulafehérvár térségének nagyobb 
helységeivel. 

A nagyfontosságú Gyilkos-tó – Békás-szorosi út 
építésében nagy szerepe volt Sümegi Vilmos Gyergyó 
parlamenti képviselőjének, aki az ország közlekedés-
ügyi bizottságának tagjaként nem engedte az ügy el-
odázását, és sürgette a munkálatok megkezdését. Vé-
gül 1908 novemberében a kereskedelmi miniszté-
riumból Gyergyóba érkeztek az úttal kapcsolatos ter-
vek és iratok. A minisztérium az 1909-es költségve-
tésbe foglalta egyelőre 200000 koronával, a munkála-
tokat 3-4 évre tervezte. Gyárfás Győző miniszteri ta-
nácsos és Papp Domokos műszaki tanácsos javaslatára 
Kőszeghy László mérnököt nevezték ki a munkálatok 
vezetésére. Kőszeghy nagyváradi köznemesi családból 
származott. Középiskoláit is itt végezte, majd a buda-
pesti műegyetemen szerzett út- és hídépítési mérnöki 
diplomát. Apja, József, alagútépítési mérnök volt. 
Előbb Nagyváradra, majd Csíkszeredába helyezték, 

ahol egy évtizedet működött. 1905-ben feleségül vette 
Köllő János borszéki fürdőigazgató leányát, Amáliát. 
Az esküvő Ditróban volt. Csíkban több iskolát, 
községházat és az Olton hídakat épített. 
Csíkszeredában csatornázási, piactervezési munkála-
tokat végzett. Tagja volt a városi, műszakiakból és 
tisztviselőkből álló karitatív Keddi Asztaltársaságnak, 
amelyik többek között pénzzel támogatta a főgimnázi-
um szegénysorsú, de matematikából jeles tanulóit. 

1909-ben Gyergyószentmiklóstól, de főleg a 
Pongrácz-tetőtől a Gyilkos-tóig vezető uton feljavítási 
munkálatokat kellett végezzen 50000 korona értékben. 
Ezután kezdődtek el a kanyonban a munkálatok a 
Posta-fal táján. Az igazi nehézségek a Kupás-patak 
szádánál jelentkeztek 1910-ben. Innen már robbantani 
kellett a többtonnás sziklatömböket és falat. Nagy 
munka volt az alagút fúrása az Oltár-kővel szemben. 
Innentől a Pokol-tornáca – Bardócz-fal – Alsó-kőkapu 
– Pokol-torka – bal oldalról a Békásba ömlő Bardócz-
pataka (pârâul Barduș) vonalán napi 200 ember dol-
gozott, székelyek, bosnyákok és olaszok. Naponta 
háromszor robbantottak. Reggel 7-8, délben 12-13, 
este 18-19 órák között nem volt szabad a környéken 
tartózkodni. Nőttek a kidások is. 1910 végén már a 
minisztérium utasítja a vármegyét, hogy a libáni út 
fenntartási költségeit (kb. 30000 korona) irányítsa át a 
Békás-szorosi útépítéshez. 1913 júniusára az út már 
járható lett. Hatalmas munka volt, ha arra gondolunk, 
hogy megépülése előtt a Gyilkos-tó és kanyon vége 
közötti néhány km-t hatalmas sziklatömbök között 
mászkálva 4 óra alatt lehetett megtenni. Tartós esőzés 
idején pedig életveszélyes volt. 

Sajnos, Kőszeghy László nem érhette meg az út 
felavatását. 1913 júniusában 37 éves korában vese-
elégtelenségben elhunyt. A teljes befejezésig az utó-
munkálatokat Hermann Károly mérnök irányítja. 1914 
június utolsó vasárnapján kerül az útszakasz végleges 
átadásra. Ez alkalommal a Gyergyói EKE a Gyilkos-
tónál Kőszeghy László emlékére márvány emléktáblát 
állított. Hálás dolog lenne, ha az EKE és gyergyói 
Dancúrás hegyimentő szervezet az idővel eltűnt tábla 
helyett egy újabb emléktáblát helyezne el a mérnök 
tiszteletére és a gyergyószentmiklósi képviselőtestület 
a régi alagutat útépítészeti műemlékké nyilvánítaná, 
és védelem alá heélyezné. Az 1968-as új területi fel-
osztás szerint a Békási-szoros nagyrésze Neamți-
megyéhez tartozik. Visszaszerzésére az eddig pe-
reskedések még nem hoztak eredményt, pedig doku-
mentációval igazolható, hogy a térség a gyergyószen-
tmiklósiaké, az utat a magyar állam építtette, 410000 
koronába került, és építője magyar ember volt. 
 

                                                                                

Kőszeghy László (1876-1913) út- és hídépítész és a  

gyergyói turizmus kezdetei 
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KÖR 

« LACZKÓ-ALBERT KATALIN 

Könyv- és filmajánló 

A könyv és a film két nagyon fontos, egymással 
kapcsolatban álló történelmi eseményt idéz fel: a Pearl 
Harbor-i amerikai támaszpont ellen intézett japán 
támadást (1941. december 7.), és a japán Hiroshima 
városára ledobott atombombát (1945. augusztus 6.). Az 
előbbi nyomán lépett be az Amerikai Egyesült Államok a 
II. világháborúba, az utóbbi pedig a háborút lezáró 
katonai művelet volt. Mivel 1945 nyarán Japán 
egyébként is az összeomlás szélére került, azóta is soka-
kat nyugtalanít a kérdés: vajon indokolt lépés volt-e az 
atombomba ledobása, amely sok ártatlan ember halálát 
okozta? Sokféle válasz és magyarázat született már erre a 
kérdésre, melyek között ott van a két említett esemény 
közötti szoros összefüggés: a váratlan, mindent elsöprő, 
gyalázatként megélt japán támadásra az amerikaiak 
hasonlóan kiszámíthatatlan, ember által még meg nem 
tapasztalt következményekkel járó válaszlépéssel 
reagáltak.  

Nagyon szép és emberi mindkét alkotásban, hogy a 
nagy történelmi események mögött megmutatja nekünk 
az egyszerű, hétköznapi embereket, akik részesei a törté-
néseknek. Betekintést nyerünk az életükbe, megismerjük 
a gondolataikat, vágyaikat, és így közel kerülnek hoz-
zánk. Nem kelt bennünk gyűlöletet egy láthatatlan ellen-
ség iránt, hanem megértjük, hogy mindkét oldalon érző, 
élni akaró, családjukhoz, hazájukhoz ragaszkodó embe-
rek állnak. Vannak, akik lelkesedéssel vesznek részt a 
háborúban, sokan csak parancsot teljesítenek, ám mind-
annyian kénytelenek elviselni a háború által okozott nyo-
mort, szenvedést. Legyen magas rangú vezető, alacso-
nyabb beosztású katona vagy civil – a kételyekkel, vesz-
teségekkel mindenkinek meg kell birkóznia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karl Bruckner könyve egy kislány, Szadako, és az ő 
családja történetén keresztül valósághűen mutatja be a 
háború következményeit elszenvedő japán embereket, és 
az atombomba ledobásának borzalmait. Kezdetben még 
fellélegzünk, mert a család minden tagja túléli a robba-
nást, egymásra találnak, és együtt a semmiből újra ott-
hont teremtenek. Azonban a sugárzás láthatatlan nyomai 
tíz év múlva előbukkannak, és derékba törik a virágzó 
életet, aki utolsó percig reménykedik: ha sikerül hajto-
gatni ezer papírdarut, amely a japánok szerencseszimbó-
luma, akkor meggyógyul. 

A Pearl Harbor – Égi háború című film alkotói  és 
főszereplői arra vállalkoztak, hogy a hétköznapi emberek 
szemszögéből közelítik meg az eseményeket. Michael 
Bay rendező, Randall Wallace forgatókönyvíró, Ben 
Affleck és Josh Hartnett színészek háborús veteránokkal 
beszélgetve, szüleik és nagyszüleik elbeszéléseire tá-
maszkodva építették fel a történetet oly módon, hogy 
megadják a tiszteletet mind a japán, mind az amerikai 
oldalon állóknak. Úgy teszik elviselhetőbbé a néző szá-
mára a háború borzalmait, hogy a háttérben felvillantják 
az emberi kapcsolatok szépségeit: egy életreszóló barát-
ságnak, egy bonyolult szerelmi történetnek, egy becsüle-
tes főnök-beosztott viszonynak lehetünk szemtanúi. 
Akárcsak a könyvben, ahol a családi összetartozás, az 
idősek és a hagyományok tisztelete, az önzetlen segíteni 
akarás azok az értékek, amelyek túlmutatnak a nehézsé-
geken. 

Ajánlom ezt a könyvet és a filmet mindazoknak, akik 
szeretik az igaz történeteket, szívesen olvasnak idegen 
kultúrákról, akik kíváncsiak a történelem nagy esemé-
nyeire, és érdeklődéssel kutatják, mi van a dolgok hátte-
rében. 
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   7 ÉLET  

Jelzésfelújítás és Málnási  
Csaba emléktúra a  

Kecske-kőre  

Június 28-án hat önkéntes a gyergyói 
EKÉ-ből felfrissítette a Kecske-kőre veze-
tő turistaösvényt, amely piros háromszög-
gel van ellátva és részben korút formájá-
ban vezet fel a Görgényi-havasokban talál-
ható 1481 m-es sziklacsúcsra. Résztvevők; 
Laczkó-Szentmiklósi Árpád, Laczkó-
Szentmiklósi Endre (Gyergyóremete),  
Harrach Albert és Lemhényi Zsolt 
(Gyergyószentmiklós), Hobaj Árpád és 
Hobaj Tamás (Gyergyóalfalu). 
 

 
Július 12-én több mint négy hónap 

kényszerszünet után a gyergyói EKE osz-
tály túrát szervezett a Kecske-kőre. Ez a 
XI. Málnási Csaba emléktúra volt, amely-
nek alkalmával megemlékeztünk a 2008-
ban elhunyt gyergyószentmiklósi EKE 
újraalapítóról, valamint közéleti- és sport-
szervezőről. A 46 természetjáró részvéte-
lével lezajlott túrát a néhai Málnási Csaba 
családja szervezte meg, akik részt is vettek 
a ezen (özvegye, fia a családjával, testvé-
rei és unokaöccse). A túravezető Laczkó-
Szentmiklósi Árpád volt. 

 A csapat az Eszenyő-patak völgyéből 
indult, az Erősek-laposa - puszta és az 
Erőss Zsolt forrás érintésével érte el a csú-
csot. Itt a borús idő ellenére szép kilátá-
sunk volt a Görgényi-havasok sűrű feny-
vesekkel borított bérceire. A lefelé vezető 
út a Kecskekő-patak völgyén és a Katalina
-mezején keresztül vezetett, mialatt a 
résztvevők többsége jelentős mennyiségű 
gombát és szamócát gyűjtött. A kirándulás 
végén a Málnási család megvendégelte a 
résztvevőket. 

 
 

Három hónapja járok rendszeresen lovagolni és ezt én nemcsak 
mint szórakozásként kezelem, hanem sportként is. Én azért válasz-
tottam ezt a sportot mert nagyon szeretem az állatokat és meggyő-
ződésem, hogy ez a sport nagyon szép és testépítő.  

Tele van izgalommal, örömmel, sikerélménnyel, de egyben né-
ha csalódással is.  

Az elmúlt hetekben három versenyen is voltunk. Az V. Szé-
kelyföldi Regionális Díjugrató Bajnokság első és második forduló-
ján majd ezt követően a Sólyom Kupán. 

 
Nagyon sok tapasztalatot szereztem a versenyek által mint kez-

dő.  
Sokat köszönhetek az edzőmnek Petréd Károlynak. 

Hétvégén is lesz verseny, amely a Remetei Lovasklub Team által 
lesz megszervezve itt Gyergyóremetén. 

Mivel sajnos a nagyobb tömegrendezvények tiltva vannak, csak 
a facebook-on, élő közvetítés által követhetik versenyünket. 

Én minden gyereknek és felnőttnek csak ajánlani tudom ezt a 

sportot és aki kedvet kap hozzá éljen a lehetőséggel és keresse fel a 

Remetei Lovasklubot. A viszont látásra! 

 
 

 
 

Íme néhány kiemelkedő gyergyóremetei vonatkozású eredmény:  
V. Székelyföldi Regionális Díjugrató Bajnokság első fordulóján 

120 cm-en első helyezést ért el Puskás-Búza Anna, Dylan nevű lo-
vával. 

Továbbá sor került a magasugrásra, ahol több, mint 10 ver-
senyző közül 140 cm-ig a csapatunk összes tagja felért és a végén 
Puskás Búza Anna, Dylan nevű valamint Balázs Alizka Csili nevű 
lovával, közösen kerültek ki legjobbaknak 170cm-en! Ez Székely-
föld legmagasabb ugrása verseny keretein belül. 

A Régió Bajnokság II. fordulóján, ezúttal Ákosfalván, 100-110 
cm-en, Balázs Aliz, I helyezést szerzett Csili nevű lovával. 

Lovaglás, mint sport. 

« PORTIK-KÓCSI BARBARA 

« PORTIK-KÓCSI BARBARA 

« LACZKÓ-SZENTMIKÓSI ÁRPÁD 

« A képen Balázs Aliz látható Csili nevű lovával.  

« Kecske-kőre vezető túraútvonal felfrissítése. 



Képes Vagyok 
 

Gyergyóremete község  
havonta megjelenő lapja 

 
 
 

Szerkesztőségi tagok:  
 

Laczkó Margit Hajnal 
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 
Pál Dávid 

Laczkó Dávid 
Góga Barbara 

Portik-Hegyi Áron 
 

Nász 
László Bertalan és  
Laczkó Ramóna 

 
 
 

Gyász 
 

Balázs Tibor  1964 
Antal Károly  1940 
Kinda Anna   1923 

Puskás Sándor  1953 
Balázs-Csiki Eszter  1928 

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 
 

    Az I. világháború után Remete 
művelődési életének szervezésében nagy 
szerepet kap az Iparoskör. Tagjai már 
1872-ben dalárdát alapítottak. Az Ipa-
roskörnek külön könyvtáravolt. A 
könyveket színielőadásokból származó 
jövedelemből vásárolták. Rendszeresen 
megrendelték a napi- és hetilapokat és 
képeslapokat is vásároltak. Mivel nem 
volt könyv-tárosuk, az olvasóterem és 
könyvkölcsönzés lehetőségére csak a 
vasárnap volt alkalmas. 

Legfőbb kulturális tevékenységük a 
népi színjátszás szervezése volt. Évente 
2-3 színdarabot mutattak be. Az 
előadások előkészítése és 
megszervezése néha nagy anyagi 
erőfeszítést követelt. A műkedvelők 
gyakran veszteséget könyvelhettek el. 
Szerencsére ilyenkor valamelyes 
pénzügyi támogatást kaptak a helyi 
földbirtokosoktól (Puskások, Mélikek) 
és az egyháztól.  

Az Iparoskörben a művelődési élet 
lelkes szervezői voltak Kábdebó Béla és 
Kábdebó Gergely. 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

ANEKDOTA 

 Nézik a turisták a juhokat a Hargitán. 
Azt kérdezi az egyik a pásztortól: 
- Ezek egész nap esznek? 
- Nincs más dóguk. 
- És mondja sokat esznek? 
- Nem egyforma. A fehérek kétszer any-           
nyit, mint a feketék.  
- Hát ez meg hogy lehet? 
- Kétszer annyian vannak... 

 
(közhely) 

 
szelet vetettünk 

és nem kerüljük el a  
vihararatást 

 
(kényszer) 

 
egyetlen kígyó 

sem örömében ugrik 
ki a bőréből 

 
(grammatika) 

 
félresikerült 

mondatokban szenved az  
igeragozás 

 
(ballada) 

 

ágnes asszony ár 
ellenében mos vasal 

és fertőtlenít 
 

(hűség) 

 
arcod akkor is  

ragaszkodik hozzád ha 
rútnak bizonyulsz 

 
Négy haiku kétkedőhöz 

 
megoldja sorsod 

és ruhád a holnap ne 
félj nem sietős 

 
szerelmedért nem 

küzdenek titánok csak 

pár hüvelyknyi hős 
 

múlt éjszakáért  
ma már egyetlen perc is 

túl drága holmi 
 

homokórányi 
karcsúságod azért hagynám 

eltékozolni 
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« BORBÉLY-BARTIS ÁRPÁD fotója 


