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« 2020. október 28-án megalakult Gyergyóremete Község Önkormányzata. 

« A választási eredmények szerint újabb 4 éves 

időszakra Gyergyóremete község polgármesteri 

tisztségét  Laczkó-Albert Elemér úr tölti be. 

Október 28-án a községháza tanácstermé-
ben letette a hivatali esküt Laczkó-Albert 
Elemér polgármester és a 15 megválasztott 
önkormányzati képviselő. Az alakuló ülésen 
részt vett Bende Sándor parlamenti képvise-
lő, Asztalos László volt önkormányzati kép-
viselő, Bakó Antal plébános, Román Bálint 
volt községi jegyző, valamint online bekap-
csolódott a Hargita megyei Prefektusi Hiva-
tal részéről Octavian Conrad osztályvezető 
is. Az ülést ez alkalommal a prefektus hívta 
össze a 397/2020 számú rendelettel. A köz-
igazgatási törvény módosítása bonyolultabbá 
tette a beiktatási eljárást. A korábbi alakuló 
üléseken az önkormányzati testület mandátu-
mát egy képviselőkből megválasztott bizott-
ság érvényesítette, most azonban a bíróság 
hatáskörébe került ez az eljárás. Ezen az ülé-
sen nem kerülhetett sor az alpolgármester 
megválasztására és a szakbizottságok meg-
alakulására sem, a mandátum-érvényestő 
határozat ismertetésével viszont megállapí-
tást nyert az a tény, hogy a törvényes feltéte-
lek teljesítve lettek.  Egy újabb prefektusi 
rendeletet kell kivárnunk, hogy sor kerülhes-
sen az alpolgármester és a szakbizottságok 
megválasztására.  

Az ülést a legidősebb önkormányzati kép-
viselő, Pál György, két legfiatalabb társával, 
Ferencz-Csibi Lóránddal és Ferencz-Csibi 
Norberttel együtt vezette. Az első napirendi 

pont szerint ábécé sorrendben került sor a 
képviselők eskütételére, akik a kezüket a 
Bibliára téve fogadták meg, hogy az alkot-
mányt és az ország törvényeit betartva telje-
sítik a vállalt kötelezettségeiket.  

Az ülés második napirendi pontja a polgár-
mester, Laczkó-Albert Elemér hivatali tiszt-
ségébe való beiktatása volt, amire a bíróság 
mandátum-érvényesítő határozatának felol-
vasása után került sor.  

Az eskü letétele után a polgármester kö-
szönetet mondott a meghívott vendégeknek 
és a munkatársaknak a közös munkáért. 
Hangsúlyozta, hogy abban a bizonytalanság-
ban, ami körül veszi napjainkat, az önkor-
mányzat kell legyen a bizonyosság, bizton-
ság és pozitív cselekvő erő. A magánérdeket 
háttérbe kell szorítani, a közösség javára kell 
cselekedni szem előtt tartva az innovációt és 
lokalitást. 

A gyergyóremetei RMDSZ elnöke, 
Mincsor Erzsébet felszólalásában köszöntöt-
te a jelenlévőket és hangsúlyozta a tanácso-
sok felelősségét abban a munkában, amit 
vállaltak. 

Az ülés végén Pál György korelnök meg-

alakítottnak nyilvánította az önkormányza-

tot, jó egészséget, teherbírást és együttműkö-

dést kívánva a testületnek és a polgármester 

úrnak. 

MEGALAKULT KÖZSÉGÜNK ÖNKORMÁNYZATA 

« PÁL GIZELLA, községi jegyző 
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A tengereken nem egyszer találtak 
üvegpalackba helyezett üzeneteket.  
Ezek a régi üvegek nagyon sokféle üze-
netet tartalmaztak és változatos indok-
kal dobták a tengerbe: segítségért, üze-
nettel, tudományos céllal és szimpla 
kíváncsiságból. 

Napjainkban is egyre gyakrabban 
kezdtünk “üzenni”, a jövő nemzedék 
számára. 

Ez alkalommal nem üvegek szállítják 
az információt tovább, hanem üres sö-
rös pillepalackok. 

Falustársaink egyre gyakrabban sze-
retik feleveníteni ezt a régi szokást, és 
tenger hiányában a patakokat illetve a 
Marost felhasználva üzennek.  

Az nyilvánvaló, hogy mi gyergyóre-
meteiek, Székelyföld lakói vagyunk a 
feladók. 

A román vidékről nem hozzák el ide 
a szemetet és dogják bele a patakba.  
A címzettek talán a jövendő nemzedék 

és a marosparti települések lakói. 
Az üzenet pedig az, hogy mi gyer-

gyóremeteiek, székelyföldiek nem tu-
dunk vigyázni folyóink tisztaságára. 
Nem tudjuk megbecsülni természeti 
adottságainkat.  

Csak félve gondolok arra, hogy a 
címzettjeink megfejtik üzenetünket és 
ilyen cselekedeteink után formálnak 
véleményt rólunk. 

Szomorú látvány és ez mind annak 
ellenére történik, hogy községvezetőink 

mindent elkövetnek, hogy szervezett 
körülmények között mentesítsék Gyer-
gyóremetét a “palackposta” szempont-
jából. 

Befejezésként arra kérnék minden 
falustársat, hogy inkább jó hírünket 
népszerűsítsék kifelé és a Székelyföl-
dön kívülieknek ne üzenjünk inkább 
semmit. 

Hadd jöjjenek el hozzánk és győződ-
jenek meg jó hírünkről, vendégszerete-
tünkről, rendszeretetünkről. 

U.i. A mellékelt fotók sajnos nem 
illusztrációk, hanem a községünkben 
készültek a múlt hét folyamán. 
Igaz, a hét végére a Portik-Dobos há-
zaspár úgy érezte, hogy ez szégyen a 
környékre is nézve és lelkiismereti ügy-
nek tekintve a szomorú látványt, ki-
szedte az összegyűlt közel 3 zsáknyi 
szemetet, amit a természet már össze-
gyűjtött kisebb csomókba. 

Bakai 

A Polgármesteri Hivatal felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy 2020. november 3-tól, lehet letenni a kéréseket fűtés-
pótlékra a következő beosztás szerint: 
-Kedd - nov.  3.: Orbán Balázs u., Vizimalom u., Orgona 
u., Puskások u., Alszegi u., Mélik u., Martonka u.; 
-Szerda - nov. 4.: Bartók Béla u., Eszenyő u., Bethlen 
Gábor u., Kendeffy Bonifác u.; 
-Csütörtök - nov. 5.: Új út, Falu u., Kertvég u., Bernád u., 
Szent Lénárd u.; 
-Hétfő - nov. 9.: Balás Gábor u., Gödrös u., Kurucok u., 
Árok u., Kőpatak u., Biatorbágyi út, Cseres Tibor tér, Né-
metsor u.; 
-Kedd - nov. 10.: Balás Jenő u., Havasfarok u., Hadnagy-
domb u., Vasút u., 
-Szerda - nov. 11.: Csutakfalva u., Pálfiak u., Viola u., 
Fodor u., Bánya u.; 
-Csütörtök - nov. 12.: Kossuth u., Székelek u., Fenyő u., 
Rozmaring u., Lúdfarki u., Nád u.; 
-Péntek - nov. 13.: Ebhát u., Tolvajos u., Bakó u., Fügés-
rét u., Borvíz u.; 
-Hétfő - nov. 16.: Rétaljai u., Karikók u., Csorgó u., Akác 
u., Boglárka u., Kozmák u., Nyírfa u., Szárhegyi u.; 
-Kedd - november 17.: Fenekalja u., Millenium u., Szent 
István út, Határ u., Harangvirág u. 
Tekintettel a járványügyi helyzetre, kérjük, hogy az 
utca szerinti beosztást figyelembe véve, a besorolásukat 
megelőző  napon kérjenek időpontot a következő tele-
fonszámon: 0266 352 101. 

Szükséges iratok: 
1. Típuskérés 
2. Családösszetételt igazoló iratok: 
-másolat a család minden tagjának a személyazonossági 
igazolványáról, amelyben az állandó lakhely/ideiglenes 
lakhely megegyezik azzal a címmel, ahová a segélyt kérik, 
-14 éven aluli gyerekek keresztlevél másolata, 
-halotti bizonyítvány/válási végzés másolata, 

FONTOS! A családhoz mindenki hozzátartozik, aki az 
illető lakásban lakik! 
3. Lakástulajdont igazoló iratok: 
-tulajdonos esetében – telekkönyvi kivonat másolata, bir-
toklevél (Titlu de proprietate), adásvételi szerződés. Ezek 
hiányában, az adóhivatalban igényelhető igazolás. 
-bérlő esetében – bérleti szerződés másolata; 
4. Jövedelmet igazoló iratok: 
-fizetési igazolás -nettó jövedelem, belefoglalva az étkezé-
si jegyek értékét is, 
-külföldön dolgozó személyek esetében munkaszerződés, 
-másolat: nyugdíjszelvény, gyerekgondozási díj, bírósági 
végzés az eltartási járulékról, munkanélküli segély vagy 
bármely más állandó jellegű juttatás szelvényének másola-
ta, 
-ezektől eltérő jövedelmekről, számlakivonatok, igazolás a 
mezőgazdasági irodától, 
-igazoló iratok más jövedelmekről (bérbeadások, osztalé-
kok), 
-alkalmi jövedelmek esetében saját felelősségre írt nyilat-
kozat. 
FONTOS! Nem kaphat fűtéspótlékot, aki rendelkezik a 
következő javak valamelyikével: 
-állandó lakhelyen kívüli lakóház/ingatlan/nyaraló, 
-20 árnál nagyobb beltelek (kert+udvar), 
-10 évnél fiatalabb személygépkocsi vagy motorkerékpár 
-haszongépjármű, teherautó, utánfutó, autóbusz, mikro-
busz, lakókocsi, 
-mezőgazdasági gépek, traktor, arató-cséplő gép, olajprés, 
malom, 
-mezőgazdasági tevékenységből származó évi jövedelem: 
több, mint 1000 euró egyedülálló személy esetén, 2500 
euró család esetén, 
-3000 lejnél nagyobb bankbetét, 
-havi 750 lejt meghaladó egy főre eső nettó jövedelem. 
 

 TÁJÉKOZTATÓ A FŰTÉSTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL 

« CAZAN RAMÓNA-ROZÁLIA  szociális referens 

PALACKPOSTA ÜZENET HELYIEKTŐL, NEM CSAK HELYIEKNEK 

« A Kőpatak medrében felgyülemlett pillepalackok. 
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Nekünk, gyergyóiaknak, már meg-
szokott, de az idegennek lenyűgöző 
látvány a medencét nyugatról határo-
ló Görgényi havasok, a Kereszt-
hegy, Kecske-kő, Öreg-hegy 
(Batrina) csúcsokkal, valamint az 
északról látható Kelemen-havasok 
vonulata, a Rekettyés, Kelemen-
Cserbükk, Magyar-Negoj, néha még 
május végén is hóval „tarkított” csú-
csaival. Kevesen tudják, hogy a két 
vulkáni hegységhez egy szép monda 
fűződik. 
Ott, ahol a két hegység már majdnem 

összeér, és közöttük a Maros vize is 
felgyorsul, élt egy hercegnő, akinek 
férje csatában veszítette életét. Két 
fia volt, Kelemen és Görgény. Teltek 
az évek, és egyszer ismeretlen népek 
támadtak a vidékre, akiket egy Jézer 
nevű vezér vezetett. 

A hercegnő megparancsolta fiainak, 
hogy űzzék ki a betolakodókat.  
A csatában sokan elestek, de köztük 
volt Kelemen is, a hercegnő legidő-
sebb fia. Végül Görgény győzedel-
meskedett, megölve Jézert is, így 
bosszulva meg testvére halálát. A 
csata színhelyén később egy kis tó 
keletkezett. Az idős hercegnő megtud-
va fia halálát, sokat sírt és könnyei-
ből meleg vizű források fakadtak, 
nem messze a Marostól. 
Végül a hercegnő is meghalt és vég-
akaratának megfelelően a legköze-
lebbi szép hegycsúcson temették el, 
amelyet azóta is Öreg-hegynek vagy 
Batrinának neveznek. Görgény egy 
évig gyászolta anyját és közben békét 
kötött Jézer utódjával. Teltek az évek, 
amikor megtudta, hogy Jézernek van 
egy nagyon szép húga. Lóra ült és 
megkereste a leány kastélyát. Megis-

mervén a gyönyörű teremtményt, akit 
Taplócának hívtak, megkérte a kezét. 
A lakodalom negyven napig tartott, 
utána Görgénynek a Maroshoz közeli 
kastélyába költöztek. Itt éltek boldo-
gan, míg meg nem haltak. A helysé-
get, amelyik a kastélyuk körül kelet-
kezett Taplócának, Toplicának nevez-
ték. 
A monda helynevei ma is élnek: 

Toplica (Maroshévíz), a Görgény- és  

Kelemen -havasok, az Öreg-hegy 

vagy Batrina(1634m) és az 1750 m 

tengerszínt feletti magasságban kelet-

kezett Jézer tó, amelyik a Kelemen 

havasok egyetlen glaciális tava. Az 

özvegy hercegnő könnyeiből fakadt 

melegvizű források a mai Urmánczy 

és Bánffy termálfürdők. 

                                                              

LOVASSPORT 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

A GÖRGÉNY– ÉS KELEMEN HAVASOK MONDÁJA 

« A Kelemen Havasok főgerince a Zászpás - csúcsról 

nézve (Görgényi - havasok, 1278 m)  

« Kelemen – havasok: Jézer - tó (Bánffy -  tenger-

szem)  

 « A 12 apostol sziklái a Kelemen-havasokban 

Ez alkalommal csak “száraz” adatokkal szolgálunk 
kedves olvasóinknak, de a következő lapszámunkban 
remélhetőleg egy teljes interjút készítünk a lovassport 
jelenlegi gyergyóremetei sikerversenyzőjével, Puskás-
Búza Annával. 

Anna és Dylan nevű lova az utóbbi négy hónapban 
sikert sikerre halmozott.  

Íme az eredmények: 

Július 6.: Székelyföldi Regionális Díjugrató Bajnok-
ság: 120 cm-en I. hely, helység: Benedekmező  
Július 12.: Sólyom Kupa: 110 cm-en is illetve 120 cm
-en is I. hely, Kissolymos  
Országos versenyek:  
Augusztus 2: Románia Kupa, hibátlan pálya 110 cm-
en, Herneacova 
Augusztus 7-9: amatőr II. kategóriában, 6. hely, 
Prázsmár  
Szeptember 4-6: 110 cm-en, VII. hely, Prázsmár  
Szeptember 17-20: amatőr II. kategóriában I illetve 
II. hely, Prázsmár  
Szeptember 8-11: amatőr II. kategóriában, 6. hely, 
Prázsmár  
Országos döntő  
Október 15-18: országos III. hely, amatőr II kategóri-
ában.  
Ez a 2020-as nyitott pályás szezon végeredménye. 

 
Bakai « Puskás-Búza Anna és Dylan nevű lova  
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BEMUTATKOZIK AZ ÜLÉSVEZETŐ ELNÖKSÉG 

« Az ülésvezető elnökség 

 

« Pál György eskütétele 

A Közigazgatási Törvénykönyv előírásainak megfelelően 
az Önkormányzat alakülő ülését a legidősebb tanácsos 
vezeti, akinek munkáját a két legfiatalabb tanácsos segí-
ti. A 2020. október 28-án megtartott alakuló ülést Pál 
György tanácsos vezette Ferencz-Csibi Lóránd és Fe-
rencz-Csibi Norbert segítségével. Az alábbiakban az ülés-
vezető elnökség tagjaival készült rövid interjút olvashat-
ják. 

 
Mint rangidős, ez már hányadik mandátuma a tanácsban? 
P. Gy.: Ez most a hetedik mandátumom, voltam 1992-től 
2000-ig a régi polgármester ideje alatt, s akkor 2000-től 
2004-ig szüneteltem, utána pediglen egyfolytában. Most a 
hetedik mandátumom. 
És melyik szakbizottságban tevékenykedett?  
P. Gy.: Voltam legtöbbet a mezőgazdasági szakbizottság-
ban, de voltam a sport és egészség szakbizottságban is.  A 
mezőgazdasági szakbizottságban mióta Vass Laci kilépett, 
azóta, mint a szakbizottság elnöke tevékenykedem, már 
három mandátumon keresztül. 
Mi motiválta, hogy folytassa ezt a munkát? 
P. Gy.: Ez az utolsó mandátum, a következőbe már nem 
fogok indulni. Az motivált, hogy segítsek a falustársaim-
nak, ami tőlem telik.  

 
Melyek a célkitűzései er-
re a mandátumra?   
P. Gy.: Mindig azt szeret-
ném, hogy a belső utcák 
legyenek leaszfaltozva. 
Én is ahol lakok, az az 
utca még nincs leaszfal-
tozva, s azt fogadtam, 
hogy ameddig nem lesz 
leaszfaltozva még taná-
csos leszek. Remélem, 
hogy ebbe a négy évbe le 
lesz aszfaltozva. Azonkí-
vül, hogy a mezőgazdasá-
gi támogatásokkal kap-
csolatosan segítsek az 
embereknek. Az idén 
nehéz volt, mert ugye 
mindenkihez el kellett 

menjek személyesen aláíratni. Azonkívül még volt, ami-
kor kezdődött a víz- és szennyvíz csatlakozás és még fo-
lyamatban volt a REDISZA megalapítása, akkor én vol-
tam az összeköttető a cég és a lakosság között. Mentem és 
meggyőztem, hogy be kellene köttetni a vizet és csatornát. 
Nehéz volt, mert az idősek azt mondták, hogy: „mán ne-
kem minek kell”. Az volt a szerencse, hogy minden utcába 
legalább kettőt meggyőztem és aztán a többiek is csatla-
koztak. 1500 bekötés valósult meg és utána már megala-
kult a REDISZA és már György-Mózes Sándor folytatta 
az akciót. 
Mit értékel Ön sikerként az elmúlt mandátumokban? 
P. Gy.: A sok beruházást.  Az volt a helyzet, hogy az első 
két mandátum alatt nem volt lehetőség még a pályázások-
ra, nem volt olyan látványos fejlődés a faluban. Utána, 
2000 után, beindultak a pályázatok, látszik a falun. Ör-
vendtem, hogy fejlődünk.  
 
Első tanácsosi mandátumotok. Kérlek szépen néhány szó-
ban mutatkozzatok be. 
F.-Cs. L.: Ferencz-Csibi Lóránd vagyok, Kolozsváron vé-
geztem Agrártudományi Egyetemen, agrármérnöki végzett-
séggel rendelkezem, majd volt egy mesteri továbbképzé-
sem vidékfejlesztésen. Jelen pillanatban falugazdászként 
tevékenykedek a Gyergyói- medencében. A gazdákat látom 
el ilyen-olyan szakmai információkkal, ha kell élőben is, 
terepen is segítséget nyújtok. Jelen pillanatban egy családi 
gazdaságot vezetek és idéntől kezdve úgy döntöttem, hogy 
jelentkezem helyi tanácsosnak is. 
F.-Cs. N.: Ferencz-Csibi Norbert vagyok, Kolozsváron az 
Agrármérnöki szakon végeztem, jelenleg mesterizem Nö-
vényvédelmi szakon. Gyergyóremetén élek, remetei lakos-
ként a Bartók Béla 77 szám alatt. Jelenleg dolgozom a 
szakmámban.  
Mi motivált arra, hogy tanácsosnak jelentkezzetek? 
F.-Cs. L.: Engem az motivált, hogy a jövőre nézve a faluért 
és nemcsak a faluért, hanem javarészt a falu gazdálkodóiért 
tenni kell. Olyan szinten gondolkodok én, hogy segíteni 
őket, akár a jövőre nézve beszerzésekben, egy közös 
együttműködésben, amely által a gazdák is előnyösebben, 
kedvezőbb áron hozzájuthatnak különböző termékekhez és 
akár az értékesítésükben is 
úgy segíteni, hogy minél 
jobb áron tudják eladni a 
késztermékeiket. Ezt szeret-
ném a jövőre nézve felpör-
getni.  
F.-Cs. N.: Szeretném kama-
toztatni az egyetemen meg-
szerzett tudásomat és úgy 
továbbadni. Láttam, hogy a 
faluban hogy történik a gaz-
dálkodás és aki igényli azt 
szeretném információval, 
tanáccsal vagy tapasztalattal 
vagy amivel tudom, segíteni.  
 
(Folytatás az 5. oldalon) 

« Ferencz-Csibi Norbert eskütétele 



5   KÖZ 

BEMUTATKOZIK AZ ÜLÉS-

BEZETŐ ELNÖKSÉG 

(Folytatás a 4. oldalról) 
 
Milyen területen szeretnétek tevékenykedni? 
F.-Cs. L.: Mindenképpen az agrár irányon sze-
retnék tevékenykedni, beleértve a növényter-
mesztést és állattenyésztést. Mind a két ágazatot 
szeretném húzni. Jelen pillanatban is falugazdá-
szokkal is ezt a két ágazatot erősítem. Úgy 
mondták, hogy ezt végezted, ezt a szekeret is 
kell tovább tolni. 

 
F.-Cs. N.: Hozzám legközelebb a mezőgazdaság 
áll és az állattenyésztés. Ezen a területen szeret-
nék tevékenykedni. 
 
Milyen célkitűzéseitek vannak erre a mandátum-
ra? 
F.-Cs. L.: Szeretném az egyesületünket kibőví-
teni egy olyan szintre, hogy tudjuk akár a kicsi 
területeinket összetenni nagyobbakba, a gazdák-
nak -ha lenne tervükbe-, egy húsfeldolgozó üze-
met létrehozni. Ne kelljen az állatot elvinni a 
faluból, ha történik egy tragédia, ezáltal tudjunk 
a gazdának segíteni, tudjon a feldolgozása meg-
történni és ezáltal persze a gazda jobb árat is 
kapjon érte, mint akár, ha egy felvásárló idejön 
és csúfolkodik vele egy kis árral. 
F.-Cs. N.: Az elkövetkező mandátumra célom, 
hogy részt vegyek amennyire tudok és lehetősé-
gem engedi a területek rendezésében, a mezei 
utak még további feljavításában. Már adtam 
ötleteket a jelenlegi feljavítás alatt álló útszaka-
szoktól a töltésanyagokat hová lehetne tovább 
lerakni és, hogy egyre több, ne csak a főútvona-
lak, hanem a mellékútvonalak is javuljanak. 
 
Köszönöm a beszélgetést! Eredményes munkát 
kívánok az elkövetkező mandátumban! 

« Az interjúkat NAGY-MENYHÁRT SZIDÓNIA készítette 

RAJZVERSENY A VILÁGJÁRVÁNY  

IDEJÉN 

 

Október vége a „Tolvajos” Remetei Ifjúsági Szervezet tag-

jai számára mindig a nagy készülődést, szervezkedést jelenti, 

mivel ilyenkor szoktuk megszervezni a már hagyománnyá 

vált Halloween tematikájú bulinkat. A bulit megelőzően kö-

zös tökfaragáson hangolódunk és együtt tervezzük meg a de-

korációt, ami évről évre egyre jobban sikerül, sokszínű és 

ötletes. Mivel idén nem adódott lehetőségünk egy ilyen buli 

megszervezésére az egészségünk megőrzésének érdekében 

meghozott óvintézkedések miatt, így ezt egy online rajzver-

seny megszervezésével pótoltuk. Egy világjárvány közepette 

nagyon nehéz aktív ifjúsági szervezeti tagként megmozgatni 

a fiatalságot, de úgy érezzük, hogy ez által a verseny által 

mégis sikerült a vártnál is több gyereket az alkotásra buzdíta-

ni és egy kicsit mi is átélhettük újra a szervezés örömét.  

A rajzversenyre az I-IV. és V-VIII. osztályos tanulóknak 

volt lehetőségük jelentkezni október 26-ig. Ezt követően pe-

dig, a beküldött rajzokat feltöltöttük a Remetei Ifjúsági Szer-

vezet Facebook oldalára, ahol a rajzokat, amelyek elnyerték a 

közönség tetszését egy lájkkal/szavazattal lehetett támogatni 

október 31-ig. Összesen 78 időben elküldött rajzot kaptunk, 

amelyből 54 rajzot az I-IV osztályosok alkottak és 24 rajzot 

az V-VIII osztályos tanulók küldtek el nekünk. Többségében 

gyergyóremetei diákok neveztek az első online rajzverse-

nyünkre, de emellett voltak jelentkezők a szomszédos telepü-

lésekről is: Gyergyóditróból, Gyergyószárhegyről, valamint 

Gyergyócsomafalváról.  

Az összegyűjtött lájkok/szavazatok alapján mindkét kategó-

riában három nyertest hirdettünk ki. Az I-IV osztályosok kö-

zül első helyezést ért el György-Mózes Nándor Dávid, I.A. 

osztályos tanuló, 693 lájkkal. Kicsivel maradt el az első hely-

ről és így második helyezést ért el Laczkó-Angi Barbara, 

IV.B. osztályos tanuló, 686 lájkkal, valamint harmadik he-

lyen végzett Góga Orsolya, III.B. osztályos tanuló, 228 lájk-

kal. Az V-VIII osztályos tanulók közül a legtöbb szavazatot 

Laczkó Márton, V.A. osztályos tanuló kapta, 330 lájkkal az 

első helyen végzett. Pál Ramóna, VI.B. osztályos tanuló rajza 

302 lájkoló tetszését nyerte el, amellyel sikerült megszereznie 

a második helyet. Harmadik helyen a gyergyóditrói Mezei 

Nikoletta, VI.B. osztályos tanuló végzett 171 lájkkal.  

Annak ellenére, hogy akadt olyan, aki megkérdőjelezte a 

témaválasztásunkat, a sok szép és kreatív rajz által a gyere-

kek megmutatták a Halloween barátságos, pozitív oldalát és 

bebizonyították, hogy egy kis halloweeni móka nem zárja ki 

a saját hagyományaink ápolását, életben tartásátés tiszteletét 

a Mindenszentek és Halottak napját illetően.  

 

 

« Ferencz-Csibi Lóránd eskütétele 

« LACZKÓ ANDREA 
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VÁNDORLÓ ÉRZELMEK—BOTÁR LÁSZLÓ  
FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁSA 

A Községháza Tanácstermében a Hargita Szalon 
„Lélektér” című kiállítását Botár László „Vándorló 
érzelmek” című kiállítása váltotta.  

Botár László 1959-ben született Csíkszeredában. A 
Képzőművészeti Akadémia (Kolozsvár) elvégzése után 
éveken át designeri munkát végzett, majd 2005-től a 
Hargita megyei Kulturális Központ képzőművészeti 
szakirányítója. Alkotásai számos országos és külföldi 
csoportos, valamint egyéni tárlaton szerepeltek.  

A „Vándorló érzelmek” kiállításáról az alábbiak-
ban Dr. Deák Ferenc méltatását olvashatják.  

 

Botár László képeinek friss lendülete és erős színei 

a néző érzelmeinek ütközővonalán kontrasztokat hív-

nak elő. Az elmondás helyett a tiszta festészet auto-

nómiájával és szabadságával ruház fel. Ezért a képek 

mondatokra való lefordítása is hamiskás szándék, hi-

szen a gesztusok, indulatok, reflexek és pillanatnyi 

reakciók zsigeri áramlása egy nyelvhasználat előtti 

létezésről szólnak. Ilyen értelemben a nyelv csak kí-

sérő szolga, hiszen az ösztönös reakciókat megzabo-

lázva elvesz belőle, amikor szavakra fordítja le azok 

gesztusait. 

Kulturális viselkedésünkben késztetést érzünk, hogy a 

felhívó erővel bíró jelenségeknek nevet adjunk, és 

szavakkal beazonosítható kategóriákba kényszerítsük. 

Így tudunk uralkodó felettük. 

Botár László képei ellenállnak a szavak talmi erejé-

nek. Sőt képeiről külön beszélni is csalóka szándék, 

mert alkotásai egymás mellett egy folyam kanyargó, 

hömpölygő és néha elterülő áradatával egymás folyta-

tásaként vagy pillanatnyi átalakulásaként sodornak 

magukkal. 

Képből képbe lépve érezzük ugyanannak kéznek a 

teremtő lendületét és ugyanannak a szemnek a szűkü-

lő- és táguló perspektíváját. Mindent áthat egy orga-

nikus világ burjánzó születése. Ezért nem érzünk fe-

szélyező struktúrákat és mérnöki konstrukciókat, ha-

nem a szabad áradat spontaneitása él a képeken. 

Gyakran a lélegzetvétel ritmikus szűkségszerűségé-

ben kelnek életre. Nem véletlen, hogy a Botár-képek, 

mindig fiatalos életérzést hordoznak. 

Ha a képekre a karunk kényszeríteni egy szavakból 

alkotott hámot, akkor érdemes megfigyelni, hogy en-

nek az absztrakt festészetnek az erős gesztusai milyen 

világképeket vázolnak fel? Láttjuk, hogy sokszor a 

lendület vertikális mozgást kel életre. Így egy erősebb 

dinamika lüktetése áramlik. Ezek a képek nem andalí-

tanak el, hanem gyors reakciókra késztetnek, a távol-

ba ringató hatás helyett az aktuális jelen uralkodik. Itt 

és most történik valami. A látszólagos firkák ellenére 

mégis monumentális jelentést kapnak a gesztusok. 

Botár László képeiről nem alkothatunk leírásokat, 

mert az képgyilkosság lenne. Csupán dadogó metafo-

rákat rendelhetünk hozzuk. Fenntartva a félreértés és 

félrevezetés esendőségét. 

Így a kulcsszavak csak körül tapogatják a képek 

vizuális ízét. 

Gyakran- mintha erős emóciókkal megáldott- felki-

áltó szómondatok lennének. Pl. Törj ki a mából! 

Most! Ne! Miért? Indulj! A színe kontraszja is erős 

indulati töltettel cselekvésre, akcióra késztetnek. 

Érezzük, nincs megállás. A képen egy folyamat zaj-

lik, aminek a következménye a nézőben csapódik le. 

A képpel azonosulva a katarzis magával ránt, kezd 

uralkodni fölöttem. Az ingerküszöböm megemelke-

dik, cselekvésre vágyok, és eltökélt szándékkal sutto-

gom magamba: „igen, most…!!!” 

« DR. DEÁK FERENC 
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« LACZKÓ-ALBERT KATALIN 

KÖNYV– ÉS FILMAJÁNLÓ 

Aurora borealis – Északi fény. Amikor ezt a kifejezést 
halljuk, eszünkbe jut az a sarkvidéki égbolton látható 
lenyűgöző fényjelenség, amely gyönyörű zöld, vörös és 
lila színekben pompázik (vörös színe miatt Finnország-
ban „rókatűz” a neve). Ezt a címet viseli Mészáros Már-
ta magyar rendező filmdrámája is, amelynek főszerepét 
Törőcsik Mari játssza. A több díjjal kitüntetett filmren-
dező munkásságát az asszonyi sorsok, női témák érzé-
keny bemutatása jellemzi, filmjeivel a történelmi esemé-
nyek által okozott sérülések feldolgozására törekszik. 
Ebből már megérthetjük, miért is kapta a film ezt a cí-
met: a titkok , amelyeket sokszor egy életen át hordo-
zunk, annyira elérhetetlenné tesznek minket mások szá-
mára, mint a száz kilométeres magasságban hidegen ra-
gyogó sarki fényt. Mintha Ady Endre verse kelne életre 
ebben a filmben: 
„Vagyok, mint minden ember: fenség, 
Észak-fok, titok, idegenség, 
Lidérces, messze fény...” 

Törőcsik Mari a tőle megszokott természetességgel 
eleveníti meg a titkát idős koráig hordozó asszonyt, a 
következmények pedig befolyásolják nemcsak a saját, 
hanem a lánya és unokája életét is. A titoknak ki kell 
derülnie ahhoz, hogy minden és mindenki a helyére ke-
rülhessen, ám az igazság megtalálása, kimondása fájda-
lommal jár. Minél mélyebb a titok, annál nagyobb a fáj-
dalom. Akinek van bátorsága és ereje a múlttal így 
szembenézni, az újjászületik, révbe ér, megtalálja önma-
gát. Így lesz a film végén megjelenő sarki fény zöld szí-
ne a remény jelképe. 

A nőket az évszázadok során nagyon sok hátrányos 
megkülönböztetés érte. Sokan sokat szenvedtek azért, 
mert nem tekintették őket egyenrangúnak, vagy mert 
visszaéltek gyengébb, kiszolgáltatottabb mivoltukkal. 

Mára a helyzet válto-
zott, ám korántsem 
beszélhetünk minder-
ről múlt időben. Ma is 
hallunk kihasznált, 
megalázott asszo-
nyokról, akik magá-
nyosan viselik sorsu-
kat, mert a kívülállók, 
akár a hozzá közel 
állók, nem mernek 
szólni, beavatkozni, 
segíteni. 

A női téma másik 
nagy feldolgozója 
Kertész Erzsébet író-
nő, akinek regényei a 
történelem nagy női 
alakjairól szólnak. 
Gyermekkorom meg-
határozó olvasmánya 
volt a Vilma doktorasszony, az első magyar orvosnőről 
szóló regény. A mai napig magamban hordozom az él-
ményt, amelyet ez a könyv adott, egy nőnek az erejét és 
kitartását, minden nehézséget legyőző igyekezetét, 
amellyel megvalósította az álmát, és ezzel másoknak is 
reményt adott. Ő és a hozzá hasonló nők elhivatottsá-
gukkal, bátor kiállásukkal, lelkes, következetes munká-
jukkal sokat tettek azért, hogy nekünk ma könnyebb le-
gyen. 

Ajánlom minden lánynak és asszonynak, hogy erőt 

merítsen belőle, a férfiaknak pedig azért, hogy tisztelet-
tel és együttérzéssel, megértően és szeretettel viszonyul-

janak minden nőhöz. 

Azt tapasztalom, hogy a saját magam által állított 
akadályok tartanak fel a legjobban. Vannak az életünk-
ben nagyobb és jelentéktelenebb problémák is az útjain-
kon.  Néha elég egy kicsit erőt venni magunkon, más-
kor jobban neki kell futni és kitartóknak lenni.  
Két fontos dolog a mindennapi életünkben: 
- Az első az őszinteség. Minden megoldás ezzel kezdő-
dik: fel és beismerjük, hogy létezik probléma. Ehhez az 
őszinteség mellett elengedhetetlen az önismeret. Észre 
kell venni magunkban azokat a tulajdonságokat, szoká-
sokat, amiken ebben a nehéz járványos helyzetben vál-
toztatni kell. Kell így megtudjuk védeni úgy testünket, 
mint a lelkiismeretünket egyben. Egy tükör a mellettem 
lévő ember. Az ő szemén keresztül nézzük magunkat, 
akkor nagyobb eséllyel látunk meg olyan problémákat, 
amiket magunktól észre sem veszünk. ahhoz, hogy a 
másikat engedjük beszélni, anélkül, hogy egyből véde-
kezzen vagy megsértődne. Le kell ehhez tennünk a 
büszkeségünket, de szükséges az is, hogy a másik fél 
részéről érezzük a jó szándékot, a segítség vágyát. Be 

kell ismernünk, ha hibáztunk- igaz kényelmesebb kike-
rülni a dolgokat, mint energiát fektetni a változtatásba. 
Rosszabb esetben baj származhat belőle. Ezért kellene 
belső elemeinket tisztán tartani, mert könnyebben élhet-
jük túl a veszélynek kitűzött időt. Így fény tárul elénk és 
nem veszítjük el az irányt. 
- A második a cél szem előtt tartása. A célt mindig szem 
előtt tartva, a probléma lényegére koncentrálva óvato-
san visszajelzést kérve a helyzet és környezethez mérve. 
A célt nézve lehet csak valóban előre jutni egyedül, vi-
szonyítási pont nélkül nem megy. 

Ha mégis felhagyni vágynánk, mert kényelmesebb, 
mindig hasonlítsuk össze a pillanatnyi előnyt a kitűzött 
céllal. 

Nekem sokat segített, segít, ha a folyamatot hosszútá-
von egészben nézem. Szeretném, hogy nektek is sike-
rüljön.  

„Bontogatom magamban a hála érzését, újraértéke-
lem az élet hétköznapi ajándékait.” 

Kitartást a szebb jövőért!  

BÍZNUNK KELL A JÖVŐBEN! 

« SCHEUBECK SZERÉNA 



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 Hunor 
Kozma Ede 
Portik Bence 

 

Nász 
 

Ebben a hónapban nem 

volt házasságkötés. 

 

Gyász 
 

Pál Péter    1952 
Antal Bálint    1957 

Ferencz Miklós     1950 

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 
     
1914. őszén sorozatosan érkeznek a 
táviratok a gyergyószentmiklósi vá-
rosházán a keleti front gyergyói sebe-
sültjeiről, akiket különböző hadikór-
házakban (Besztercebánya, 
Ipolyság stb.) ápoltak. Közöttük szép 
számmal voltak remeteiek is. 
Szept. 9-én Pozsonyi János 
(Csutakfalva) 
Szept. 18-án György Ferenc 
Nov. 22-én Antal József, Balázs Já-
nos, Ferenczi Ferenc, Ivácson Ferenc, 
Ivácson János, Balázs Imre 
Dec. 2-án Portik – Szabó János, Ivá-
cson József, Csortán Mihály, Portik 
János. 
Eddig még hősi halottról nem érke-

zett tudósítás. 

 

Szeretne-e szép maradni? 
 
1914 novemberében Földes Kelemen 

aradi gyógyszerész szépítő- és  illat-

szereket mutatott be Remetén az ér-

deklődő hölgyeknek. Az általa gyár-

tott és bemutatott készítmények 

(Margit – púder, Margit – krém, Mar-

git –szappan) állítása szerint varázs-

szerűen, akár órák alatt eltünteti a 

hölgyek arcáról a szeplőket, májfolto-

kat és pattanásokat. 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

« Összeállította Laczkó Margit-Hajnal  

ANEKDOTA 

« Borbély-Bartis Árpád fotója 

Valami szúrja a lábamat   sántikál 
a székely. 
- Tán egy kavics   mondja a komá-
ja. 
Lehúzza a székely a csizmáját, 
nézegeti, de nem talál benne sem-
mit. 
Megszólal a komája: 
- Biztosan a másikban van!  

Sem rokona, sem ismerőse 
Nem vagyok senkinek, 
Nem vagyok senkinek. 
 
Vagyok, mint minden ember: fenség, 
Észak-fok, titok, idegenség, 
Lidérces, messze fény, 
Lidérces, messze fény. 
 
De, jaj, nem tudok így maradni, 
Szeretném magam megmutatni, 
Hogy látva lássanak, 
Hogy látva lássanak. 
 
Ezért minden: önkínzás, ének: 

Szeretném, hogyha szeretnének 

S lennék valakié, 

Lennék valakié. 

ADY ENDRE: 
SEM UTÓDJA, SEM BOLDOG 

ŐSE 

Volt emberek. 
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. 
Nem téve semmit, nem akarva semmit, 
hatnak tovább. 
Futók között titokzatos megállók. 
A mély, sötét vízekbe néma, lassú 
hálók. 
Képek, 
már megmeredtek és örökre 
szépek. 
Nem-élők, 
mindent felejtő, mindent porba ejtő 
henyélők, 
kiknek kezéből a haraszt alatt 
lassan kihullt a dús tapasztalat. 
Nem tudja itt Newton az egyszeregyet, 
fejére tompa éjszaka borul, 
Kleopatra a csókokat feledte 
és Shakespeare elfelejtett angolul. 
Nem ismeri meg itt anya a lányát, 
sem a tudós ezer bogos talányát. 
Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl 
az áhitat, az ima és a csók. 
Idézetek egy régi-régi műből, 
kilobbant sejtcsomók.  
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