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 Gyergyóremetei 

ELŐ 

« Jó nyomon... 

 « Borboly Csaba Megyei Tanács elnöke és 

Laczkó-Albert Elemér polgármester válaszol-

nak a kérdésekre 

Gyergyóremete Község Önkormányzata 
és Polgármesteri Hivatala január 31-én 
délben tartotta az immár hagyományossá 
vált évértékelő beszámolóját. A helyzetre 
való tekintettel a beszámoló rövidített és 
tömör ismertetője az elmúlt évnek.  Az itt 
el nem hangzottakról időben tájékoztatnak 
az évközben tartott szokásos havi beszá-
molókon a község vezetői.  

Elöljáróban a meghívottak kaptak szót: 
Borboly Csaba beszédében kiemelte a 
konzultáció, a párbeszéd és személyes je-
lenlét fontosságát, amelyben a Megyei Ta-
nács partnere volt a helyi önkormányzat-
nak. Beszédében kitért arra a speciális vi-
szonyra is községünkkel, ami a Hulladék-
gazdálkodási Központ létrehozása okán 
alakult, biztosítva a remeteieket arról, 
hogy meg fog épülni a községet kikerülő 
út is, amelynek terveztetését azután tudja 
elkezdeni a Megyei Önkormányzat, miután 
megkapta a nyomvonalat Ditrótól és Re-
metétől. A Tejporgyár felé vezető megyei 
út (153D) aszfaltozása harmadik próbálko-
zás után tudott elkezdődni és a lassúnak 
tűnő munkálat üteme ellenére az elnök úr 
bízik abban, hogy határidőre be fogják 

fejezni. 
Bende Sándor, parlamenti képviselő, 

elmondta: a megvalósítások ideje kezdő-
dött el az új mandátumban. A gázhálózat 
kiépítését célzó pályázat elbírálás előtt áll, 
ugyanakkor a tanuszoda építkezési munká-
latai elkezdődtek már. Minden beruházás-
hoz önrészre van szükség, amelyet a falu 
összetartó erejével tudnak ők is kiküzdeni.  
Összefogást, erőt és egészséget kívánt to-
vábbra is. 

Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsá-
nak alelnöke, köszönetét fejezte ki a vá-
lasztásokon való részvételi eredményért és 
együtt gondolkodásért. Örömmel nyugtáz-
ta, hogy Gyergyóremete nevét nemcsak 
Erdély szerte, hanem Budapesten is isme-
rik, köszönhetően annak a közös munká-
nak, amely ekkora figyelmet érdemel és ez 
így van Bukarestben is a gázas pályázat 
okán, melyet a medencéből csak Remeté-
nek sikerült letennie.  

A polgármester úr a továbbiakban vá-
zolta a beszámoló menetét: Közösség, Ad-
minisztráció, Tulajdonrendezés, Beruházá-
sok lesznek a témák.  

(folytatás a 4. oldalon) 

Községi beszámoló a 2020-as esztendőről 
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 Februári események  
 

Gazdafórum  
2021. február 3-án, szerdán, 11,00 órá-

tól Gyergyóremete Község Önkor-
mányzata és a Székely Gazdaszervze-
tek Egyesülete Gazda Fórumra hívja a 

(szarvasmarhatartó) gazdákat. 
Helyszín a Balás Gábor Művelődési 

Ház. 
 

Terem labdarúgás - b. liga, alap-
szakasz záró fordulója 

2021. február  5-7 között kerül sor a 
Teremlabdarúgás - B liga, alapszakasz 

záró fordulójára zárt ajtók mögött. 
 

A Háromszék Táncegyüttes  
vendégszereplése 

2021. február 7-én, vasárnap, 19 órától,  
a Háromszék Táncegyüttes bemutatja  
a Rézhúron című néptáncműsorát. 
Helyszín a Balás Gábor Művelődési 

Ház. 
Jegyek ára: 20 lej illetve 10 lej. 

A tánccsoport soraiban láthatjuk, a 
gyergyóremetei Portik-Cseres Norber-

tet is. 
 
 

Házassági évfordulók 
2021. február 14-én, vasárnap, 11 órá-
tól lesz a házassági évfordulósok hála-
adó szentmiséje a központi plébánia-

templomban.  
 

Felhívás 

Azok a személyek, akik Remete belterületén tulajdonnal rendelkeznek és 
még nem vették át annak telekkönyvét, hétfői munkanapokon megtehetik 
2021. március 1-ig.Ezután a dátum után úgy dolgozzuk fel a telekkönyve-
ket a helyi nyilvántartóinkban, ahogy azok vannak. Javítást, módosítást min-
denki a saját költségén végeztethet a későbbiekben. 

Kérjük, ajánljuk, éljen a lehetőséggel: vegye ki a telekkönyvet! 

Tájékoztatás 
 

A legfrissebb tervek/ígéretek szerint a 
remetei oltási központ indítása február 8
-án fog történni. Addig kollégáink segí-
tenek a helyi jogosultaknak, akik igény-
lik az oltást, nyilvántartásba kerülniük. 
Telefonon fogják hívni a 65 év felettie-
ket.  

Érdeklődni munkaidőben a követke-
ző telefonszámokon lehet: 

Borbély Melinda: 0752 894 239 
György-Mózes Ibolya: 0752 241 986 
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Lehetnék én is műanyag 
Korszerű, formálható 
Átlátszó és színes darab 
Lehetnék én is ugyanolyan 
Lehetnék kék, mint az ég, 
Mint a hupikék törpikék. 
Zászlók a szélben, jelszavak a házfalon, 
Emberek a téren, tányérok az asztalon. 
Röhögnek rajtunk az angyalok 
Hidd el az élet 
Nem is olyan nagy, nem is olyan nagy 
Nem is olyan nagydolog 
Lehetnék én is műanyag 
Nevethetnék, mint a győztesek 
Akik sohasem vesztenek 
Zászlók a szélben, jelszavak a házfalon, 
Emberek a téren, tányérok az asztalon. 
Kié az utca és kié most a ház 
Kié az ország, Kié lesz a nagyvilág 
Röhögnek rajtunk az angyalok 
Hidd el az élet 
Nem is olyan nagy, nem is olyan nagy 
Nem is olyan nagydolog 
Zászlók a szélben, jelszavak a házfalon, 
Emberek a téren, tányérok az asztalon. 
Kié az utca és kié most a ház 
Kié az ország, Kié lesz a nagyvilág 
Zászlók a szélben. Zászlók a szélben. 
Zászlók a szélben Zászlók a szélben. 
Zászlók a szélben. 
 
(Republic: Zászlók a szélben) 
 

Kedves Remeteiek!  
Kedves Mindannyian! 

Tisztelettel és megbecsüléssel kö-
szöntünk mindenkit, aki eljött erre az 
alkalomra. Köszöntjük ugyanakkor a 
biatorbágyiakat, akik ebben a pilla-
natban, ebben az órában szolidarizál-
nak velünk, valami hasonló történik 
náluk is, ők csak félárbocra eresztik a 
remetei zászlót. Köszönöm a fúvósze-
nekarnak az önkéntes, azonnali jelen-
létet! Köszöntöm Önöket a remetei 
RMDSZ, Önkormányzatunk és a ma-
gam nevében! 

Tizenöt éve nyilvánosan tettük ki 
ezeket a zászlókat ide, akkor, amikor 
ezt a Községházát felavattuk. Tudato-
san, elől a román zászló, mert Romá-
niában élünk, tiszteljük ezt az orszá-
got és betartjuk a törvényeit. Aztán az 
Uniós zászlót, merthogy az Uniónak 
tagja Románia, aztán hangsúlyozom, 
a magyar nemzetnek a zászlaját és 
nem azt, amit a perben is fenntartot-
tak és ennek adott helyet a bíróság, 
hogy Magyarország zászlaja van kint, 
mert ezen nincs címer, nincs korona, 
itt piros-fehér-zöld zászlót láthatunk 

és láthatott mindenki, aki azt akarta 
látni. Tehát a magyar nemzetnek ré-
szeként ott van a székely zászló, akik 
mi is vagyunk és ott van a helyi, re-
metei zászló tizenöt éve. Szép és kife-
jező gondolatnak tartottunk és úgy 
gondoltunk, hogy ez senkit se zavar. 
Lám, mégis volt, akit igen.  

Most, amikor idehívtuk Önöket, 
akkor a bukaresti Ítélőtábla végleges 

és megfellebbezhetetlen ítéletét hajt-
juk végre, amivel nem értünk egyet, 
de eleget teszünk egy minket diszkri-
minatívan érintő döntésnek. A pernek 
az indítója, már a nevében is hamis, 
ismerhetjük Méltósággal Európában 
Egyesület, egy Kovászna megyében 
élő feljelentő, aki mögötte van és 
nyilván nemcsak ő, hanem azok a 
szolgálatok, aki ezeket az ügyeket 
mozgatják, mert nyugodtan készülhe-
tünk arra is, hogy a Községháza fel-
iratot leszedetik velünk, készülhetünk 
arra is, hogy a Képes Vagyok újságot 
kell majd románra fordítani és készü-
lünk arra is, hogy a helyi honlapját a 
községnek szintén románosítani kell, 
azért, hogy nehogy valaki ne értse 
meg, akire az tartozik. 

Kérem azokat, akik jelen vannak 
és majd megírják a szolgálatoknak a 
jelentésüket, de ugyanakkor kérek és 
bíztatok minden remetei embert, hogy 
Gyergyóremetén, az ország törvényeit 
tisztelő nyugodt, dolgos, összetartó és 
bátor közösség él, élni fog, élni akar 
identitásában, nemcsak fizikai létében 
magyarként és székelyként. Nem va-
gyunk mi útonállók és nem vagyunk 
mi útban állók sem, senkinek. Mi itt-
hon vagyunk és miénk itt a tér, miénk 
itt ez a közösség. 

Akaratlanul is 1764 jutott eszem-
be, amikor a tegnapelőtt a kezembe 
vettem ezt a bírósági végzést. Tudják 
a Madéfalvi veszedelemnek az évszá-
ma, január 6-án történt, hogy az akko-

ri hatalom és a székelység egyet nem 
értése a határőrség szervezése kap-
csán, egyezkedése közepette a hata-
lom úgy szerzett érvényt az akaratá-
nak, hogy belelövetett az oda összehí-
vott tárgyalásra invitált közösségbe, 
éjszaka. Nemsokára az akkori ese-
mény után egy olyan keresztet, olyan 
emlékművet állított az akkori hata-
lom, amire azt íratta fel, hogy „Itt tö-
retett meg a székelyek évszázados 
gőgje”. Később, annak az emlékmű-
nek a hátuljára felírták az akkor élő 
ősök, leleményes székelyek, hogy „Itt 
emelt oltárt magának a gonoszság”. 
Kétféle látásmód ugyanabban a hely-
zetben, ugyanarról a dologról. 

Mi úgy látjuk és úgy gondoljunk, 
meggyőződésünk, hogy senkit nem 
sértünk, senkit nem bántunk azáltal, 
hogy a nemzeti szimbólumaink itt 
vannak és itt lehetnek. A zászlókat 
levonjuk, a bírósági határozatot be-
tartjuk, nem értünk egyet – hangsú-
lyozzuk – és mi maradunk. A lényeg 
nem változik. Nyugalomra, türelemre, 
hitre, reményre, valamint munkára és 
összetartásra bíztatok minden remetei 
embert! 

 
A gyertyák 
-
köszönöm, 
akik elhoz-
ták és meg-
gyújtották-, 
nem azt 
jelentik, 
hogy vala-
kit vagy 
valamit 
temetünk. 
Az öntudat 
lángját je-
lentik itt és 
most. 

Ugyanakkor adnak egy cseppnyi me-
leget és egy kis fényt is, amivel min-
dig a következő lépését az ember lát-
hatja, ha odafigyel a lába előtt. Arra 
törekszünk, hogy mindig a következő 
lépést jó irányba, kellő időbe mi is 
meg tudjuk tenni és meggyőződé-
sünk, hogy jó úton járunk. Kérem 
munkatársaimat engedjék le a zászlót, 
hajtsuk össze, tegyük tenyerünkbe… 
eltesszük jó helyre, nem lesz mindig 
így! Meggyőződésem. Közben pedig 
imádkozzunk egy kicsit… 
 

Zászlólevonás 
-Január 10-én, zászlóink levonásakor elmondott beszéde a polgármesternek- 

« LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR 

« Ez történt... 

« … Nem marad így! 
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(folytatás az 1. oldalról) 
Minden nehézség ellenére a Hivatal működése egyetlen 

napra sem állt meg. Az idei évben megmutatkozott a szo-
lidaritás anyagiakban is, amikor a járvány kezdetén az 
Egészségházat támogatta 187 adakozó. Az év második 
felében pedig az útszéli keresztek feljavítására 102 ado-
mány érkezett. Civil kezdeményezésekre bíztatta a lakos-
ságot, amit az önkormányzat, lehetőségeihez, mérten tá-
mogat. A folytatásban a Polgármesteri Hivatal alkalma-
zottai mutatták be munkájukat, amelyet szakmaisággal és 
a törvényességet szem előtt tartva végeztek. 

Pál Gizella, községi jegyző összefoglalójában az ügy-
félszolgálati-, anyakönnyvezetői- és önkormányzati mun-
kát taglalta.  

Az ügyfélfogadási idő megváltozott: Hétfőn 8,30-14,00 
Kedd, Csütörtök és Péntek 8,00-14,00, Szerdán pedig 
8,00-16,30 órák között történik.  

Három kolleganő gyereknevelési szabadságon van, 
akiknek helyettesítésére a Polgármesteri Hivatal nem al-
kalmazott új személyeket, belső átszervezéssel válaszolt 
az új helyzetre, rugalmasan alkalmazkodtak ehhez a mun-
katársak.  

Az otthoni beteggondozók száma az elmúlt évben 40 fő 
volt, ami 10 munkakönyves és 30 tiszteletdíjas megosz-
lásra bomlik. Várólistán jelenleg 6-an szerepelnek.  

Az önkormányzat az 17 alkalommal gyűlt össze ta-
nácsülésre, amely alkalmakkor 103 határozatot fogadott 
el.  

Az anyakönyvi tevékenységhez fűződően is megnöve-
kedett az idei évben a munka mennyisége, mivel a 
CESAR programban kiadott telekkönyvekben számos 
esteben haszonélvezettel benne maradt egy-egy közel 
száz éve meghalt volt tulajdonos. Ezekben az esetekben 
csatlakozott az anyakönyvi munka is tulajdonrendezés-
hez, segítve a haszonélvezet bejegyzésének törlését.  

Az idei évben mezőgazdasági összeírásra fog sor kerül-
ni. A jegyzőnő felhívta a lakosság figyelmét a munka fon-
tosságára és pontosságára. Kérte, hogy fogadják a kérde-
zőbiztosokat.  

Hangsúlyozta, hogy az ügyintézésnek átfutási ideje 
van, senki ne rögtön várja az iratot, lehetőleg mindenki 
szánjon időt erre.  

Cazan Ramona, szociális előadó felhívta a figyelmet 
arra, hogy változott az óvodás utalványok értéke 50 lejről 
100 lejre növekedett és azt a családi pótlékban részesülő 
családok is igényelhetik. Bíztatott arra minden olyan sze-
mélyt, aki valamilyen fokozatú besorolással rendelkezik, 
hogy tájékozódjon azokról a jogokról, amelyek megilletik 
ebben az esetben. Említést tett a délutáni oktatásról, ami 
Borsos Ibolya vezetésével történik, aki -norvégiai tapasz-
talatait hasznosítva- a gyerekek szociális- és emocionális- 
készségeinek fejlesztésére is törekszik. Jelenleg tizenöt 
gyerek vesz részt ebben az oktatási formában.  

Demeter Zsolt, urbanisztikus és tűzóltóparancsnok, 
elsőként az építkezései engedélyekhez szükséges telek-
könyvek meglétét emelte ki, melyek most már adottak a 
falu teljes belterületén. Felhívta a figyelmet arra, hogy az 
urbanisztikai/területrendezési bizonylat (Certificat de ur-
banism) kiváltása nem azonos az építkezési engedéllyel 
(Autorizație de construcție). Azzal ne fogjon senki hozzá 

az építkezéshez, mivel az az engedélyeztetési folyamat 
első lépése. Fontos, hogy előbb a terveket és engedélye-
ket szerezze be az, aki építkezni akar.  

Tűzoltó parancsnokként elmondta, hogy a 2020-as év-
ben tizenhat bevetése volt az önkéntes tűzóltó csapatnak. 
Kérte a lakosságot, hogy fokozottan figyeljen a saját és 
szomszédja javaira, elhárítva a veszélyeket, segítve az 
önkéntes tűzoltók munkáját. 

Szabó Csaba, alpolgármester, az intézmények karban-
tartási munkálatainak felsorolásával indított, melyeket 
ebben a kritikus helyzetben sikerült elvégezniük. Majd 
szólt az utak folyamatos karbantartásáról, a tulamarosi 
híd újra padolásáról, támfal- és járdaépítési munkálatok-
ról. Bejelentette, hogy csak a tulajdonjog rendezése után 
lesz lehetőség bélyegeztetni a beerdősödött kaszálókon, 
mivel sok félreértés, feszültség származott ebből. A hulla-
dékgazdálkodás kapcsán elmondta, hogy évente megbün-
tetik a községet, mivel nem sikerült a szelektíven gyűjtött 
szemét mennyiségét növelni, ahogyan azt Románia vállal-
ta az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően. 
Mindenkit arra bíztatott, hogy minél több szelektív hulla-
dékot gyűjtsön, jelezte azt is, hogy rendszeresen lesz üveg
- és elektromos hulladék szállítás is 2021-ben.  

A tavalyi év elején történt Szék pataki széltörés követ-
keztében nagy mennyiségű fa kerül kitermelésre. A pol-
gármester elmondta, hogy a Pro Remete cég udvarán fel-
halmozott fa mennyiségből vásárlásra kínálhat fel a köz-
ség lakóinak az önkormányzat. Erről a lehetőségről a ké-
sőbbiekben fognak még pontos tájékoztatást adni.  

Bakos Edit, főkönyvelő a község megvalósított költ-
ségvetésének összetevőit ismertette, ami a következőkép-
pen alakult: 
• Helyi adók és illetékek: 2.016.049 lej 
• Visszaosztott pénzek (jövedelemadó, Áfa, szubvenció): 

9.244.560 lej 
• Gazdálkodásból származó bevételek: 3.390.730 
• EU-s pályázatokból: 4.576.542 lej.  

A költségvetés kiadási oldalát három nagy fejezetre 
bontva mutatta be a főkönyvelő: közszolgáltatásokra 
6.360.851 lejt, a gazdálkodásra 2.107.140 lejt, míg beru-
házásokra 9.135.338 lejt költött a község.  

A helyi adók és bevételek alakulását Antal Erika, adó-
könyvelő ismertette. Ebben az évben az adókulcs 3,8 %-
al, vagyis az infláció mértékével növekedett.  

(folytatás az 5. oldalon) 

Községi beszámoló a 2020-as esztendőről 

2020. év Megvalósított 
-lej- 

Bevétel 19.227.881 

Kiadás 17.603.329 

Pénz maradvány 1.624.552 
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(folytatás a 4. oldalról) 
Elmondta, hogy szemetesládát 

kapott minden ingatlan, ezért, ha 
eladják azt, akkor a szemetessel 
együtt történik az adás-vétel, azaz a 
szemetesláda helyben marad.  

Jelen pillanatban nem áll a Hiva-
tal módjában további szemeteseket 
osztani, így mindenki magának kell 
azt beszerezze, ami maximum 80 
literes lehet. Az idei év adóügyi vál-
tozásairól részletesebben szól az 
adókönyvelő ebben a lapszámban. 

Pál Mária, mezőgazdasági refe-
rens, a telekkönyvek mezőgazdasági 
nyilvántartóba vételével dolgozik 
harmad magával. A mezőgazdasági 
támogatások elkezdéséig, hétfőn és 
szerdán fogad az iroda ügyfeleket. 
Eddig az időpontig a támogatást 
igénylők rendezzék földjeik bérbe-
adását.  

László Gellért, mérnök, ismertette 
a birtokjog (posesio) fogalmát, mi-
vel a CESAR programban kiadott 
telekkönyvekben ez szerepel a hasz-
náló nevére bejegyezve.  

Mindenféle tulajdonváltási műve-
let (ajándékozás, adás-vétel) köz-
jegyző előtt történhet és csak akkor 
zárul le, amikor az új telekkönyvet 
visszahozták a Polgármesteri Hiva-
talhoz nyilvántartásba vétel végett. 
Az elmúlt évben a telekkönyvek ja-
vításával foglalkoztak, mivel nagyon 
sok telekkönyv hibásan lett kiállítva. 
A kültelki telekkönyvezésről külön 
beszámolóban fognak a későbbiek-
ben szólni. Most mihamarabb jöjje-
nek azok, akik még nem vették ki a 
beltelkek telekkönyvét. 

Bakos Edit, főkönyvelő ismertette 
a 2020-as évben befejezett beruházá-
sokat. Az Erdei út- és járda építését 
a Biatorbágyi út mentén Európai 
Uniós források finanszírozták. A 

helyi termelői piac építése még 
nincs befejezve, az átadás még nem 
történt meg, viszont a belső felszere-
lését is elkezdtük. A PNDL II-es 
program keretén belül befejeztük az 
eszenyei utak építését. Az Alszegi út 

most aszfaltozásra kerülő szakaszán 
pedig, lefektettük a gázvezetéket. 
Terveket készítettünk annak érdeké-
ben, hogy a fel legyen készülve az 
újabb pályázati kiírásokra a közsé-
günk. 

 

A 2021-es év prioritásairól a pol-
gármester beszélt. Szóvá tette a ter-
melői piac beüzemelését, melyben 
integrálni szeretnénk a helyi- és kör-
nyékbeli termelőket. Elbírálás előtt 
áll a gázhálózat kiépítését megcélzó 
pályázat, amelyben benne van min-
den igénylőnek a gázvezeték kiépíté-
se a kerítéséig, a gázórával együtt. 
Csupán a hálózat kerítésen belüli 
elvezetésének költsége terheli az 
ingatlanok tulajdonosait. A polgár-
mester úr bíztatott minden remetei 
lakost, hogy éljen a lehetőséggel és 
kössön rá a gázhálózatra, mivel most 
egyszerűbb és olcsóbb lesz a tervez-
tetés és engedélyeztetés folyamata. 

A víz-és csatornahálózat kiépíté-
sére vonatkozó pályázatot újra ter-
veztettük. Az új terveben nagyobb 

hangsúlyt kap a víztisztítás moderni-
zálása, melyet német technológiára 
alapozva valósítana meg a község. 

Az Országos Befektetési Társa-
sághoz (CNI) támogatási kérelmet 
adtunk le az utak aszfaltozására, va-
lamint a tulamarosi híd feljavítására 
is.  

Legkésőbb február közepéig köz-
ségünkben elindul az oltási központ, 
de addig is a 65 évnél idősebb sze-
mélyek regisztrálását elkezdik az 
Egészségház munkatársai február 1 
és 8 között. A cél nem változott: a 
remeteiek és ditróiak lakhelyükhöz 
minél közelebb tudják megkapni az 
oltást. 

Kérdésre válaszolva a folyó isko-
lafelújítási munkák kapcsán elmond-
ta, hogy azok miatt nem marad kizá-
rólagosan az online oktatás érvény-
ben, ha a tantermi oktatást lehetővé 
teszik az országos rendelkezések.  

A beszámoló zárásaként a polgár-
mester úr megköszönte munkatársai-
nak és a falu lakóinak a közös mun-
kát, mindenkinek jó egészéget kí-
vánva az új esztendőben. 

« 2020-as év adómegvalósítása jogi személyek és magánszemélyek esetében  

« A tejporgyári volt étterem látványterve  

« Az oltási központ bejárata a Tűzoltóság helyén 

« NAGY-MENYHÁRT SZIDÓNIA 
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Árpád-házi Szent Margit példája segít megtalálni 
életünk eredetét, értelmét és célját! 

Gyerek és ifjú koromban Árpád-házi Szent Margitot 
teljesen félreértettem. Talán ez annak is volt köszönhető, 
mert Margit életének a titkát nem igazán adták át az ille-

tékesek…  
Általában ők arról 
beszéltek, hogy a 
tatárok elől mene-
külő királyi szülő-
pár Istennek aján-
lották Margitot és 
hogy ő, Margit ezt 
a szülői felajánlást 
maradéktalanul tel-
jesítette. Éppen 
ezért gyerek és ifjú 
koromban az oltár-
képre tévesen min-
dig úgy tekintettem, 
hogy ott van a ke-
reszt, illetve Árpád-
házi Szent Margit, 
és közte egy kopor-
só – ami valójában 
egy leterített asztal 
-, amely királyi, 
uralkodói jelvé-
nyekkel van leta-
karva. Tehát úgy 

értettem akkor, hogy Margit úgy teljesítette a szülei aka-
ratát, a felajánlást, hogy Margit az ő királyi mivoltát elte-
mette. 

Más a felajánlásnak való megfelelés, és más a hiva-
tás… Más a kényszeres magatartás a másoknak vagy a 
magam elképzeléseimnek való megfelelni akarás… és 
más a szabadon, örömmel, szeretetből odaadott élet. És 
itt nem csak szerzetesi, papi életről van szó, hanem első-
sorban arról, hogy megtaláltam-e életemnek az értelmét 
és célját. 

Margit hároméves korától, a domonkos rendi nővé-
reknél nevelkedett. Azon domonkos rendi nővérek kolos-
toraiban, ahol az Úr Jézus iránti nagyon nagy odaadás 
volt, valamint a megalkuvás nélküli vezeklő lelkület. Mit 
jelent ez a vezeklő lelkület? Ez a vezeklő lelkület a sze-
retet önzetlen, odaadó tetteiben és a betegek gondozásá-
ban nyilvánult meg. Ebben a szellemben nőtt fel Margit. 
Ebben a közegben találta meg Margit az életének az ér-
telmét és célját. 

Béla király új kolostort építtetett a Nyulak szigetén, 
ma Margitsziget. Ott tett szerzetesi fogadalmat Margit. 
Ugyanakkor Margitnak a különböző kijelentései érté-
sünkre adják azt, hogy Margit tudta, hogy mit tesz, ami-
kor letette a fogadalmát. Margit nem a szülei akaratának 
akart megfelelni, hanem ő szabadon és szívének teljes 
odaadásával szentelte magát oda az Úrnak. Ezt onnan 
tudjuk, hogy Margitnak kétszer is lett volna rá lehetősé-
ge, hogy Rómától felmentést kérjen a fogadalmai alól. 
Atyja kétszer is felkereste Margitot a kolostorban házas-
sági ajánlattal, de Margit mindkettőt határozottan vissza-
utasította. Margit azt mondta, hogy „minden e világi ígé-

ret siralmas ahhoz képest, amelyet az ég és föld Királya 
ajánl neki, akinek ő a jegyese egyszer s mindenkorra”. 

A tetteinknek szokott lenni egy csapdája, hogy dönté-
seink, cselekedeteink által önmag vagy esetleg másoknak 
elképzeléseinek akarunk megfelelni. 

Mit látunk Árpád-házi Szent Margit példáján? Azt, 
hogy Margit eljutott egy olyan pontra, amikor túllépet 
önmaga és mások akaratának való megfelelésen. Margit 
élete az Úrról szólt és nem arról, hogy mások elhatározá-
sának kényszeresen megfeleljen. Az identitását Jézus 
által kapta meg. Vagyis Margit élete nem önmagáról 
vagy másokról szólt, hanem az Úrról. 

Mert ha csak önmagamról, vagy mások akaratának 
való megfelelésről szól az életem – „mert hát ilyen, meg 
olyan a világ” -, akkor még mindig csak önmagam körül 
forgok. Életemnek nem önmagam körül kell forognia! 
Életemnek a súlypontja át kell kerülnie az Istenbe. Csak 
akkor fogok elhívatott életet élni, ha kilépek az önma-
gam és körülöttem élők szűkösségéből, beszűkült világá-
ból, és úgy élek, mint aki elsősorban az Istené vagyok. 

Vajon boldog volt-e Árpád-házi Szent Margit? Úgy 
gondolom, hogy ezt a kérdést Árpád-házi Szent Margit 
nem tette fel önmagának, mert aki odaadott életet él, az 
nem kérdezget ilyeneket. 

Ha az embereket kérdezzük a boldogságról, akkor 
annyi össze-vissza hiábavaló dolgokat mondanak… 

Egyszer Tarkovszkijt, a híres filmrendezőt megkér-
dezte valaki a hallgatói közül: - „Mit kellene tennem, 
hogy boldog legyek?” Mire a filmrendező visszakérde-
zett: - „Miért szeretnél boldog lenni? Ne gyötörd maga-
dat a boldogsággal, mert annál sokkal fontosabb dolgok 
is vannak. Azt kell előbb megtalálnunk, hogy mi az éle-
tünknek a célja, s akkor tudjuk követni a hivatásunkat és 
valamikor boldogok leszünk. Nem ez a legfontosabb kér-
dés, hogy hogyan lehetünk boldogok… mert a mi termé-
szetünk nem lehet 
állandóan boldog. 
Amikor a tanítvá-
nyaimnak kell erről 
beszélnem - mond-
ja a filmrendező – 
azt szoktam mon-
dani, hogy drogoz-
zanak, hisz ez a 
legkönnyebb útja a 
boldogságnak. 
Mindig keményeb-
ben és keményeb-
ben. Aztán tíz, ti-
zenöt, húsz év múl-
va meghalnak, de 
addig legalább eu-
fóriában fognak 
élni… mert ha az 
öröm a legnagyobb 
értékünk, akkor 
csak drogozzanak.” 
 
(folyt. a 8. oldalon) 

« Árpád-házi Szent Margit, könyörögj érettünk! 

« Az ünnepi szentmise főcelebránsa Fr. Anaklét volt 
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ESEMÉNYNAPTÁR—2021. 

 S.sz. Esemény megnevezése Helyszín Időpont 

1 Gazdafórum Balás Gábor Művelődési Ház Február 3. 

2 Teremlabdarúgás - B liga, alapszakasz záró fordulója Sportcsarnok  Február 5-7. 

3 Háromszék Táncegyüttes vendégszereplése Balás Gábor Művelődési Ház Február 7. 

4 Házassági évfordulók 2021 Szent Lénárd plébániatemplom Február 14. 

5 Bekecs Néptáncegyüttes vendégszereplése Balás Gábor Művelődési Ház Március 14. 

6 Cseres Tibor Nap Fráter György Általános Iskola Március 31 . 

7 Határkerülés 2021 Gyergyóremete Április 5. 

8 Bérmálás Gyergyóremetén Szent Lénárd plébániatemplom Április 25. 

9 Elsőáldozás - Gyergyóremete 2021 Szent Lénárd plébániatemplom Május 9. 

10 Szent Rita búcsú 2021 Alszegi Szent Rita kápolna Május 21. 

11 Hegyesbükki Találkozó 2021 Hegyesbükk Május 29. 

12 III. Gyergyóremetei Citeratábor Gyergyóremete  Június 20-26. 

13 Kicsibükki Örökimádási Nap Kicsibükki kápolna Június 22. 

14 Az 1980-ban születettek, 40 éves kortárstalálkozója Központ és közösségi ház   Július 17.  

15 IX. Hagyományörző Kézművestábor Csutakfalvi Svájci Ház Július 19-23. 

16 Az 1981-ben születettek, 40 éves kortárstalálkozója Központ és közösségi ház   Július 24. 

17 Autók megáldása Templomok környéke Július 25. 

18 XIV. Csutakfalvi Svájci Napok Csutakfalvi Svájci Ház Július 31.-Augusztus 1. 

19 IX. Gyergyói Tánc- és Zenetábor Gyergyóremete Augusztus 8-13. 

20 Csutakfalvi Örökimádási Nap Szent Margit kápolna Augusztus 11. 

21 Szent István búcsú Kicsibükki kápolna Augusztus 21. 

22 Központi Örökimádási Nap Szent Lénárd plébániatemplom Október 14. 

23 IX. Gyergyóremetei Gazdanap Központi nagypálya Október 17. 

24 Szent Lénárd búcsú Szent Lénárd Plébániatemplom November 6. 

25 I. Advent vasárnapi közös gyertya gyújtás Központi park November 28. 

26 II. Advent vasárnapi közös gyertya gyújtás Központi park December 5. 

27 III. Advent vasárnapi közös gyertya gyújtás Központi park December 12. 

28 IV. Advent vasárnapi közös gyertya gyújtás Központi park December 19. 

29 Közös karácsonyfadíszítés Község központ December 19. 

30 A "Sirülő" Néptánccsoport évzáró műsora Község központ December 27. 
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(folytatás a 6. oldalról) 
 
A boldogság ráadás… a boldog-

ság következmény. A boldogság an-
nak a következménye, hogy megtalál-
tuk az életünknek az értelmét, a cél-
ját, vagyis, hogy ki a mi életünk cél-
ja. Nem mi… hanem ki az életünk 
célja… 

Isten föltárta önmagát az ő Fiá-
ban, Krisztusban. Krisztusban föltá-
rult minden ember végső célja és hi-
vatása… 

Az én emberségemnek mélysége, 
eredete és célja sokkal mélyebben 
van, mint azt eddig elképzeltem. Az 
én emberségem Krisztus megdicsőült 
embersége által jelen van a Szenthá-
romságban. Sőt, mi több, Isten már a 
világ teremtése előtt gondolt rám… 
eredet… és mindenekelőtt arra ren-
delt, hogy az én életemnek a végső 
célja ne legyen kisebb, mint a vele és 
benne való élet… véle, az Istennel 
való teljes közösség, az Istennel meg-
élt élet. 

Hogyan mondta Árpád-házi Szent 
Margit az apjának? „Minden e világi 
ígéret siralmas ahhoz képest, amelyet 
az ég s föld Királya ajánl neki, akinek 
ő a jegyese egyszer s mindenkorra.” 

Margit úgy beszél önmagáról, 
mint aki a Király, vagyis az Úr Jézus 
jegyese… Margit, mint Krisztus je-
gyese Isten árnyékában élt rejtett éle-
tet. Mi ez az árnyék? Ez az árnyék 
lehet a mindennapi szürke, egyhangú, 
rejtett élet, amelyben vannak megpró-
báltatások, fájdalmak, szenvedések, 
amiket nem kell azonnal érzéstelení-
teni, vagy feloldani… Vajon tudok-e 
a mindennapi szürke, egyhangú, ne-
tán fájdalmakkal és szenvedésekkel 
teli életemben Istenre figyelni és álta-
la mindezeknek értelmet adni? Arra 
az Istenre figyelni, aki kegyelmével, 
szentséges jelenlétével átragyogja az 
életemet? 

Életünk egyik legnagyobb baja a 
hamis „énnek” az uralomra jutása. 
Mit jelent ez? 

A létezés értelme maga az Isten. 
Isten a forrása, eredete az életemnek, 
a személyiségemnek. A „hamis sze-
mélyiség” az a valami bennem, 
amely elválaszt magától az Istentől, 
és a boldogságot olyan eszközök se-
gítségében keresi, amelyek nem tud-
nak kielégíteni… éppen ezért mindig 

nyughatatlan, elégedetlen, önző ma-
radok. 

Istentől. Margit mindig Istenben 
kereste életének az értelmet és forrá-
sát. 

Margit egy érett személy volt. 
Melyek voltak ezek a személyi érett-
ségének a jelei? Pl. Margit minden 
körülmény ellenére mindig tisztán 
látott. Ő mindig az igazi valóság tala-
ján állt és félelem nélkül szembe tu-
dott nézni a körülötte levő dolgokkal. 
Margit mindig megtűrte a félelmet, a 
bizonytalanságot keltő dolgokat, és 
ezekkel, ezek ellenére haladt tovább 
az Isten útján. A személyi érettség 
legnyilvánvalóbb jele az, hogy az 

illető képes felvenni a mindennapi 
keresztet és úgy követi az élet urát, 
Krisztust! Margit a legésszerűtlenebb 
helyzetekben is rá tudta bízni magát 
Istenre. 

Mit jelent ez a „rábízni magunkat 
Istenre”? Csak azt, hogy csak akkor 
tudok bízni Istenben, ha Isten útjai 
érthetőek és elfogadhatóak számom-
ra, ha nem ütköznek az én kishitűsé-
gembe? Ki tudom-e mondani, hogy 
„végsőkig megbízom benned, Uram” 
és hogy „legyen meg a te akaratod”? 
De az, hogy a te akaratod Uram ho-
gyan valósul meg, az már nem az én 
dolgom… A végsőkig rád bízom ma-
gamat Uram! 

Hogyha valaki így tesz, annak 
tudjátok, mi van, illetve mi nincs a 
lelke legmélyén? Pl. Nincs benne 
hiúság, nincs benne gőg, nincs benne 
önteltség, amik valójában az önma-
gamnak és a másoknak való megfele-
lésnek a biztos jelei… De, aki rá bíz-
za magát Istenre, abban van alázat, 
megbékélés önmagával, mindennel és 
mindenkivel, és ezt adja tovább, su-

gározza mások felé. 
Életünk legmélyebb önazonossá-

ga az, ahogy Isten a kegyelmébe fo-
gadott bennünket, hogy kedvesek 
vagyunk Isten számára. Isten előtt 
nem csak funkciókat, megbízatásokat 
töltünk be, hanem olyanok vagyunk, 
mint akiket az Isten a kegyelmébe 
fogadott. 
Isten nem olyan, hogy kegyelmeket 
osztogat, hanem ő maga a kegyelem. 
Isten nem valamit ad nekünk, hanem 
önmagát adja nekünk. Isten az, aki 
számomra igaz élet forrása. 

Hagyom-e, hogy Isten… Isten le-
gyen az én életemben? Nem Istennek 
kell hozzám igazodnia, hanem nekem 
kell Istenhez igazodnom. 

Árpád-házi Szent Margit a kolostor 
csöndjében Istenben rejtett életet élt. 
Nem a saját érzéseivel volt elfoglal-
va, hanem Isten szerető akaratára, 
megnyilvánulására figyelt. Margit 
számára Isten szerető közeledése sok-
kal fontosabb volt, mint saját érzése 
vagy a szülei akarata… és hírneve. 
Történhetett körülötte, a szerettei kö-
rül és a világban bármi. Margit teljes 
lényével átölelte Istent, Azt, aki őt 
öröktől fogva az ő szeretetében át-
ölelte. 

Árpád-házi Szent Margit élete a 
csöndre, a megbékélésre, a teljes Is-
tennek való odaadott életre tanít. Így 
vezet be bennünket Margit példája az 
Istennek rólunk alkotott titkába. 

Margitot úgy ábrázolják, hogy lili-
om van a kezében, ami a tisztaság 
jelképe. Margit tiszta életet élt. Ő úgy 
tudott tiszta lenni, hogy felemelte 
maga körül az embereket. 

Az igazi tisztaság olyan, hogy nem 
hordja fenn az orrát, nem fintorog a 
szennyes láttán. Az igazi szent nem a 
szentséget keresi, hanem magát az 
Istent. Az igazi szent gyengéd tekin-
tettel nézi a világot… Az isteni szere-
tet csendes nyelvén beszél, és azt 
mondja: higgyétek el, hogy Isten… 
Isten. 

Ugyanakkor Margit példája még a 
sötétség idején is bíztat bennünket. 
Arra tanít, hogy merjünk elszakadni 
félelmeinktől, aggodalmainktól, sebe-
inktől, és adjunk teret életünkben Is-
tennek, hogy csak ő tudjon munkál-
kodni bennünk és általunk. 

Árpád-házi Szent Margit példája segít megtalálni 
életünk eredetét, értelmét és célját! 

« Fr. Anaklét 

« „Áldott vagy Urunk …” 
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Tájékoztató a helyi adókról és illetékekről, fizetéseik lehetőségeiről 

A helyi adók és illetékek szintjéről a 227/2015-ös tör-
vény rendelkezik. 2020. december 18-án megjelent 
296/2020-as törvény módosítja az adótörvényt. Ezeket ala-
pul véve, az idei évre vonatkozó változásokról tájékoztat-
juk az adófizetőket.  A 2021-es évben 3,8%-al emelkedtek 
az adók és illetékek Gyergyóremetén, a 227/2015-ös tör-
vény, 491-es cikkelye értelmében. A növekedés az előző 
évi infláció átlagos százalékát jelenti, amely 2019-ben 3,8 
% volt.  

Az adót a 2020-as év során bevezetett beltelkes telek-
könyekre az új tulajdonos nevére terheltük be. Több tulaj-
donos esetén mindenki a saját részarányára köteles az adót 
befizetni. 

Épületadó 
A fizikai személyek tulajdonában levő, gazdasági tevé-

kenység végzésére használt épületek esetében történt lé-
nyegesebb változás. 0,3%-ról 1%-ra emelkedett az adó-
kulcs. Aránytalanság volt jellemző ezen adónem esetében 
ugyanis a jogi személy tulajdonában levő, gazdasági tevé-
kenység végzésére használt épületek esetében az adókulcs 
1,3% volt, míg a fizikai személy tulajdonában levő, gazda-
sági tevékenység végzésére használt épületek adókulcsa 
0,3 % volt. Az aránytalanság csökkentése érdekében szük-
séges ez az emelés. 

Gazdasági tevékenység végzésére és lakás célra is hasz-
nált épületek (clădiri mixte) tulajdonosai kiválthatják a 
felértékelést egy nyilatkozattal. Előfordulhat, hogy a felér-
tékelési dokumentációban szereplő érték kisebb lesz, mint 
a törvény által előírt kritériumok alapján számolt érték, 
ezért a felértékelés ilyen esetben előnyösebb lehet.  

Fizikai és jogi személyeknek, a felértékelési dokumen-
tációt a gazdasági tevékenységre használt épületek eseté-
ben március 15-ig szükséges letenni az ügyfélszolgálaton a 
telekkönyvi dokumentummal együtt ahhoz, hogy a 2021-
es évre figyelembe tudjuk venni. A határidő lejárta után 
letett felértékelési dokumentációt a következő évtől vesz-
szük számításba. Az új felértékelések 5 évig érvényesek. 

Járműadó 
Külföldről vásárolt járművek esetén, a törzskönyv kiál-

lításától számított 30 napon belül kell behozni az adóhiva-
talba a következő aktákat: 
• az adás-vételi szerződés másolatát vagy a számlát 
• a törzskönyv másolatát,  
• az eladó és a vásárló személyi igazolványának másola-

tát, vagy a cégbejegyzési okiratok másolatát. 
Az ország területéről vásárolt járművek esetén, a az 

adás-vételi szerződés megkötésétől számított 30 napon 
belül kell benyújtani az aktákat 

Járműeladás esetén az eladó köteles adót fizetni az ak-
tuális évre és abban az esetben kaphat iktatószámot az adás
-vételi szerződésre, amennyiben az eladó rendezte adótar-
tozását. A vásárló a következő évtől fog adót fizetni a 
megvásárolt járműre. 

Szemétilleték 
A szemétdíj fizikai személyeknek továbbra is 60 lej/

személy. A szemétszállító autó ezentúl Eszenyőben is fog 
járni, ennek értelmében az ott érintett személyek is terhel-
ve lesznek szemétdíjjal.  

Jogi személyek esetén differenciált árak vannak.  Az 
üzlet felület nagysága és a tevékenységi kód (cod CAEN) 

szerinti besorolás alapján 350 lejes, 175 lejes és 60 lejes 
szemétdíj van megállapítva. Azon jogi személyek, ame-
lyek a szelektíven gyűjtött szemetet más cégnél értékesítik, 
mint a Polgármesteri Hivatal által szerződött cég, decem-
berig be kell hozniuk az elszállított szelektíven gyűjtött 
hulladékról szóló mérlegjegyeket és a számlát. Ettől füg-
getlenül be kell fizetniük a Községnél is a szemétdíjat, mi-
vel a kommunális hulladékot a szemetes autó szállítja el. 
Tehát minden jogi személy köteles szemétdíjat fizetni.  

Azon fizikai és jogi személyek, amelyek nem szelektí-
ven gyűjtik a hulladékot vagy nem megfelelő helyre viszik 
azt, beleértve az utak/patakok/mező szélére kiszállított hul-
ladékot is, büntetésre számíthatnak tetten érés esetén. A 
büntetés nagysága 3.000-6.000 lej fizikai személyeknek, 
20.000-40.000 lej jogi személyeknek. A bírság kifizetése 
mellett, a nem megfelelő helyre szállított szemét eltakarítá-
sáról is gondoskodnia kell az érinett személynek. 

Adóügyi bizonylat 
A telekkönyvek kiosztása után, egyre gyakoribb az 

adóügyi bizonylat (Certificat de atestare fiscală) igénylése. 
Arra kérjük az érintett személyeket, hogy a kérés letevésé-
vel egy időben szíveskedjenek a tulajdonos/tulajdonosok 
személyi igazolványának másolatát és a telekkönyvi kivo-
natot is mellékelni. Ezen dokumentumok nagyban gyorsít-
ják az ügyvitel idejét. Az adóügyi bizonylatot a kérés lete-
vését követő 3-ik napon lehet átvenni és 30 napig érvé-
nyes. Aki sürgősséggel igényli az adóügyi bizonylatot, a 
kérés letevesének napján fogja megkapni azt, és nem a 
kérés letevésének pillanatában. 

Adótörlésre vonatkozó kérések letevési határideje 
Bármilyen kérést, amely adókedvezményre vagy adó-

törlésre vonatkozik március 15-ig le kell tenni az ügyfél-
szolgálatnál, vagy elküldeni az office@gyergyoremete.ro e
-mail címre. 

Azon személyek, akik adókedvezményt igényelhetnek 
orvosi igazolás (Certificat de încadrare în grad de 
handicap) alapján, a 118/1990-es törvény értelmében vagy 
háborús veterán igazolással rendelkeznek, tegyék le kéré-
süket a telekkönyvi kivonattal együtt és esettől függően 
mellékeljék az igazoló aktákat: 
- az orvosi igazolás másolatát (Certificat de încadrare în 
grad de handicap), 
- a háborús veterán igazolás másolatát (Legitimație de ve-
teran de război), 
- a 118-as törvény alapján kapott igazoló könyvecske má-
solatát. 

A kérvényező lakcíméhez tartozó telekkönyvi kivo-
nat másolata minden esetben szükséges. Abban az eset-
ben kaphatnak adótörlést az érintettek, amennyiben a te-
lekkönyvben szerepel tulajdonosként az adótörlést kérvé-
nyező személy neve is. A részarányos tulajdonosok eseté-
ben is megadható a törlés. 

A letett kérések megválaszolásra kerülnek és ezt köve-
tően rendezhetik adótartozásaikat. 

Letiltások adóhátralék esetén 
A 2020-as évben a járvány miatt nem eszközölhettünk 

letiltásokat. 2021-ben a fizetések, nyugdíjak és bankszám-
lák letiltása újra lehetséges azon személyek esetében, akik 
adóhátralékkal rendelkeznek. 

(folytatás 10. oldalon) 

mailto:office@gyergyoremete.ro
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(folytatás a 9. oldalról) 
 

Adófizetési lehetőségek 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pénztár mellett, a ghiseul.ro online felületen, a bankszámlával rendelkező adófizetők, 

informálódhatnak az adófizetési kötelezettségeikről és ezen a felületen ki is fizethetik az adójukat. Aki ezen a felületen 
fizeti be az adót, a szemetes matricát személyesen igényelheti az adóhivatalban. A község honlapján közzétett számla-
számokra is fizethetnek fizikai és jogi személyek egyaránt. Az alábbi táblázatokban a banki utalás adatai találhatóak 
fizikai személyeknek és jogi személyeknek. 
 

Kifizetés banki átutalással természetes (magán) személyeknek 
 

Kedvezményezett / Beneficiar: Comuna Remetea 
Adószám / CUI: 4367655 
Bank/Banca: Trezoreria Gheorgheni 
Cod SWIFT: TREZROBU 

 
 

Kifizetés banki átutalással jogi személyeknek 
 
Kedvezményezett / Beneficiar: Comuna Remetea 
Adószám / CUI: 4367655 
Bank/Banca: Trezoreria Gheorgheni 
Cod SWIFT: TREZROBU 

 
 
A kedvezményes adófizetési határidő március 31. 

 

 

Impozit sau taxă pe clădiri/ Épületadó RO44TREZ3532107020101XXX 

Impozit sau taxă pe teren/ Belterületadó RO88TREZ3532107020201XXX 

Impozit sau taxă pe teren extravilan/ Külterületadó RO85TREZ3532107020203XXX 

Impozitul pe mijloacele de transport/ Gépjárműadó RO63TREZ3532116020201XXX 

Taxă judiciară de timbre/ Bírósági bélyegilleték RO86TREZ35321070203XXXXX 

Taxă autorizaţie de construire/ Építkezési engedély 
kiváltásához szükséges illeték 

RO55TREZ35321180250XXXXX 

Taxă de salubritate/ Szemétilleték RO14TREZ35321360206XXXXX 

Amendă debit/ Betrehelt büntetés RO55TREZ35321A350102XXXX 

Amendă circulație/ Közúti büntetés RO75TREZ35321350250XXXXX 

Impozit sau taxă pe clădiri/ Épületadó RO91TREZ3532107020102XXX 

Impozit sau taxă pe teren/ Belterületadó RO38TREZ3532107020202XXX 

Impozit sau taxă pe teren extravilan/Külterületadó RO85TREZ3532107020203XXX 

Impozitul pe mijloacele de transport/Gépjárműadó RO13TREZ3532116020202XXX 

Amendă debit/ Betrehelt büntetés RO55TREZ35321A350102XXXX 

Amendă circulație/ Közúti büntetés RO75TREZ35321350250XXXXX 

Taxă judiciară de timbru/ Bírósági bélyegilleték RO86TREZ35321070203XXXXX 

Taxă autorizaţie de construire/ Építkezési engedély 
kiváltásához szükséges illeték 

RO55TREZ35321180250XXXXX 

Taxă afişaj/ Megjelenítési díj RO55TREZ35321180250XXXXX 

Taxă reclamă/ Reklám illeték RO55TREZ35321180250XXXXX 

Taxă de salubritate/ Szemétilleték RO14TREZ35321360206XXXXX 

Tájékoztató a helyi adókról és illetékekről, fizetéseik lehetőségeiről 

«  ANTAL ERIKA adókönyvelő 
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Szájmaszk a demokráciánknak 

Már szinte közömbö-
sen vettük, megszokottá 
vált, amikor innen-onnan 
halottunk zászlóeltávolít-
tatásokról vagy más ha-
sonló cselekedetekről. 

Aztán telt-múlt az idő 
és ránk is sort kerítettek. 
Ez már sokkal több em-
bert megmozgatott, na-
gyobb port kavart és nem-
csak községi szinten, de 
már a világhálón is Gyer-
gyóremete neve került 
előtérbe. 

Mindenki megokoso-
dott hírtelen és jobbnál 
jobb tanáccsal 
(szerintük!), próbálták 
kioktatni a községveze-
tést.  

Megdöbbentünk. 
Most újra ráébredtünk, 
hogy ha nem tartunk ösz-
sze, akkor a többség fel-
emészthet. 

Ez már sokkal jobban 
fájt és úgy éreztük, jogo-
san, hogy demokráciánk 
arcára egy szájmaszk ke-
rült.  

Ez alkalommal egy 
olyan szájmaszk, amely 
nem véd, hanem próbál 
meggátolni beszédünk-
ben, légzésünkben és ta-
lán az arcunkra sem kí-
váncsiak azok, akik ezt 
teszik velünk.  

Egyesek inkább sze-
retnék eltakarni és nem 
létezőnek nyilvánítani 
kisebbségi létünket. 

Azok pedig akik elin-
dították ezt a lavinát talán 
falustársaink és naponta 
szembe mosolyognak ve-
lünk, s talán akkor kapjuk 
a legnagyobb pofont tő-
lük, amikor a legerőtelje-
sebb a júdási mosolyuk. 

Szomorúan nyalogat-
juk a zászlóeltávolítás 
okozta sebeinket és kéte-
lyekkel tele fürkésszük a 
jövőt. 

Ha azonban nem vi-
gyázunk egymásra és fa-
lustársainkat egymás ellen 
uszítjuk, akkor hamarosan 
akár lélegeztető gépre is 

kerülhet helyi demokráci-
ánk. 

Arra meg mindig vi-
gyázni fognak együttélő 
társaink, hogy az immun-
rendszerünk ne erősödjön 
meg, mert akkor már ne-
hezebb lenne belerontani 
a rendszerünkbe, életvite-
lünkbe. 

Vannak és lesznek 
javaslatok, kezdeménye-
zések, amelyekkel ellen-
szereket javasolnak az 
ügy semlegesítésére, gyó-
gyítására.      

A székely zászlós 
„egy helyett 100-at” jel-
mondat fölé én egy fonto-
sabbat helyeznék, 
„hallgassunk egy manele 
zeneszám helyet 10 auten-
tikus magyar népzenét”.   

Igen, mert sajnos az a 
szomorú tapasztalatom, 
hogy egyre több „más 
nemzetiségű” népzenét és 
múlatószenét hallgatunk, 
míg a sajátunkat, amely a 
legértékesebb kellene le-
gyen, a háttérbe szorítjuk 
vagy figyelmen kivül 
hagyjuk. Minden esetre a 
további sorsunk a mi ke-
zünkben is van. 

Ha nem óvjuk meg 
azt, amink van, és hagy-
juk, hogy ékeket verjenek 
közénk akkor darabokra 
hullunk.  
Rólunk, székelyekről azt 
tartják, hogy összetartó, 
egyenes, makacs emberek 
vagyunk. Igaz, néha he-
lyenként talán túlzásba is 
visszük.  

Befejezésként pedig 
csak annyit kérek, hogy 
fogjunk össze továbbra is 
és egységben megerősöd-
ve mutassuk is meg, hogy 
mi valóban Székelyföld 
szerető emberek vagyunk. 
Itthon maradva, a szembe 
széllel dacolva éljük meg 
napjainkat és ne dőljünk 
be az esetleges látszat 
megoldásoknak. Egyszó-
val maradjunk igazi szé-
kelyeknek! 

Bakai 

Könyvajánló 

 
A Jel Kiadó és a marosszentgyörgyi 
kármelita nővérek két újabb közös 
gondozású könyvet adtak ki a Szent 
István Könyvhétre. 
Az egyik: Antonio Mas Ar-
rondo zaragozai egyházmegyés 
pap „Érinteni az Eget” címmel, 
amely Szent Teréz „A belső várkas-
tély” c. művének segítségével ajánl 
egy mindenki számára választható 
lelki utat. Lakott a bensőnk. A 
Szentháromság egy Isten létezésünk 
pillanatától bennünk lakozik. Min-
denki személyre szabott belső úton 

találhat rá már itt a földi életben. Ebben a kalandos utazás-
ban a Szentlélek az útitársunk, aki sugallataival ösztönöz, 
hogy belső várkastélyunkban lépjünk egyik lakásból a má-
sikba, és semmiképpen se hagyjuk abba ezt a belső utazást. 
Szent Teréz hét lakást különböztet meg ebben a várkastély-
ban, de hangsúlyozza, hogy számtalan szoba van mind-
egyikben, és ezeket kinek-kinek saját magának kell fölfe-
deznie. (BV Epilógus 22.) Jelen könyvünk szerzője mind-
egyik lakáshoz egy-egy szentírási könyvet, képet, történe-
tet társít, mellyel belső utunkon Krisztusra irányítja figyel-
münket. Krisztus szent emberségének szem előtt tartása 
ugyanis elengedhetetlen belső utunkon. Őáltala, Ővele és 
Őbenne van minden, és Ő maga az út, amelyen járunk. 

Az első lakás a Teremtés könyvére utal, amennyiben 
Isten képére és hasonlatosságára alkotta az embert, aki arra 
hivatott, hogy közösségben éljen Teremtőjével. A második 
lakás az evangélium meghívástörténeteit állítja elénk, és 
arra hív, hogy ismerjük fel a saját meghívástörténetünket. 
A harmadik lakás a gazdag ifjút szem előtt tartva döntésre 
ösztönöz Jézus Krisztus mellett. A negyedik lakásban az 
Úr fölvisz bennünket a Tábor-hegyére, hogy megmutassa 
dicsőségét, és erőt öntsön belénk az út további szakaszára. 
Az ötödik lakásban fölmegyünk Krisztussal a Golgotára, és 
meghalunk Vele önmagunk számára, hogy ezentúl egyedül 
már csak Istennek élhessünk. A hatodik lakás az Énekek 
énekének szerelmesét idézi, valamint a búcsúbeszédet Já-
nos evangéliumából, és a Szerelmes megtanít minket az 
igazi szeretetre. A hetedik lakásban újjászületünk, föltáma-
dunk Krisztussal és tanúi leszünk a föld végső határáig. A 
hetedik lakás nem a zárszó krisztusi életünkben, hanem 
ekkor kezdődik küldetésünk: a fáradságot nem ismerő 
apostoli munka, az Urat követve mindenhova, ahová csak 
megy. Ő pedig küld, velünk munkálkodik Szentlelke által, 
s véghez viszi művét bennünk és általunk. A hetedik lakás-
ban tehát nem pihenés vár ránk, hanem tevékeny apostoli 
élet, még akkor is, ha netán klauzúrás kolostor falai között 
élünk. 

„Várkastély vagyunk, amelyben Isten lakik. Ha valaki 
be akar jutni, kopogtasson, és ajtót nyitnak neki. Ez nincs 
előzetes feltételekhez kötve. Semmilyenhez. Csak kopogtat-
ni kell. Mindez a személy belsejében történik. Maga az Ol-
vasó a lakott várkastély. Jézus Krisztus ajtót nyit neki – 
önmaga felé –, kézen fogja és átvezeti a különböző lakáso-
kon. Hagyjuk, hogy vezessen bennünket! Ebben rejlik a 
titok.” (Bevezető 7.) 

 
Forrás: https://ersekseg.ro/hu/content/konyvajanlo 



Képes Vagyok 

Gyergyóremete Község  
havonta megjelenő lapja 

 
 

Kiadó 
Gyergyóremete  

Önkormányzata és  
Polgármesteri Hivatala  

 
Szerkesztőségi tagok:  
Laczkó-Margit Hajnal 

Nagy-Menyhárt Szidónia 
Portik-Bakai Ádám 

 
Fotó: 

Balázs László 
Borbély-Bartis Árpád 
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: 
 

Laczkó Laura  
Ferencz Petra 
Nagy Martin 
Portik Patrik 

 
Nász: 

 
Januárban nem volt házas-

ságkötés. 
 

Gyász: 
 

György István   1949 
Kozma Sándor   1940 

Balázs Olga   1961 
Mincsor Zsombor    1979 

Laczkó József    1978 
Portik Vilmos    1952 
Balázs Gyula   1937 

Laczkó-Benedek Margit   

1942 

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 
     

Az 1921-es földreform és a 
községi erdők újramérésével Re-
metén is felmérték a hivatalok évi 
tűzifaszükségletét. Így, a község-
háza irodáinak fűtésére 30 m³, az 
iskoláknak 80 m³, az erdészeti 
személyzetnek 30 m³ szükséges. 
Kiszámították az építkezés – és 
javításokra szükséges faanyagot 
is: a főúton, az erdei- és mezei 
utakon lévő hidak javítására 40 
m³, a községi épületekre 20 m³, az 
erdészház fenntartására 10 m³.                                                                                                          
Később a községbe kihelyezett 
román csendőrök két hold erdőt 
követeltek egy ortodox templo-
mocska építésére, amit azonban a 
vezetőség nem hagyott jóvá. 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

ANEKDOTA 

Pali bácsinak gyönyörű borzbőr-
tarisznya lóg az oldalán. A városban 
meg is bámulják, meg is kérdezik, 
mert két borz bőréből került ki a 
szép bőrtarisznya. 

− Ugyan Pali bácsi, hogy lehet két 
borzot fogni? 

− Hogy-e? – veti oda Pali bácsi, - hát 

megfogok hármat, elszalasztok 
egyet s megvan!...  
  

Űzik már a fársángot, 
Bor, muzsika, tánc, múlatság, 
Kedves törődés, fáradság, 
Kik hajdan itt múlattatok, 
A közhelyről oszoljatok! 
Kongatják a harangot: 
Űzik már a fársángot! 
Fussatok hát, víg napok! 
Tíz hete már, hogy vígsággal 
Játszodtatok e világgal, 
De itt lepnek a papok: 
Fussatok hát, víg napok! 
Pszt! minden táncpaloták! 
Ürűljön boros asztalom, 
Némúljon meg a cimbalom, 
Szűnjetek meg, hahoták! 
Pszt! minden táncpaloták! 
Könyvhöz, dáma s gavallér! 
Elég volt a sok ördögnek, 
Kik belőletek köhögnek. 
Itt van, itt a szent pallér: 
Könyvhöz, dáma s gavallér! 
Itt a bőjt: koplaljatok! 
Itt van: s ízetlen olajja 
A csókokat majd lenyalja. 
Szent ételt is szopjatok: 
Itt a bőjt: koplaljatok! 
Vége már a nőszésnek, 
Kiknek nem jutott házaspár: 
Úton-útfélen elég jár. 
Csont azoknak, kik késnek; 
Vége már a nőszésnek! 
Élni kell a bőjtbe is. 
Azért aki szép párt lele, 
Nem zsíros az - élhet vele. 
Kukrikol a csirke is! 
Élni kell a bőjtbe is! 
Jaj, siessünk, híveim! 
Mit érzek? - mi szent szag? wer da? - - 
Jaj! jön, - jön a hamvas szerda! 
Béhamvazza szemeim: 
Jaj, siessünk, híveim! 
Víg lelkek! nem láttok már! 
Bár nem láttok: de tőletek 
El nem válok és véletek 
Leszek: s ez így legyen bár; 
Víg lelkek! nem láttok már. 
Most veszek már maskarát! 
Köz-helyen nem szabad lennem: 
Azért álorcát kell vennem; 
Hogy ne lásson pap s barát, 
Most veszek már maskarát. 
S fársángolok véletek, 
Rejtőzvén szent maskarában. 
A vallás álorcájában 
Negyven napig nevetek 
S fársángolok véletek. 
Most nyúgodjunk: Ádiő! 
Pislog a dáma s gavallér: 
Beteg, s oda a sok tallér. - - 
Majd megjön tán egészsége, 
Hervadó kedve s szépsége; 
A kőltség is tán kijő: 
Most nyúgodjunk: Ádiő!  

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: 
A FÁRSÁNG BÚCSÚZÓ SZAVAI 

«  Maradunk, akik vagyunk! 


