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Bérmálás Gyergyóremetén. Az Egyház felnőtt tagjaivá váltak!  

« Ft. Kerekes László segédpüspök 256 fiatalt részesített a bérmálás szentségében. 

Ebben a rohamosan fejlődő világban 
néha úgy érezzük, hogy lehúz a föld, 
olyan nehéz a szeretet útján kitartani. A 
világ sokféle segítséget kínál, de a sok 
földi segítség mellett úgy elkelne néha 
a lelki segítség. Az erős lelkű ember 
még a betegségből is könnyebben 
gyógyul. Az Úr Jézus megígérte ezt a 
lelki segítséget és a Szentírás tanúsága 
szerint el is küldte a Szentlelket: láng-
nyelvek alakjában! Az apostolok lelki-
leg annyira megerősödtek, hogy minden 
nehézség ellenére kitartottak Mesterük 
mellett a halálig. 

A Szentlélek Isten jön el a bérmálás-
ban minden fiatal lelkébe, aki éppen 
ebben az életkorban kapcsolódik be 
szorosabban a világ életébe, tovább fej-
lesztésébe, mint a Teremtő Isten mun-
katársa. A bérmálásban 15-16 évet be-
töltött ifjú kérheti a Szentlélek segítsé-
gét ehhez a munkához, találkozhat a 
harmadik isteni személlyel. A Szentlé-
lektől áthatva építhetik Isten országát a 
lelkében, hogy szebb legyen körülöt-
tünk a világ. Csodálatos hivatás! Fel-

nőtté válás a katolikus egyházban! A 
jelentkezőket szeretettel várja a lelki-
pásztor és a bérmáló püspök. Hisszük, 
hogy minden bérmáláskor a felkészült 
ifjúra ugyanaz a Szentlélek száll rá, 
amely az apostolokat annyira megerősí-
tette, hogy mindent vállaltak Jézus 
Krisztusért.  

A felnőtté válás egyik fontos feladata 
a felelősségvállalás megtanulása: már 
nem mindent szüleinktől várunk, hanem 
saját lábunkra állunk, sőt magunk is 
gondot viselünk másokra. Isten Lelke 
erre hív és erősít meg a bérmálás szent-
sége által. A megbérmált mostantól ma-
ga is tevékenyen részt vesz egyháza 
életében és kifelé is képviseli egyházát, 
tanúságot tesz hitéről. Krisztust vinni a 
társadalomba, emberként élni és hitet 
adni a körülöttünk élőknek, mindezt a 
Szentlélek segítségével.   

A bérmálkozási felkészítés célja volt, 
hogy a fiatalok szellemi szintjüknek 
megfelelően ismerjék hitüket, és életvi-
telüket az evangélium szerint alakítsák.  

(folytatás a 3. oldalon) 
« A  bérmálkozók mindannyian népviselet-

ben ünnepeltek. 



ÉLET 2

« PÁL GIZELLA községi jegyző 

 Májusi események  
 
 

Elsőáldozás  
2021. május 9-én, vasárnap 11,00 órától lesz az 
elsőáldozók ünnepi szentmiséje a Szent Lénárd 

plébániatemplomban. 
 

Hangszerbemutatóval egybekötött 
koncert  

10 éves a Tokos Zenekar!    
A népi zenekar 2011-ben alakult, tagjai a kolozs-
vári Gheorghe Dima Zeneakadémia jelenlegi és 

volt diákjaiból áll.  
Közreműködik a Tokos zenekar és Laczkó-Vass 

Róbert színművész.                                            
Időpont: 2021. május 18,00 kedd, délelőtt 10 óra. 

Helyszín, a Központi Közösségi Ház. 
A rendezvény főtámogatója a Gyergyószárhegyi 

Kulturális és Művészeti Központ. 
 

Szent Rita búcsú 
2021. május 21-én, pénteken 17,00 órától tartják 

az alszegi kápolna búcsúünnepét. 
Bővebb információk a plébánia honlapján, illetve 

a Remete Tv hírfolyamában  
lesz elérhető. 

 

Szent Anna-tó legendája  
előadás 

2021. május 22-én szombat, 19,00 óra 
Helyszín, a Balás Gábor Művelődési Ház 

A HalVirág Bábszínház produkciói eddig gyerek 
közönségnek készültek, de ezúttal egy olyan elő-
adás született, amely a felnőtt közönséget célozza 

meg.  
Az árnyjáték kialakulásakor, évszázadokkal ez-

előtt, felnőtteknek szólt élő zenei  
kísérettel. 

 

Fotókiállítás megnyitó 
2021. május 26-án, szerdán Ádám Gyula „A meg-
került paradicsom” című fotókiállításának meg-

nyitójára kerül sor a Községháza tanácstermében. 

 
Hegyesbükki Találkozó 

2021. május 29-én, szombaton 11,00 órától lesz a 
Hegyesbükki Találkozó ünnepi szentmise. 

Helyszín, a már hagyományossá vált Hegyesbük-
ki Kilátó. 

 
 

Az előadások  és események ideje alatt a 
maszk viselése és a biztonságos távolság 

megtartása kötelező! 
 
 
 

Tájékoztatás 
 

Azok a személyek, akik oltásra szeretnének jelent-

kezni, hívják az alábbi elérhetőségek egyikét, vagy je-

lentkezzenek a: www.programare.vaccinare-

covid.gov.ro oldalon. 

György-Mózes Ibolya: 0752 241 986 

Oltási Központ: 0753 101 698 

Az általános mezőgazdasági  
összeírásról 

 
Az általános mezőgazdasági összeírás a Statisztikai 

Hivatal által végzett fontos felmérés, adatfrissítés, 
amelyre tízévente kerül sor és a teljes mezőgazdasági 
tevékenységet átfogóan érinti.   

Az összeírás célja, hogy pontos és hiteles kép ala-
kuljon ki az országos mezőgazdaság állapotáról. Az 
összesítésnek az eredménye alapján dolgozzák majd 
ki az ország agrárpolitikáját és a támogatási progra-
mokat is. Az összegyűjtött adatok,  a törvény rendel-
kezései szerint, kizárólag statisztikai célra használha-
tóak. 

Községi szinten 1966 egyéni gazdaságot látogat 
meg tíz kérdezőbiztos két helyi irányító segítségével, 
május 10. - július 30. közötti időszakban.  

A kérdőívek tartalma a földterületekre, a földeken 
megtermesztett növénykultúrákra, az állatállományra, 
a természetes trágya tárolására, a gazdasági épületek-
re, a mezőgazdasági gépparkra, valamint az adott gaz-
daságban dolgozókra egyaránt kiterjed.  

A gazdáknak fontos tudniuk, hogy a kérdezőbizto-
sok a Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság által látta-
mozott fényképes, sorozatszámmal és bélyegzővel 
ellátott igazolvánnyal rendelkeznek, ezt kötelesek fel-
mutatni.  

A kérdezőbiztosok felkeresnek minden gazdaságot, 
akit nem találnak otthon telefonos egyeztetés alapján 
rögzítik a lekérdezés időpontját. Ez alkalommal elekt-
ronikus adatbevitelt végeznek, táblagépekbe írják a 
szükséges információkat.  

A felmérés végén a gazdaság tulajdonosa is digitá-
lisan írja alá a felvett adatokat. A gazdaság azon a he-
lyen található, ahol a legfontosabb tevékenysége zaj-
lik.  Egy-egy gazdaság egységesen lesz összeírva füg-
getlenül attól, hogy hány munkaponton működik. 

Miden gazdának érdeke az összeírás sikeres lebo-
nyolítása, ezért fontos előre átgondolni, előkészíteni 
az adatokat, ezáltal könnyítve az összeíró munkáját. 

Kérjük, fogadják bizalommal az összeírókat, legye-
nek segítségükre, hogy pontosan és szakszerűen vé-
gezhessék munkájukat! 
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Bérmálás Gyergyóremetén. Az Egyház felnőtt tagjaivá váltak!   

« BAKÓ ANTAL plébános 

(folytatás az 1. oldalról) 
A felkészülés során bérmanevet (egy példaképül 

szolgáló szent nevét) és bérmaszülőt választottak, 
akinek az a feladata, hogy segítse a megbérmált fia-
talt az életben. Ehhez szükséges, hogy a bérmaszülő 
maga is hitét komolyan vevő és aszerint élő felnőtt 
legyen! 

2021. április 25-én 256 ifjú bérmálkozott Gyer-
gyóremetén. Hisszük, hogy közösségünk olyan fiata-
lokkal gazdagodott, akik most megtették az első lé-
pést felnőtt keresztény életük útján, hiszen ők maguk 
döntöttek, hogy szeretnének bérmálkozni. Felnőttek 
lettek azok, akiket eddig gyerekként tanítottunk és 
szívük egész tudatosságával megígérték a bérmáló 
főpásztornak, hogy Isten törvényei szerint fognak él-

ni. Isten ezért gondját fogja viselni életüknek. Kérem, 
hogy segítsen mindnyájunkat, hogy valódi keresztény 
életet élhessünk, örömmel haladjunk a Szentlélek ta-
nítása szerint. 

Mint lelkipásztoruk imádkozom a Mindenható 
Atyához, hogy a most megbérmált fiatalok hitvalló és 
a Szentlélekben lángra gyúlt emberként járjanak és 
cselekedjenek egy életen át, hogy a Lélek működhes-
sen bennük. Kívánom, hogy a Szentlélek hét ajándé-
ka, (bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány, lelki 
erősség, jámborság, istenfélelem) hassa át személyü-
ket és gyümölcsei (szeretet, öröm, béke, kedves-
ség…) legyenek jelen életük minden napján. 

« BAKÓ ANTAL plébános 

Okos falu? Okos falu! 

Jómagam is óvakodom ezektől 
a jelzőktől, mert azt érzékelem, 
hogy miközben egyre több okos 
kütyű veszi körül az emberiséget, 
az egyre butább lesz. A legalap-
vetőbb tudásokat feledi el, egyre 
távolabb kerül egymástól az em-
ber és a természet. Illetve utóbbit 
csupán gazdasági erőforrásnak 
tekinti, nem lételemének.  

Itt viszont másról van szó. Az 
„Okos falu” projekt egy olyan 
brüsszeli pályázat, melyre Euró-
pából összesen 734, ezen belül 
Romániából 27 község pályázott 
a 21-es keretbe. Községünk pá-
lyázatát, melyet a Spektrum Ok-
tatási Központtal közösen raktunk 
össze, a nyertes 21 közé sorolták. 

A nyerteseket szakmai koordi-
nátorok segítik munkájukban. 
Rendre online találkoznak és ki-
cserélik tapasztalataikat. Közben 

pedig mindenki dolgozik a saját 
ilyen irányú fejlesztési stratégiá-
ján. A program elsősorban nem 
eszközbeszerzéseket, IT techno-
lógiák megismerésén alapszik. 

Ennél sokkal fontosabb az 
olyan tudások, ismeretek, infor-
mációk, példák megismerése, ki-
cserélése, melyeket nem ismert 
korábban. A folyamat, a csoport 
tagjain belül, oda-vissza műkö-
dik. Tehát egy tanulási folyamat-
ról van szó, mely nyitottságot, 
innovációs hajlamot és együttmű-
ködést vár el a résztvevőktől.  

Április hónap folyamán közsé-

günk volt a „Hónap faluja” a 
program keretében. Az alábbi 
linkre kattintva https://
www.smartrural21.eu/ bárki kö-
vetheti a megnyilatkozásainkat. 
Erre kérjük, bíztatjuk Önt is: láto-
gassa meg a Smart Rural 21 pro-
jekt oldalát. 

Számunkra örömteli visszajel-
zés az, hogy a program haszonél-
vezői lehetünk, megmutathatjuk,  
a falunkat Románia képviseleté-
ben, hálózat részévé válunk, tanu-
lunk angolul és az országban el-
sőként dolgozunk - szervezett ke-
retek- között az „okos falu” stra-
tégián.  

Röviden arról szól ez a projekt, 
hogy együtt haladunk-e a világgal 
vagy elmegy mellettünk az? 

« LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR polgármester 

« A Szentlékek ajándékait kapva... 

« Múltból a jövőbe... 

https://www.smartrural21.eu/
https://www.smartrural21.eu/
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Remeteiek, oltásra fel! 

« Dr. BIRÓ LÁSZLÓ családorvos 

LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR polgármester 

Mindannyian várjuk, hogy éle-
tünk visszatérhessen a normális ke-
retei közé, aminek időpontja hónap-
ról-hónapra tolódik.  

Így van időnk észrevenni a hely-
zet okozta újabb megosztottságun-
kat (oltatta magát – nem oltatta), 
tudatosulhat bennünk, hogy meny-
nyire nem vagyunk különbek (sőt!) 
e téren sem azokhoz képest, akikhez 
mérjük magunkat. Iskoláskorú gyer-
mekeink, minden erőfeszítés ellené-
re, immár további tudáshátrányba 
kerültek az erőltetett online oktatás 
miatt. A megbetegedések és a halot-
taink száma, időarányosan, eddig 
elképzelhetetlen magasságokba ug-
rott (54 halott négy hónap alatt). 
Emberi kapcsolataink minősége 
romlik, beszűkül, kiüresedik.     
Mindezek láttán mit teszünk mi? - 
Mit teszek én? – kérdezzük meg 
magunktól. 
Viselünk-e mindenhol szabályosan 
maszkot? 
Az egyéni higiéniánkra odafigye-
lünk-e? 
A fizikai távolságot betartjuk-e? 

és 
Beoltattuk-e magunkat? 

Egyik kérdésre sem tudunk nyu-
godt lelkiismerettel pozitív választ 
adni. Helyette kitalálunk mindenfé-
le kifogást, elhiszünk összeesküvés 
elméleteket és áltudományokat.  

Az internetről elénk ömlő gagyi 
téveszmék és butaságok szerint ren-
dezzük napi életünket: „az egész 
világ hülye, csak mi vagyunk oko-
sak” meggyőződéssel találkozha-
tunk még diplomás emberek véle-
ménye között is. Miről tanúskodik 

mindez? Hogy a diplomával rendel-
kezés még nem jelenti automatiku-
san azt, hogy okos valaki.  

 
Kedves Falustársaink!  

Remeteiek! 
Használjuk a józan eszünket! 

Gyerekkorunk óta tíznél is több ol-
tást kaptunk eddig, melyek segítet-
tek megmenekülnünk a gyerekbénu-
lástól, torokgyíktól, tüdőbajtól, him-
lőtől, kanyarótól, stb. 

A Covid vírus elleni oltás ezek-
hez hasonló. Minden felelős vezető, 
a világ orvosi központjai erre kér-
nek, buzdítanak: oltassuk be ma-
gunkat minél hamarabb. Ne adjunk 
időt a vírusnak, hogy terjedjen és 
újabbnál újabb fajtái jelenhessenek 
meg! 

Kézzelfogható gyakorlati haszna 
is van, ha beoltatjuk magunkat, az-
az: 
-a koronavírus oltás előnyei közül 
mindenképp a közösségi előnyöket 
kell kiemeljük; 
-az oltás nemcsak a beoltott sze-
mélyt védi meg, hanem a környeze-
tében lévő embereket is. Csökken 
ezáltal a lehetősége annak, hogy 
közeli családtagjainknak, ismerőse-
inknek, munkatársainknak tovább-
adjuk a vírust. 
-ennek köszönhetően, ha a közös-
ségben megfelelő számú ember be-
oltatja magát, akkor kialakul egy 
úgynevezett közösségi immunitás, 
vagy más néven nyájimmunitás. A 
nyájimmunitás elérése az oltáskam-
pányok elsődleges célkitűzése. 
-nem elhanyagolhatóak a koronaví-
rus oltások társadalmi előnyei sem, 

hiszen azon személyek, akik leg-
alább 10 napja megkapták a máso-
dik oltásukat nem szükséges karan-
ténba vonuljanak még akkor sem, 
ha pozitív COVID esettel kerültek 
kapcsolatba. Az oltott személyek 
nemzetközi utazása lényegesen 
könnyített az országba való ki- és 
beutazáskor, hiszen már nagyon sok 
ország esetében nincs szükség ví-
rustesztre vagy karanténidőszakra.  
-a krónikus betegek, akiknek a má-
sodik oltásuk után eltelt legalább 10 
nap, sokkal egyszerűbben, szinte a 
járvány előtti helyzethez hasonlóan 
tudják elvégeztetni a kórházi keze-
lésüket (pl. daganatos betegségek 
esetében, vagy programált műtétek-
nél). Előzetes tesztelések nélkül 
tudnak szakorvoshoz fordulni. 
-előrevetíthető, hogy több rendelke-
zés is fog születni a közeljövőben, 
melyek a beoltott személyek társa-
dalmi korlátozásait fogja enyhíteni. 
Ilyen lesz a maszkviselés és a távol-
ságtartás felfüggesztése azokban a 
közösségekben, vendéglátó egysé-
gekben, különböző rendezvényeken 
és csoportosulásokon ahol a részt-
vevők beoltatták magukat.  
-a koronavírus oltás egyéni és kö-
zösségi védelmet, a közösség iránti 
felelősségteljes magatartást, a kö-
zösséghez való tartozást jelenti úgy, 
hogy közben egyéni és közösségi 
előnyökre teszünk szert, társadalmi, 
szociális, gazdasági és egészségügyi 
kérdésekben. 

Végezetül: ez a vírus az emberi 
közösséget támadja. Nem az egyes 
személy, ember a célpontja, hanem 
az emberiség. Ezért a védekezésünk 
sem lehet csak egyéni, közösségi 
kell az is legyen! Ilyen helyzetben 
az egyéni jogok elé kerülnek a kö-
zösség érdekei.  

Mindannyian felelősek vagyunk 
mindenkiért – kérünk mindenkit, ne 
vonja ki magát a gondolat/ köteles-
ség/ tett alól.  

Ha (normálisan) akarunk élni, 
oltassuk be magunkat mihamarabb! 
Vagy… „Nyomunk a szél porral 
befújja. Hát ezek vagyunk, magya-
rok.” 



Workshop szülőknek 
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A mi régióinkban az oktatás digitalizálása 2020 
előtt meglehetősen lassú folyamat volt, azonban a 
Covid -19 világjárvány okozta kényszerű iskolabe-
zárás és távoktatás arra kényszerítette a tanárokat, 
szülőket és gyermekeket, hogy kezdjék el tanulási 
célra is használni a digitális eszközöket . A község 
iskolájának legnagyobb kihívása az online oktatás-
hoz használható eszközhiány volt. Ennek érdekében 
Gyergyóremete Község Önkormányzata 410 db. táb-
lagépet vásárolt és osztott ki azoknak a családoknak, 
akinek iskolás korú gyerekük van és igényelték.  

Az online tanulással párhuzamosan nőtt a csalá-
dokban a digitális képernyők előtt töltött idő, vala-
mint a szülők aggodalma az egészség, biztonság és 
jólét vonatkozásában. Annak érdekében, hogy a szü-
lők hatékony megoldásokat találjanak családjuk di-
gitális jólétének alakításában, a helyi önkormányzat 
interaktív műhelyt szervezett a 2021. április 10-én, 
három csoportban. 

A Spektrum Oktatási Központtal (Csíkszereda) és 
az Újpedagógiával (Budapest) együttműködve bo-
nyolított workshopok során a szülők megismerhet-
ték az Y és Z generációk online világhoz való viszo-
nyulását, gyakorlati tanácsokat és eszközöket kaptak 
családjuk digitális életének megszervezéséhez. A 
digitális szabályokkal kapcsolatosan. Lehetőség volt 
a bevált gyakorlatok megosztására és cseréjére is a 
különböző családok között.  

Úgy tűnik, hogy a szülők elkötelezettek a gyere-
keikkel való nyílt kommunikáció mellett, támogat-
ják őket digitális jólétük gyarapodásában és egyér-
telmű elvárásaik vannak a helyi iskola szerepével 
kapcsolatban gyermekeik digitális jövőképe alakítá-
sában.  

A műhelyek foglalkozásonként 2 órán át tartottak 
és a három foglalkozáson összesen 72 szülő vett 
részt. 
 

Gázhálózatra való  
rácsatlakozási hajlandósá-

gunkról 
 

A gázhálózat kiépítését célzó 
pályázatunk része a 2329 db. in-
gyenes gázbekötés. Ez a szám a 
község összházatartását figyelem-
be véve a projekt pontszámának az 
optimalizálásához volt kalkulálva. 

Ezért volt most fontos, szerző-
déskötés előtt, a konkrét felmérés 
elvégzése, mert ha majd indul a 
kivitelezés, a bekötések is meg kell 
történjenek. A munka végeztével 
minimum ezt a számú bekötést fel 
kell mutassuk. 

E szerint, ha mindenki tartani 
fogja jelen szándékát, nem lesz 
nehéz. Sőt, már meg is haladtuk 
ezt a számot!  

A felmérés nyomán minden ut-
cában ismerjük az igénylők kilétét, 
számát. Jelenleg ezt tudjuk: 

A munkálatokkal párhuzamosan 
ki fogjuk választani a szolgáltatót 
is, akivel szerződést fog kötni min-
den háztartás (a villanyhoz, vízhez 
hasonlóan).  

A bekötés után a szolgáltató 

majd elvárja, hogy ténylegesen 
használja mindenki a gázt, ne csu-
pán a lecsatlakozást igényelje. Ké-
rünk mindenkit, úgy tervezze 
pénzügyeit, hogy tudjon rácsatla-
kozni gázégőivel, aminek költségét 
mindenki maga kell állja.  

Az egyidőben való közös cse-
lekvésnek számtalan előnye van és 
lesz. Mondhatni kizárólagos lehe-
tőség, amiből kimaradni magas 
költségű, jószerint behozhatatlan 
lemaradást jelent minden érintett-
nek. Egyedül – évek múlva is - kö-
rülményes és költséges lesz eljárni 
a terveztetés, engedélyeztetés, ki-
vitelezés folyamatát. 

 

 
Gázhálózatra 
csatlakozók 

Igen Nem 

2354 138 

« LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR polgármester 

« LÁZÁR CSILLA 

« Tanulni jó! 

« Tanulni sosem késő! 
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Ez is romániai sajátosság, hogy az ország, majd 

ennek függvényében a község, költségvetésének el-

fogadása két-három hónap csúszással történik. Eb-

ben az évben is így volt: április 8-án tudta a helyi 

önkormányzat megszavazni a falu folyó évi pénz-

ügyi terveit. 

A Községünknek két költségvetése van: a Helyi 

költségvetés, mely arányában nagyobb és magába 

foglalja a visszaosztott és pályázott pénzeket. A má-

sik a Saját vagyonnal való gazdálkodásból származó 

pénzügyi műveleteket, tételenként tartalmazza. Ezek 

a költségvetések együtt képezik a Község pénzügyi 

tervét. 

I. Az alábbi táblázatban a költségvetés jövedel-

meinek fő összegeit látjuk. Érdemes megfigyelnünk 

a Helyi adók és illetékek tételt (2.015.000 lej), ami 

magába foglalja az idei év összes helyi tervezett jö-

vedelmét.  

 
Az alábbi diagram a lehetséges befolyó összegek 

arányaira világít rá. A visszaosztásból származó jö-

vedelmek az állami költségvetéséből kerülnek vissza 

hozzánk. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal 

munkaközössége “termeli ki”. Ebben minden alkal-

mazott munkája benne van.  

A kiadási oldal már sokkal szerteágazóbb. Min-

dig fontos és elsődleges szempontunk az intézmé-

nyeink stabil működése. Ez minden esetben sze-

mélyzeti-, fenntartási- és dologi kiadásokból áll ösz-

sze. Minden területen igyekszünk önerőből egy ki-

csit előrelépni. Képzésekkel, kisebb értékű leltári 

tárgyak beszerzésével, fogyó anyagok zökkenőmen-

tes biztosításával teremtjük meg azokat a feltétele-

ket, melyek a jó munkavégzést segítik. A tavalyi 

évhez képest az alábbi táblázat nem tartalmaz lénye-

gi eltéréseket. Visszaosztásból az iskola kapott mű-

ködésére plusz pénzt (125.000 lej), amivel az intéz-

mény szabadon gazdálkodhat.  

Helyi költségvetés bevételei 

Áfából visszaosztott összeg 4.015.000 lej 

Jövedelemadóból visszaosztott  

összeg 

2.108.000 lej 

Helyi adók és illetékek 2.015.000 lej 

Európai Uniós pályázatokból 9.449.600 lej 

Kormányprogramból 252.100 lej 

Egyéb állami támogatás, vissza-

osztás 

964.500 lej 

  
kiadások 
összesen 

személyzeti  
kiadás 

fenntartási 
költségek 

Adminisztráció 2.131.700 1.727.000 404.500 

Óltási Központ 900.000 800.000 100.000 

Őrség 87.400 87.400 - 

Tűzoltóság, katasztró-
favédelem 74.700 42.000 32.700 

Könyvtár 52.700 47.700 5.000 

Művelődési ház, kul-
turális programok, 
oktatás, civil szerveze-
tek támogatása 292.000 62.800 179.200 

Sport 110.800 62.800 48.000 

Szociális kiadások 1.205.520 845.920 359.600 

Bölcsőde 241.600 223.000 18.600 

Közvilágítás 500.000 - 500.000 

Középületek, közterü-
letek karbantartása 691.330 - 691.330 

Hulladékgazdálkodás 350.000 - 350.000 

Szubvenció 37.000 - 37.000 

Tagsági díjak 22.300 - 22.300 

Tanulmányok, konzul-
tációk, szakhatósági 
engedélyek 300.000 - 300.000 

Útjavítás 400.000 - 400.000 

Turisztikai központ 11.700 - 11.700 

Tanügy 438.000 - 438.000 

Óvodás utalványok, 
ösztöndíj 79.000 - 79.000 

Iskola felszerelése 
pályázatból 118.000 - 118.000 

Tartalékalap 30.000 - 30.000 
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«  BAKOS EDIT főkönyvelő  

LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR polgármester 

Premierként a diákok ösztöndíjára kaptunk továb-

bi 33.000 lejt, melyet a Község saját bevételeiből 

kiegészít 40.000 lejjel diákétkeztetés formájában. Az 

ösztöndíj folyósítási módjáról, az iskolával való 

egyeztetést követően, a következő lapszámunkban 

mutatjuk a részleteket. Az oltási központ működési 

költségét teljesen a Megyei Közegészségügyi Igaz-

gatóság biztosítja.  

A következőkben a már megkezdett beruházáso-

kat sorakoztatjuk fel. Azon vagyunk, hogy mind a 

víz- és csatornarendszer, mind a gázhálózat kiépíté-

sével az év folyamán el tudjunk indulni. Előbbiből a 

bekötések prioritást élveznek majd.  

 

A tervek készíttetése azért szükséges, hogy tud-

junk kellő időben lépni különböző pályázatok leadá-

sakor. Bukarestben történt több rendbeli egyezteté-

sünk nyomán alakult a fenti helyi stratégiánk, mely-

lyel e téren igyekszünk előre haladni. Régiónk terve-

zőkapacitása eléggé limitált, ezért minden személyes 

és intézményi kapcsolatunkat ápolva-mozgatva dol-

gozunk e területen. 

 

II. A saját vagyonnal való gazdálkodás számait 

láthatjuk az alábbi két táblázatban. 

Itten az erdőgazdálkodás hordozza a legnagyobb 

tételeket, bevételi és kiadási oldalon is. Az itt meg-

maradt jövedelmekből tudunk visszaforgatni kisebb 

útjavításokra, legelős területek őriztetésére, moder-

nizációra szánt összegeket. A táblázatban a tanügy 

azért jelenik meg, mert ő külön gazdálkodik a saját 

erdejével és be kell legyen fogva a Község költség-

vetésébe.  

 

Összesítve a számokat ezt látjuk:  

Jövedelmi oldal összesítve 20.813.200 lej 

Kiadási oldal összesítve 27.583.460 lej 

Előző évek többlete 6.770.260 lej 

 

Bárkinek kérdése van a Község pénzügyeivel kap-

csolatosan, készséggel állunk rendelkezésére. Követ-

kezik az elképzelések megvalósítása. Ehhez kérjük 

az Önök támogatását, együttműködését. 

Eredményes, jó munkát kívánunk! 

 

 

 

Víz-, csatornahálózat moderni-
zálása 7.321.110 

Iskolák felújítása 5.730.340 

Piac építése 250.000 

Piac felszerelése 100.000 

Sportcsarnok napelemmel való 
ellátása 40.000 

Gázvezetés (Alszegi úton) 10.000 

Ingatlanvásár 1.900.000 

Tervek készíttetése összesen, 
melyből: 
Gáz tervezés  
Hidak:  
Fürdő tervezése 
Tömbházszigetelés 
Utak 
Vízház 
Középületek szigetelése 
Vízgazdálkodás 
Közterek 
Villamoshálózat bővítés 
Lakás típustervek 730.000 

Vagyongazdálkodás bevételi oldala 

Fa értékesítése 1.550.000 lej 

Ingatlanok bérlése 261.000 lej 

Helyi szolgáltatások 45.000 lej 

Áfa visszaigénylés 100.000 lej 

Egyéb illetékek 53.000 lej 

Vagyongazdálkodás kiadási oldala 

Tanügy 90.690 lej 

Egészségház 82.700 lej 

Közösségi házak 79.700 lej 

Lakásokkal és falufej-

lesztéssel kapcsolatos 

kiadások 

715.880 lej 

Piac 65.000 lej 

Erdő-, mezőgazdálkodás 2.394.290 lej 
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Tavaszváró Kincskeresés 

« LACZKÓ ANDREA 

A Remetei Ifjúsági Szervezet 
tagjai minden évben, áprilisban és 
az azt megelőző hónapokban az 
ifjúsági napok megszervezése kö-
rül tevékenykednek. Azonban, a 
koronavírus járvány miatt nem 
volt lehetőségünk sem tavaly, sem 
idén arra, hogy megszervezzük a 
programsorozatunkat. Mindezek 
ellenére, nem vagyunk csalódot-
tak, bizakodóan tekintünk a jövő-
re.  

Annak érdekében, hogy ne tel-
jen el csak úgy program nélkül a 
mi „ifinapos áprilisunk” és a fiata-
lok se unatkozzanak a hosszú ta-
vaszi vakáció alatt – így jött az 
ötlet, hogy szervezzük meg az 
egyik legnagyobb népszerűségnek 
örvendő programunkat, a Kincske-
resést. Így hát 2021. április 14.-én, 
szerdán 6 órától 12 csapat indult 
útnak a sportcsarnok előtti térről, 
hogy megoldva a különböző hely-
színek rejtvényét, próbára tehesse 
magát különböző feladatokban. A 
szervezők feladták a leckét a 
„kincskeresőknek”, hiszen nem 
könnyű feladatok elé állították 
őket, mint például: különböző dol-
gok összegyűjtögetése, fénykép-
készítés, újságpapírból való divat-
tervezés, általános műveltségi kvíz 
és improvizációs kiselődadás ké-
szítése egy megadott szituáció 
szerint.  

Jókedvből és kreativitásból nem 
volt hiány, a csapatok ügyesen 
vették az akadályokat és igyekez-
tek minden feladatot, rejtvényt a 
legjobb tudásuk szerint megolda-
ni, annak ellenére is, hogy az idő-
járás nem igazán kedvezett ne-
künk. A verseny végén minden 
csapat részvételét emléklappal és 
egy kis édességgel kedveskedve 
köszöntük meg. Idén a legügye-
sebb kincskereső csapat, az első 
helyezett a „Sirülősök” csapata 
volt: Pál Laura, Román Máté, Por-
tik Kocsi Zsanett, Goschler Krisz-
tina és Kabdebó Antónia szemé-
lyében. 

A kincskeresés után a sportcsar-
nokban reggeli tornán vehettek 
részt az érdeklődök. Megtartva 
egy szintén ifinapos szokást, mi-
szerint a Kincskeresést követően 
mindig reggeli tornára hívjuk a 
fiatalságot, hogy közösen ébred-
jünk fel.  

Szervezőként, számunkra is 
öröm volt látni, hogy beérik mun-
kánk gyümölcse és jól érzik ma-
gukat a csapatok, hiszen a legna-
gyobb kincs az élmény. Mint min-
den évben, idén sem maradt el a 
nagy érdeklődés, amiért nagyon 
hálásak vagyunk, hogy évről évre 
bizalmat szavaznak nekünk az ér-
deklődök. Reméljük jövőre is lesz 
alkalmunk megszervezni és újabb 
izgalmas kalandra hívni a fiatalo-
kat. Sőt, abban reménykedünk, 
hogy nyáron, amint a járványhely-
zet megengedi, más programjain-
kat is megszervezhetjük.  

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a Marosparti Pizzázónak és 
az End-Ibo-nak, hogy támogatták 
a Kincskeresés megszervezését. 
Továbbá, köszönettel tartozunk a 
résztvevőknek is, hogy a rossz idő 
ellenére is kitartóan helytálltak a 
feladatokban, valamint betartották 
a járványügyi szabályokat, a 
maszkviselésre és a szociális tá-
volságtartása vonatkozóan. Talál-
kozunk jövőre!  

« Reggeli torna 

« Az első helyezett csapat, Sirülősök 
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Könyv- és filmajánló 

Edith Eva Eger 93 éves, magyar zsidó 
származású pszichológus, Holokauszt-
túlélő, két nagysikerű könyv szerzője. Élete 
cseppet sem szokványos. Tizenhat éves ko-
rában a nácik, családjával együtt, szülővá-
rosából Kassáról, Auschwitzba hurcolták. 
Szüleit, a szörnyű tetteiről híres Joseph 
Mengele orvos gázkamrába küldte.  Nővéré-
vel együtt tanúja volt azoknak a szörnyű 
dolgoknak, amelyek az emberekkel történ-
hettek a haláltáborban. Edit és nővére túlélte 
azt, majd Amerikába költöztek. 53 éves ko-
rában diplomázott és klinikai pszichológus 
lett. Több nyilatkozatában is elhangzik a 
„Haláltáborban tanultam meg élni.”- kije-
lentése. Azonban évtizedeknek kellett eltel-
niük ahhoz, hogy lélekben újra szabad le-
hessen, megbocsájtson fogvatartóinak és 
mindennap élvezhesse életét. 

Első könyvének címe A döntés (Libri 
Kiadó, Budapest, 2017), amelyben elmeséli 
élettörténetét, megosztja azokat a felismeré-
seit, amelyek a traumafeldolgozás útján 
segítették őt. Ahogyan azt a könyv címe is 
érzékelteti, az írónő hangsúlyozza, hogy 
mindig van döntési lehetőségünk, legalább 
abban, hogy hogyan viszonyulunk az adott 
helyzethez.  Újrakezdés, megbocsájtás, el-
engedés, önmagad újraépítése - ezek a 
könyv alapgondolatai. „(…)  ha a múlt elől 
futunk, vagy a jelen fájdalma ellen harco-
lunk, akkor bebörtönözzük magunkat. A 
szabadság azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, 
ami van, és megbocsájtunk magunknak, 
megnyitjuk a szívünket, hogy felfedezhes-
sük a jelenben létező csodákat.”  

Egy másik könyve: Az 
ajándék – 12 életmentő 
lecke (Libri Kiadó, Bu-
dapest, 2020) címmel 
jelent meg az elmúlt 
évben. Ebben a könyv-
ben a szerző gyakorlati 
leckékkel szolgál saját 
életünk jobbá tételéhez. 
A könyv tizenkét feje-
zetben rávilágít azokra 
az érzéseinkre (félelem, 

bánat, harag, titok, stressz, bűntudat, szé-
gyen elkerülés, feldolgozatlan gyász, önfel-
adás), amelyekkel saját magunkat börtönbe 
zárjuk, viselkedésmintánk torzul általuk. 
Saját- és betegei életének történetén keresz-
tül ösztönzi az olvasót arra, hogy változtas-
son gondolatain, viselkedésén, amelyek a 
múltban fogva tarthatják és megtanuljon jól 
élni. „Az élet – még az elkerülhetetlen trau-
májával, fájdalmával és szenvedésével és a 
halállal együtt is – ajándék”. – írja Edith 
Eva Eger. 

Kedves gyermekek és fiatalok! 
Ezt a filmekről és könyvekről 

szóló leírást elsősorban a ti figyel-
metekbe ajánlom. Tanárként dol-
gozva egyre inkább azt tapaszta-
lom, hogy gyermeknek, felnőttnek 
egyaránt nehéz megtalálni a he-
lyes irányt, megkülönböztetni a jót 
a rossztól, hamis értékek és ízlé-
sek közepette feltárni az igazi ér-
tékeket. Nem könnyű olyan élet-
célt kitűzni magunk elé, amely 
lelkesít, és olyan példaképet talál-
ni, akire felnézhetünk. Egyáltalán 
nem egyszerű elköteleződni vala-
mi mellett, felelősséget vállalni, és 
kitartóan, következetesen, erőfe-
szítéseket vállalva haladni előre. 
Apró lépésekben, fokozatosan 
mégis ezekre kell törekednünk, 
hogy testileg-lelkileg kiegyensú-
lyozott életet élhessünk. 

A céljaink eléréséhez vezető 
úton segítségünkre lehetnek inspi-
ráló filmek és könyvek, ezért báto-
rítalak filmnézésre, olvasásra ben-
neteket. Egyénileg is, ám a leg-
jobb közösségben – baráti társa-
ságban vagy osztályközösségben, 
mert kifejezhetjük a felmerülő 
gondolatainkat, érzéseinket, meg-
hallgathatjuk egymás véleményét, 
olyan témákról beszélgethetünk, 
amelyek talán másképp nem ke-
rültek volna elő, és mindez erősít-
heti bennünk az összetartozás ér-
zését. Az igazi közösség mindig 
arra hív meg minket, hogy többek 
legyünk, olyan elfogadó légkört 
teremt, amelyben mindenki szaba-
don önmaga lehet. 

Három filmet választottam 
számotokra: Az igazi csoda 
(rendező Stephen Chbosky, 2017), 
Októberi égbolt (rendező Joe 
Johnston, 1999) és A számolás 
joga (rendező Theodore Melfi, 
2016). Közös bennük az, hogy 
szereplőik óriási hittel, kitartással 
és reménnyel dolgoznak céljaik 
elérése érdekében, miközben sok-
szor legyőzhetetlennek tűnő aka-
dályokon kell átlendülniük. Ezzel 
erőt adnak nekünk is, pozitív üze-
netet közvetítenek felénk, elgon-
dolkodtatnak, kérdések megvála-
szolására késztetnek. Ki vagyok 
én? Mi is az én feladatom ezen a 
világon? Mit szeretek igazán? Van 
bennem elég kitartás, hogy fel-
színre hozzam azt a tehetséget, 

amellyel születtem? Hajlandó va-
gyok áldozatot hozni érte? Ki se-
gíthet, támogathat engem ebben a 
folyamatban? 

Ha van lehetőségetek szüleitek-
kel, testvéreitekkel együtt meg-
nézni a filmeket, családként is 
sokat tanulhatunk belőlük. Köny-
nyebb válaszolni a fenti kérdések-
re, ha visszajelzéseket kapunk, 
amelyeknek fényében jobban 
megismerhetjük önmagunkat. 
Megtalálni azt a kincset, amely 
bennünk rejtőzik, hihetetlen fel-
szabadító erővel jár: lelkesedéssel, 
új megoldásokat keresve, fejlődés-
re készen végezhetjük a minden-
napi feladatainkat. Így válik a 
munka és a tanulás hivatássá, 
amely már nemcsak saját magun-
kat, hanem egész közösségünket 
szolgálja. 

Aki olvasni is szeret, Az igazi 
csodát könyvben is megtalálja, R. 
J. Palacio a szerzője. A könyvek 
és a filmek szépen kiegészítik 
egymást, jobban megismerjük a 
történetet, ha a könyvet is elolvas-
suk. Az Októberi égbolt főszerep-
lője, Homer Hickam még ma is él, 
az ő történetét angolul olvashatjuk 
el a Rocket boys című könyvben. 
Tágítja a látókörünket, sok min-
dent megtudunk, ha a filmnézés 
után kutakodunk az interneten egy 
kicsit. A szereplőkről, a történelmi 
háttérről, a helyszínekről, az ese-
ményekről – így válik érthetőbbé, 
megfoghatóvá mindaz, amit lát-

tunk, olvastunk . 

« LACZKÓ-ALBERT KATALIN « NAGY-MENYHÁRT SZIDÓNIA 



Képes Vagyok 
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Önkormányzata és  
Polgármesteri Hivatala  

 
Szerkesztőségi tagok:  
Laczkó-Margit Hajnal 
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Portik-Bakai Ádám 

 
Fotó: 

Balázs László 
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ANYAKÖNYV 

Születés: 
Albert Szidónia 

Lădaru David Luca 
Portik Léna 

Balázs Boróka 
 

Nász: 
Ferencz-Csibi Nándor és 

Kábdebó Anita-Mária 
Portik Lóránd és  
Ferenczi Ottilia 

 
Gyász: 

Barabás-Csíki Dezső  1954 
Portik-Szabó Mária Terézia  

1937 
Albert Mária   1926 

Portik-Kocsi Mária  1949 
Bege András  1930 

Laczkó-Benedek János  1938 
Brassai Imre   1940 

Borbély Bálint   1929 
Portik-Cseres Ildikó-Teréz  

1967 
Ivácson Imre  1937 
Bakos Márta  1959 
Ilyés Ákos   2002 
Antal Anna   1972  

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 
 

A kereskedelemről 

Remetén az első üzletek emlí-
tése 1820-ból van: „vannak ezen 
faluban 3 Bóltok, amelyekben ap-
róság portékák árultatnak”. 1850 
táján a központban Mélik Bogdán, 
majd a Puskások nyitnak üzletet. 
Alszegben Laczkó Joáchim (a volt 
sarki üzlet) és a mai Csengő üzlet 
helyén egy zsidó kereskedő, 
Liewer Dávid nyitottak üzletet. 

Csutakfalván Fodor Ferencnek 
üzlete és Kápálb (Kápár) Ferenc-
nek kocsmája volt. Még volt két 
vendéglő is amelyek közül az 
egyik Zakariás Antal (a Zakariás-
házban, az egyik a mai Palex bár) 
a másik Kábdebó Béla (a Mélik 
házzal szemben), tulajdonában 
volt. 

« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

ANEKDOTA 

Erzsi né a szomszédból Jula nétől 

hordta a tejet. Mindig úgy állított 

be: 

-Nincs egy kicsi felesleges té? 

Így mindennap egy-egy liter tejet 

elvitt. Már a literek száma tova 

százhúsz felé járt, amikor Jula né 

így szólt:  

- Erzsike lelkem, há mi lesz az el-

hordott té árával? 

- Semmi, mi legyen? Én csak a 

felesleges tejet vittem s nem a 

pénzest. 

*** 

-Azt mondják, hogy Julis vőlegé-

nye erős tréfás ember. 

- Az lehet, mert kisült a tegnap, 

hogy Julist es csak tréfából je-

gyezte el. 

SZILÁGYI DOMOKOS: MAGYAROK   

      ...ez örült sár, ez istenarcú fény 
                                                 (Vörösmarty) 
                    Isten, küldd e helóta népre 
                    Földed legszörnyűbb zsarnokát, 
                    Hadd kapjon érdeme díjába' 
                    Jármot, hátára kancsukát! 
                                                (Petőfi) 

Cigány egy nép. Nem hogy tudatlan, 
nem az a baj: nem is akar 
tanulni! - Bárgyú zsibbadatban, 
másfélezer éve, míg vihar 
zúgott körötte (tudniillik 
a szellemé), ül bávatag; 
igricei - míg múlton múlik 
az idő - fölvonítanak 
olykor; a jobb nép vigad sírva, 
hogy "hajh, a régi szép idők!", 
s hogy aszongya: "így volt megírva" 
s hogy aszongya: "hajh, azelőtt" - 
és így tovább. - 
 Melyik úristen 
írta meg így? mikor? hova? 
hisz tohonyaságban térdiglen 
caplatott már Árpád lova; 
eszik, iszik, ölel és alszik 
"az istenadta nép" rogyásig 
s robotol nyögve (égre hallszik) 
- mit néki más, mit néki másik -, 
méri magát a sárga földdel; 
az okosabbja is azért járt 
tanulni külországokon, 
hogy vettessék Gyulafehérvárt 
le a toronyból! fű se zöldell 
sírján, mert sírja sincs: a hon 
ennyi - vagy volt csak; a modernje 
kimegy, kitanul és kitűnik 
és szétszóródik, mint a pernye, 
és anyanyelvének betűit 
mintha bal kézzel írná már; a 
nyelve hánytató makaróni, 
és a haza emléke pára 
(isten, ki tudná fölsorolni 
e sok miért - miért-nemet! ) - 
nagynéha, talán, meglehet, 
hogy izzón szívébe hasít: 
élnek - ha élnek - rokonok 
a Kárpátoktól le Vasig; 
s itt benn és odakünn konok 
dühvel marják egymást: mit elvet 
az egyik, az a jó az ellen- 
félnek; s egy-gyöngyünket, a nyelvet 
disznók elé szórjuk, a szellem 
őrét hátulról ütjük főbe, 
mint se tatár, török, se német 
nem bírta, és "tejfoggal kőbe..." 
s szánk a másik száját enné meg - - 
cigány egy nép, nem tesz, csak jajgat, 
hogy ez s az eladta magát, 
és az s ez el fogja előbb- 
utóbb. 
          Feleim, vigasztalhat, 
hogy jól becsapja a vevőt. 
Véres porond. Korlát, se gát. 
Önkéntes gladiátorok: 
egyik a másra acsarog 
és támad újra, újra, újra, 
s az öregisten hüvelykujja 
lefelé bök - rajt, hejjehujja! 
Nyomunk a szél porral befújja. 
Hát ezek vagyunk, magyarok. 

« Összeállította LACZKÓ MARGIT-HAJNAL 

« A rossz idő ellenére, a Tavaszi Kincskeresés jó hangu-

latban telt. 


