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I. évfolyam, 3. szám 2019 július.

GyerGyószárheGyi Közlöny
Gyergyószárhegy Község Polgármesteri Hivatalának tájékoztató havilapja   

Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló táborban a szárhegyi gyerekek
Immáron XXI. alakalommal is megrende-
zésre került a Kárpát-medencei kézműves 
és hagyományápoló tábor. A tábor célja, 
hogy összefogja a Kárpát-medencei ki-
sebbségi magyar gyerekeket és egymás 
hagyományait, értékeit-örökségeit bemu-
tassák és egymás kultúráiból merítkez-
zenek.  A táborban 7 tájegység vett részt: 
Tuzsér (házigazda), Kárpátalja, Vajdaság, 
Szilágyság, Mezőség, Barcaság/Hétfalu 
és Gyergyó.

   Szárhegy már a kezdetek óta aktív tagja a 
Tuzséron megrendezett 2 hetes tábornak. 
Idén 6 gyerek és egy kísérő tanár képvi-
selte községünket és utazott Tuzsérra, a 

Lónyai-kastély udvarára. 
Hosszú és fárasztó utazás után elfoglalták 
a kastély udvarát és annak szálláshelyét. A 
vasárnapi pihenő után, hétfő reggel kezde-
tét vette a tábori tevékenységeket hosszú 
lajstroma. 

Délelőttönként önismereti és csapatépí-
tő tevékenységeken ismerkedhettek meg 
egymással és felismerhették önmagukban 
értékeiket, melyek segítettek beilleszkedni 
az idegen környezetbe és megismerkedni 
az idegen gyerekek személyiségével. Az 
ebéd és a temérdek házi készítésű fagyi 
után a szabad foglalkozás a megérdemelt 
pihenővel, és a tájegységek bemutatkozó-

ra való előkészületeivel volt kitöltve. Min-
den nap délután 3 órai kezdettel lepték el 
a művelődési ház nagytermét a kis lurkók, 
hogy kézügyességeiket kipróbálhassák. 
Kézműves foglakozásokkal teltek a dél-
utáni órák: csuhéból hajtogathattak virá-
got, angyalkát, különbféle gyöngyfüzére-
ket görgethettek kis ujjaikkal pl. nyaklánc, 
karkötő, mesefigurák, stb. Elsajátíthatták 
a szövés alapmozdulatait és kis szőnye-
geket, falvédőket, díszeket, telefontar-
tókat szőhettek maguknak és szeretteik-
nek. Rongyból hajtogattak nyuszikat és 
különb féle bábukat. 

            

Kint a nagy gesztenyefa alatt a nemezelés 
bugyraiba nyerhettek betekintést, óriási 
érdeklődéssel és odafigyeléssel szappa-
nozták kis tárgyaikat: fülbevalók, karkö-
tők, furulyatartók, virágok, hajkötők, stb. 

Amikor már eltűnni 
látszottak a gyere-
kek, akkor derült 
ki, hogy a sötét 
pincében batikolni 
tanultak. A batiko-
lás technikája régi 
időkre nyúl vissza, 
de napjainkban is 
nagy népszerűség-
nek örvend. Az 

egyszerű mártogatós technika a legelter-
jedtebb, de ha a viaszt is bevonjuk az al-
kotásba, a végeredmény nem csak egyedi 
lesz, de egészen különleges és gyönyörű 
is. Talán ez a foglalkozás kötötte le őket a 
legjobban, zseniális munkák születtek. 

Kézműves programokat és vacsorát kö-
vetően, 9 órakor népdaltanulás és táncház 
vette kezdetét. Minden este egy-egy tá-
jegység népdalaiból tanulhattak a gye-
rekek. Így a 2 hét után, mintegy 15-20 
népdal tulajdonosai lehettek. Azon tájegy-
ségek népdalaiból is tanítottak a vezetők, 
akik idén sajnos nem tudtak részt vállalni 
ebben a táborban, ilyen pl. Moldva, Gyi-
mes, Kalotaszeg.  A hétvégét pihenéssel, 
takarítással és játékokkal, focival tölthet-
ték. Szombat este a viseletek előkészíté-
se volt a fő program, ugyanis vasárnap 
Mándokon a tábor résztvevőinek tartott 

ünnepi misét a plébános úr.  Vasárnap este 
a szervezők egy gólyalábas előadással 
kedveskedtek a gyerekeknek. A Garagu-
lya Gólyalábasok Komédiás Kompánia 
nevettették meg a nézőket.
 Következő héten a délelőtti, délutáni 
programok nagyjából ugyanúgy zajlottak, 
csupán annyi különbséggel, hogy besűrű-
södtek az esti órák. Tájegységek színpadi 
bemutatóival és azon tájegység táncaiból 
és énekeiből kaptak ízelítőt a résztvevők. 
A szárhegyi bemutatkozóra csütörtökön 
került sor, ahol a község örökségeit, ér-
tékeit, népi hagyományait mutatták be a 
gyerekek legendák, veresek, zenék se-
gítségével, majd azt követte a gyergyói 
táncház és népdaltanulás. Másnap a tábor-
ban résztvevő gyerekek közül néhányan 
összemérték tehetségüket, ügyességüket 
szólótánc, páros tánc, ének és mese kate-
góriákban.  A versenyen a szárhegyi gye-
rekek kitűnően teljesítettek. Haza hozták a 
szóló tánckategória I., II. és III. díjait, nép-
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Ambrus Katalin
András Zoltán
Angi Erzsébet
Angi Éva
Asztalos Enikő
Bájás Katalin
Bajkó Imre
Barabás Eszter
Barabás Olga
Barabás Vencel
Baricz Ferenc
Becze Jolán
Becze László
Becze Szabolcs
Csergő Árpád
Csergő Bálint
Csergő Edit
Csergő Zoltán
Csibi Margit

Czimbalmos Imre
Czimbalmos Károly
Czimbalmos Katalin
Deák Edit
Dezső Ibolya
Erőss Csaba
Ferencz Károly
Ferencz Piroska
Fülöp Edit
Fülöp József
Gábor Elemér
Gábor Margit
Gál László
Gál Zsuzsanna
Gáspár Károly
Ghenci Ileana
Hobaj Árpád
Horháth László
Huruba Lucian

Ilyés László
Kis Júlia
Korpos Márta
Koszti Elvira
Koszti Erzsébet
Koszti Hajnal
Koszti Tibor
Kovács Attila
Kovács Erzsébet
Kovács Géza
Kovács Mária
Kovács Zsuzsánna
Kulcsár Irma
Kulcsár Lajos
Laczkó Zsuzsánna
Laczkó Zsuzsánna
László Adolf
Lukács Erika 
Lukács Mária

Majori Attila
Mali Imre
Mincsor Gábor
Móga László
Nagy Margit
Nagy Mária
Nagy Mária-Magdolna
Oláh Antal
Oláh Árpád
Ördög Arnold
Pál Gizella
Pál György
Pál Ida
Pap Melinda
Péter Csaba
Péter Ferenc
Polgár Dénes
Polgár István
Ráduly Csaba

Sajgó Emil
Salamon Olga
Simon Éva
Simon Rozália
Simon Terézia
Sípos László
Szabó Magdolna
Szabó Mária
Szász Ernő
Székely Magdolna
Szilágyi Gyöngyi
Szilágyi Ildikó
Szilágyi Tünde
Tóth Katalin
Vakaria Erika
Váncza Júlia
Varga Enikő
Vass József
Vizoli Zita

Az 50 éves kortárstalálkozó időpontja 2019. július 27., a szentmise 17 órától kezdődik, amit az ünnepeltek köszöntése követ.  
A szervezők mindenkit megkérnek, hogy a Kultúrház mögött várják az ünnepelteket, hogy ne alakuljon ki torlódás a központon. 
1969-ben születettek névsora:

A 40 éves kortárstalálkozó időpontja 2019. augusztus 10., a szentmise 17 órától kezdődik, amit az ünnepeltek köszöntése követ a 
Kultúrház mögötti téren. Az ünnepeltek névsora a kábel televízión lesz megtekinthető.

Szervezők

50 éves kortárstalálkozó

dal: II. díj, páros tánc kategória III. díját.
Szólótánc:  I. díj András Péter
II. díj Fazakas Tamás
III. díj Gál-Pál János
Páros tánc: III. díj Ferencz Ilka és Gál-
Pál János
Ének: II. díj. Ferencz Ilka
Mese:  I. díj Ferencz Ilka
Köszönő és részvételi jutalomban része-
sültek: Vizoli Jácinta és Béres Dorka 

Ezek a gyerekek vették a bátorságot és 
nem féltek megmutatni, hogy egész évben 
mi mindent tanultak és tettek a kultúra te-
rületén, és amint a mellékelt ábra is mu-

tatja nem tértek haza üres kézzel. Gratu-
lálunk nekik!
Szombaton, azaz az utolsó napon volt 
a nagy gálaműsor, amelyen a táborban 
résztvevő tájegységek közös előadása 
következett. Az egyéni produkciókat egy 
közös, remek hangulatú moldvai körtánc 
zárta. A gálaműsor rendkívül színesre és 
nagyszabásúra sikerült. A műsor végén a 
gyermekek arcán látni lehetett a mérhe-
tetlen boldogságot és felszabadultságot. A 
műsor vége a hazaindulás kezdetét is je-
lentette számukra. Némelyikük lógó orral, 
szomorúan, de mégis megkönnyebbülve 
vették tudomásul, hogy véget ért ez az iz-

galmas, de mégis hosszú két hét. 
Vasárnap reggel tudatosult úgy igazán 
bennük, hogy mennyi új élményt zártak 
be az emlékezetükbe, amit senki nem ve-
het el tőlük. 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a 
szervezőknek, a szülőknek és Szárhegy 
község vezetőjének, Danguly Ervinnek, 
hogy idén is szokásához híven szívvel, lé-
lekkel támogatta a tábor létrejöttét, a szár-
hegyi és güdüci gyerekek részvételét.

Simó Andrea
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Aug. 15., csütörtök, Nagyboldogasszony ünnepe:
12:00 – Ünnepi búcsús szentmise – Plébánia templom szabadtéri 
oltár 
13:00 – Térzene 
17:00 – Sajgó Márta emlékkiállítás megnyitó a Szárhegyi Klasz-
szikusok és a Cika Hagyományőrző Csoport közreműködésével 
– Kultúrpalota 

Aug. 16., péntek:
16:00 – Családnevek megmérettetése I. rész: labdarúgó bajnokság 
– Sportcsarnok 
17:00 – Fotókiállítás az I. Gyergyószárhegyi fotó-videó tábor leg-
jobb alkotásaiból – Kultúrpalota 
18:00 – Garda Dezső „Az Erdélyi Fejedelemség és Gyergyó” II. 
kötetének bemutatója – Kultúrpalota
19:00 – Brill Dance Táncstúdió hip-hop táncelőadás – Vásártéri 
színpad 
20:00 – Csatasör bajnokság (18 éven felülieknek) – Ifi sátor
21:00 – Retro térzene
22:30 – Régi filmek vetítése nagyvásznon – Központi park 

Aug. 17., szombat:
09:00 – Helyi termékek kiállítása és vására – Vásártér
09:00 – Reggeli torna gyerekeknek és felnőtteknek Tokos Emőké-
vel – Vásártér
10:00-14:00 – Családnevek megmérettetése II. rész: főzőverseny – 
Iskolaudvar
10:30 – Gyerekfoglalkozás a Vöröskereszt önkénteseivel: „Beteg 
a babám” 10 éven aluli gyerekeknek, elsősegélynyújtás tájékoztató 
10 éven felüli gyerekeknek – Ifi sátor 
11:00 – Póker bajnokság – Pálinkázó terasz
11:30 –Néptánc előadás, fellépnek a szárhegyi néptáncos gyerekek 
– Vásártéri színpad
12:00 – Darts bajnokság – Ifi sátor
13:00 –  „Vert viszi veretlent” bábelőadás (HalVirág Bábszínház) – 
Kultúrpalota  
14:00 – Székelyföldi Jégkorong Akadémia bemutatója gyerekek-
nek – Jégpálya 
15:00 – Csoma Gergely – A moldvai magyarokról, Lakatos 
Demeter csángó költő művészetén keresztül (felnőtteknek és 
gyerekeknek) – Vásártéri színpad és tér
16:00 – Nagybajom-Szárhegy nagypályás labdarúgó gálamérkőzés 
– Labdarúgó pálya
16:30 – Bábkiállítás és bábkészítő kézműves foglalkozás a HalVi-
rággal – Vásártér (sátor)
17:00 – Kájoni korszaka, Nagy Péter előadásában és orgonakon-

cert Józsa Domokos orgonaművésszel – Kultúrpalota  
18:30 – Mozsikácska gyerekkoncert – Vásártéri színpad 
20:00 – Ünnepi megnyitó, Danguly Ervin polgármester köszöntő 
beszéde – Vásártéri színpad
20:10 – Slágerebbje koncert – Vásártéri színpad
21:30 – Szőcs Renáta és zenekara – Vásártéri színpad
23:00 – Táncház – Kultúrpalota  
00:00 – Dj. Buli Oláh Tivadar szervezésében 

Aug. 18., vasárnap:
09:00 – Helyi termékek kiállítása és vására – Vásártér
09:00 – Sakkbajnokság – Sportcsarnok  
09:00 – Autómotoros élménynap Becze Ernő és Gáspár Domokos 
szervezésében, autós ügyességi verseny (Hexan Motosport) – Gü-
düci motoros pálya
09:30 – Reggeli torna gyerekeknek és felnőtteknek Tokos Emőké-
vel – Vásártér 
11:00 – Hajfonatok a magyar népi kultúrában és a modern világban 
– kézműves foglalkozás (Benedek Ildikóval, Danguly Réka?) – Ifi 
sátor 
12:00 – Maya (Szilágyi Mária) professzionális kineziológus, te-
rapeuta előadása – Kultúrpalota
13:30 – Népi gyermekjátékok Korpos Zsuzsával – Vásártér 
14:00 – „A messzi Dél csillagai” fényképes élménybeszámoló 
Dél-Amerikai utazásukról Munzlinger Noémi előadásában – Kul-
túrpalota
15:00 – Mesehetes  zenekar (rajzfilmzenék) gyerekkoncert – Vá-
sártéri színpad 
16:30 – Családnevek megmérettetése III. rész: „Ki mit tud” – Vá-
sártéri színpad és tér
17:30 – Gelencei férfi dalárda előadása – Vásártéri színpad 
18:30 – Eredményhirdetés: Családnevek megmérettetése 
19:00 – Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncert – Vásártéri 
színpad 
20:30 – 4S Street koncert – Vásártéri színpad 
21:30 – Undercover (Csíkszereda) koncert – Vásártéri színpad 
22:30 – Tábortűz

Kísérő programok: 
11:00-21:00 – Arcfestés gyerekeknek Tódor-Szász Rékával – 
Vásártér 
11:00-21:00 – Hennatetoválás Imecs Anitával – Vásártér 
14:00-18:00 – Lovaglási lehetőség gyerekeknek – Iskolaudvar

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

XXII. Szárhegyi Napok
2019. augusztus 15-18.

Közelgő események:
Július 20.: a Gyergyószárhegyi Polgárőrség Napja
Július 27.: 50 éves kortárstalálkozó
Augusztus 4.: Porciunkula ünepe, a Szent Antal kápolna búcsúja

Augusztus 10.: 40 éves kortárstalálkozó
Augusztus 15.: Nagyboldogasszony ünnepe
Augusztus 15-18.: XXII. Szárhegyi Napok
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Gyergyószárhegyi Polgárőrség
Júniusban a Szárhegyi Polgárőrség két 
eseményre kapott meghívást. 
2019.06.07-09. között Debrecen-Ha-
lápra látogattunk. A Haláp-Nagycsere 
Polgárőrség és a Debreceni Rendőrség 
meghívására közös felügyeleten és rend-
őrségi járőrözésen vettünk részt, valamint 
segítettünk a hétvégére szervezett rendez-
vény biztonságának erősítésében. A közös 

munkának pozitív eredményei vannak. A 
csapat tagjai: Katona Tibor, Nagy Zoltán, 
Orbán József, Oláh Ignác.
2019.06.20-23. között Balatonföldváron 
a Kárpát-Medencei Polgárőrök II. Bűn-
megelőzési fórumán voltunk jelen, egy to-
vábbképző, felkészítő jellegű találkozón. 
Az esemény résztvevői voltak az O.P.SZ. 
(Országos Polgárőr Szövetség) vezetői, 

több Magyarországi Polgárőrség képvise-
lői (megyei és helyi) és Erdélyi Polgárőr-
ségek, Felvidék és Vajdaság Polgárőrségi 
képviselők. A szárhegyi képviselet: Ka-
tona Tibor, Lukács Géza, Nagy Zoltán, 
Székely Árpád, Oláh Lajos. Mindkét 
eseményre a kiutazást támogatta a polgár-
mesteri hivatal.

Katona Tibor

Még uniós dátumos, lepecsételt tojást is 
talált anyum a fészkükben
A helyi adó hirdeti, hogy eladó tojótyúkok 
vannak. Egy kicsit a pályafutásuk végén 
egy kicsit sápadtak, de még tojnak, és mi 
az a tíz lej egy tyúkért, amikor két cső ku-
korica a Gyilkosítónál pont ennyi. Elindul 
a szervezkedés anyum részéről a tervezés 
a számolgatás, és elhangzik az ukáz, hogy 
ilyen félviseltes tyúkokat kell venni. Vá-
laszom rövid és egyszerű. Jól van, anyu 
veszünk. Igen, ám de kitört az agrárforra-
dalom közben, mezőn voltunk reggeltől 
estig és pont a tyúkvásáros napokon min-
dig későn értünk haza.
A rokonság ügyesebb volt ők hamar be-
vásároltak maguknak és mintha csak hec-
celték volna anyum, szinte minden reggel 
beszámoltak neki, hogy már hányat tojtak 
a tyúkok. Anyum csak mondta a számo-
kat, amiket a reggeli jelentésekből kapott 
és éreztette, hogy ha neki is lennének már 
hány tojás lenne… Szinte éreztem, hogy 
a tojáshiány az én nevem után van beír-
va. Így hát egy reggel hagytunk csapot, 
papot, slagot, palántát, megállt az élet a 

mezőn, mert tyúkvásárba indultunk. Meg 
is volt hamar a vásár hisz alkudozás nem 
sok volt, válogatni sem lehetett és miután 
kihordták a tyúkokat az istállóból a kézfo-
gást sem erőltettük.
Otthon nagy volt az öröm. Anyum felvet-
te a tyúknéző pozíciót a kerítés mellett és 
gyönyörködött a tyúkjaiba. Én meg druk-
koltam, hogy tojjanak hisz nagy a hiány 
a lemaradás a rokonsághoz képest. Volt 
még öt még öregebb tyúk és ez a tíz, amit 
most vettünk, így kész farm lett. És meg-
lett az első tojás, és mind az olimpián tró-
feát úgy mutatta anyum. És nekilendültek 
a tyúkok tojtak, mint a golyószóró, anyum 
meg adta a jelentést, hogy már nyolc to-
jás van, hogy tíz tojás van. Amikor már 
tizenöt tojás volt, akkor már úgy adta a 
jelentést, hogy Géza a csodák nem szűn-
tek meg, hisz megvan a tizenöt tojás, és 
még ülnek a fészken, és még van tojós is. 
Próbáltam magyarázni neki, hogy biztos 
kikerültek a fényre, és örömükben kettőt 
fognak ezután tojni. Na, azt megnézem, 
volt a válasz.
A tyúkok pedig csak tojtak egyre másra 

már 17 tojás is volt és még mindig vártak 
a sorukra. Anyum egyre jobban örvendett, 
de láttam, hogy 50 év tyúktartás után vala-
mit csak nem ért. Szerintem le is adta már 
a telefont a rokonságnak, hogy olyan tyú-
kokat vett, hogy ezek behozzák a lemara-
dást, és utolérik tojásba az övéiket. Na de 
nincsenek csudák csak tettre kész unokák, 
akiknek nem kellett kétszer mondani, 
hogy amíg a mama előviszi a tojásokat, 
addig újakat kell betenni a tojófészekbe. 
Így megvolt a tojások körforgása anyum 
áldott engemet, a farmot ahonnan vette és 
a szerencséjét.
No, de az áldás hamar megszűnt, amikor 
rájött a turpisságra, mert véletlenül uniós 
dátumos lepecsételt tojást is tojtak a tyú-
kok a fészekbe. Könnyezve nevetett és 
szidott is közben, hogy merünk így kitol-
ni a mamával. Egy csapásra megszűnt a 
tyúkok tojókedve, de nekünk egész napra 
jó kedvünk lett. Estére azért behívta a ki-
esebbik unokáját és egy kis kosár tojással 
ajándékozta meg, ha már úgyis ilyen sokat 
tojtak.

Lukács Géza

A tyúkok tojtak, mint a golyószóró

Július elején készültünk megrendezni a X. Szent Flórián Tűzoltó Tá-
bort, amely Güdücről elindulva háromszor járta körbe Szárhegy, Ajak 
és Nagybajom településeket. Ebben az évben újra mi lettünk volna a 
házigazdái ennek a tábornak, és igyekeztünk, a helyszínnel és a progra-
mokkal egy kissé felidézni a kezdeteket.
Már a szervezés hajrájában jártunk, amikor egy rossz hír szakította meg 
a jó hangulatú készülődést, ugyanis az időjárás nem volt kegyes Ajak te-
lepüléshez és óriási viharkárokat okozott. Az ajaki tűzoltók azt a döntést 
voltak kénytelenek meghozni, hogy nem tudnak részt venni a táborban, 
mert egy ilyen katasztrófa után nem hagyhatják ott a települést, és még 
tennivaló is akad bőven. Ekkor született meg a döntés, hogy a tábor 
megrendezését felfüggesztjük, sőt egyben azt a döntést is meghoztuk, 
hogy elmegyünk segíteni Ajakra. Döntésünket a Nagybajomi egyesület 
tudomására adva azt a választ kaptuk, hogy ők is úgy döntöttek, hogy 
eljönnek segíteni az ajakiaknak.  
5-5 személlyel három napig sikerült hasznos segítséget nyújtanunk a 
bajba jutott embereknek és egyben bizonyítottuk, hogy az elmúlt évek 
alatt kialakult kapcsolat a három tűzoltóság között életképes és nem-
csak a jóban, hanem a bajban is egymás mellett és egymás segítségére 
tudunk lenni.             Györffy Zsolt

Tűzoltó tábor helyett „munkatábor”
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A Bethlen Gábor Általános Iskola diák-
jai és tanítói/tanárai minden évben na-
gyon sok iskolai versenyen vesznek részt, 
amely gyakorlatilag tanév elejétől tanév 
végéig kihúzódik. Ez a részvétel mind 
a diákok, mind a felkészítő pedagógu-
sok részéről nagyon sok plusz feladattal 
jár, sok készüléssel/készítéssel. Éppen 

ezért köszönet és elismerés jár mind a 
tanulóknak, mind a felnőtteknek, akik 
bevállalják az ezeken való részvételt, 
megmérettetést, különösen azoknak, akik 
még egy-egy fordulón tovább is jutnak 
megyei vagy akár országos szakaszra is. 
Az iskola vezetősége részéről gratulálok 
minden diáknak és pedagógusnak, és to-

vábbi sikereket kívánok! Külön sikert kí-
vánok a VIII-dikos tanulóknak, és bízunk 
benne, hogy más iskolákban is fognak jel-
eskedni, és megőrzik a szárhegyi diákok 
jó hírnevét!
Tisztelettel és elismeréssel, Barabás Er-
zsébet, aligazgató

A GYERGYÓSZÁRHEGYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKO-
LA DIÁKJAINAK ISKOLAI VERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTELE 
A 2018-19-ES TANÉVBEN Megj.: A 2019. júniusi közlönyben elkezdett táblázat folytatása.

Güdüci Napok
Családias hangulatban zajlott a tize-
dik alkalommal megszervezett Güdüci 
Napok. Péntek délutántól vasárnap éj-
jelig tartott a rendezvénysorozat, ahol 
a főszerep a jó hangulaté, a közvetlen, 
barátságos légköré volt. Pénteken lab-
darúgó bajnoksággal indult a faluna-
pozás. A hat benevező csapat közül a 
helyi képviselőtestület bizonyult a leg-
sikeresebbnek, ők szerezték meg az első 
helyezést. Szombaton az előző évek-
hez képest jóval több csoport mérette-
tett meg a főzőversenyen. A felhozatal 
egészen változatosra sikerült, hiszen a 
megszokottnak számító húsos, pityókás 
és káposztás ételeken kívül, került a kí-
nálatba mediterrán menü is, vadhúsos 
ételek, poéka és hurutos leves. A közel 

20 csapat közül szinte lehetetlen volt 
megtalálni a legjobbat, és mindenkinek 
jár az elismerés, aki végig tudta kóstolni 
a kínálatot. Vasárnap a búcsús szentmi-
se után a Gyergyószéki fúvószenekar, 
majd a Csíkdánfalvi vonós zenekar a 
Csíki párossal, a ditrói néptáncosok 3 
csoportja, valamint az Orotvai Komák 
szórakoztatták a közönséget. Az esték 
természetesen szórakozással, mulatság-
gal teltek, ezt köszönjük Ábrahám Im-
rének, a Holdvilág, valamint a Gyergyó 
Party Bandnek.
A X. Güdüci Napok a helyiek összefo-
gásával, lelkesedésével jöttek létre, a 
közösség tagjaitól a közösségnek!

Fejér Kinga
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Közérdekű közlemény:
Bértámogatás fiatalok foglalkoztatására
A fiatalok mezőgazdasági, halászati és 
élelmiszeripari ágazatokban való alkal-
mazását ösztönző program
325/2019- Kormányhatározat - alkalma-
zási szabály
336/2018-as Törvény - A fiatalok mező-
gazdasági, halászati és élelmiszeripari 
ágazatokban való alkalmazását ösztönző 
program:
- A program a Mezőgazdasági Minisztéri-
um koordinálása alatt zajlik
- A 2019-es évben 30 millió lej áll a prog-
ram rendelkezésére
- Az érdekeltek  beiratkozásának utolsó 
határideje: 2020.12.31.

- A támogatás 12 hónapig igényelhető 
azon  gazdálkodók  esetében, akik 2 fiatalt 
alkalmaznak 40 éves korig munkaszerző-
déssel
- Az anyagi támogatást a megyei mező-
gazdasági igazgatóság havi rendszeres-
séggel hagyja jóvá
- Az a gazdálkodó, amely legkevesebb 2 
fiatalt alkalmaz a program révén támoga-
tásban részesül minden alkalmazott után a 
következőképpen:

• 1000 lej azon alkalmazottak 
esetében, akik felsőfokú 
mezőgazdasági, vízügyi vagy 
élelmiszeripari végzettséggel 

rendelkeznek
• 750 lej azon alkalmazottak 

esetében, akik középfokú 
mezőgazdasági, vízügyi vagy 
élelmiszeripari végzettséggel 
rendelkeznek, rövidtávú szakmai 
képzés
• 500 lej azon alkalmazottak 

esetében, akik nem rendelkeznek 
szakirányú végzettséggel

-  Szakirányú végzettség a mezőgazdaság-
ban, halászatban és élelmiszeripari ágaza-
tokban  szükséges
- A teljes program ideje alatt, azaz 12 hó-
napig az alkalmazó köteles az újonnan lét-
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Felhívások:

1-es cikkely – A helyi tanács és 
a polgármester hatásköre, feladata és 
kötelessége a helyi községgazdálkodás 
szabályozása, megszervezése, felügye-
lete és követése a helyi, szervezeti és 
az állam szakapparátusainak segítsé-
gül hívásával. 

2-es cikkely – Közintézmények, 
gazdasági egységek és más jogi sze-
mélyiségek kötelezettségei:

a) Székhelyeik és tevékenysé-
geik működését biztosító felületek és 
épületek rendben tartása, felújítása, 
karbantartása

b) Épületeik homlokzatainak kar-
bantartása, kirakatok tisztántartása

c) Környezetük tisztántartása
d) A köztisztaság biztosítása
e) Hulladékgazdálkodás, szemét-

tárolás és begyűjtés biztosítása
f) Járdák és parkírozó felületek 

takarítása, hótalanítása és karbantar-
tása

g) A tulajdonaikat alkotó, vagy 
általuk használt épületek és területek 
előtti közterületek, sáncok, átjárók, 
átereszek és hidak tisztántartása

h) Ne használják a tulajdonaikat 

érintő sáncokat szennycsatornáknak
i) Ne raktározzanak vagy tárol-

janak a sáncokon, hidakon, áteresze-
ken, közterületeken építkezési anyago-
kat vagy hulladékokat

j) Ne tároljanak a sáncok és 
átereszek tisztításából származó anya-
gokat sáncok szélén, hidakon, átere-
szeken, útszéleken

k) Biztosítsák a járművek tiszta-
ságát mielőtt azokkal közutakra lépnek

l) Mellőzzék a közterületek 
használatát járművek és egyéb más 
szállítási vagy munkagépek tárolására, 
parkoltatására

m) Tartsák tiszteletben a helyi 
tanács köztisztaságra és közegészségre 
vonatkozó határozatait

3-as cikkely – a lakosok kötele-
zettségei:

a) Saját lakásaik és épületeik, 
bérelt épületeik karbantartása, javítá-
sa és felújítása

b) Épületeik homlokzatainak 
karbantartása, festése, meszelése

c) Elkezdett építkezéseik befe-
jezése az engedélyeknek és előírá-
soknak megfelelően

d) Épületgépészeti tárgyak kar-
bantartása és javítása 

e) Épületeik és területeik előtti 
járdák, utak tisztántartása

f) Épületeik előtti járdaszaka-
szok jég és hótalanítása

g) Terek, piacok, sétányok 
egyéb közterületek tisztántartása

h) Tartsák tiszteletben a helyi 
tanács köztisztaságra és közegész-
ségre vonatkozó határozatait

i) Háztartási és egyéb hulladé-
kok tárolása a helyi szabályozások-
nak megfelelően

j) Biztosítsák a járművek tisz-
taságát mielőtt azokkal közutakra 
lépnek

k) Tulajdonaik előtt található 
sáncok, átereszek, hidak tisztántartá-
sa és karbantartása

l) Ne használják a tulajdonai-
kat érintő sáncokat szennycsatornák-
nak

m) Ne tároljanak a sáncok és át-
ereszek szélén, hidakon, átereszeken, 
útszéleken építkezési anyagokat

n) A sáncok takarítása során ke-
letkezett föld és egyéb törmelékeket 
ne tárolják a sáncok szélén

KIVONAT
Szárhegy Község Helyi Tanácsának Településfejlesztésre és település gazdálkodására vonatkozó

2019-ből való 43-as számú határozatából

Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, 
hogy a törvényeknek megfelelően a köz-
ségben kihelyezett biztonsági kamerák 
felvételeit csak a rendőrség kérésére 
adhatjuk ki, hozhatjuk nyilvánosságra. 
Tehát ha bárkinek panasza van, rendelle-
nességet észlel, kérjük, tegyen bejelentést 
a rendőrségen, ezt követően ők fordulhat-
nak hozzánk, amennyiben a nyomozás 
során a felvételek fel szeretnék használni.
Megértésüket köszönjük!

Az onduline hullámlemez és a tegola elterjedt tetőfedő anyagok közsé-
günkben is. Sok gazdasági épület és lakóház ezekkel van födve jelen-
leg is. Ezeknek a tetőfedőknek az összetételében nagy mennyiségben 
megtalálható a szurok (bitumen), ami nagyon gyúlékony anyag. Sajnos 
az eddigi tapasztatok azt mutatják, hogy az onduline vagy tegolával fö-
dött épületekben keletkezett tüzek oltása sokkal körülményesebb és a ke-
letkezett kár is többszöröse lehet, mint más tetőfedő anyagok esetében.  
Figyelmeztetni szeretnénk a lakosságot, hogy tartsák szem előtt a fent leírta-
kat, lehetőségeik függvényében cseréljék le ezeket az anyagokat, és a további-
akban ne használjanak ilyen tetőfedőket épületek, illetve lakóházak födésére.
Köszönjük megértésüket!

rejött munkahelyeket fenntartani
Azon vállalkozók, akik a következő Tör-
vények, illetve Sürgősségi Kormányren-
deletek alá esnek:
- 44/2008 Sürgősségi Kormányrendelet 
(amelyet a 182/2016 Törvény módosít), 
ide tartoznak a  természetes személyek, 
családi vállalkozások, egyéni vállalkozá-
sok
- 566/2004 es Törvény – amely mezőgaz-
dasági szövetkezetekkel foglalkozik
- 31/1990 es Törvény – kereskedelmi vál-
lalatok
-  Egyéb társulási forma, amely mező-
gazdasági, halászati es élelmiszeripari 

ágazatokban tevékenykedik (pl. 36/1991 
Törvény)
A gazdálkodó- alkalmazó a következő 
iratokat/dokumentumokat szükséges lete-
gyék a program igényléséhez:
- Személyi igazolványa a törvényes kép-
viselőnek
- Cégbejegyzési tanúsítvány
-  Önkormányzat által kibocsájtott adóügyi 
bizonylat
- Pénzügy által kibocsájtott pénzügyi bi-
zonylat
- Banki/Kincstári igazolás egy aktív fo-
lyószámla létéről
- Az alkalmazottak nyilvántartó regisz-

teréből egy kivonat (Revisal)
Haszonélvező  következő iratokat/do-
kumentumokat szükséges letegye a 
program igényléséhez:
- Személyi igazolvány
- Szakmai végzettséget igazoló doku-
mentum
Jelentkezni és további információkért 
érdeklődni lehet  az intézmény székhe-
lyén:
Hargita Megye Mezőgazdasági Igaz-
gatóság, Csíkszereda,  Szabadságtér 
5 szám (Fehér ház), II. emelet, 245-es 
iroda, vagy 0266-371898-as telefonszá-
mon.



8 Gyergyószárhegyi Közlöny  -  I. évfolyam 1. szám | 2019. május

Polgármesteri hivatal:  
0266 352 691 
Polgárőrség: 
0735 785 607 
Katasztrófaelhárítás:  
0728 319 277

Dr. Munzlinger Attila rendelő:  
0266 352 739 
Bethlen Gábor Általános Iskola:  
0266 352 607 
Római Katolikus Plébánia:  
0266 352 641

Polgármester: 0728 319 272 
 
Alpolgármester: 0728 319 275 
 
Jegyző: 0728 319 274 
 
Kulturális referens: 0728 319 276

A Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat 
júniusi káresetei: 

10/2019.06.27. - Lakóház égett Szárhegyen a Csengettyű utcában

             Szerk. Györffy Zsolt

0728 319 277

Felelős kiadó: Gyergyószárhegy Község Polgármesteri Hivatala 
Felelős szerkesztő: Fejér Kinga – kommunikációs tanácsadó, fkfejerkinga@gmail.com
Gyergyószárhegy Község 
Gyergyószárhegy, 702 szám. 
primaria.lazarea@yahoo.com 
www.lazarea.ro

6-os cikkely – A büntetések le-
hetnek figyelmeztetés vagy pénzbeli 
büntetés

8-as cikkely – A kihágások nem 
összevonhatók

9–es cikkely – Jogi személyek ese-
tében a törvényes képviselő büntetendő

10-es cikkely – 100-500 lej érté-
kig büntetendő kihágások:

a) A tulajdonban vagy haszná-
latban levő épületek, melléképületek, 
udvar és környezetének nem tisztán 
tartása

b) Épülethomlokzatok nem meg-
felelő karbantartása és kezelése

c) Megkezdett építkezési mun-
kák nem befejezése az engedélyezés 
előírásainak és határidejének megfe-
lelően

d) Épületgépészeti elemek nem 
vagy elhanyagolt karbantartása

e) A tulajdon előtti járdaszaka-
szok és útszegélyek tisztántartásának 
elmulasztása

f) A tulajdon előtti hó és jégréteg 
eltakarításának elmulasztása

g) Terek, piacok, sétányok egyéb 
közterületek szennyezése

h) A helyi tanács köztisztaságra 
és közegészségre vonatkozó határoza-
tainak be nem tartása

i) Közutakon való közlekedés 
nem megfelelően tiszta állapotú jár-
művekkel 

11-es cikkely – 500 - 1000 lej ér-
tékig büntetendő kihágások:

a) Háztartási hulladék és más 
szemét nem megfelelő helyen történő 
tárolása

b) Tulajdonaik előtt található 

sáncok, átereszek, hidak nem tisztán-
tartása és nem megfelelő karbantartása

c) Emberi és állati eredetű ürülé-
kek és szennyvizek belevezetése sán-
cokba, átereszekbe, patakokba

d) Építkezési anyagok vagy 
egyéb anyagok és hulladékok 
tárolása sáncok peremén, hidakon, 
közterületeken 

e) Sáncok takarításából kelet-
kező anyagok kirakása és tárolása az 
utak szélén

12-es cikkely – A kihágások gaz-
dasági egységek, közintézmények, jogi 
személyiségek eseteiben 500-1000 lej 
értékben büntetendők, ha csak nincs 
más rájuk vonatkozó rendelkezés

13-es cikkely – 1000-2000 lej ér-
tékig büntetendő kihágások gazdasági 
egységek, közintézmények, jogi sze-
mélyiségek eseteiben:

a) Tulajdonaik előtt található 
sáncok, átereszek, hidak, parkolók 
nem tisztántartása és nem megfelelő 
karbantartása

b) Tulajdonaik előtt található 
sáncok, átereszek, hidak nem tisztán-
tartása és nem megfelelő karbantartása

c) Emberi és állati eredetű ürülé-
kek és szennyvizek belevezetése sán-
cokba, átereszekbe, patakokba

d) Építkezési anyagok vagy 
egyéb anyagok és hulladékok 
tárolása sáncok peremén, hidakon, 
közterületeken 

e) Sáncok takarításából kelet-
kező anyagok kirakása és tárolása az 
utak szélén

14-es cikkely – Természetes sze-
mélyek esetében 250-1000 lej értékig, 
jogi személyek eseteiben 500-1500 lej 

értékig büntetendő kihágások:
a) Szemét és hulladék tárolása 

nem engedélyezett területen
b) Engedély nélkül és nem meg-

felelő módon történő avarégetés
c) Köztisztasági és közegészség-

ügyi előírások, eszközök és rendszerek 
mellőzése 

d) Természeti katasztrófa vagy 
munkálatok során bekövetkezett ta-
lajfelületi megrongálódások ki nem 
javítása

e) Hatóságok értesítésének elmu-
lasztása 

f) A szemét és hulladékgazdál-
kodási előírások be nem tartása vagy 
nem megfelelő alkalmazása

g) Növényvédelmi szerek hasz-
nálata szakhatósági előírások be nem 
tartásával, vagy azok teljes mellőzé-
sével

h) Növényvédelmi szerek nem 
megfelelő raktározása ás tárolása 

i) Vizek és talajfelszíni szennye-
zések okozása nem megfelelő módon, 
illetve helyen történő eszközök, gépek 
mosásával

j) Felszíni és altalajvizek veszé-
lyes anyagokkal történő szennyezése

k) Álló és folyó vizek 
szennyezése szemét beledobálással, 
szemét tárolásával

l) Ügyelet nélküli 
környezetromboló szeméttárolás

m) Nyílt lángok használatára 
vonatkozó előírások mellőzése vagy 
azok figyelmen kívül hagyása

15-es cikkely – A büntetés 
megállapítása és kiszabása a 
polgármester és alpolgármester 
hatásköre, vagy a polgármester által 
rendelettel megnevezett és kinevezett 
személyé.

http://www.otaszhegy.eoldal.hu/cikkek/karesetek/10-27.06.2019--lakohaz-egett-szarhegyen-a-csngettyu-utcaban.html
mailto:primaria.lazarea@yahoo.com
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