GYERGYÓSZÁRHEGYI KÖZLÖNY
Gyergyószárhegy Község Polgármesteri Hivatalának tájékoztató havilapja
I. évfolyam, 7. szám 2019. december.

Tisztelt falustársak!
Az év végeztével adunk hálát a jó Istennek, hogy sikeres évet zárhatunk. Amint
többször említettem már, kollégáink, illetve a képviselők segítségével tudtuk
tartani azt az irányt, amit kiszabtunk annak érdekében, hogy a legoptimálisabban
fejleszthessük a közösségünket. Két fontos szempontot igyekeztünk követni: - Az
egyik, az infrastrukturális fejlesztés, melynek fontos része a külső anyagi források
behozatala (pályázatok, megyei támogatások) és ezzel együtt a helyi erőforrásaink
növelése, költséghatékony felhasználása
a beruházásokhoz, mint önrész, azaz saját
hozzájárulás. Köztudott, hogy itt az erdőgazdálkodásban eszközölt stratégiaváltás
volt a legnagyobb segítség. Ezekről természetesen be fogunk számolni részletesen a
2020. január 11-én tartandó falugyűlésen.
Idén, sajnálatos módon, csak áprilisban
lehetett megszavazni és elindítani a költségvetést, hiszen ezzel meg kellett várni
az országos, illetve megyei tervezeteket.
Mindez közel négy hónapos kiesést eredményezett. Ennek ellenére, mivel ez idő
alatt az előkészítettük a projekteket, el
tudtuk kezdeni a kivitelezési munkálatokat aránylag elég hatékonyan. Elindultak
a kanalizálási, illetve vízhálózat kiépítési
munkálatok. Ez tulajdonképpen az egyik
legfontosabb fejlesztés a községben, beleértve Güdüc falut is. Nagyon örülünk
neki, de mindannyian tudjuk, az építkezés
„felfordulással” és néha-néha sok bosszúsággal is jár, ezért köszönjük a türelmet és
megértést a lakosság részéről. Meg kell
értenünk, hogy ez rólunk és nekünk szól,

a mi életkörülményeink javítását szolgálják. Ráadásul komoly külső anyagi forrást
vontunk be az uniós alapból, tehát nem
terheljük vele a háztartásokat. Ez a beruházás, számításaink szerint jövő nyáron
fog befejeződni. Ezenkívül, elvégeztük a
rendszeres útkarbantartási, patakmeder és
sánctakarítási munkálatokat, hidak, átereszek javítását, hiszen köztudott, hogy az
utóbbi években egyre veszélyesebb helyzetben vagyunk a tavaszi árvizek okozta
károk miatt. Sikerült elindítani a napközi
otthon építését, felújítottuk a régi tűzoltó
szertárat, felújítottuk a Patika épületét,
elindítottunk felszegben egy aszfaltozási
munkálatot, javítottuk a sportcsarnokot, licitre tettük a güdüci közösségi ház kivitelezését, kijavítottuk a hokipálya épületét,
és ami nem utolsó szempont, elvégeztük
vagy elvégeztettük az önfenntartási szolgáltatásokat (hivatal szakszerű működtetése, tűzoltóság, közbiztonság, közvilágítás, iskola, egyház, stb.)
-A másik nagy projektünk a közösségépítés: Ezen a téren is nagyon sok változást hozott ez az év. Pályázati rendszeren jelentősen támogattuk azokat a civil
szervezeteket, amelyek nagymértékben
hozzájárulnak munkájukkal egy összeforrottabb közösség létrehozásához. Közvetlen kapcsolatot ápolunk a templomaink
vezetőivel és lehetőségünk szerint támogatjuk őket. Ugyanígy fontosnak tartjuk
az iskola ügyeinek kezelését karöltve és
folyamatosan egyeztetve az intézmények
vezetőivel. Több olyan rendezvényt hoztunk létre, bonyolítottunk le a partnereink,
képviselőink, kollégák és támogatóink
segítségével, amelyek szintén a fentebb

említett célt szolgálják (kaláka-csengettyű
javítása, kulturális rendezvények, néptánc
képzés, kápolna búcsú, falunapok, tatárdombi találkozó, káposztafesztivál, zenei
és sport képzések-események stb.) Lehet,
hogy hajlamosak vagyunk néha átsiklani ezeken a dolgokon, de szem előtt kell
tartanunk, hogy ez egy tudatos építkezés
folyamata, melyet következetesen be kell
tartanunk, végre kell hajtanunk. Ebben nagyon sok ember munkája és erőfeszítése
benne van, amit értékelnünk kell. Nem
lehetünk közömbösek, hiszen, amint említettem ezelőtt négy évvel: minden erőre
szükség van, istenire és emberire egyaránt. Azt kívánom, hogy maradjunk meg
ezen az építkező úton, mert mi is megérdemeljük, hogy minél hamarabb felzárkózhassunk a szomszédos települések sorába. Úgy gondolom, hogy jó úton járunk,
és ezt folytatnunk kell. Jómagam továbbra
is hiszek a szárhegyiek erejében, hiszem
azt, hogy közös erővel meg tudjuk változtatni a sorsunkat! Ehhez a munkához
kívánok az egész közösségnek kitartást és
megértést.
Végezetül, a karácsonyi ünnep és évzárás
közeledtével kívánok Szárhegy és Güdüc
települések lakóinak áldott, békés ünnepet
és sikerekben gazdag boldog új évet!
Szárhegy szép! 

ranglétra alján voltak. Képzeljük el mi lett
volna, ha az akkori társadalom magasabb
rétegeihez szólt volna. Meghallották volna? Lett volna idejük utána járni? Nem
tudjuk. A pásztoroknak volt. Tudtak időt
szakítani és voltak abban az állapotban –
a csend állapotában –, hogy meghallják a
sugallatot. Éles hallással és nyitott gondolkodással rendelkeztek. No, meg egyszerű
hittel.
Betlehemben templom jelzi Jézus születési helyét. Az oltár előtt a barlang, melynek padlójában jelképesen egy csillag van
elhelyezve. Aki látni akarja a születési
helyét, az eleget kell tegyen egy feltételnek. A bejutáshoz szolgáló ajtó annyira

alacsony, hogy állva nem lehet bemenni
rajta. Le kell hajolni. Jelkép a javából.
Az tudja megérteni karácsony üzenetét,
aki tud kicsiny lenni, aki meg tudja hajtani a fejét. A jó Isten módszere nem változott: bármely hétköznapi helyen megtalálhatod. De térdre kell borulnod, hogy
találkozz Vele. Ő mindenkit vár. Azonban
meg merem kockáztatni: a pásztori lelkület előnyt jelenthet. Előnyt, hogy meglásd!
Kívánom, hogy 2019 Karácsonya ne múljon el felettünk Isten-élmény nélkül!

Danguly Ervin
polgármester
Gyergyószárhegy, 2019. december 18.

Karácsony üzenete
A karácsonyi történet így hangzik: „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad
ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. Az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy
félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig
ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme,
nagy örömet hirdetek nektek, amely az
egész nép öröme lesz. Üdvözítő született
nektek, aki Úr Krisztus Dávid városában.
A jel pedig ez lesz számotokra: Kisdedet
találtok pólyába takarva és jászolba fektetve” (Lk. 2,8-12).
Elgondolkodtok-e azon, hogy miért a
pásztoroknak szólt az Úr angyala? Foglalkozás szempontjából a pásztorok a
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FELHÍVÁS
Hargita Megyei
Farsangbúcsúztató
Tisztelt Szárhegyiek!
Szárhegyen kerül megrendezésre 2020. február 22-én a Hargita Megyei Farsangbúcsúztató. Nagy megtiszteltetés ez községünknek, hiszen csak 13 évente kerül ránk a sor.
Annak érdekében, hogy méltóképp tudjuk fogadni a februárban Szárhegyre érkező 12 Hargita megyei hagyományőrző csoportot, szeretnénk elkezdeni már
most a kínálkodó pontok megszervezését.
A 12 csoport útvonalait próbáljuk úgy ös�szeállítani, hogy minden utcarészt érintsenek Szárhegyen, valamint Güdücön, és annak függvényében alakítjuk, hogy melyik
részről hány szomszédság jelzi, hogy szeretnének csoportot megvendégelni.
Arra kérjük a szomszédságokat, baráti társaságokat, hogy egyeztessenek, és amen�-

nyiben lehetőségük van aktívan részt venni
ennek a fontos eseménynek a lebonyolításában, jelezzék nekünk december 31-ig.

Kapcsolattartó személy:
Fejér Kinga (tel.: 0747 77 57 09,
e-mail: fkfejerkinga@gmail.com)

Év végi találkozó a Bástya Sportklubnál
Az idei évben a már megszokott Bástya Sportgála helyett, egy kevésbé formális eseményt szervezünk, mégpedig
egy állófogadással egybekötött beszélgetést tartunk a Sportcsarnok előterében, ahol mindegyik szakosztály beszámolhat az éves tevékenységéről, és
ezután kötetlen beszélgetésre kerül sor.
Eszerint a sportolók díjazásai idén el-

maradnak, ezután több év eredményét
díjazzuk majd egyszerre, hiszen nem
történik minden évben érdembeli változás az elért sporteredmények között.
Az esemény továbbra is nyitott, minden
érdeklődőt várunk szeretettel a Sportcsarnok előterébe szombaton (december 21.)
18:00 órára!
A Bástya Sportklub vezetősége

A bicikli, a marmeládé és egy negyed kenyér
Biciklim az úgy lett, hogy eladtam a nyúlbőröket Mekkencsnek, mert a bőrök ára
nekem volt ígérve. Nyulakat tartottunk,
mert egy hónapban másképp csak egy
kiló húsnak nevezett valami járt volna,
az is csak húsbonra (jegyre). A bicikli is
szintén jegyre volt, mert Ukrajna típusú
biciklit falvanként egyet-kettőt utaltak ki.
Protekciósan a Tölgyesre küldött bicikli
végül Szárhegyen kötött ki. Barátommal
elhatároztuk, hogy egyet kirándulunk a
vakációban. Otthon úgy tudták, hogy csak
a száz kilométerre levő Régenig megyünk
a váltó nélküli bringákon, de mi Kolozsvárig számítottunk hajtani. Gázmaszkás
táskákat raktunk a csomagtartók oldalára,
bele mézet, tojást, kenyeret, szalonnát,
melegfoltot, sallérszorítót és irány a nagyvilág. Kettőnknek volt annyi pénzünk,
hogy ha megomolnak a biciklik bár tudjunk vonattal hazajönni. Csa-csa-csapjad,
ahol mehet, ott menjen volt a jelszó, és
délután háromtól estére már Régenben is
voltunk. Amúgy sem voltunk gilisztások,
étvágyunk is híres volt, és a biciklizés
még jobban kihozta belőlünk az evéshez
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a kedvet. Úgy jártunk, hogy Kolozsvárról visszafele már láttuk, hogy étvágyunk
nagyobb, mint a gázmaszkás táskák. Üresen libegtek már a csomagtartók oldalán,
csak az üres mézes borkány kocolódott
benne a kiskanállal. Kenyerünk is elfogyott és egyre nehezebben fogytak a kilométerek. Régenben egy kenyérüzlet előtt
megálltunk, nem kellett erőltessük a sanyarú pofavágást, és a lehető legszebben
kértünk egy fél kenyeret. Kenyérjegyet
kértek, ami persze nem volt nekünk. Buletinünket is elővettük és mutattuk, hogy
nem idevalósiak vagyunk, hogy nagyon
éhesek, azt nem kellett mondjuk, mert az
messziről látszott. Nem és nem lehet, ez
a törvény. Kiálltunk a sorból, de maradtunk és bámultuk a kenyereket, mintha
jegy nélkül az illata is laktatna. Pénz a
kezünkbe, de nem ért semmit, mert nem
volt kenyérjegyünk. Visszaálltam a sor
végére, és csak bámultam a kenyereket,
de egy félrepillantás alatt észrevettem,
hogy van egy kocka marmeládé a pult
másik végén. Most csak egy negyed kenyeret kértem és a többire marmeládét.

Vágott egy darab marmeládét, visszaadott a pénzből, de kenyeret nem adott. A
kemény vágható lekvárt, úgy ahogy volt
elkaptuk, magára gyúrtuk befele. Íze úgy
égett be az agyamba, hogy most is tökéletesen érzem illatát, zamatát. És akkor
mennybeli zergő-csengő –bongó hangot
hallottam, ahogy a pulton maradt aprókat
a kiszolgáló belehúzta a fiókba. Körülnézett, hogy van-e valaki még a boltba,
majd szó nélkül letett egy negyed kenyeret, és elfordult. Valami belemehetett a
szemébe, mert piszkálgatta a zsebkendőjével. Mi örömünkbe magyarul és románul is megköszöntük, és szaladtunk ki a
boltból. Nem is szeltük a kenyeret csak
törtük és faltuk a lekvárt, mint a mennyei
mannát. Egy korty víz és újra a bicikliken
voltunk. Ha halkabban is, de elhangzott
a jelszó, hogy csa-csa-csapjad, most már
hazáig. 1983 augusztus, Szászrégen, Maros megye, Románia. Lukács Géza Utóirat Bepillantás egy mindjárt elfelejtett
korba.
Lukács Géza
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Házszentelések sorrendje 2020-ban
Január 2. Csütörtök: Nagypatak utca mindkét oldala, Tégla
utca, Tóskert, Holtárok, Főút 1-7.

Január 8. Szerda: Alfalvi út a mellékutcákkal, Szini
utca, Sáros utca.

Január 3. Péntek: Veres utca, Főút Becze Bélánétól a Gurzók utcáig, a Főút jobb oldala Sipos Oszkártól felfele. Kilyén
utca, Új negyed, Itató utca, Főút bal oldala a Veres utcáig,
Cigány utca, Új utca.

Január 9. Csütörtök: I. csoport: Ferencziek utcája
két oldala, Hargaskereszt utca, Csengettyű utca a Főútig.

Január 4. Szombat: Közép utca felfele. A Benes féle háztól
az Iskola fele vissza. Iskolától Kulcsár Edmondig. Kádár
utcán keresztül és a Gödrös utca.

II. csoport: Polgármesteri Hivataltól a Lázár Kastélyig,
Bástya utca, Fő út jobb oldala Zöld Lajos féle házig,
a Főút túloldala a Központ felé, Kerülő utca, Tejcsarnok
utca.

Január 5. Vasárnap: 13 órától: Vízmelyéke, a Gencsi János
féle háztól a Zárug boltig. Nemesek utcája SMA tömbházak.

Január 10. Péntek: I. csoport: Főút Sipos Bálintnétól
jobb oldalon a falu végéig, vissza a túloldalon a mellékutcákkal együtt id. Pál Mihályig.

Január 6. Hétfő – Vízkereszt: 13 órától: Gáton át a Gurzók
utcája.

II. csoport: Énkány utca, a mezőn át Hétkapu befele,
Tőkés utca.

Január 7. Kedd: Farkas Lórándtól a kicsi hegyen, felfele
Csinódon a Diákcsere felé. Onnan vissza a Kerekfűz utca és
az Átkötő utca Szabó Lajosig.

Január 11. Szombat: Güdüc-telep
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A Szárhegyi Polgárőrség felhívása
Közeledik az év vége, az ünnepek, így az
előző évek tapasztalatai alapján előreláthatóan hamarosan a községben kéregetők, gyűjtögetők száma is megnövekszik.
Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét,
hogy próbáljunk kiemelten figyelni egymásra, főként idősebb hozzátartóinkra,
szomszédjainkra, hogy ne essenek átverések, becsapások áldozatául jótékonykodási szándékukkal. Továbbra is kellő
óvatossággal viszonyuljanak a házalók-

hoz, árusokhoz, és idegeneket lehetőleg
ne engedjenek be házaikba.
Abban az esetben, ha valaki legálisan
gyűjt adományokat Szárhegy területén,
minden esetben engedéllyel rendelkezik a Polgármesteri Hivataltól és a helyi
Rendőrségtől is, ezek lepecsételve, aláírva, dátumozva kell legyenek. Bárkinek
jogában áll ezt az engedélyt elkérni azoktól, akik adományt szeretnének kérni
önöktől.

Abban az esetben, ha valaki nem rendelkezik ezzel az engedéllyel vagy megtagadja ennek bemutatását, kérjük, rögtön
hívják a Polgárőrséget vagy a Rendőrséget.
Minden esetben a lakók rendelkezésére
állunk!
Köszönjük bizalmukat,
A Szárhegyi Polgárőrség vezetősége
0735 785 607

A Gyergyószárhegyi Polgárőrség októberi és novemberi beszámolója
Ezekben a hónapokban is folyamatos
volt a község határaiban a járőrözés beosztás szerint és szabadon, ezzel megakadályozva több esetben a pityóka- és
káposztalopást, valamint a házalásokat,
kéredetéseket. A Cárinában és pityókaföldeken 22 polgárőr összesen 769
órát járőröztünk szeptember 1. és október 18. között. A járőrözésre felkértük
a helyi gazdákat is, a kábel televízióban
szerepelt a felhívás, sajnos ennek senki

nem tett eleget, nem csatlakoztak a polgárőrökhöz.
Továbbra is felügyeljük a falu területét,
aki szeretne közénk csatlakozni, beállni a
polgárőrök közé, megteheti.
A XIII. Híres Szárhegyi Káposztafesztiválon és Vásáron vettünk részt, segítettük a szervező csapatot a parkolás irányításával, rendfenntartással, valamint a
bálon is a rend biztosításával.
Átvettük az Országos Polgárőr Szövet-

ség által finanszírozott tárgyi támogatás
második felét: rúd lámpákat (villanylámpa), kicsi kereső lámpák és egy hangos
bemondó. Ezek a tárgyak kiosztásra kerülnek a polgárőrök között.
Továbbra is segítjük a falu lakosságát,
felügyeljük a településünket. Várjuk az
önkéntes polgárokat a sorainkba.

hívást. Elégedetten és örömmel vettük
tudomásul, hogy nagy volt az érdeklődés a vásár iránt. Sokan meglátogatták
a standokat, és vásároltak a felsorakoztatott kínálatból: mézekből, mézeskalács különlegességekből, kézműves
sajtokból, hímzett, varrt és horgolt karácsonyi díszekből, festett bútorokból,
nemezelt ajándékokból, és megcsodáltál a Lukács Géza és Bartalis Fotó által
kiállított, eladásra kínált fényképeket

is.
Köszönjük a vásárosoknak a sok
felajánlást, amiből 10 ajándékcsomagot
tudtunk összeállítani a facebookon
folyó játékunk nyertesei számára.
Sikeres vásárt zártunk, köszönjük
mindenkinek, aki részt vett rajta!

A polgárőrség vezetősége részéről,
Katona Tibor

Rövid hírek
1 . Adventi Kiállítást és Vásárt tartottunk Szárhegyen december 15-én
Idén folytattuk a tavaly télen elkezdett
hagyományt, miszerint támogatjuk a
helyi és környékbeli kézműves termelőket. Adventi vásárunkat a polgármesteri hivatal előtti téren ennek az elvnek
az alapján szerveztük meg, szeretettel
hívtuk meg a termelőket, és örömmel
láttuk, hogy lelkesen fogadták a meg-
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2. Újabb főzőversenyen ért el sikert
az Önkormányzat csapata
A Gyergyószárhegyi Önkormányzat
csapata a húsos ételek kategóriában a
II. helyezést érték el a X. Kárpát-medencei
Disznótoros
Fesztiválon!
A második helyezést elért csapat tagjai:
Danguly Ervin (főszakács), Györffy
Gábor, Oláh Ignác, Deák Tibor, Ferencz Zsolt, Mincsor Botond, Simó
Andrea, Benkes Árpád, Rácz László,
Gáspár Lehel.
Gratulálunk a kitartó csapatnak, a vezetőknek, képviselőknek és barátoknak, akik a hideg ellenére is részt vettek főzőversenyen!
3. Közös Adventi gyertyagyújtások
Advent minden vasárnapján az esti
mise után közösen gyújtjuk meg az
adventi koszorú soron következő gyertyáját. Idén először három helyszínen
is várjuk a közösségi élményre vágyó
szárhegyieket. Az eszi mise után, 18:00
órakor a központi koszorúval kezdünk,
ahol minden vasárnap egy kis kulturális műsorral is színesítik az eseményt
helyi csoportok. Köszönjük szépen a
közreműködését a Kájoni János Gyermekotthonnak, a Bethlen Gábor Ált. Iskola kórusának és zenekarának, a Cika
Hagyományőrző Csoportnak, valamint
a Kájoni János Egyházi Kórusnak.
Ugyanakkor Nagy László plébános úrnak és Laczkó-Dávid József Anaklét
atyának, hogy részt vesznek az eseményen, emelik az ünnepi hangulatot.
A központi gyertyagyújtás után, 18:40kor alszegben a Csengettyűnél és felszegben a Tejcsarnok mellett is meg�gyújtjuk a fényeket az adventi koszorún.
Köszönjük mindenkinek a munkáját,
melyet a koszorúk elkészítésébe, a
helyszínek kialakításába fektetett!
4. Utcafórumot tartott a község vezetősége december 2-án az Iskola
utcában
Fontos volt személyesen is elmondani
a lakóknak, hogy tavasszal egy újabb
réteg aszfalt kerül a mostanira, így éri
el majd el végleges formáját és minőségét. Ugyanakkor a többi beruházásról,
további aszfaltozásról és munkálatokról is tárgyaltak a fórum során:
„.... A fórum kapcsán kerestük meg
Dangulyt, aki a jelenleg Szárhegyen
zajló és közelgő beruházást is ismertette számunkra. Az Iskola utcai aszfalt
csak az „előzetese” egy nagyobb útfejlesztésnek, ami jövőre várható. Ennek
fedezetét, 1,21 millió lejt saját erőből,

erdőgazdálkodásból teremtették elő,
amiatt, mert ez a rész kimaradt az uniós forrásokból megvalósuló közelgő
beruházásból. Annak során 6,5 kilométernyi utcahálózat kap új burkolatot,
Szárhegy felszegi részén.
Amint a fórumon megjelentek is hallhatták, azért csak egy réteg aszfalt került most az útra, mert a föld alá idén
kerültek a víz és csatorna vezetékek is,
így várhatóan jövő tavaszig még lesz,
ahol megmozdul a föld, megsüllyed
az út, és ezek kijavítása után történhet meg az útépítés véglegesítése. Az
ivóvízhálózat kiépítésében is vannak,
akik kételkednek, pedig 2020 nyarára ezzel is elkészülnek – szögezte le a
polgármester. Jelenleg 75 százalékban
készült el a rendszer. A közel 4 millió
eurós fejlesztés Gyergyószentmiklósról juttatja el az ivóvizet Szárhegy
otthonaiba. Gondolnak azonban arra
is, hogy lehetnek esetek, amikor nem
jut majd elég víz a faluba. Ezért az alszegi részen, Veres-érben, ahol kiváló
minőségű víz van két kutat is fúrnak,
és ezzel biztosítják majd a szükséglet
fedezését. Szintén jövőre készül el teljesen a több éve zajló csatornarendszer
kiépítés is.
Mindemellett folyamatos munkát ad
a községnek és az embereknek is az a
helyzet, hogy minden tavasszal hóolvadáskor árvízzel kell szembenézniük. Az árkok, patakmedrek tisztításán,
mélyítésén, az elmosott utak kijavításán ebben az évben is dolgozniuk
kellett, amihez nagy segítség volt a
megyei önkormányzat hozzájárulása –
ismertette Danguly Ervin. Dolgoznak a
községháza szomszédságában a patikának és könyvtárnak is helyet adó épület felújításán. Az iskola udvarán pedig
épül az új napközi. A falak már állnak,
idén be is födnék. Amikor elkészül három csoportnak, 60-70 gyermeknek
adhat helyet. Csak legyen minél több
gyermek – mondta a polgármester.”
Forrás: Gergely Imre, Székelyhon.
5. Új informatikai felszerelést kapott a Bethlen Gábor Általános Iskola
a Gyergyószárhegyi Önkormányzat
anyagi segítségével. Kívánunk a
gyerekeknek örömteli tanulást!
„Október hónap folyamán iskolánkban megújult az informatika kabinet.
A régi gépek már nem működtek rendesen, nehéz volt velük dolgozni. Most
már teljesen új, nagy teljesítményű gépeken, modern operációs rendszerek
segítségével tanulhatnak diákjaink és
készülhetnek a jövőre. Nagy örömmel
vették birtokba a tanulók az új gépeket,
amint a mellékelt képek is bizonyítják.
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Ez a felújítás a helyi tanácstestület támogatása nélkül nem jöhetett volna
létre, hiszen ők biztosították a nem csekély anyagi fedezetet.
Mindezért köszönet a község önkormányzati képviselőinek és külön a
polgármester úrnak, aki szívügyének
tekinti az oktatás és az iskola fejlesztését.”
6. Gratulálunk a Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat
tagjainak, akiket november 25-én,
Önzetlenség Díjjal tüntette ki Hargita
Megye Tanácsa!
Köszönjük a munkájukat, elhivatottságukat, önzetlenségüket!

7. 90 éves a szárhegyi kultúrház
1929-ben épült közadakozásból, neoszecessziós stílusban, Csíszár Lajos
tervei alapján. Az épület eredeti neve
és funkciója közbirtokossági székház
és kultúrpalota. Tervezője Kós Károly
tanítványa volt a főiskolán, később a
nagy hírnevű marosvásárhelyi „városépítő”, Bernády György polgármester
segédje (építészeti felügyelő). Az ők
munkájukat dicséri a marosvásárhelyi
Kultúrpalota is.
Innen a név: Gyergyószárhegyi Kultúrpalota.

Rovatszerkesztő: Fejér Kinga
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SPORT
Hargita megyei labdarúgó bajnokság (IV. Liga)
Eredményeink:
X. forduló
Gyergyószentmiklósi VSK – Szárhegyi Bástya SK
5-2(2–1)
Gólszerzőnk: Nagy Dénes 2
XI. forduló

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Csíkszentdomokosi SE – Szárhegyi Bástya SK
2-1(0–1)
Gólszerzőnk: Len Kristóf
XII. forduló
Szárhegyi Bástya SK - Gyimesbükki SE
7-4(5–1)
Gólszerzőink: Len Attila 4, Len Kristóf 3

csapat
Gyergyószentmiklósi VSK
Csicsói Ezüstfenyő SE
Csíkszentsimoni FC
Maroshévizi Pro Mureşul SK
Csíkszentdomokosi SK
Balánbányai Bányász SE
Csíkszentgyörgyi Fiság SE
Szárhegyi Bástya SK
Szépvizi MÜ SE
Gyimesbükki SE

LM
12
11
12
12
11
12
12
12
12
12

GY
10
9
7
7
6
6
5
4
1
0

D
1
0
2
1
1
0
1
1
1
0

V
1
2
3
4
4
6
6
7
10
12

RG
49
31
32
47
34
25
19
29
20
17

KG
23
13
29
24
26
23
26
31
46
62

P
31p
27p
23p
22p
19p
18p
16p
13p
4p
0p

Továbbjutottunk a labdarúgó Románia Kupában

Gyergyói Körzeti Asztalitenisz Bajnokság 2019-2020

III. forduló

III. forduló
Szárhegyi Bástya- Újfalvi Katorzsa Junior 7 – 3
V. Forduló
Szárhegyi Bástya- Salamási Demarco 6 – 4
VI. Forduló
Gyergyószentmiklósi Ifik - Szárhegyi Bástya 4 – 6

Szárhegyi Bástya SK – Maroshévízi Pro Muresul
3 – 3 ( 1 – 0 ),
büntetőpárbaj 4 – 2
Gólszerzőink: Len Attila 2, Kis Csaba-Zsolt
1.
2.
3.
4.
5.

DEMARCO
BÁSTYA
DÉLHEGY JUNIOR
IFIK
KATORZSA JUNIOR

6
4
4
5
5

5
4
2
1
0

0
0
0
0
0

1
0
2
4
5

43-17
25-15
19-21
19-31
14-36

15
12
6
3
0

Csapatunk összetétele: Oláh Ignác, Ambrus Arnold, Czimbalmos Gyula, Gáspár Ernő, Kulcsár Edmond

A Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat júliusi káresetei:

19/14.11.2019 - Tűz a Maros mellett, a Csereponk nevű dűlőben, éget kb. 1 ha száraz növényzet
						
		
								
Szerk. Györffy Zsolt

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

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
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