GYERGYÓSZÁRHEGYI KÖZLÖNY
Gyergyószárhegy Község Polgármesteri Hivatalának tájékoztató havilapja
I. évfolyam, 2. szám 2019 június.

Vendégház Ervin atya tiszteletére
Június 5-én Ervin atya tiszteletére szenteltek vendégházat Szárhegyen. Az eseményen szárhegyiek, idelátogató turisták, és
a Böjte Csaba gyermekotthonok fiataljai
is szép számban vettek részt. A rendezvény a plébániatemplomban kezdődött,
ahol Csaba testvér elmélkedését, és a Role
zenekar előadását nézhették meg az érdeklődök. A délután a Kájoni János Gyermekvédelmi Központnál folytatódott,
ahol a Páter Ervin Vendégházat felavatták,
megszentelték. Engem ért a megtiszteltetés, hogy Szárhegy polgármestereként az
eseményt méltathattam, ahogy azt Ervin
atya temetésén is tettem, szólhattam életéről, elmesélhettem történeteiből részleteket, amelyeket személyesen is halhattam
tőle még élete során, így éltetve emlékét
közösségünkben. Az alábbiakban olvashatják az ünnepségen elhangzott beszédem:
„Ferencz Béla néven 1920. május 10-én
látta meg a napvilágot Gyergyószárhegyen. Földműves családban nevelkedett.
Szüleinek tíz gyermeke született, de testvérei közül hatan kicsi korukban meghaltak, hárman a háborút nem élték túl,
így egyedül maradt. 10 éves volt, amikor
Marosvásárhelyre, a Római Katolikus
Főgimnáziumba került. Már akkor elhatározta, hogy Szent Ferenc gyermekei
közé lép. Tanulmányait 1930 és 1938 között Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában végezte.76 esztendeje, 1938ban lépett be a szerzetesrendbe
Medgyesen. A teológiát 1939 és 1944 között Vajdahunyadon végezte.
1942. október 8-án ünnepi fogadalmat tett.
1943. június 20-án szentelte pappá Gyulafehérváron Márton Áron püspök a következő szavakkal: „Vértanúkká szentellek
titeket!” Első állomáshelyén, 1944ben
Fogarason káplán. Ez év augusztus 30án
Románia II. világháborúból való puccs
szerű kiugrását követően, a „nacionalista,
horthysta, elvakult fajgyűlölő, s mint a román nép legnagyobb ellenséget” vádjával
– több száz értelmiségivel együtt letartóztatták. Egy hónap fogság után szabadon
bocsátották az orosz városparancsnok
közbenjárására, de egy év kényszerlakhelyre ítélték a kolostorba. Több évtizedes
szerzetespapi élete során, igen sok helyen

szolgált. Amikor törvénybe hozták, hogy
papok nem lehetnek iskolaigazgatók, elküldték, hogy tanítói képesítést szerezzen,
de alig került vissza, már Kolozsvárra rendelték a Bolyai Tudományegyetemre. Itt
l945 és 1947 között klasszikafilológiából
tanári oklevelet szerzett. 1947-ben a Collegium Seraphicum prefektusaként Székelyudvarhelyen teljesített szolgálatot.
Ennek az évnek utolsó napján a román
királyt elűzték, és megindult a papok elleni hajsza. A híres költő Pap Asztrik helyére, akinek menekülnie kellett, P. Ferencz
Ervin atyát helyezték, hogy Csíksomlyón
átvegye a kispapok vezetését. 1948-ban
kitették az intézetből, ahol igazgató volt,
ekkor kezdődött üldöztetése. Paptársával
együtt Zetelakára került. Később innen

a Kereszténydemokrata Dolgozók Pártja.
Aztán bekövetkezett 1956. Erdélyben is
felerősödött a szervezkedés, miközben feszült figyelemmel hallgatták éjjelnappal a
rádión a magyar forradalom és szabadságharc eseményeit. Itt hallotta élő egyenes
adásban Mindszenty József bíboros, hercegprímás híressé vált november 3-i rádió
beszédét is Ervin atya.

A szervezkedés a Securitate tudomására
jutott, és P. Ferencz Ervint 1957. december 4
-én, államellenes szervezkedésért,
a Kereszténydemokrata Dolgozók Pártjának titkos szervezéséért letartóztatták,
majd kilenchónapos vizsgálati fogságot
követően az 1956os magyar forradalom
és szabadságharc Romániába importálásának vádjával, a hírhedt Szoboszlay perben Temesváron, több társával együtt halálra ítélték. Tízüket ki is végezték, Ervin
atyát végül életfogytiglani kényszermunkára ítélték: Aradon, Jilaván, Galacon,
Botosani
ban és Szamosújvárt raboskodott. 1963 őszén a Luciu Giurgenimunkatáborba került, ahonnan 1964. augusztus
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án közkegyelemmel szabadult. Ervin
atyának a keresztény alapokon nyugvó
társadalmi béke gondolatát tartalmazó és
a jövőbeli közjót szolgáló írását annak
idején elkobozták, de éppen a SecuritateFestette: Angi Pityu
nak köszönhetően a szöveg fennmaradt.
is menekülnie kellett. Zetelakát követően Azóta magyar nyelven nyomtatásban is
Ervin atyát Fogarasra irányította az akkori megjelent. Szabadulása után Battonyától
titkos ordinárius, ahol a Dunacsatornához három kilométerre egy plébánián szolgált
hurcolt plébános munkáját kellett átven- 12 esztendőn át.
nie. 1951. augusztus 20-án a kommunista
hatalom rendtársaival együtt a máriarad- 1976-ban ferences templomigazgató
nai kolostorba hurcolta. Elhurcoltatására Kolozsvárott. 1980. november 5-én újra
így emlékezett vissza Ervin atya egy be- letartóztatták „rózsafüzérekkel való üzérszélgetésben: „…Mikor 1953
-ban meg- kedés vádjával” és közbűntényesként két
halt Sztálin, jöttek a hatóságtól, hogy évre ítélték. Szabadulása után Marosharangozzunk, de egyedül nem győztem, vásárhelyen, Désen, Déván, majd újra
erre küldtek három milicistát, azokkal Désen teljesítette papi szolgálatát. Désen
három napig húztuk. Mikor aztán bevé- volt,1989-ben Ceausescu bukásakor.
geztük, mondtam nekik, hogy máskor is
szívesen látjuk őket ilyen esetben…”
1997–2013-ig szülőfalujában – a gyergyószárhegyi ferences kolostor házfőnöke
Az 1954–1955-ös politikai enyhülés kor- és a ferences templom igazgatója volt P.
szakában fogalmazódott meg benne és Ferencz Ervin. Ervin atya bárhol volt, papi
sorstársaiban a gondolat, hogy jó lenne teendői mellett számos más tevékenységet
létrehozni egy olyan pártot, amelynek is folytatott–így volt ez Gyergyószárhetagjai szívügyüknek érzik, keresztény és gyen is. A kommunista diktatúra 1989-ben
demokratikus alapokra helyezni a köz- történt bukása után harcolt az elkobzott
életet. Ezt az elképzelést szolgálta volna vagyonok visszaszerzéséért, és nem csak
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harcolt, vissza is szerezte a kolostorhoz
tartozó birtokokat, erdőket. Kájoni Akadémia Alapítványt hozott létre, kulturális
rendezvényeket szervezett, renováltatta a
ferencesekhez tartozó épületeket. Felújította a gyergyószárhegyi ferences templomot és a hozzá tartozó kriptát, kiépítette a
könyvtárat, fenyőerdőt ültetett a kolostor
mellé, gyümölcsöst telepített, sóbarlangot
létesített. Lelkigyakorlatokat, missziókat
vállalt, és fogadta a hozzá fordulókat,

zarándokokat. Itt, szülőfalujában élhette
meg P. Ferencz Ervin, hogy 52 esztendő
után, 2010-ben a kolozsvári táblabíróság
felmentette az 1958-as Szoboszlay per 57
elítéltjét, elismerte ártatlanságukat, és ezzel a kommunizmus idején elindított pert
teljes egészében semmissé nyilvánították.
Életútjának elismeréseként 2006. október
23-án a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztjét, 2011. március 14
-én a
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-

keresztjét vehette át. „Az első állampolgárságomat az édesanyámtól, a másodikat háromhetesen a nagyhatalmaktól, a
harmadikat az anyaországtól kaptam” –
mondta P. Ferencz Ervin, amikor 2012 decemberében, 92 esztendős korában ismét
magyar állampolgár lett. 2013. augusztus elejétől, haláláig (2016. november 5.)
Csíksomlyón teljesített papi szolgálatot.”

Ferencz Béla P. Ervin ezt nyilatkozta
az Erdélyi Naplónak 2014-ben:

kellett fussak, küldte a milicistákat, s én
nem akartam időnap előtt börtönbe kerülni. A börtön után Császár milicista őrmester hajtott el. Én innen többet el nem
megyek...(szünet) - Nézzék: van egy lelki
és egy testi távozás. Testi távozás például

a halál, lelki, amikor az ember megveti valakinek a társaságát és eltávolodik tőle. Én
Szárhegytől nem távolodom el.”

„Én sohasem búcsúzom. Szárhegyről kétszer elhajtottak már. Egyszer Szabó Anti
községi szolga, a néptanács elnöke. El

(Részlet Bágya Rita interjújából)

Danguly Ervin, polgármester

Kétkeréken hegyeinken, völgyeinken
Negyedik alkalommal készül a Güdüc MTB szervező csapata a güdüci hegyi kerékpárverseny megszervezésére. Az eseményt július
második hétvégéjén, 14-én tartják, és
egy remek vasárnapi családi rendezvénynek szánják a környékbelieknek
és távolabbról érkezőknek egyaránt.
Vakaria Editkével beszélgettem, a
verseny főszervezőjével, aki saját tapasztalataiba és személyes élményeibe avatott be, hogy így tudjuk minden
olvasóhoz kicsit közelebb hozni ezt
a sportágat. Ezt az írást bátorításnak
szánjuk, hogy mindenki merjen belevágni amatőrként, vagy kis gyerekekkel is, jó és rossz időben egyaránt,
hiszen mindenképp szép élményekkel
fognak gazdagodni.
Mielőtt még a verseny részleteiről
érdeklődtem volna, szerettem volna
többet megtudni a verseny koncepciójáról, hogy honnan jött az ötlet, mi
előzte meg az első szervezést. Editke
elmondta, ő az első Güdüc MTB hegyi
kerékpárverseny megszervezése előtt
már 3-4 éve folyamatosan vett részt
hasonló kerékpárversenyeken, ahol főként a különböző tájak, vidékek megismerése volt a célja. Nagyon megszerette az ilyen megmérettetéseket,
és közben kialakult benne egy vágy,
hogy ő is szívesen csalogatna másokat
ide, a saját szülőföldjére, hogy megmutassuk természeti adottságainkat,
hiszen kevés olyan helyszínen versenyezhetett, ahol ennyire szép erdők és
mezők között halad a pálya. A verseny
turisztikai vonzata mellett, fontos volt
számára a sportág népszerűsítése is a
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helyi és környékbeli amatőrök és természetbarátok körében.
Az első évben különösebb szervezési
tapasztalat nélkül, családja és barátai
támogatásával szervezték meg a Güdüc MTB hegyi kerékpárversenyt. A
pozitív visszajelzések és az évről évre
növekvő létszám újabb lelkesedést
adott minden verseny után.
Mit is kell tudni erről a versenyről annak, aki eddig csak felületesen hallott
róla, és első év, amikor igazán érdeklődik? Egy olyan versenyről van szó,
ahol a profi és amatőr kerékpározóknak is külön kategóriákat indítanak,
így, aki csak a szórakozás céljából vág
bele, ő sem fogja kellemetlenül érezni
magát, hiszen helyezéstől függetlenül,
már maga a táv teljesítése is egy sikerélmény.

Editke kérdésemre elmondta, hogy
mivel hegyi kerékpározásról van szó,
szükséges egy megfelelő állapotban
lévő kerékpár, hiszen a váltók és a
fékek jó működése elengedhetetlen a
balesetek elkerüléséhez. Különböző
távokra osztották a mezőnyt, így mindenki saját felkészültségét mérlegelve
választhat az 50 km, 30 km, valamint
6 km (5-13 évesek) távok közül, melyekből a 6 km-es táv a családi kategória, ahol a gyerekek egyedül vagy
szülői kísérettel vehetnek részt. Itt
érdemes tudni, hogy a családoknak
kitalált pálya teljes mértékben gyerekbarát, csak kisebb emelkedőket és
lejtőket tartalmaz, így nagyon kicsi
gyerekkel is végig járható akár vitetős
biciklivel is.
Bár a szervezési munkálatok soha nem
zökkenőmentesek, a pozitív visszajel-
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zések mindig újabb erőt adnak, hogy
jövőre is belevágjanak.
A szervezést mindig nehezíti az időjárás, mivel, ha a verseny napján épp
esős idő van, ez nagyon sok előre bejelentkezettet is elriaszt, és végül nem
vesznek részt a versenyen. De mivel
köves a pálya, nem agyagos, ezért
mindenkit bátorítunk, hogy rossz időesetén se maradjanak otthon, megfelelő felszereléssel, esőköpennyel így is
teljes mértékben élvezhető.
Editke kiemelte, hogy a gyerekeket is
nagyon szívesen látják. Még mindig
nagyon kevés a szárhegyi gyerek és
család. És amellett, hogy egy kellemes
napot tölthetnek együtt a szabadban,
a gyerekek sikerélménye szinte felfoghatatlan, hogy mennyire örülnek,
amikor sikerül teljesíteniük a távot,
és megkapják a részvételi oklevelet
és érmet. Fontos, hogy a gyerekekben
időben kialakuljon egy egészséges
versenyszellem, de emellett fejlődnek
a társas kompetenciáik is, és minél
korábban kapnak betekintést az aktív
életmód lehetőségeibe, annál nagyobb
rá az esély, hogy felnőttként is ezt részesítik előnyben.
Editke hangsúlyozta, hogy a verseny
célja az is, hogy leküzdjük azt a képet,
hogy a biciklizés csak egy közlekedési forma, amit általában akkor használunk, ha nincs autónk, vagy ha nem
kell túl messze mennünk. A kerékpározás lehet egy életforma is, egy hobbi, egy szabadidős tevékenység, ami
nem csak a testünkre hat pozitívan, de
a lelkünket is feltölti energiával.
Kialakult bennünk egy hit, miszerint
már a verseny szó is megrémiszt, úgy
gondoljuk, semmi keresnivalónk nem
lehet nekünk ott, ha nincs gyakorlatunk, csak hobbi kerékpárosok vagyunk. Ezt a képet szeretné teljes mértékben cáfolni a Güdüc MTB csapata,
hiszen elmondták, a versenyeken általában van 30-40 profi, leigazolt ver-

senyző, akik megélhetésszerűen űzik a
sportolást, a többi 100 amatőr nagy része pedig általában egy munkahelyen,
számítógép mellett töltött hét után a
gőz levezetése és feltöltődés céljából
mozdul ki. Úgy is fogalmazhatnánk,
hogy az első néhány ember versenyez, a többiek pedig szórakoznak.
Következtetésképp
elmondhatjuk,
hogy érdemes belevágni mindenkinek,
akkor is, ha mindeddig a SzárhegyAlfalu táv volt a megszokott útvonal.
Mindenki, aki szereti a kinti sportokat,
vagy csupán a természetben lenni,
garantáltan jól fogja érezni magát.
A július 14-i rendezvényen a találkozási hely Güdüc bejáratánál, Vakaria
Ernő házánál lesz, ahol még a helyszínen is lehet iratkozni, aki ezt nem tette
meg előre online. A pálya tartalmaz
nehezebb és könnyebb szakaszokat,
emelkedőket, köves utakat és füves
ösvényeket, dombos lejtőket. Nagyon
élvezhető és jól teljesíthető pálya,
mindenhol pontőrökkel, és motorosok
kíséretével, így attól a legkevésbé sem
kell tartani, hogy valaki eltéved, vagy
nem sikerül visszaérnie.
PROGRAM:
Szombat, július 13.:
12:00-18:00 Terepszemle a versenypályákon
 asárnap, Július 14.:
V
08:00-09:30 Beiratkozás, rajtcsomagok
átvétele
09:35 Technikai eligazítás
10:00 Rajt az 50 km-es távon
10:30 Rajt a 30 km-es távon
11:00 Rajt a 6 km-es távon
12:00-16:00 Ebéd, bringa mosás, fotózkodás a „Fotomatával”
16:30 Díjkiosztó (a versenyzők beérkezésének függvényében)

BENEVEZÉS:
A 30 és az 50 km-es távokra online,
illetve a helyszínen lehet benevezni, a 6
km-es távra csak a helyszínen.
A benevezési díj tartalmazza a rajtcsomagot: technikai póló (akik online neveztek), rajtszám, kaja utalvány, sticker,
izotóniás ital, ásványvíz, édességek,
emlékérem (célba éréskor), képek a verseny után.
Benevezés időpontja Benevezési összeg
Fizetési forma
Május 20-ig 50 RON Banki utalás
Május 21-Június 20.: 60 RON Banki
utalás
Június 21-Július 5.: 80 RON Banki utalás
A verseny napján a benevezési díj értéke: 100 RON.
A 6 km-es távon a benevezési díj 20
RON, amit a verseny napján a helyszínen lehet befizetni.
FONTOS: A nevezési díjakat az alábbi
bankszámlára kérjük befizetni legkésőbb
július 10-ig a nyugtát pedig emailba
elküldeni a „ mtb_guduc@yahoo.com”
e-mail címre. Július 10 után kizárólag a
helyszínen, a verseny napján lehet nevezni!
RO71BTRLRONCRT0435133201
Banca Transilvania, Piața Libertății 8,
Gheorgheni
Adresa: Lazarea CIF 39096214
ASOCIATIA CLUB SPORTIV GUDUC MTB
A kategóriákról és díjazásról részletesen
a www.guducmtb.ro oldalon olvashatnak, a Güdüc MTB facebook oldalán.
Ingyen, bekerített sátorhelyet biztosít a
Güdüc MTB csapata.
Mindenkit szeretettel várunk!
Fejér Kinga

Szentelt kakas rotyogott a fedő alatt
Amikor a házszentelésre került sor,
megszentelt tollpihék is szállingóztak a
levegőben
Hol járnak, a papok meddig értek el, hol
vannak a csengettyűsök hova mentek
be éppen ezek a házszentelés napjának
vezető hírei. Első házszentelés volt nálunk, így hát nagy volt a készülődés.
Karácsonyfára ráfújva, és a jobban

szálló üres cukorkás papírok leszedve,
nehogy pont olyant vegyen le a pap bácsi, amit már szentelés előtt megettünk.
Járda felseperve, kapu kinyitva, gyertya
gyufa előkészítve. Vidimusznak, csengettyűsnek járandósága és az egyházadó kiszámolva. Kiberetválkozva, megilletődve vártuk, hogy a mi házunkat
is megszenteljék és ajtónkra krétával a
bölcsek nevét felírják.
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Már szépen égett a gyertya is, amikor
hallottuk, hogy énekszóval jönnek be a
kapun. Még egy pillantás körbe hogy
minden rendben van-e, és szépen ös�szekulcsolt kézzel vártuk a házszentelő
csapatot. Ekkor egy árnyék repült elé
fele az ajtó előtt oly sebesen, hogy még a
gyertya lángja is meglebbent tőle. Abban
a pillanatba tudtam, hogy itt nagy baj lesz,
ugyanis a nagy készülődésbe elfelejtettem
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bezárni a szép aranysárga kakasunkat.
Annyira hamis volt az udvar dísze, hogy
ha valaki csak a kerten kívül ment a patak partján, akkor bentről végig követte és
folyamatosan szökött a kertnek a hegyes
sarkantyúkkal.
Mire kiléptem az ajtón már javában dúlt
is a legújabb keresztes háború. A kakas
valósággal bepörgött akkora volt a kihívás
neki mikor meglátta a vidimuszok díszes
öltözetét, az énekszó az már csak a harci
induló volt neki. Mindenki minden fegyverét bevetette, szenteltvíztartó, füstölő,
kereszt és táska forgott a levegőbe. Füst,
szenteltvíz és repülő tollak keveréke jelezték a csata helyét. A vidimuszok mint
testőrök védték a pap bácsit, aki középről
irányította a seregét. Csatakiáltása a kakasnak szólott, hogy hess, a lábasba, hess
a lábasba. Kinagyolt lapátnyéllel most

én lettem a felmentő sereg és sikeresen
bemenekítettem a lihegő, kipirult, összekarmolt csapatot házba. Próbált mindenki
komoly maradni, de még az ima helyett
is egy darabig csak, hess a lábasba szólt.
Alig bírtuk ki nevetés nélkül, mert amikor
a házszentelésre került sor, megszentelt
tollpihék is szállingóztak a levegőben a
szenteltvízzel együtt a pap bácsi ruhájáról.
A kakas pedig szárnyát csapkodva győzedelmesen kukorékolt bele a ceremóniába.
Én csak magamban szóltam rá,hogy hess,
a lábasba, hess a lábasba. Hamar még egy
pár papírpénzt becsúsztattam a többi alá,
hisz nálunk kakasszentelés is volt, és en�nyi szenteltvizet egy kakasra rég nem pazaroltak el.

gabona, hanem inkább azért, hogy nehogy
elmaradjon a házszentelés a falu végén.
Mikor bementünk a házba nem is szóltunk
egymáshoz. Feleségem némán csendbe
tette a lábast a kályhára, én a legélesebb
kést az asztalra. Nagyon szófogadók voltunk hisz így mondta a pap bácsi, hogy
hess a lábasba. Estére pedig már tömjénezett szentelt kakas rotyogott a fedő alatt.

Égő gyertyával és lapátnyéllel kísértük ki
a kapuig a házszentelőket és még azon túl
is, nemcsak azért hogy jó magasra nőjön a

(Írásai online a napkelte.hu oldalon követhetőek)

U.i.: Nem tudom volt e jelentősége, hogy
előfüstölve, kifárasztva, szenteltvízzel locsolva volt a harcos kakasunk, de íze és
e házszentelés emléke mindörökre megmarad.
Lukács Géza

Emberé a munka, Istené a dicsőség!
Május 12-én került sor a Csengettyű utcai
harangláb felavatására, megszentelésére.
Az eseményről már több híradásban tudósítottak, viszont úgy gondoljuk, nem
sikerült mindenkinek kellőképpen megköszönnünk a hozzájárulást, segítséget. A
szervezők és az önkormányzati képviselők
nevében szeretnénk újra köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett bármilyen formában a kaláka megvalósításában.
Az alábbiakban az avató ünnepségen elhangzott köszönőbeszédemből egy részletet olvashatnak.
„Közösségünk életében meglehet, hogy
ez az eddigi csúcsmegmozdulás, ami most
történt. A ráirányuló kezdeményezés 2016
óta foglalkoztat bennünket, azokat a személyeket, akik a megvalósítás lehetősége,
módja, kivitelezése körül bábáskodtunk.
Kisebb törekvésekre irányuló kalákamunkákat ugyan szerveztünk korábban,
a Csengettyű utcai harangláb azonban
keményebb diónak bizonyult. Hosszas
várakozás és ilyen-olyan akadályoztatásokból fakadó késleltetést megelégelve,
civil és önkormányzati kezdeményezésre
változtattuk az eredeti szándékot. Múlt év
decemberében Gál-Pál László barátom
kijelentette: nincs több várakozás, kizárjuk a politikai nézeteltérésekből fakadó
személyeskedéseket, s belevágunk. És mi
belevágtunk! Hogy célba értünk, az biztos, hiszen az eredményt Önök is látják.
Negyven év után új köntösben, állagában,
statikájában megerősítve, monumentális
értékében megszilárdítva a patinás csengettyűnk szilárd lábakon áll. Büszkén,
szolgálatkészen, hogy harangja hirdessen
bennünket, hangjával megsimogassa a
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lelkünket, ritmusával felgyorsítsa egy-egy
pillanatra a szívverésünket.
Fáradságos munka volt, melynek végén,
tíz nap elteltével is örömmel tölt el, hogy
száznál is többen közvetlenül segítettek
abban, ami most itt Önökkel együtt megvalósult. Ebből táplálkozva talán képesek leszünk arra, hogy mostantól minden
eddiginél eredményesebben, látványosabban, közösen, jó falustársak módjára
építhetjük Gyergyószárhegyet. Ezer köszönet szakembereknek, hozzáértőknek,
kétkezi munkásoknak, minden résztvevőnek. Köszönet a kalákásaink ellátásáért
fáradozó háziasszonyoknak, a cél javára
juttató gazdáknak, az ügyünket eszközökkel, anyaggal támogatóknak. Azoknak is
köszönet, akik most csak drukkoltak ne-

künk, azoknak is, akik pusztán elviekben
támogatták a törekvésünket, mindenkinek
köszönet tehát, akik e megvalósításunkat
kicsit is magukénak érzik.
Mondandóm befejezéséhez közeledve
tolmácsolom a kezdeményező és kivitelezésben oroszlánrészt vállalt kollégáim
szavait: Elismerésünk mindazért, hogy
összefogás útján, jó együttműködésünk
eredményeképpen őrizhettük meg a mának a Csengettyű utcai haranglábat, s értékeiben megerősítve ezt, a mi generációnk
örökítheti át a jövő nemzedéknek.”
Emberé a munka, Istené a dicsőség!
Deák Tibor
Önkormányzati képviselő

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

Furfangos gondolatok
Gál-Pál László folyamatosan megosztja velünk furfangos gondolatait, mókás
történeteit a világháló segítségével. A
mindennapjainkat, közéletünket érintő
eseményeket sem hagyja szó nélkül. Ezek
közül fogunk Önökkel is hónapról-hónapra megosztani néhányat. Elsőként a
pápalátogatással kapcsolatos gondolatait
olvashatják:
„Tudnivalók a pápalátogatásról!
Időben legyünk ott. Ha esik, rossz időben, ha süt a nap szép időben!
Könnyed öltözék kell, így elég egy eső-

köpeny. Ebben az esetben, esedékes a
köpönyegforgatás, ha lesz eső, ha nem.
Üveget, szeszes italt nem szabad vinni,
de flakonban az 50 fokos folyadék nincs
tiltva.
Zászlót lehet vinni, de rudat hozzá nem.
Azt mondták húzzuk, amire akarjuk.
Kábítószert nem kell vinni, ott akcióson
lehet kapni!
Szúrófegyvert nem engednek be, tehát
székely buletin sem kell.
Telefont és hozzá füldugót érdemes hozni. Ha lemerül az akku, legalább nem
kapunk huzatot.
Imádkozzunk előre, hogy a kapun bejus-

sunk.
A pápától ne autogramot, hanem áldást
kérjünk.
Lefele jövet lesikló pálya ingyen biztosítva.
Aki repülni akar, hozzon red bullt magával!
Viselkedjünk úgy, hogy a pápa ne velünk
ijesztgessen másokat. Ha még lesz kedve
menni valahová?”
Gál-Pál László
Forrás: facebook

A GYERGYÓSZÁRHEGYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAINAK ISKOLAI VERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTELE
A 2018-19-ES TANÉVBEN
A Bethlen Gábor Általános Iskola diákjai és tanítói/tanárai minden évben nagyon sok iskolai versenyen vesznek részt,
amely gyakorlatilag tanév elejétől tanév
végéig kihúzódik. Ez a részvétel mind
a diákok, mind a felkészítő pedagógusok 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-
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vábbi sikereket kívánok! Külön sikert kívánok a VIII-dikos tanulóknak, és bízunk
benne, hogy más iskolákban is fognak jeleskedni, és megőrzik a szárhegyi diákok
jó hírnevét!
Tisztelettel és elismeréssel, Barabás Erzsébet, aligazgató
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*a táblázat folytatása a következő számban

Közelgő események:
Június 16., 17:00: Néptáncos évzáró ünnepség
Július 4-7.: X. Szent Flórián tűzoltótábor
Július 6.: Ezer Székely Leány napja
Július 6-7.: Güdüci napok
Július 7.: Sarlós Boldogasszony ünnepe, güdüci
templom búcsúja
Július 14.: MTB Güdüc – hegyi kerékpárverseny

Tisztelettel és hálával gondolunk azokra a gyalogzarándokokra, akik időt és
fáradtságot nem sajnálva idén is részt vettek a csíksomlyói pünkösdi búcsún.
A 113 tagot számláló szárhegyi keresztalja június 6-án, csütörtökön indult el
és hétfőn, június 10-én tért haza. A csoporthoz csatlakozott a gyergyóremetei
keresztalja, valamint több anyaországi zarándok is. Ezúttal mondunk köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal vagy támogatásukkal hozzájárultak a
gyalogosok ellátásához. Isten fizesse meg a jóságukat!
Danguly Ervin

Készítette Lukács Géza
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Rövid hírek:
Domokos Pál Péter vándor gyermekkórus-találkozó 2019

Rendkívül színvonalas előadást nyújtott május 18-án a gyergyószárhegyi Bethlen Gábor Ált. Isk. énekkara a harmincegyedik alkalommal megszervezett Domokos Pál Péter gyermekkórus találkozón. Kájoni János ferences szerzetes gyűjtése, a
Cantionale Catholicum, alapján összeállított műveket adtak elő.
A Gyergyói-medence iskolai kórusainak szervezett rendezvény
házigazdája ezúttal a Salamon Ernő Gimnázium volt, helyszínt biztosított a gyergyószentmiklósi Szent István plébániatemplom. A vándorzászlót a gyergyóújfalviak vehették át, akik
2020-ban lehetnek a szervezők. Gratulálunk! Szép volt.

Zóna tűzoltó versenyen a szárhegyi
tűzoltók

Zóna versenyen vett részt a Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat május 28-án. A maroshévízi megmérettetésen szépen
szerepeltek önkénteseink. Annak ellenére, hogy a staféta versenyszámot érvénytelennek nyilvánították, így az összesítésben
nem kaphattunk helyezést, számos jó eredménnyel tértünk haza
Eredményeink: Egyéni verseny: I. hely Benkes Árpád, II. hely
Szabó László, III. hely Szász Levente, egyéni csapatverseny:
I. hely, 7 személyes szerelés: I. hely, 4x100 m staféta: érvénytelen.
Györffy Zsolt

Danguly Ervin

Gyergyószék kulturális értékei
Lakossági fórumot tartottak az Énkányban fotókiállítás
A lakosok érdeklődésének és részvételének köszönhetően kijelenthetjük, hogy sikeres volt az idei év első utcafóruma, melyet
az Énkányban tartottunk május 19.-én. A község vezetőségét
Danguly Ervin polgármester, míg a tanácstestületet Fazakas
László és Deák Tibor képviselték. Az utcabeliek, fiatalok és
idősek egyaránt, érdeklődéssel fogadták a találkozást, aktívan
részt vettek az ötletelésben, és szívesen osztották meg sérelmeiket, a nehézségeket, amivel szembesülnek az utcában. A beszélgetésnek két fő témája volt: az Énkány utcában lévő csengettyű
felújítási tervének megvitatása, és a vízhálózat kiépítésével kapcsolatos munkálatok megbeszélése. A fórumon elhangzottak
alapján, egy fiatalokból álló csoport vállalta magára a felújítási
munkálatok finanszírozásához szükséges gyűjtés megszervezését. Az Orotvai Komák újabb előadást ígérnek, mellyel gyűjtenek majd a munkálatokra, valamint a csengettyűbeli harangláb
felújításán dolgozók egy része szakmai tudásával és a megszerzett tapasztalatokkal fogja segíteni az énkánybeliek munkáját.
Köszönjük a lakosoknak az aktív részvételt! Lesz folytatás.

„Gyergyószék kulturális értékei” címmel nyitott szabadtéri kiállítást a Gyergyói Fotóklub május 31-én Gyergyószárhegy főterén.
A kiállított fotók alkotói: Borbély Bartis Árpád, Buslig Barna,
Mincsor Szabolcs, Munzlinger Noémi, Dr. Munzlinger Attila,
Lukács Géza.
A Gyergyói Fotóklub írja magáról: 2009. április 30-án alakultunk
meg, fennállásunknak idén ünnepeljük a 10. évfordulóját. E tíz év
alatt klubunk tevékenysége folyamatos és állandó volt, kiállításokat szerveztünk, részt vettünk több rendezvényen, rendszeresen
találkozunk tagjainkkal a gyergyószárhegyi klubhelyiségünkben.
Mi, a Gyergyói Fotóklub tagjai úgy érezzük, hogy Gyergyó és
Erdély csodálatos világának a bemutatása megtisztelő feladat a
számunkra. Célunknak tekintjük az itt élő közösség szolgálatát,
a jelen és múlt értékeinek mentését. Hiszünk abban, hogy alkotásaink nem csak a nézőknek szereznek örömet, de egyre több
fiatalnak is hozzák meg a kedvét ahhoz, hogy csatlakozzanak az
értékőrző fényképek készítőinek táborához.
Forrás: Gyergyói Fotóklub

Fejér Kinga

Közel 50%-os részvételi arány az Európai
Parlamenti választásokon
Tisztelt falustársak!
Köszönet mindazoknak, akik részt vettek tegnap a választásokon. Szárhegyen és Güdücön összesen, közel 50%-os részvételi aránnyal, nagyjából 1300 személy tette le voksát az Európai
Parlamenti választásokra, ezzel is erősítve az erdélyi magyarság hangját.
Így fejeztük ki, hogy mi is részei akarunk lenni egy erős magyar
összetartásnak, ahol politikát félretéve tudunk küzdeni a közös
érdekeinkért.
Danguly Ervin

Megújuló néptánc oktatás

2018 őszén, vagyis szeptember 25-én ismét kezdetét vette a néptánc oktatás Gyergyószárhegyen, amely évekkel ezelőtt már virágzott nálunk.
A tanévet 70 táncot és népi játékot kedvelő óvodás, 65 kisiskolás
és 24 felnőtt kezdte, akik hétről hétre kamatoztathatták tánctudásukat minden kedden. A rendszeres és komoly munkának meg is
érett a gyümölcse, hiszen áprilisban részt vehettek a XV. Gyergyóvidéki Ifjúsági Néptánctalálkozón. A gyerekek és a felnőttek
táncban való fejlődését két táncoktatónak köszönhetjük: Rigmányi Lajosnak (Gyergyóremete) és Korpos Zsuzsának (Gyergyócsomafalva).
Hála és köszönet a becsületes munkájukért.
Az oktatók mielőtt nyári vakációra engednék a gyerekeket a
szülők is betekintést nyerhetnek az egész évi munkába, hiszen
2019.06.16-án tartjuk a néptáncosok évzáró előadását.
Simó Andrea
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KULTÚRA:

SPORT:

Gyergyószárhegyi Polgárőrség Egyesület: Polgárőr Nap
Támogatás összege: 5.000 lej

Bástya Sportklub Egyesület: A labdarúgó csapat - felnőtt és
utánpótlás- részvétele a megyei bajnokságban
Támogatás összege: 10.000 lej

Önkéntes Tűzoltóalakulat Gyergyószárhegy Egyesület: Szárhegyi Tűzoltók Napja
Támogatás összege: 5.000 lej

Bástya Sportklub Egyesület: Sportrendezvények a falunapokon (enduro bajnokság, sakk bajnokság, nagypályás labdarúgó
mérkőzés Nagybajom - Szárhegy, reggeli torna, kisebb sport
vetélkedők)
Támogatás összege: 10.000 lej

Torzsások Kulturális és Turisztikai Egyelület: Híres Szárhegyi
Káposztavásár és Fesztivál
Támogatás összege: 5.000 lej
Szent Ferenc Alapítvány: Tatárdombi megemlékezés és tanévnyító rendezvény
Támogatás összege: 5.000 lej

Güdüc MTB Sport Egyesület: Güdüc MTB
Támogatás összege: 10.000 lej

Pro Güdüc Egyesület: Güdüci kulturális napok
Támogatás összege: 5.000 lej

Pályázati felelősök: Simó Andrea (kultúra),
Györffy Zsolt (sport)

Szárhegyi Kulturális és Művészeti Központ: A képzőművészeti
liceumok szakmai nyári gyakorlata
Támogatás összege: 5.000 lej

Sporteredmények:

Felnőtt labdarúgó megyei bajnokság - IV. liga

Bethlen Gábor Egyesület : Tanévzáró ünnepély
Támogatás összege: 3.000 lej

Play out – IV. forduló (2019.05.05.)
Csicsói Ezüstfenyő SE – Szárhegyi Bástya SK
1 – 1 (0 – 0)
Gólszerzőnk: László Szabolcs

Bethlen Gábor Egyesület : Fedezzük fel Gyergyószentmiklóst
Támogatás összege: 3.000 lej
Bethlen Gábor Egyesület : Megjött már a Mikulás
Támogatás összege: 4.000 lej

Play out – V. forduló (2019.05.25.)
Szárhegyi Bástya SK – Csíkszentgyörgyi Fiság SE
7–1(2–1)

Bethlen Gábor Egyesület : Zánkai jutalom kiránduláson való
résztvétel
Támogatás összege: 5.000 lej

Gólszerzőink: Len Kristóf 4, Len Attila 2, Bekes Tihamér 1.
Szerk. Györffy Zsolt

A Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat
káresetei:
09/2019.05.20. - Árvíz Szárhegyen
08/2019.05.13. - Két gazdasági épület égett Szárhegyen
					 Szerk. Györffy Zsolt

Szerkesztői megjegyzés

0728 319 277

A Gyergyószárhegyi Közlöny előző lapszámában, az I. évfolyam, 1. szám, 2019
májusi kiadásában ejtett hiba korrigálása

érdekében nyilvánosan kérünk bocsánatot az érintettektől. Az elsőáldozók
névsorában Grigore-Simon Anna nevét
helytelenül jelenítettük meg, a tévedés
szándékosság nélkül, mulasztásból követ-

kezett be. Sajnáljuk az okozott sérelmeket, úgy Annától, mint családjától elnézést
kérünk!

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

Fejér Kinga

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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