Gyergyószárhegyi Közlöny
Gyergyószárhegy Község Polgármesteri Hivatalának tájékoztató havilapja
I. évfolyam, 1. szám 2019 május.

Tisztelt Olvasó!

Jó néhány év elteltével újra kezében tarthatja Szárhegy község írott sajtóját, ezúttal
remélhetőleg a legszakszerűbbet. Gyergyószárhegy önkormányzata az elmúlt
évben elég komoly változásokon ment
át. Eljött az idő, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk a közösségépítésre, melynek
természetesen alapvető feltétele a működésünk átláthatósága és annak a legobjektívebb kommunikálása. Ezen dolgozunk,
folyamatosan ezt formáljuk kollégáinkkal
közösen. Több médiafelületet is használunk: az internet, a helyi kábeltelevízió
vagy éppen a regionális tévé – és rádiócsatornákon keresztül adunk minél szélesebb
körű tájékoztatást annak érdekében, hogy
félreérthetetlenül követhessék a szárhegyi
lakósok az önkormányzat, illetve a hivatal
működését, valamint a településen zajló
közéleti tevékenységeket (iskola, egyház,
kultúra, sport, közügyek, felhívások, stb.).
Úgy gondoljuk, hogy jó úton haladunk,
viszont a szakmai tapasztalat azt mutatja,
hogy okvetlenül szükség van egy nyomtatott újságra is, melyet a kezükbe vehetnek,
és elolvashatnak azok az olvasók is, akik
valamilyen okból nem néznek vagy nézhetnek más felületeket.
Ennek érdekében fordultunk a helyi önkormányzathoz, hogy hagyják jóvá a
Szárhegyi Közlöny újraindítását, de ezúttal szigorú szakmai szabályok betartása
mellett. Amint Önök is követhették, tanácsülésen bemutattuk az újság koncepcióját, melyet egyhangú közös döntéssel el
is fogadott a képviselőtestület. Tehát az
újságunk megjelenését és annak tartalmát
egy szakmailag jól átgondolt és lefektetett működési szabályzat szerint adjuk ki,
melynek az is célja, többek között, hogy
mellőzze a torzításokat vagy az esetleges
túlkapásokat.
Kedves Olvasó! A fentebb leírtak tudatában ajánlom tehát Önöknek ezt a közlönyt
és kívánom, hogy egész közösségünk

hasznára legyen, annak további épülését
szolgálja!
Kihasználva az alkalmat köszöntöm Önöket ezúttal itt is, felhívva a figyelmüket
máris egy fontos, közeli eseményre: Köztudott, hogy május 26-án, vasárnap lesznek az európai parlamenti választások.
Nagyon sok vita és dilemma előzte meg
mindazt, hogy itt Erdélyben is kialakulhasson egy közös koncepció. Amin nem lehetett és nincs is vita, az természetesen az,
hogy nem nézhetjük tétlenül a keresztény
Európa szétesését és ezzel együtt az egész
Kárpát-medence veszélybe való sodrását.
Egyértelmű, hogy Magyarország mintájára meg kell védenünk szülőföldünket,
kultúránkat, nemzetünket és szomszédjainkat a pusztulástól. Ehhez közös erőre
és fellépésre van szükség Európában, de
leginkább a szűkebb környezetünkben. A
körül sem lehet vita, hogy nekünk, erdélyi
magyaroknak is képviseletre van szükségünk, melyet csak úgy érhetünk el, ha 26án megjelenünk az urnák előtt és élünk a
választói jogunkkal, szavazunk a magyar
képviselőjelöltekre. A választói körzetek
nem változtak, tehát mindenki a megszokott helyén szavazhat.
Jelöltek: a listavezető Winkler Gyula
EP-képviselő, őt Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
(FUEN) elnöke követi a még befutónak

Pályázati felhívás A Gyergyószárhegyi Önkormányzat pályázati lehetőséget hirdet a szárhegyi civil szervezetek számára kultúra és sport témakörben. A pályázati
lehetőség lényege, hogy még több civil kezdeményezés valósulhasson meg községünkben, amely színesíti a közéletet. Az egyesületeknek is fontos az anyagi támogatás, a háttér megteremtése, és az önkormányzatnak is rendkívül fontos, hogy a tenni akaró, aktív
szerepet vállaló személyek és csoportok támogatásában, motiválásában részt vállaljon.
A pályázatok leadásának határideje 2019. június 10., 15 óra.
Részletek a www.lazarea.ro oldalon, vagy a polgármesteri hivatal titkárságán.
Pályázati felelősek: Simó Andrea (0728 319 276) és Györffy Zsolt (0728 319 277).
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számító második helyen, a további sorrend: Hegedűs Csilla, az RMDSZ kulturális ügyvezető alelnöke, Oltean Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke,
Sógor Csaba jelenlegi EP-képviselő.
Szavazzunk bizalommal, éljünk a választói jogunkkal!
Abban bízva, hogy Szárhegy érdekét és
javát szolgálom továbbra is, maradok tisztelettel,
Danguly Ervin
polgármester

Vízhálózat kiépítése,
járdaépítés

Aki jár-kel a faluban bizonyára szembesült vele, hogy több szintéren is folyik a
beruházások megvalósítása Szárhegyen.
A járda első szakaszának befejezése valósult meg az elmúlt napokban, ez az
Alfalvi úttól Gyergyószentmiklós irányába levő rész, melynek folytatásaként
tervben van az Alfalvi út és Csengettyű,
valamint a Csengettyű és a falu alszegi vége közötti szakasz megvalósítása.
A vízhálózat kiépítésén több munkacsoport dolgozik egy időben a község különböző pontjain. Először a fővezetékeket
helyezik el, aztán visszatérnek a háztartásokba való bekötésekhez. Arra kérünk
mindenkit, legyen türelemmel, a felásott
részek vissza lesznek tömve, fel lesznek
töltve megfelelően. Tudjuk, hogy kellemetlenséggel járnak az ilyen méretű munkálatok, viszont a végeredményt tekintve
mindenképp megéri, ezért kérjük a megértésüket és együttműködésüket!
Györffy Gábor, alpolgármester
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Ima Ferenc pápáért
Szerető Mennyei Atyánk,
Te választottad Ferenc pápát,
hogy Szent Péter utódaként
vezesse Anyaszentegyházunkat.
Szentlelked kísérje találkozásunkat,
hogy megerősítsen
őseink hitében és erényeiben,
bátorítson
a kitartó reményben,
megújítson az isteni és felebaráti szeretetben.
Csíksomlyói Segítő Szűz Mária,
könyörögj érettünk!
Ámen.
Gyakorlati tudnivalók a június 1-i pápalátogatás kapcsán:
DÁTUM: A pápai szentmise június 1-jén 11 óra 30 perckor kezdődik a Hármashalom-oltárnál.
ÉRKEZÉS: Mivel mindenki biztonsági ellenőrzésen fog átesni a beléptető kapuknál azok közül, akik regisztráltak és a biztonsági zónából szeretnék a misét hallgatni, a szervezők ajánlják,
hogy minél korábban érkezzenek a zarándokok. A beléptető kapuk már kora hajnalban nyitva
lesznek.
KÖZLEKEDÉS: A szervezők nyomatékosan arra kérnek mindenkit, hogy ne személygépkocsival érkezzenek, mert Csíkszereda nem rendelkezik elegendő parkolóval ilyen mértékű
személygépkocsi befogadásához. A város valószínűleg már május 31-én le lesz zárva az autósforgalom előtt. Érdemes a tömegközlekedési eszközöket választani inkább, a szervezett autóbuszokkal vagy vonattal érkezés a legszerencsésebb ebben az esetben. A Román Vasúttársaság
(CFR) vállalata már jelezte, hogy több szerelvényt fognak üzemeltetni a május 31. és június 2-i
időszakban. Viszont ők is kérik az utazókat, hogy idejében tervezzék meg utazásukat, lehetőleg
elővételben vegyék meg a jegyeket, hogy elkerülhessék a tumultust.
CSOMAG: Fontos figyelembe venni, hogy az ellenőrző kapuknál csak kisebb csomagokat
fognak beengedni a zarándokokkal. Ebben lehet: vizes palack fél literes kiszerelésben (üveges,
vagy nagyobb flakonos italokat nem engednek be); gyógyszer; tábori szék; esőkabát (esernyő is
valószínűleg, de ezt még nem erősítették meg), ennivaló. Amit TILOS bevinni: bármilyen szúró-, vágó eszköz (olló, körömvágó, bicska), gyúlékony anyagok, üveg és természetes fegyvert.
A SZERTARTÁS: Annak érdekében, hogy segítsék a hívők bekapcsolódását a szentmisébe, a pápa szavait három nyelvre fogják fordítani: románra, magyarra és angolra. Ezt bárki
hallgathatja majd a helyszínen mobiltelefon és fülhallgató használatával, rádió üzemmódban,
különböző frekvenciákon.
Szerk. Fejér Kinga

Április a kalákák hava volt
Megkezdődött a kalákaszezon Szárhegyen, ezt nem is bizonyíthatja semmi
jobban, mint az, hogy egy hónap alatt
három jól sikerült kalákát sikerült szervezni közösségi összefogással. Ezúton
is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki szívügyének érzi azt, hogy részt
vállaljon a falu dolgaiból. Ott legyen, és
lehetőségeihez képest segítse a községet
a haladásban, az előrelépésben, hisz az
apró dolgok közösen is agy horderejűek tudnak lenni. Büszkén jelentjük ki,
hogy a kalákák számításainkat felülmúlva mozgósították a lakosokat. Ez jól eső
érzés, ezért kívánjuk mindenkinek, aki
még nem tette kóstoljon bele a közösségi
szellem ilyen forma megnyilvánulásába.
Külön köszönjük a szervezési feladatok
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ellátását az önkormányzati képviselőknek, és mindenkinek, aki részt vett benne saját szabadidejét bőven feláldozva.
Az idei első kaláka az alsó orvosi rendelő
udvarán lévő gazdasági épület lebontása
volt. Körülbelül 30 személy gyűlt össze,
hogy a kihasználatlan épületnek új célt
adjanak, hiszen épen megmaradt elemeit
a későbbiekben felhasználják. A faanyag
egy része már a felújított Csengettyű része, a többit pedig Güdücön egy tűzoltószertár építésére fognak felhasználni. A
bontás szorgos önkéntesek segítségével
zajlott, akik között bőven akadt szakember is. És olyan személy is került, aki a
főzést vállalta szívesen, így a polgármester és munkatársai jóvoltából finom bográcsos várta az ebédelni vágyó dolgos
embereket. A bontást nem sikerült egy
nap alatt befejezni, hiszen egy sajnálatos

Az elsőáldozás időpontja
május 19.
Az elsőáldozók listája:
1. András Andrea
2. András Péter
3. Bartis Erik
4. Barabás Arnold
5. Bartalis Zsanett
6. Benkő Adorján
7. Búzás Róbert
8. Csergő Attila
9. Csergő Szilvia
10. Csibi Balázs
11. Csuka Nikolett
12. Dénes Hunor
13. Fazakas Péter
14. Ferencz Hanna
15. Ferencz Ilka
16. Gencsi Mária
17. Hompoth Panna (Güdüc)
18. Jakab Anita
19. Jánosi Richárd Valter
20. Kerestély Ágnes
21. Keresztes Domokos
22. Kiss Rajmond István
23. Koszti Beáta (Güdüc)
24. Koszti Zsanett (Güdüc)
25. László Andrea
26. Len Angyal Erzsébet
27. Len Attila
28. Lukács Anita
29. Molnár Boglár
30. Munteanu Cintia
31. Puskás Barna
32. Puskás Dorottya
33. Ráduly András
34. Sajgó Kristóf
35. Simon Anna
36. Sólyom Fruzsina
37. Szász Kristóf
38. Székely Tímea
39. Simon Nóra
40. Tódor Botond
41. Tóth Krisztina

tűzeset szakította félbe, amelyre minden jelenlevő rögtön oda sietett segíteni.
Ezt követően szemétszedési kalákát tartottak. Szárhegy és Güdüc megtisztításában is számos csoport kivette a részét.
A szemétszedési, takarítási kalákában
az iskola és a civilszervezetek is részt
vettek, így sikerült a központi részt, valamint a község széleit, az eldugottabb,
elhagyatottabb patakmedreket, a tatárdomb környékén, stb. megtisztítani.
A Csengettyű hetéről bizonyára mindenki hallott már. Bajna György újságíró részletesen ír a történtekről.
Hiszünk benne, hogy Szárhegy szép, érdemes dolgozni érte, és kitartással az
aktív közösség is egyre csak bővülni fog,
így közösen építhetjük Szárhegyet folyamatosan.
Írta: Fejér Kinga
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Nem szokványos kaláka
Gyergyószárhegyen, az utoljára 1980 augusztusában felújított, alszegi csengettyű
megmentése érdekében szerveztek kalákát. Mostanig egy héten át tartottak a munkálatok – mesteremberek irányításával,
műépítészek, restaurátorok véleményének
figyelembe vételével. A kupola bádogbevonata ezen a héten készül el, a terep
elrendezése, parkosítása is. Május 12-én,
vasárnap, ünnepélyesen felszentelhetik
a felújított haranglábat. „Építészetileg és
kultúrtörténetileg is értékes haranglábról
van szó, olyan tudás őrzőjéről, amit a mai
mesterek is megcsodálhatnak” – hangsúlyozta Czimbalmos Attila restaurátor.
Joggal, hiszen a harangláb (Gyergyóban
csengettyű) faszerkezetében megtalálható
a régi ácstudás számos eleme, kezdve a
faszegtől az egymással lapos-gerezdben
kapcsolódó talpgerendákig, a vésetekbe
makkos végekkel illeszkedő gerendákig.
Ezek a mesterségbeli fogások elsősorban
a szakma számára jelentenek értéket, a kaláka ellenben, amelyet a harangláb megmentése érdekében szerveztek, az egész
közösség számára. Hogy is ne, hiszen a
nagyközség másik részén, másfél-két kilométernél is nagyobb távolságra lakók is
bekapcsolódtak a közös tevékenységbe.
Onnan főleg az asszonynép, aki a kétkezi
munkát végzőknek sütött, főzött.
A csengettyű se a helyi plébánia, se az
önkormányzat leltárában nem található,
ezért körülményes lett volna, a restaurálásához anyagi segítségért pályázni. A
lelkesek meg se próbálták. Maguk vették
kézbe a hajdani lármafákhoz hasonló hírközlő felújítását, megmentését, hiszen e
csengettyű segítségével viharveszély, tűz,
halál stb. esetén azonnal hírt adtak a környék népének. (Néhány éve Deák Gyula
váltotta fel Laczkó Klára nénit a csengetéssel, de köszönet illeti mindazokat, akik
az évek során csengettek, rendben tartották a harangláb környékét.)
A több mint 50 munkára jelentkező és
körültekintéssel beosztott férfi, a sütést,
főzést szintén beosztva vállaló asszonyok
a közösségi érzés ajándékának örvendve tették, ami rájuk hárult. Három évbe
került a készülődés – főleg az anyagiak
beszerzési nehézsége okán – e nem olcsó
munkához. Isten segedelmével május 12re újabb véset, rovás jelenhet meg a csengettyű egyik eredeti gerendáján: felújítva
2019. április 29. és május 11. között – kalákával.
Az 1980 augusztusában Barabás Gergely
gondnoksága idején javították utoljára az
építményt, ahogy arról a kupolában elhe-

lyezett írás is tanúskodik. Melléje most
újabb feljegyzés kerülhet az idei felújításról adva hírt, s azok nevét is megőrizve,
akik ezen a főjavításon ügyködtek. Hogy
is kezdődött az összefogás? Az adventi
gyertyagyújtások alkalmával – egy idő
után – már 60-70 ember gyűlt össze a
környékről a haranglábnál, alatta-előtte
ugyanis egy malomkő adott helyet az adventi koszorúnak – mesélte Gál Pál Katalin Nagy Ildikó konyhájában, ahol az első
napi, hússal gazdagított fuszulyka főzelék készült. A gyertyagyújtás utáni baráti beszélgetésekből pedig megszületett a
közös óhaj is, a megrongálódott tetőzet
kijavítására, a felújítást sürgető deszkázat
kicserélésére, a talapzat megerősítésére…
Tervezgetni könnyű, megvalósítani már
nehezebb. Gál Pál László erdész személyében ellenben tettre kész is akadt, ahogy
neki is céltudatos segítőtársak. Ő a színjátszókkal adománygyűjtés céljából szervezett előadást, húsvétkor pedig az orotvai Komák is ilyen szándékkal léptek fel
szárhegyen. Az eredmény, amivel az első
lépéseket megtehették 6360+919 lej volt.
Ekkor már szakemberektől érdeklődtek.
Így került Köllő Miklós műépítész tanácsára Szucsáván készült pattintott dránica
a födémre, a bádogos munkák elvégzésére is hírneves gyergyószentmiklósi mestereket találtak. Aztán nem hiába dicsérik
azokat, akik olyan férjeket „hoztak maguknak” Orotváról, Újfaluból, Alfaluból,
akik segítségének és munkájának értékét
nem lehet pénzben kifejezni. (Hiszen ha
csak az állványzatot kölcsönző, felszerelő, majd kétkezi munkájával is bekapcsolódó Sólyom Istvánt említenénk vagy
a dránica felrakását irányító Gál Csabát,
ahogy az egész megmozdulás serkentőjét:
Gál Pál Lászlót, máris rájönnénk, hogy e
kalákában, ahogy annak ez is a rendje,
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nem az anyagiak a mozgatórúgók.)
Melléjük pedig ott voltak azok a helybéliek, akik tudással és lélekkel tették,
amit kellett: mint az ácsmunkáknál Pál
Ádám és Simon Csaba, vagy az alapokat megerősítő, új lépcsőfeljáró öntését
vezető Ferenczi Lóránt kőműves mester.
Az önkormányzat sem maradt adós, a
nélkülözhetetlen emelőkosarat ők biztosították, sőt a szükséges fagerendát is.
Így válhatott igazi közösségi megmozdulássá a csengettyű kijavítása. E lelkületnek köszönhetően lett munka végeztével
terülj, terülj asztalkám, s a napi étel és
ivóvíz mellől ennek köszönhetően nem
hiányzott a mindennapi kávé, tészta sem.
(A falu másik végébe, Felszegbe férjhez
ment, a csengettyű szomszédságában
felnőtt néni tésztaajándéka is jelezte: a
lélek legmélyebb bugyrait is átjárta a
segítőkészség).
Minden reggel elhangzott a Most segíts
meg Mária imádság, utána kezdődhetett a
tevékenység.
Deák Tibor önkormányzati képviselő
hangsúlyozta, a jól szervezettség is hozzá járult a kitűnő hangulatú munkához. E
kaláka olyan kovász lehet, amelyet Alszeg
másik csengettyűjének immár igencsak
esedékes javítását is kilátásba helyezheti.
(Az Enkány utcai harangláb ugyanis testvére ennek, a Csengettyű utca szádánál
épített, most megfiatalítottnak”.)
Vasárnapig parkosítják a rendbe tett harangláb kis terét, hogy csodájára járhasson
mindenki annak a kalákának, ami egyúttal
köszönet is mindazoknak, akik évtizedeken át rendet tartottak a csengettyű környékén.
Írta: Bajna György
Forrás: Hargita Népe
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Egy derékba tört mosolygós élet

Odafagyott az áldozat a gyilkos kapujába a téli éjszakában
Minél régebbi télre emlékezünk annál
nagyobb volt a hó, annál jobban roppantak, recsegtek a kertdeszkák a hidegtől, és
annál szebben havazott… Azon a napon
tényleg szépen havazott, előre kis pelyhekben pilinkézett, majd szitát cseréltek
odafenn és kezdte ontani hatalmas nagy
pelyhekben. Névnapozni gyűlt össze
hozzánk a rokonság apraja nagyja. Akkoriban még be kellet kergetni a házba
minket, mert ha nem, reggeltől estig kinn
voltunk.
Most is éppen így volt. Hó volt, energiánk volt és az ötlet is hamar elhangzott,
hogy csináljunk egy hóembert. Jól ragadt
a hó, lehetett gurítani a hóember alapját.
Sokan voltunk, birkóztunk a golyóbissal,
ami akkorára sikeredett, hogy alig tudtuk
helyére billenteni. Láttuk, hogy ahhoz,
hogy szép legyen, nagyon nagyra kell,
neveljük a hóemberünket. Módszeresen
kezdtük hát kihordani az asztalokat, padokat, foszni deszkát, és a hóember nőtt
és nőtt. A felnőttek is ráéreztek, hogy ide
már férfimunka kell, jöttek hát segíteni.
Akinek alacsonyabb volt az alkoholszintje, az magasabbra mászott, akinek magasabb volt, az csak drukkolt nekünk és
adta felfele a havat és a poharat.
Elkészült az óriás, ami három méternél
magasabb biztos volt, de nekünk az égig
ért. Szinte nagyobb ünneplésben volt

része, mint a névnapozónak. Mindenki
boldog volt, mi is, a felnőttek is, még a
hóember is mosolygott. De csak éjfélig,
ha mosolyoghatott, ugyanis akkortájt egy
fejszés ember derékba törte hóemberünk
mosolygós életét. Mint a hátfájós fatolvaj,
olyan méter magasságban kezdte bevágni
a hóemberünk derekát. Végül lesuppant
a hóember és elgurult a mosófazék a fejéről.
Reggel mintha tényleg gyilkosság történt
volna, akkora volt a felháborodás és a bánat. A fásszinben megkerestük a mosztoslapátnak félretett préselt lemezt és ráírtuk
nagy nyomtatott betűkkel: “Itt nyugszik,
egy hóember kit főbe vert egy rossz
ember”. Nappal őriztük, éjjel bevettük a
táblát. Kocsik, emberek, szekerek megálltak, olvasták, mosolyogtak volt, úgy tűnt
még keresztet is vetettek egy páran.
Közben tényleg igazi tél lett, jéggé dermedt már a hóember csutakja, de egy
este mintha azt súgta volna, meg szeretné
kérdezni a tettestől, hogy miért miért ,miért…? Mi megértettük óhaját, és ha recsegett, ropogott is hó a hidegtől, segítettünk
neki elindulni utolsó útjára. Próbáltuk
dróttal elvágni a földtől, de csak egy
darabig ment, előkerült a harcsafűrész
is, vágtunk, ékeltünk és nemsokára lakkozott, préselt lemezen útra készen volt a
csutak. Az volt csak a baj, hogy nem fért

be a kapun, de azt mondta hagyjuk, majd
ott megvárja reggelt. Hittünk neki, meg
nem is, de hogy nehogy elkóboroljon,
pár veder vízzel sok lapát hóval egy kis
fagyos kötést adtunk neki. Reggel volt
csak a baj, mert a kötésünk olyan jól sikerült, hogy nem mozdult sem a csutak,
sem a kapu, és a hóembergyilkos, aki
ki akart jönni rajta, az is megdermedt a
hóember fagyos szellemétől. Vágta most
már keresztbe, hosszába a fészivel és volt
névsorolvasás is a szentek közül, de senki
nem jött segíteni neki. Döngött a kapu, ha
nem talált a fészi, mint amikor a koporsóra dobják az utolsó rögöt. Mi vacogva
figyeltük a kerítés résein és remegtünk a
nevetéstől, az izgalomtól, a fagytól.
Az volt az érdekes, hogy senki sem szólt
utána semmit, hogy hová lett a hóember,
de a mosolya átragadhatott a felnőttekre
is, mert minta többen mosolyogtak volna, mikor találkoztak velünk. Nekem ez
amolyan cinkos mosolynak tűnt. Mátyás
megolvasztotta a havat, a jeget, megjött a
tavasz, megjött a nyár is, de évek múlva
is azon a helyen, ahol a hóemberünk csutakja volt, mintha magasabbra nőtt volna
a búza.
Írta Lukács Géza,
(Írásai online a napkelte.hu
oldalon követhetőek)

Épülő Gyergyószárhegy
Az Épülő Gyergyószárhegy a képviselő
testület kezdeményezésére jött létre, és
kommunikációs csatornaként működik a
lakosok és a képviselők között. A program célja, hogy közvetlenebb módon
tudjanak a képviselők a szárhegyi és güdüci lakosokhoz szólni, eljuttatni hozzuk
az információikat, és egy felületet biztosítsanak az embereknek, ahol kereshetik
őket nyugodtan. A kezdeményezés első
lépéseként meghirdettük a „Szólj bele, ne
gondold, hogy nem fontos!” programot,
melynek célja, őszintén meghallgatni
egymást, együtt ötletelni és megálmodni egy még szebb Gyergyószárhegyet.
Olyan ötleteket várunk, amik közös erőfeszítéssel, emberi összefogással, akár a
helyi költségvetés igénybevételével megvalósíthatóak. Lehet szó kalákákról, felújítási, kisebb beruházási munkálatokról,
ugyanakkor közösségépítő, javító szándé-
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kú újítások, kritikák megfogalmazásáról.
Ha sokan vagyunk, több mindent
meglátunk és többet is tudunk tenni
községünkért, és mi Szárhegyen sokan vagyunk, ezért össze is fogunk!
Az ötleteket 3 féle módon juttathatják el
hozzánk:
- az önkormányzat előterében lévő dobozba beletéve, névvel, elérhetőséggel
- a következő e-mail címre továbbítva:
epulokozossegunk@gmail.com

- a képviselő testület bármelyik tagjával
megosztva, majd írásban is megfogalmazva
Az Épülő Gyergyószárhegy egy folyamatosan bővülő kezdeményezés. Szegmensei mind az összefogást, az összetartozást
erősítik. Egy erősebb együttműködést tűztünk ki célul. A képviselők, a polgármesteri hivatal és a lakosok közös építkezését.
Írta: Fejér Kinga
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Sporteredmények

Véget ért a 2018-19-es Szárhegyi Kispályás Labdarúgó Bajnokság (2019.02.17.)
H
1
2
3
4
5
6
7

CSAPAT
Babilon
Laposvas
Ifi Bástya
Szikla Hause
Grünberg FC
Motorosok
Kispályások

LM
12
12
12
12
12
12
12

GY
10
8
8
6
4
2
0

D
1
1
1
1
0
3
1

V
1
3
3
5
8
7
11

Negyedik helyen végeztünk a megyei futsal bajnokságban (2019.02.24.)
Végső sorrend:
1. Székelykeresztúri Egyesülés
2. FK Székelyudvarhely U19
3. Inter Gyergyó U19
4. Bástya Sportklub Gyergyószárhegy
5. IPSE Székelyudvarhely
6. Korondi Ifjúság
Felnőtt labdarúgó megyei bajnokság - IV. liga
XIII. forduló (2019.03.17)
Csíkszentsimoni Szefite SE – Szárhegyi Bástya SK
5–1(3–0)
Gólszerzőnk: Ráduly Barna
XIV. Forduló (2019.03.23)
Szárhegyi Bástya SK – Balánbányai Bányász SE
4–2(4–1)
Gólszerzőink: Oláh Roland 2, Benkes Tihamér, Len Attila
Play out – I. forduló (2019.03.30)
Szárhegyi Bástya SK – Csicsói Ezüstfenyő SE
1-2(1–1)
Gólszerzőnk: Gáspár Ernő

RG
75
77
71
60
34
43
50

KG
36
38
35
47
73
65
116

GK
39
39
36
13
-39
-22
-66

PT
31
25
25
19
12
9
1

Románia Kupa II. forduló
Csíkszentdomokosi SE – Szárhegyi Bástya SK
3 -1 ( 3 – 0 )
Gólszerzőnk: Len Attila
Play out – II. forduló (2019.04.14)
Csíkszentgyörgyi Fiság SE – Szárhegyi Bástya SK
2–3(1–1)
Gólszerzőink: Szász Arnold, Len Attila 2
Nemzetközi jégkorongtornán diadalmaskodtak a
szárhegyi jégkorongozók (2019.03.30-31)
Csoportmérkőzések
Székelyföldi Öregfiúk (Bástya SK) - SHC Landshut (Német o.) 5-0
Székelyföldi Öregfiúk (Bástya SK) - Piraten Dingolfing
(Német o.) 5-2
Székelyföldi Öregfiúk (Bástya SK) - Mad Dogs Tölz (Német o.) 5-2
Döntő
Székelyföldi Öregfiúk (Bástya SK) - Phantoms Regensburg (Német o.) 2-1
Gratulálunk a csapatnak, legfőképp a szárhegyi játékosoknak,
akik a következők voltak: Becze Árpád, Györffy Gábor, Csergő László, Len Attila, Csergő Csongor, Sajgó Zsolt, Ördög
Tihamér, Jánosi Róbert.

Utánpótlás labdarúgó megyei bajnokságok
2008-as korosztály
Mérkőzés
Szárhegyi Bástya SK - Gyergyószentmiklósi Jövő 1
Szépvizi MÜ - Szárhegyi Bástya SK

Forduló
11
12

Dátum
2019-03-23
2019-03-23

Eredménye
10-4
0-3

Balánbányai Bányász - Szárhegyi Bástya SK

13

2019-03-30

5-4

Csíkszeredai FK - Szárhegyi Bástya SK

14

2019-03-30

12-1

Gyergyószárhegyi Közlöny - I. évfolyam 1. szám | 2019. május
GYERGYOSZARHEGY kozlony I 01.indd 5

5
10/05/2019 12:02:10

2009-es korosztály
Mérkőzés

Forduló

Dátum

Eredménye

Szárhegyi Bástya SK – Baróti VSK

11

2019-03-02

1-10

Gyergyószentmiklósi Elit SE - Szárhegyi Bástya SK
Szárhegyi Bástya SK – Szentsimoni Szefite SE
Maroshévízi Pro Muresul - Szárhegyi Bástya SK

12
13
14

2019-03-02
2019-03-09
2019-03-09

9-2
0-10
5-0

Szárhegyi Bástya SK - FK Csikszereda 2

16

2019-03-16

0-6

FK Csikszereda 1 - Szárhegyi Bástya SK

17

2019-04-06

23-0

Szárhegyi Bástya SK – Domokosi SE

18

2019-04-06

0-5

Ezüstérmes csapatunk a Gyergyó Vidéki Asztalitenisz Bajnokságban
1.

Újfalvi Katorzsa

21

17

3

1

136-74

54

2.

Szárhegyi Bástya SK

21

15

5

1

137-73

50

3.

Ditrói Tudomány

21

12

5

4

119-91

41

4.

Salamási Demarco

21

11

4

6

135-75

37

5.

Csomafalvi Délhegy

21

9

4

8

115-95

31

6.

Csomafalvi Délhegy Junior

21

6

1

14

80-130

19

7.

Újfalvi Katorzsa Junior

21

2

1

18

66-144

7

8.

Gyergyószentmiklósi Zolitop

21

0

1

20

52-158

1

Közelgő események:
Május 16., 19:00: Fölszállott a páva
(Kultúrpalota)
Május 18.: Borsos András Emléktorna
(Sportcsarnok)
Május 19.: Elsőáldozás
Június 4., 19:00: Barozda koncert
(Kultúrpalota)
Június 5.: vendégház szentelés, Csaba
testvér szentmiséje, a Roll együttes és
Bourdon Vaskala koncertje a Tatárdombi
emlékműnél, valamint a Kájoni János
Gyermekotthon udvarán.
Június 6.: Gyalog zarándok csoport indulása Csíksomlyóra
Június 11.: Kicsi pünkösdi búcsú
(Ferences templom, kültéri oltár)
Június 14.: Iskolai évzáró ünnep
Kultúrpalota)
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Rövid hírek:
Néptánctalálkozón a szárhegyi gyerekek

Fehérvasárnap, búzaszentelés napján került megrendezésre Gyergyóremetén a Gyergyóvidéki Ifjúsági Néptánctalálkozó, melyre a szárhegyi néptáncosok is meghívást kaptak.
Meghívásuknak eleget is tett 2 csoport. Több mint 30 gyerek állhatott színpadra és mutathatta be, hogy milyen gyümölcsöt termett ebben az esetben „ a két lábuk” munkája.
A gyerekek remekül érzeték magukat a színpadon és teljesítették a rájuk kimért feladatot. Büszkék vagyunk rájuk. Köszönet
az oktatóknak és a szülőknek, akik előkészítették a fehér, frissen
vasalt népviseletet a táncoslábú gyerekek számára.
Simó Andrea

Kájoni János emlékév

Kájoni János ferences pap, a híres polihisztor, író, zeneszerző,
zongoraépítő és nyomdaalapító, tartományfőnök.
Szárhegynek is kiemelt szerepe volt Kájoni János életében, hiszen
a szárhegyi ferences kolostorban is volt házfőnök, és itt is halt
meg 1687-ben, a kolostor földjében van eltemetve. Ezért mi is
bekapcsolódunk a Hargita Megyei Kulturális Központ kezdeményezésébe és részt veszünk a Kájoni emlékév színesítésében helyi eseményekkel, és a megyei rendezvények népszerűsítésével.
A Hargita Megyei Kulturális Központ kezdeményezésére, Hargita megyei kulturális intézményekkel, egyesületekkel, csoportokkal és önkormányzatokkal összefogva, Kájoni
János születésének 390. évfordulója alkalmából egy olyan
emlékév kezdődik, melynek célja fokozottabb figyelmet irányítani Kájoni munkásságára. Olyan közösségi és kulturális
események zajlanak az év folyamán, mint kiállítások, szakmai
konferencia, koncertek, diákoknak vetélkedők, előadások, filmvetítések, gyógynövénynap, interaktív foglalkozás gyerekeknek.
A Kájoni emlékévre készülve tanácskozást tartottunk a polgármesteri hivatalban mindazokkal, akik Szárhegy kulturális
életében kiemelkedő szerepet vállalnak. Az év során több helyszínen, több féle módon és formában fogunk tisztelegni Kájoni
János emlékének. Ugyanakkor célunk a figyelemfelkeltés és
tudatosítás is, nemcsak az idelátogatók, de a helyiek számára is, hiszen sokszor a hétköznapok egyhangúságában feledésbe merül Kájoni személye, Szárhegyhez fűződő viszonya.
A téma kapcsán megszervezésre kerülő rendezvényeket folyamatosan hirdetni fogjuk. A közös munkában résztvevő intézmények
és magánszemélyek: Kájoni János Kórus; Ferencrendi kolostor;
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ; Láthatatlan
Oskola; Gyergyószárhegy Önkormányzata; Kájoni János Gyermekotthon; Bethlen Gábor Ált. Iskola; ifj. Csibi András zenetanár
Az eddig szervezett rendezvények e téma köré: Ambrus Levente
előadása Kájoni János alakja és hatása címmel, melyet a „Láthatatlan Oskola” rendezvénysorozat keretén belül tartott.
Simó Andrea

Virágvasárnap Szárhegyen

Felemelő érzés volt, hogy zsúfolásig megtelt újra a plébániatemplom. Az ünnepi barkaszentelés, illetve körmenet után

elhangzott a Passió a Kájoni János Kórus tolmácsolásában,
majd ezt követően Nagy László plébános úr megáldotta a Rózsafűzér Társulat által adományozott új, liturgikus edényeket.
A szentmise után keresztszentelésre került sor. A főtéren
levő, Páll Ádám és Borsos Ágnes által felújított feszületet, illetve a hivatalra újonnan felhelyezett kis keresztet áldotta meg a plébánosunk. Az utóbbi kis feszület Szabó József (Tégla u.) és Deák Tibor képviselő közös ajándéka.
Az ünnepet egy fotókiállítás megtekintésével zártuk, ugyanis a frissen felújított polgármesteri hivatal belső falait immáron újra díszítik a Gyergyói Fotóklub csodálatos munkái.
Köszönet mindenkinek az adományokért, de leginkább az
összefogásért!
Danguly Ervin

Húsvéti pirkadat

Hófehér terítőkkel letakart kosarak kanyarokat írtak a templom hegyén. A tömjénillat, ima és találkozás ereje Szárhegyen. Újra részesei lehettünk a hagyományos ételszentelésnek. A tavaly érkezett plébános, Nagy László első ígéretei
között volt e hagyomány visszaállítása, sőt még szebbé tétele.
Több évtizede, hogy megszűnt Szárhegyen a hagyományos
húsvéti ételszentelés. A visszaemlékezések szerint, Erdélyben
egyedi módon, itt a szabadtérben, vagyis a plébániatemplom fele felvezető úton tartották a ún. kókonyaszentelést. A
kókonya lényegében az a fonott kalácshoz hasonló kenyér,
melyet húsvétra sütnek a háziasszonyok. Az idő folyamán az
ételszentelés alkalmával az egész kosár tartalmát kókonyának kezdték nevezni és ez a mai napig így él a köztudatban
Gyergyószárhegyen. A kilencvenes évekből származó videóanyagok, Duna TV-és kisfilmek is bizonyítják, hogy Gyergyószárhegyen valóban sokan csodájára jártak e gyönyörű
látványnak.
Danguly Ervin

Pályázatot nyert a Szárhegyi Községi
Könyvtár

A romániai Progress Alapítványon keresztül nyert pályázatot
több hargita megyei településsel együtt a szárhegyi könyvtár
is, a projekt a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár koordinálásával valósult meg. 150 euró értékben kapott könyvtámogatást ezáltal a közösség, ugyanakkor a féléves program
része a gyerekek bevonása kisebb feladatokba, kísérletekbe,
melyek által a tudományt, természetet és matematikát hivatottak a kicsikkel barátságos, közéleti módon megszerettetni.
A könyvtárban folyamatosan folynak az események Bartis
Edit könyvtáros vezetésével. Az eddigi foglalkozások során
többek között szó volt az egészséges ételekről és táplálkozásról; képzeletben más kontinensre utaztak, ahol a macskafajtákkal ismerkedtek meg; és betekintettek az időjárás, a légkör
és az ózon réteg rejtelmeibe is. Olyan rendhagyó foglalkozásokon is részt vehettek a gyerekek, mint az Ambrus méhészet
meglátogatása, „decoupage” vagyis szalvéta technikával díszített húsvéti tojások készítése, és természetesen az ünnepre
való hangolódás sem maradt el, amikor március 15–re készültek közösen a könyvtárban.
Fejér Kinga
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Warrior Cup torna

Gratulálunk a szárhegyi jégkorongozóknak és barátaiknak, akik
március végén részt vettek a németországi Warrior Cup tornán,
ahol az első hely mellett a Fair Play díjat, a legjobb csatár (Len
Attila) és legjobb kapus (Csergő Csongor) díjat is megszerezték.
A csapat 8 Bástya SK-s sportolóból és 3 másik játékosból állt.
Mindenkinek gratulálunk a teljesítményhez! Külön köszöntjük a
szárhegyi játékosoknak, akik a következők voltak: Becze Árpád,
Györffy Gábor, Csergő László, Len Attila, Csergő Csongor, Sajgó Zsolt, Ördög Tihamér, Jánosi Róbert.
Györffy Zsolt

Életfa-díjban részesült Szárhegy

A Székely Fair-play Bizottság 22 ÉLETFA-DÍJ-ban részesítette
Gyergyószárhegy Községet.
Jelképesen 22 db. tuját adományozott községünknek elismerésként a testnevelés minőségének és a sportkultúra megőrzésére
tett erőfeszítésért. Ezzel köszönetet mondva az oktatói közösségnek, tanároknak és edzőknek, vezetőségnek, tegnapi és mai
sportolóknak, versenyzőknek.
Köszönjük szépen az adományt a Székely Fair-play Bizottságnak és Dr. Balázs Sándor elnök úrnak. A tujákat a nagy labdarúgópálya bejáratánál ültettük el.

Köszönjük azoknak a személyeknek, akik ezt az elismerést kiérdemelték Szárhegynek, akik tettek és tesznek minden nap azért,
hogy a fiatal sportolók szakmai támogatást kapjanak itthon és segítséget, hogy érvényesüljenek felnőttként is!
Györffy Zsolt

A Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat káresetei:
2019.05.02.- Egy gazdasági épület égett Güdücön
2019.04.08.- Behatolás egy lakásba
2019.04.06.- Egy lakóház tetőzete égett Gyergyószárhegyen
2019.04.01.- Két lakóház tetőzete égett Gyergyószentmiklóson
2019.03.19.- Veszélyes kéménytűz
2019.02.05.- Három melléképület égett Gyergyóditróban
2019.01.02.- Hétvégi ház égett Gyergyószentmiklóson a 4-es km-nél
Kérés
Gyergyószárhegy Önkormányzatának meg kell
tennie a szükséges lépéseket, hogy megakadályozza a talaj további szennyezettségét.
A szennyvíz hálózatra való csatlakozás mindenkinek saját felelőssége és kötelező, melyet előír a vízellátási és csatornázási
szolgáltatásról szóló 241/2006–os törvény 31-es bekezdésének
14. pontja. Aki ezt elmulasztja a Környezetvédelmi Rendészet
büntetést fog kiróni rá, melynek értéke 2000-4000 lej között van.
Azokon a szakaszokon, ahol már megtörtént a rendszer kiépítése, kötelező a háztartásoknak minél hamarabb rácsatPolgármesteri hivatal:
0266 352 691
Polgárőrség:
0735 785 607
Katasztrófaelhárítás:
0728 319 277

0728 319 277

lakozni. Ott, ahol még folyamatban van, a munkálatok
befejezését követő 60 napon belül kötelező ezt megtenni.
A csatlakozási szándékot a polgármesteri hivatalban kell jelezni, mivel a bekötést csak engedéllyel rendelkező cég végezheti.
Kérjük, aki még nem tette meg, csatlakozzon a szennyvízhálózatra haladéktalanul!

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

Köszönjük a megértését!
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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