beli tűzoltóságok képviselői, Magyarországról Ajak, Nagybajom, Miskolc
tűzoltóságainak képviselői, a szárhegyi
veterán tűzoltók, Nagy László plébános és Györffy Gábor alpolgármester.
A köszöntőbeszédek és az áldás után a
Szárhegyi Önkéntes Tűzoltóság vezetősége emlékérmeket és plaketteket adott
át a veterán tűzoltóknak, a támogatóknak és azoknak a személyeknek, akik
segítettek a múzeum létrehozásában.
A XI. Szárhegyi Tűzoltó Napja támogatásáért és a Tűzoltó Múzeum épületének felújításáért köszönetet mondunk
a Gyergyószárhegyi Polgármesteri Hivatalnak.
A múzeum látogatásának igényét, kérjük, jelezzék a Polgármesteri Hivatal

SPORT

Hargita megyei labdarúgó bajnokság (IV. Liga)
Eredményeink:
II. forduló
Szárhegyi Bástya SK Csíkszentdomokosi SE
3 – 2 (1 – 1)
Gólszerzőnk: Len Attila 3
III. forduló
Gyimesbükki SE - Szárhegyi Bástya SK
3 – 5 (1 – 2)
Gólszerzőink: Len Attila
2, Nagy Dénes 2, Ráduly
Barna
IV. forduló
Szárhegyi Bástya SK –
Szépvízi MÜ SE
5–1(3–0)

titkárságán vagy Györffy Zsolt tűzoltóparancsnoknál a 0728319277-es telefonszámon.
X. Szent Flórián Tűzoltó Tábor
Ebben az évben a Szárhegyi Tűzoltóság
volt a házigazdája a Szent Flórián Tűzoltó Tábornak. A tizedik alkalommal
megszervezett tábor helyszíne ugyanaz
volt, mint az első táboré, ahonnan elindult ez a sorozat, vagyis Güdüc. A minden évben megszervezésre került tábor
kerek évfordulóhoz érkezett, és ennek
tiszteletére igyekeztünk olyan programokat szervezni, amelyek emlékeztetnek a kezdetekre. A szárhegyi, ajaki és
nagybajomi tűzoltók részvételével zajlott táborban megtartottuk a már hagyo-

Gólszerzőink: Gáspár Ernő VIII. forduló
2, Benkes Tihamér, Györffy
Szárhegyi Bástya SK –
Dávid, Oláh Roland
Csíkszentsimoni FC
1–1(1–0)
V. forduló
Gólszerzőnk: Len Kristóf
Csíkszentgyörgyi Fiság
SE - Szárhegyi Bástya SK IX. forduló
Csicsói Ezüstfenyő SE –
4 -1 ( 1 – 1 )
Szárhegyi Bástya SK
Gólszerzőnk: Benkes Ti3–1(2–0)
hamér
Gólszerzőnk: Molnár ArVI. forduló
nold
Szárhegyi Bástya SK –
Maroshévízi Pro Mures
Gyergyói Körzeti AsztaSK
litenisz Bajnokság 20192020
0–1(0–0)
I.
forduló
VII. forduló
Szárhegyi Bástya SK Balánbányai Bányász SE Gyergyószentmiklósi Ifik
7-3
– Szárhegyi Bástya SK
Csapatunk összetétele:
2–1(1–0)
Oláh Ignác, Ambrus ArGólszerzőnk: Bartis Barna nold, Czimbalmos Gyula

mányossá vált „Táskai Árpád” csűrök
emlékmérkőzést, meglátogattuk a Gyimesközéploki Tűzoltóságot, a Sky-Gyimes bobpályát, gyalogtúrát szerveztünk
az Egyes-kőhöz, valamint a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt tartalmas elsősegély oktatást és gyakorlatot tartott.
A közösen töltött három napot tartalmas
programokkal tudtuk kitölteni, és sikerült
a három tűzoltóság tűzoltóinak a baráti
és szakmai kapcsolatát tovább mélyíteni.
Köszönetet mondunk a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-nek, a Gyergyószárhegyi Polgármesteri Hivatalnak és Gáspár
Ernőnek a támogatásért.
Szerk. Györffy Zsolt

Labdarúgó Bástya Kupa
Október 11-én a szárhegyi sportcsarnokban sor került a labdarúgó Bástya Kupára, melyre hat csapat volt hivatalos. Az
U15-ös korosztály számára szervezett tornán részt vett Újfalu, Tekerőpatak, Ditró,
Remete, Szárhegy U15 és Szárhegy U12
csapatai. A bajnokság előtt átadásra került az a harminc felszerelés, amit a Bástya Sportklub vásárolt a Hargita Megyei
Tanács támogatásával. A vásárolt felszerelések értéke 3125 lej volt, melyhez a
megyei tanács 2500 lejjel járult hozzá.
A bajnokságot végül az újfalvi csapat nyerte a szárhegyi U15-ös csapatot megelőzve.
A Bástya Sportklub vezetősége köszönetet
mond Hargita Megye Tanácsának, Gyergyószárhegy Község Önkormányzatának,
a Graphexpert KFT-nek a támogatásért,
illetve Korpos Lajos és Molnár Arnold
testnevelő tanároknak a munkájukért.
Szerk. Györffy Zsolt

Néptánc oktatás

Szeptembertől újra kezdetét vette a néptánc oktatás Szárhegyen. A táncot és éneket oktató tanárok változatlanul
Korpos Zsuzsa és Rigmányi Lajos, akik már tavaly is bizonyították rátermettségüket, a tanítás és hagyományápolás iránti elhivatottságukat, és könnyedén elnyerték a gyerekek szeretetét. A programban közel 100 szárhegyi
gyerek vesz részt, emellett egy felnőtt csoport is működik.
A néptánc oktatás anyagi támogatásához a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél nyert pályázat is nagyban hozzájárul, melyet a szárhegyi Bethlen Gábor Alapítványon keresztül pályázott meg az iskola. Köszönjük a támogatást!

A Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat káresetei:
16/19.09.2019 - Lakóház tűz Szárhegyen a Tégla utcában
17/20.10.2019 - Biztosíték tábla és villanyvezeték gyúlt meg Szárhegyen
18/22.10.2019 - Veszélyes kéménytűz a Nemesek utcában
Felelős kiadó: Gyergyószárhegy Község
Polgármesteri Hivatala
Felelős szerkesztő: Fejér Kinga – kommunikációs tanácsadó,
fkfejerkinga@gmail.com

0728 319 277

Gyergyószárhegy Község, Gyergyószárhegy, 702 szám.
e-mail: primaria.lazarea@yahoo.com
www.lazarea.ro

GYERGYÓSZÁRHEGYI KÖZLÖNY
Gyergyószárhegy Község Polgármesteri Hivatalának tájékoztató havilapja
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Regruta Ünnep
A
tizennyolcéveseket
ünnepeltük október 20-án Szárhegyen. Lóháton és szekéren, énekszóval, muzsikusok kíséretével töltöttük meg
élettel a vasárnap délutáni, nyugodt utcákat.
A fiatalok életének egy emlékezetes, sorsdöntő időszaka a nagykorúvá válás. Ennek próbálunk mi is részesei lenni azáltal,
hogy minden évben megszervezzük a
Regruta Ünnepet. Az ünnepségnek fontos része a felkészülési időszak is, amikor
mindamellett, hogy próbálunk csapattá,
közös értékeket valló közösséggé formálódni, a fiatalokat próbáljuk közelebb
hozni az őseinkhez, múltunkhoz honismereti és helytörténeti előadások által.
Az ünnepi szentmisén Danguly Ervin
polgármester köszöntötte a regrutákat. Ő
is azt kívánta nekik, hogy ismerjék meg
minél jobban múltjukat és őseiket, és
próbáljanak ők is ez szerint élni a keresztény és magyar nemzeti identitás útján.

Verőfényes, ragyogó napunk volt, így sikerült nagyon sok helyre eljutnunk. Köszönjük a szülőknek a hozzáállását, hogy
szívesen fogadtak minket. Ugyanakkor a
fogatosoknak és a zenészeknek is, hogy
egész nap kísértek minket. Külön köszönjük a kis muzsikusoknak, hogy lelkesedésükkel emelték az ünnep hangulatát, szeretettel várjuk őket a többi rendezvényre is.

És természetesen a regrutáknak is köszönjük a részvételt, és kívánunk nekik sikereket. Várjuk vissza őket a helyi közösségbe felnőttként is, hiszen
számítunk a felelősségteljes, aktívan
közösségi szerepet vállaló fiatalokra.
Köszönjük!
Fejér Kinga

Köszönetnyilvánítás – XIII. Híres
Szárhegyi Káposztavásár és Fesztivál
Úgy gondoljuk, hogy sikeresnek mondhatjuk az idei, tizenharmadik alkalommal
megrendezett Híres Szárhegyi Káposztavásárt és Fesztivált. Mi nagyon jól éreztük
magunkat, és reméljük, hogy ugyanígy
éreztek Önök is, szárhegyiek és vendégek,
meghívottak és a környékről idelátogatók is.
Őszintén köszönjük mindazoknak, akik
segítettek, támogatták a rendezvény megszervezését akár fizikai vagy anyagi segítséggel, akár bátorítással, néhány jó szóval.
Minden rendezvény után elmondjuk, hogy
nem tudjuk eléggé megköszönni azt a sok
segítséget, amit kapunk a háttérmunkák
elvégzésében. Ezért most is kiemelten szeretnénk megköszönni az összes szervező
nevében az Önkéntes Tűzoltók és a Polgárőrök segítségét, akik napokon keresztül építettek, majd bontottak a rendezvény
helyszínén, és nekik köszönhetjük a gördülékeny és problémamentes lebonyolítást is.
Ugyanakkor a társszervezők szerepét is
szeretnénk kiemelni, hiszen a Torzsások
Turisztikai és Kulturális Egyesületének a
tapasztalata, a hagyományok megőrzésére
irányuló törekvései nélkül nem lett volna az
igazi idén sem a káposztafesztivál. Külön
köszönjük vezetőjüknek, Nagy Ildikónak,

Szárhegy főtere a Bagossy Brothers Company koncert alatt

a segítséget a hagyományőrző vásár és
bál megszervezésében, Csergő Tibornak
pedig azt, hogy garantálja minden évben
a káposztafőző verseny színvonalát kitűnő szervezési munkájának köszönhetően.
A rendezvény megszervezésében még
szerepet vállalt a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ, akik szintén színesítették a programkínálatot. És
pályázaton keresztül Hargita Megye Tanácsa, valamint a Bethlen Gábor Alapítvány is nagyban hozzájárult a rendezvény
anyagi feltételeinek a megteremtéséhez.
Nagyon sok mindenkinek köszönjük még
a részvételt: a testvértelepülések képvise-

lőinek, a zsűri tagjainak, a regrutáknak, a
fogatosoknak és főzőcsapatoknak, a nótaénekeseknek, az iskolának és Molnár Csilla tanítónőnek - a teljesség igénye nélkül.
Örülünk neki, hogy évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a fesztivál iránt, reméljük, hogy ez nem csak a programoknak és
meghívott fellépőknek köszönhető, hanem
a levédett szárhegyi káposzta népszerűségének, a neki szóló egyre nagyobb érdeklődésnek is, hiszen, aki megkóstolta, tudja,
hogy méltán híres, utánozhatatlanul finom.
Minden jót kívánunk, és „egy szót se (a
következő) káposztavágásig”!
A szervezők nevében, Fejér Kinga

Értékes, új könyvek a községi könyvtárban
Örömmel adom tudtára az olvasni szerető szárhegyieknek, gyerekeknek és felnőtteknek, hogy nagyon sok értékes új
könyvvel gazdagodott a községi könyvtár. Ebben az évben 5000,00 lej értékben,
szám szerint 141 kötetet vásároltunk, ezzel kedveskedünk olvasóinknak, hogy
a hosszú téli estéken legyen kellemes és
hasznos elfoglaltságuk, időtöltésük.
Aki a könyvet szereti, rossz ember nem
lehet, alakíthatnánk át az ismert közmondást. A könyv a legjobb barátunk,

soha nem hagy cserben, mindig kéznél
van, elkísér szomorú és vidám napokon
egyaránt.
Köszönet és elismerés Danguly Ervin
polgármester úrnak, a képviselőtestületi
tagoknak, valamint a polgármesteri hivatal könyvelőnőjének, akik egyöntetűen kultúra párti emberek, és támogatták
a könyvek vásárlására benyújtott költségvetési tervezetemet!
Bartis Edit, községi könyvtáros

Rövid hírek
1.
Korcsolyákat kapott ajándékba
a Bástya Sportklub - kölcsönözési lehetőséget biztosítanak
A Budapesti Sportszolgáltató Központ
Közhasznú Nonprofit Kft. a Bástya Sportklubnak adományozott 166 pár korcsolyát.
Az adományozás György Jenő (Budapest)
és Danguly Ervin polgármester közreműködésével jött létre. Köszönjük szépen a
nagylelkű adományt, hasznát fogjuk venni,
hiszen hamarosan a szárhegyi gyerekek is
„korisuliba” fognak járni Gyergyószentmiklósra, melynek pontos programját a
tanítók közlik majd a szülőkkel.

A korcsolyák különböző méretekben,
26-tól 43-as méretig érhetőek el.
A kölcsönzések lebonyolításával Molnár
Arnold testnevelő tanár van megbízva,
akitől csütörtök délutánonként 16 és 17
óra között lehet átvenni a korcsolyákat
a sportcsarnokban. Telefonon elérhető a
0751 897 502-es telefonszámon.
A korcsolyák bérlése díjmentes, csak
személyazonossági igazolvány szükséges hozzá.
Mindenkinek jó korcsolyázást kívánunk!

2.
Szárhegy is csatlakozott az őrtűz gyújtáshoz
Őrtüzek
lobbantak
fel
Székelyföld-szerte
október
27-én,
a
Székely
Autonómia
Napján.
Szárhegy is csatlakozott a Székely
Nemzeti Tanács kezdeményezéséhez,
a már hagyományossá vált őrtűz gyújtáshoz. Nem csak Székelyföldön, de
az egész Kárpát-medencében gyújtottak őrtüzeket ezen a vasárnapon,
hogy kifejezzék szolidaritásukat a szé-

kelység autonómia törekvései iránt.
A tüzek meggyújtására egységesen, minden település 17:30-kor került sor, Szárhegyen a Szármány-hegy és Kerekerdő
közötti tisztáson állították fel a tábortüzet.
A
tábortűzhöz
szükséges
faanyagot az Iker Kft.-nek, Barabás Zoltánnak köszönjük.
Az esemény megszervezését, a faanyag
kiszállítását és a tábortűz összerakását
pedig Fejér Botondnak, Bartis Barnának
és Ferencz Zoltánnak!		

3.
Napközi otthont építenek a
központi Bethlen Gábor Ált. Iskola
udvarán
Elkezdődött a napközi otthon építése: Az
épület teljes kivitelezési értéke két és fél
millió új lej, melyből egy millió lejt biztosít a román kormány. A támogatási szerződés létrejöttét köszönjük Barti Tihamér

alelnök úrnak. A különbözet egyelőre az
önrészünket terheli, de ígéretet kaptunk,
az alelnök úrtól, hogy továbbra is gondját
viseli ennek a fontos közösségi ügynek.
Köszönet a tervezőknek, a helyi képviselő testületnek és természetesen a kollégáknak, akik előkészítették a projektet.
Reméljük, Szárhegy egyre szebb lesz!

4.
Ferencz Egon a gyulafehérvári
papjelöltek között
A harmadéves kispapokat felvették a
papjelöltek sorába (vagyis beöltöztették
reverendába) Gyulafehérváron, köztük a szárhegyi Ferencz Egon kispapot.

Az ünnepi szentmisét 2019. október 27én, vasárnap, délelőtt 11 órakor Jakubinyi
György érsek a központi papsággal együtt
mutatta be a székesegyházban.
Isten áldja őket!
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5.
Könyvbemutató: András Ignác – Őrzők a keleti gyepűn
A X. Székelyföld Napok programsorozat
egyik célkitűzése a helyi értékek megmutatása. Így ennek keretében Hargita megye
több településén tartottak különböző előadásokat a Kájoni János Megyei Könyvtár és a helyi könyvtárak szervezésében.
Október 16-án Szárhegy is helyet adott a
kezdeményezésnek, miszerint szakemberek tartanak előadásokat, akik saját településeik értékeit, hagyományait mutatják be.
Köszönjük szépen András Ignác kászoni helytörténész és néprajzi írónak, hogy
Szárhegyre is ellátogatott az „Őrzők a keleti gyepűn” című könyvét bemutatni. Az
előadás rendkívül izgalmas és tartalmas
volt, mindenki sajnálhatja, hogy lemaradt
róla, főként, aki érdeklődik a történelem
és honismeret iránt. Köszönjük a baráti,
remek hangulatú előadást!
6.
Láthatatlan Oskola: Szent
Ferencz útján
Október 4-én, pénteken, értékes tudással
gazdagodtak mindazok, akik részt vettek
a Láthatatlan Oskola idei tanévének első
előadásánagyergyószárhegyiCika-teremben.
Hiszen P. Laczó-Dávid Anaklét OFM
a ferencességről tartott előadást, annak
szárhegyi vonatkozásairól, környezetükre
kifejtett hatásukról, múltjukról és jelenükről. Az előadással természetesen P. Kájoni
János emléke előtt is tisztelegtünk, a születésének 390. évfordulóját ünneplő emlékév rendezvényeihez csatlakozva.

7.
Szárhegyi diáklány képviselte
Erdélyt a Kárpát-medencei mesegálán
Szívből gratulálunk Ferencz Ilkának a
gyergyószárhegyi Felső Népiskola IV.
osztályos diákjának, hogy tehetségének
és kitartásának köszönhetően nem csak
Szárhegyet, de az egész Erdély régiót
képviselte az Elek Apó Kútja elnevezésű Kárpát-medencei Mesegálán. Három
helyszínen zajlott a gála, Válaszúton, Kolozsváron és Budapesten. Ilka büszkén
vitte magával Szárhegy zászlaját, aminek nagyon örülünk, és külön köszönjük.
Még egyszer gratulálunk, és kívánunk
további sikereket Ilkának és az őt felkészítő és kísérő tanítónőnek, Ádám Erzsébetnek is!
8.
Szárhegyi siker a Vecsési Káposztafesztiválon
A XIX. Vecsési Káposztafesztiválon nem csak mi, de a zsűri tagjai
is úgy gondolták, hogy valóban a
szárhegyi káposzta a legfinomabb.
Az előkészületek (a káposzta savanyítása) és a helyszínen tett erőfeszítés az igazi itthoni töltött káposzta elkészítésére meghozta a
várt eredményt, hiszen első helyezettek lettünk a főzőversenyen.
Köszönjük az egész csapatnak, akik
részt vettek az eseményen, a polgármesteri hivatal munkatársainak,
vecsési és itthoni barátoknak, és azoknak a Magyarországon élő szárhegyieknek, akik velünk töltötték a hétvé-

Gyerektűzoltó nap
Pénteken, szeptember 20-án került megszervezésre a Bethlen Gábor Alapkezelő
ZRT támogatásával a szárhegyi Gyerektűzoltó Nap. A tűzoltó napon közel 60
szárhegyi gyerek vett részt külön elméleti
és külön gyakorlati foglalkozásokon. Az
elméleti részen játékosan ismerkedtek a
tűzoltó szakmával és az alapvető tűzvédelmi tudnivalókkal. Gyerekeknek készült filmecskékkel, beszélgetéssekkel és
kifestőkkel, illetve teszt lapokkal próbáltuk bevezetni őket a hivatás rejtelmeibe.
Ezek után a gyakorlati foglalkozáson élesbe is kipróbálhatták a tűzoltó eszközöket
és járműveket. A foglalkozás végén minden gyerek emlékéremben és oklevélben
részesült elismerésül a gyerektűzoltó napon való részvételért. A foglakozásokon
segítettek a szárhegyi tűzoltók mellett a
miskolci, ajaki és nagybajomi tűzoltók.
Az első alkalommal meghirdetett
tűzoltó verspályázatra 14 vers érkezett be, melyeket egy kiadványba összegyűjtve tettük nyilvánossá.
Köszönetet mondunk a segítségeknek,
a Gyergyószárhegyi Polgármesteri Hi-

gét, és segítettek nekünk mindenben.
Örülünk, hogy sikerült sok emberrel megismertetnünk a híres szárhegyi káposztát, ezáltal is növelve
úgy a káposzta, mint a település
ismeretségét és nyílván népszerűségét. Gratulálunk a főző csapatnak!
Kellemes hétvége volt, sok új baráti kapcsolatot kötöttünk. Reméljük,
sok ilyenben lesz még részünk!
Rovatszerkesztő: Fejér Kinga

XI. Szárhegyi Tűzoltó Nap
vatalnak és a Bethlen Gábor Alapkezelő
ZRT-nek a támogatásért.
Helyezések:
Óvoda: I. hely Rácz Nándor- László
Előkészítő osztály: I. hely Rácz RenátaGabriella
Különdíj Előkészítő osztály
III. Osztály: I. hely Csergő Alex- Barna
II. hely Biró Nimród

Ebben az évben tizenegyedik alkalommal
került megszervezésre a Szárhegyi Tűzoltók Napja. Ezúttal nem a versenyzésen
volt a fő hangsúly, hanem a múltidézésen,
mert sikerült megvalósítanunk régi nagy
álmunkat, és elkészült a Szárhegyi Tűzoltó Múzeum. A régi tűzoltó szertár épületét sikerült felújítani a Polgármesteri
Hivatal segítségével, az önkéntes tűzoltóink segítségével sikerült összegyűjteni és
berendezni a régi tűzoltó eszközökkel.
A megnyitón jelen voltak a környék

IV. Osztály: I. hely Ferencz Hanna- Rebeka
II. hely Ferencz Ilka
III. hely Molnár Boglár
Különdíj: Hompoth Panna, Koszti
Zsanett, László Andrea, Bartalis Zsanett
VI. Osztály: I. hely Lőrincz Eszter
II. hely Nagy Tímea
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