Gyergyószárhegyi Közlöny
Gyergyószárhegy Község Polgármesteri Hivatalának tájékoztató havilapja
I. évfolyam, 5. szám 2019 szeptember.

Kanalizálás és vízvezetés Szárhegyen
Járva-kelve a faluban, emberekkel beszélgetve, az a
tapasztalat, hogy még mindig akadnak félreértések
ebben a témában. Ezek kiküszöbölése érdekében
most, itt az újság hasábjain is, készséggel adunk információt az említett témáról a teljesség igénye nélkül.
A csatornahálózat kiépítése a régiónkban mindenekelőtt
természetesen egy szennyvíztisztító rendszer kiépítésével kezdődött három település (Remete, Ditró,
Szárhegy) összefogásával. Ezt a társulást és a mellé
alapított céget nevezzük REDISZA-nak. A tisztító
bázis Remetén található, ahol mindhárom település
önkormányzata a lakosság arányában részvényes. A
következő szakaszban elkezdődött Szárhegyen (is) a
szennyvízhálózat gerincvezetékeinek a lefektetése.
Ennek a kivitelezése mindenki számára nyilvánvaló
volt, a háztartásoknak ekkor ez hozzájárulást jelentett. Egy következő fázisban támogatást nyert a település önkormányzata a Környezetvédelmi Alaptól
(AFM), itt jöttek be az ún. „ingyenes” lecsatlakozások, illetve 400 darab ivóvíz leállás (órás akna) a
régi elavult (Solerbone -„kék közkutas”) gerincvezetékről. Ennek a munkálatnak most járunk a végére,
ugyanis 2016-ban újra kellett éleszteni. Sajnos, a felsorolt projektek egyike sem tudott teljes lefedettséget
biztosítani a községnek, hiszen a finanszírozási keretek, illetve önrész lehetőségek korlátozottak voltak.
Ezért 2016-ban kapcsolatba léptünk egy pályázatíró
céggel, és a hátralevő összes munkálat támogatását
megpályáztuk az európai uniós alapnál (AFIR). A pályázatot megnyertük, melynek értéke közel 2 millió
euró (1000 darab víz- és 500 darab szennyvízhálózatra való csatlakozás), ez biztosítja jelen pillanatban
is a teljes vízhálózat kiépítését és a szennyvízhálózat
részletes befejezését. Az ivóvíz hálózat megtáplálása
Gyergyószentmiklósról történik elsősorban, hiszen ez
a legegyszerűbb és költségkímélő lehetőség, ugyanis
adott volt már a vízház és a városból érkező fővezeték. A rendszert ellenőriztük, a hibákat kijavítottuk,
most már egyértelműen használható. Tudván, hogy a
gyergyószentmiklósi vezetékes víz nem mindig elegendő még a városban sem, biztonságból beterveztettünk egy ivóvíz nyomóvezetéket a Veresér dűlő és
a vízház közé. Veresérben kitűnő minőségű és nagy
mennyiségű víz található, melynek kiaknázása mélykúttal könnyen kivitelezhető. Ez adna pótlást vészhelyzet esetén a vízháznak, konkrétan a településnek.

Kérjük a lakosság megértését az esetenként kialakult forgalmi
akadályok miatt, és köszönjük előre is, ha építő jellegű javaslataikkal, ötleteikkel megkeresnek bennünket. Természetesen a
tél beállta előtt, bármilyen fázisban is kell leállnunk a munkálatokkal, az utcákat visszaállítjuk olyan állapotba, hogy emberi
körülmények között lehessen közlekedni.
Tisztelettel,

A mostani projektünk kivitelezési határideje 2020. június. A munkálatokat idén tavasszal kezdtük el és jelen pillanatban elértük már a 60 %-ot. Ennek tükrében
megállapítható, hogy jó ütemben haladunk.
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Danguly Ervin
polgármester
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Önkormányzati közlemény
Az építkezési engedély beszerzésének
lépései

2.
Építkezési engedélyhez szükséges dokumentumok

A településrendezési bizonylatok (certificat de urbanism) és építkezési engedélyek (autorizatie de construire)
kiállítását az 50/1991-es törvény szabályozza.

*Típus kérés (2 eredeti példányban, beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban)

1.
Településrendezési bizonylat
(Certificat de urbanism)
Az első lépés az engedélyeztetés
felé. Informatív jellege van, nem jogosítja fel tulajdonosát az építkezésre.
Tulajdonosa megtudhatja, hogy az általános településrendezési terv (Planul
Urbanistic General) értelmében milyen
funkcionális zónában helyezkedik el
az adott telek. Részletes információkat tartalmaz a telek beépíthetőségéről,
különböző szabályozásokról, esetleg
tiltásokról, valamint arról, hogy milyen további engedélyek (vízszolgáltató, áramszolgáltató, stb.) szükségesek
az építkezési engedély kiváltásához.
Esetenként előírhatja zonális rendezési
terv (Plan urbanistic zonal) vagy részletes rendezési terv (Plan urbanistic detaliat) elkészítését, melyek az általános
településrendezési tervet írhatják felül.
A településrendezési bizonylat kiváltásához szükséges okiratok:
*Típus kérés – eredetiben kitöltve (beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban)
*Személyazonossági igazolvány másolat
*Friss telekkönyvi kivonat (Extras de
Carte Funciara, max. 30 napos)
*Felmérési vázrajz (Plan de amplasament si delimitarea imobilului, - igényelhető a Telekkönyvi Hivatalban,
kataszteri szám alapján)
*Helyszínrajz
*A kibocsájtási illeték lefizetését igazoló nyugta.
A településrendezési bizonylat kiállításának ideje: max. 30 nap a kérés beadásától.
A településrendezési bizonylat érvényességi ideje: 12 vagy 24 hónap,
hosszabbítási lehetőséggel (max. 1 év)
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*Érvényes településrendezési bizonylat
* Friss telekkönyvi kivonat (Extras de
Carte Funciara, max. 30 napos)
*Szakképzett tervező által elkészített
dokumentáció a településrendezési bizonylat alapján. (-Documentatie
tehnica pentru autorizarea constructiei – D.T.A.C, 2 eredeti példány)
Tartalmazza: az új épület leírását(piese
scrise), részletes rajzait (piese desenate),
a településrendezési bizonylat által kért
további engedélyeket a közműszolgáltatóktól, az építkezés költségének
becslését (deviz general), a geológiai tanulmányt, esetenként a topográfiai felmérést. Házbővítés, manzárd készítés
esetén szükséges egy technikai szakvéleményezés (expertiza tehnica) a meglévő épület aktuális állapotáról.
*A kibocsájtási illeték lefizetését igazoló nyugta.
Az építkezési engedély kiállításának
ideje: max. 30 nap a kérés beadásától.
Az építkezési engedély érvényességi
ideje: 12 hónap, hosszabbítási lehetőséggel (max. 1 év)

3.

Az építkezés elkezdése:

A tulajdonos köteles elkezdeni a
munkálatokat az engedély kiállításától
számított 12 hónapon belül, ha ez nem
történik meg, a lejárat előtt min.15 nappal igényelheti az engedély hosszabbítását (max. 1 évre).
A tulajdonos köteles a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az építkezési
felügyelőségen bejelenteni a munkálat
kezdetének dátumát, valamint befizetni
az Építkezési Felügyelőségnek a munkálat ÁFA nélküli értékének a 0,1% és
a 0,25%-át.
Ha a munkálat során bármi módosulás történik a tulajdonos köteles ezt jelezni a Polgármesteri Hivatalnál és újra
engedélyeztetni a munkálatot.

4.

Az építkezés befejezése:

A munkálat befejeztével a tulajdonos
köteles lejelenteni a befejezés dátumát
és pontos végösszegét a Polgármesteri
Hivatalnál és az Építkezési Felügyelőségnél, valamint befizetni az Építkezési Felügyelőségnek a munkálat ÁFA
nélküli végösszegének a 0,25%-át.
A munkálat átvétele melléképületek
és lakóházak esetében az urbanisztikai
referens és a tulajdonos jelenlétében
történik. Az átvételhez szükséges dokumentumok:
*Az Építkezési Felügyelőség által
kibocsájtott igazolás az illetékek befizetéséről
*Tervező által készített beszámoló az
elvégzett munkáról
*Lakóházak esetén energetikai bizonylat.

FONTOS! Tisztelettel megkérjük a
lakosokat, hogy ha bármit szeretnének
módosítani, építeni stb. előzetesen
egyeztessenek a polgármesterrel vagy
az urbanisztikai felelőssel, mert az elkezdett munkát utólagosan, törvény
szerint, nem áll módunkban lepapírozni!
Kosztándi Vanda
Urbanisztikai felelős

Gyergyószárhegyi Közlöny - I. évfolyam 5. szám | 2019. szeptember

Köszönetnyilvánítás
Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki
Gyergyószárhegy Önkormányzatának
az augusztus 31-én megrendezett Tatárdombi megemlékezés és ünnepség támogatásáért. Külön köszönjük
a Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulatnak, a Gyergyószárhegyi
Polgárőrségnek, paptestvéreinknek,
és minden jóakaratú embernek, aki
jelenlétével és támogatásával hozzájárult, hogy szebbé, gazdagabbá tegye
ezt az ünnepet. Isten fizesse mindenki
jóságát!
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány
gyergyószárhegyi munkaközössége

Köszönetnyilvánítás és eredmények a XXII. Szárhegyi Napokon
Szeretnénk hálánkat kifejezni mindenkinek, aki támogatta a XXII. Szárhegyi
Napok megvalósítását anyagilag, vagy
bármilyen más segítséggel. Kiemelten
köszönjük a társszervező Bástya Sportklub tagjainak és a Gyergyószárhegyi
Kulturális és Művészeti Központ munkáját, a Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulatnak és a Gyergyószárhegyi
Polgárőrségnek a sok segítséget, és hogy
számíthattunk rájuk minden helyzetben.
Ugyanakkor mindazoknak, akik önkéntesen vállalták, hogy szabadidejüket
feláldozva segítenek egy program megszervezésében, vagy a programkínálatot
színesítették egy előadás megtartásával,
nekik is hálával tartozunk. Az önkormányzat munkatársainak pedig a háttérmunkálatokban nyújtott nélkülözhetetlen
segítségért mondunk köszönetet.

raphy,

III. helyezés: Hollós Attila (Szováta)

Eredmények:

„C” Junior kategória (helyi versenyzők):
I. helyezés: Angi András
II. helyezés: Gáspár Szabolcs
III. helyezés: Vakaria Áron

Anyagi támogatást nyújtottak: Electro
Hause Kft., Agromec Gyergyószentmiklós, Iker kft., Artil kft., Gazdabolt, Bástya
Társas, Szárhegy Közbirtokosság, Len
Attila, Nagy Csaba, Ferencz Zsolt, Bal
Design Group, Hidrotran, Kiss Arnold,
Simon Lorex, Ferencz Levente Photog-

„B” kategória:
I. helyezés: Jakab Zsolt (Küküllőkeményfalva)
II. helyezés: Sánduj László (Zeteváralja)
III. helyezés: Tamás Mihály (Korond)
„C” kategória:
I. helyezés: Mészáros István (Ditró)
II. helyezés: Tóth Norbert (Bogárfalva)

Sakkverseny:
I. helyezés: Puskás András
II. helyezés: Bíró Csaba
III. helyezés: Jakab János

Családnevek megmérettetése:

Darts bajnokság:
I. helyezés: Bartis Barna
II. helyezés: Fejér Botond
III. helyezés: Szabó Árpád

Labdarúgó bajnokság:
I. helyezés: Becze csapat
II. helyezés: Len csapat
III. helyezés: Gál csapat

Off road élménynap:

Főzőverseny:
I. helyezés: Sajgó csapat
II. helyezés: Gáspár csapat
III. helyezés: Becze csapat

„A” kategória:
I. helyezés: Siklódi Zalán (Szováta)
II. helyezés: Illyés Attila (Telekpataka)
III. helyezés: Ilyés Zakord (Ivómezeje)
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Ki mit tud? kvízjáték:
I. helyezés: Gál csapat
II. helyezés: Len csapat
III. helyezés: Becze csapat
Összesítésben a Beczék csapata nyerte az
I. Családnevek megmérettetését. Gratulálunk nekik!
Szervezők
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XIII. Híres Szárhegyi
Káposztavásár és Fesztivál
2019. október 11–12.

Október 11., péntek:

14:00 – Tűzzománc kézműves foglalkozás Szász Tímeával

10:00-13:00 – „Értékrend és kulturális turizmus lehetőségei
Székelyföldön” című konferencia – Kultúrpalota, Cika-terem

15:00 – Langaléta Garabonciások Gólyalábas utcaszínház (gyerekelőadás) – Vásártér

18:00 – Testvértelepülések képviselőinek fogadása, állófogadás – Kultúrpalota, Cika-terem

16:00 – Székelyföld Szerelmesei Egyesület Nótaénekeseinek előadása: Regián Melinda (Csíkmadaras), Dobos Zsolt
(Csíkdánfalva), Juhász Margaréta (Csíkszereda), Rákosi
László (Dunaharaszti) – Vásártéri színpad

19:00 – Zenélő Székelyföld, néptánc előadás és táncház a
Kedves zenekarral – Kultúrpalota, Nagyterem

Október 12., szombat:
09:00 – Megnyitóbeszédek – Vásártér
09:30 – Lovasfelvonulás a káposztáskertig, közreműködik
a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar
10:00 – Hagyományos káposztavágás a Cárinában
10:00 – A káposztafőző verseny kezdete – Vásártér
10:30 – Bábszínház – Kultúrpalota, Cika-terem
11:30 – Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar előadása – Vásártér
12:00-14:00 – A káposztafőző verseny zsűrizése – Vásártér
12:30 – Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes „Hegyen
innen, hegyen túl” című előadása – Vásártéri színpad
13:30 – Egy szót se káposztavágásig! Gyermekvetélkedő –
Vásártér

17:00 – Eredményhirdetés, a főzőverseny díjazása – Vásártéri színpad
17:15 – Bagossy Brothers Company – Vásártéri színpad
21:00 – Káposztabál zenél a Gyergyó Trió – Sportcsarnok

Kísérőprogramok:
Hagyományos termékek kiállítása és vására
Káposztavásár
Káposztás ételek kóstolása
Hennatetoválás Imecs Anitával
Csillámtetoválás Szász Anitával

Október 13., vasárnap:
19:00 – Kájoni miserend Cantionale Catolicum alapján a
Role zenekar előadásában – Plébániatemplom
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Tatárdombi
ünnepség után egymagában az oltár aGyergyószárhegyi
természet csodájában!

Kedves Gyerekek!

Néptánc oktatás

Gyerek tűzoltó napot tart a Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat.
A nyílt napra szeretettel várjuk a kisebb és
nagyobb gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a tűzoltók életével és hivatásával.
Korcsoportokra osztva elméleti- és gyakorlati
foglalkozásokon lesz lehetőségetek részt venni, a tűzoltóautót közelebbről is kipróbálni.

A 2019-2020-as tanévben ismét kezdetét veszi a néptánc oktatás Szárhegyen. A táncoktatók újult erővel várják
a gyerekeket a foglalkozásokra.
A táncpróbák hétfőként lesznek megtartva.

Idén első alkalommal tűzoltó versíró pályázatot is hirdetünk. Minden alkotást szeretettel
fogadunk, amelyben a tűzoltókról írtok. Kérjük, hozzátok magatokkal verseiteket a gyerek
tűzoltó napra, az eredmények kihirdetésére a
káposztafesztiválon kerül majd sor.

15.00: előkészítő, 1-2 osztály
16.00: 3-4 osztályosok
18.00: 5-8 osztályosok
19.00: felnőtt csoport

Várunk szeretettel szeptember 20-án, pénteken,
délután 4 órakor a vásártérre!

Oktatás kezdete: szeptember 30.

Oktatók: Korpos Zsuzsa és Rigmányi
Lajos

Meghívó
Szárhegyi Tűzoltó Múzeum megnyitó
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a XI. Szárhegyi Tűzoltók Napján megrendezésre kerülő Múzeum megnyitóra a
régi tűzoltó szertárban.
A múzeumot régi tűzoltó felszerelésekkel, eszközökkel, fényképekkel, ruhákkal rendeztük be. Ha valakinek otthon van
hasonló tárgya, amit szívesen beadna a múzeumba megőrzésre, szeretettel fogadjuk.
A megnyitó időpontja: szeptember 21., szombat, délelőtt 10 óra.
Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat
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A Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat közleményei
Kéménytűz
A fatüzelésű fűtők esetében az intenzív
fűtés és az alacsony külső hőmérséklet
következtében a kéményben a megnövekedett huzathatás több esetben a kéményben lerakodott korom meggyulladását eredményezheti.
Kéménytüzet észlelve:
 A
tüzelő-fűtőberendezésen
zárjuk el az égéshez szükséges levegőt (oxigént) biztosító nyílást.
 A kémény faláról és közvetlen
közeléből távolítsuk el az éghető
anyagokat (falvédőt, képeket és
egyéb anyagokat), és folyamatosan
figyeljük a kémény állapotát a pincétől a padlásig.
 Értesítsük a tűzoltóságot!
(Gyegyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat – 0728 319 277 vagy
Egységes segélyhívó szám 112)

Figyelem! A kéménytüzet vízzel oltani tilos, mivel abban
akár az 1000 °C-os hőmérséklet is kialakulhat.

A kéménytüzeket megelőzhetjük:
 Rendszeresen ellenőriztessük
és tisztíttassuk ki szakemberrel a
kéményt, valamint a tüzelő-fűtőberendezést! A kéményt soha ne
égessük ki!
 A kazánházba vagy a fűtőhelyiségekbe építtessen szellőzőnyílásokat és azokat hagyja szabadon.
A tökéletesebb égéshez oxigén
kell (1 kg tűzifa elégetése kb. 1215 m3 levegőt igényel.)
 A tüzelő-fűtőberendezés helyiségben (kazánházban) legyen
mindig rend, ne tároljunk éghető
anyagokat a berendezések közvetlen közelében!
 Ne tüzeljen el a berendezésben
háztartási hulladékot, műanya-
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got, festett és rétegelt, nedves fát,
lemezt, falemezt, vasúti talpfát,
szemetet, hulladékot, fáradtolajat,
hiszen ezekből jelentős koromlerakódás keletkezik a füstelvezetőkben!

Villanyvezetékek a lakásokban:

 A laza, rosszul záródó kéményajtók, tömítetlen kazántagok,
rosszul szigetelt égéstermék, elvezető csövek csökkentik a hatásfokot, ráadásul ezek tűzveszélyesek.


Ne használjanak hibás vagy
rögtönzött vezetékeket.


Kerüljék a villanyvezetékek
túlterhelését – túlzott fogyasztás
esetén a vezetékek megolvadhatnak és rövidzárlatot okozhatnak.

A tűzkárok elleni védelem a
száraz növényzet és természetes
hulladék égetésekor:

Szabályok és megelőző intézkedések
a gazdaságokban a hideg szezon beálltával

 Az égetéseket csak nappal lehet elvégezni.

Tartsák be a következő szabályokat:


Szélmentes időben szabad
csak égetni.


A csempekályhák a legelterjedtebb melegítő eszközök.

 Állandó felügyeletet kell biztosítani az égetésnél.

 Ellenőrizzék és tisztítsák ki a
kéményeket a hideg szezon beállta
előtt.

 Járműveket és tűzoltóeszközöket
kell biztosítani esetleges tűzkár esetén.


A csempekályha tűzszekrénye előtt helyezzenek el egy
fémlemezt, hogy megvédhessék a
padlózatot a parázstól vagy szikráktól, amely a kályhaajtó kinyitásakor keletkezhet.


Ne takarjuk le földdel a tűzfészket.


Ne rakjuk a hamut és a parazsat nem erre a célra felszerelt
helyre.

 A helyszín elhagyása előtt teljes egészében el kell oltani a tüzet.

  

Figyelem!!!

Ne hagyjunk tűzgyújtó eszközöket és
gyúlékony anyagokat a gyerekek kezében.
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Rövid hírek
1.

Utcák állapota

A kanalizálási munkálatok miatt sok utcában akadnak közlekedési gondok, melyet
igyekszünk folyamatosan kiküszöbölni.
Örömhír a felszegieknek, hogy idén elkezdjük az aszfaltozást az Iskola utcában. Ugyanekkor a «Zárug» boltnál térrendezést hajtunk végre. Szép lesz! Itt
önerőből finanszírozzuk egy szakasz elkészítését. Az uniós beruházás, ami 6 km
aszfaltot jelent, tavasszal fog elkezdődni.
2.
A Gyergyószárhegyi Polgárőrség tevékenysége
A Gyergyószárhegyi Polgárőrség tagjai
augusztus hónap folyamán is rendszeres nappali és éjszakai járőrözéseket
folytatattak. Emellett a partnerkapcsolatainkat is sikerült ápolnunk, bővítenünk, melynek hosszútávon pozitív
következményei lesznek a községre
nézve.
Augusztus 17. és 21. között Cserkeszőlőn továbbképzésen vettünk részt. A
szárhegyi polgárőröket Gábor Arnold
és Gábor Tímea képviselték.
Augusztus 23. és 25. között Mátraderecskére látogattunk, hiszen felkérést kaptunk a Mátraderecskei Polgárőrség vezetőjétől, Ivicz Tibor elnök
úrtól, és Forgó Gábor polgármestertől
egy együttműködési megállapodás aláírására. A megállapodást a két polgárőrség vezetője írta alá, és az önkormányzat részéről jelen volt Györffy Gábor
alpolgármester. A felkérést köszönjük
szépen, szívesen fogadjuk, és bízunk a
hosszú távú, mindkét fél számára előnyökkel járó együttműködésben.
3.

4.
Lovasnapok Gyergyószentmiklóson
A XI. Székelyföldi Lovas Ünnepen Szárhegy egész hétvégén képviselte magát
egy bemutató sátorral, ahol az érdeklődők
Lukács Géza fényképeit, valamint a helyi
szőtteseket, székelyruhákat tekinthették
meg.
Polgármesterünk is szerepet vállalt az eseményen, hiszen megmérettetett a vasárnapi Polgármesterek csatáján. Derekasan
helytállt, bár idén nem sikerült a dobogó
legfelső fokára állnia, mi büszkék vagyunk, hogy nem utasította el a kihívást,
gratulálunk a teljesítményhez, és szurkolunk neki, hogy jövőben ez is sikerüljön.
5.

Tanévnyitó ünnepség

91 óvódás és 141 iskolás kezdte a tanévet 2019. szeptember 9-én a szárhegyi
Bethlen Gábor Általános Iskolában. A
tanévnyitó ünnepségen az intézmény
vezetősége, a plébános úr, a község
vezetői és a szülőbizottság elnöke köszöntötték az egybegyűlteket, és intéztek hozzuk kedves, bíztató szavakat.
Danguly Ervin polgármester hangsúlyozta, továbbra is az a cél, hogy a
gyerekeket itthon tartsuk, és ehhez az
önkormányzat is minden segítséget,
támogatást megad. Az iskola utáni

foglalkozásokat, zenei és sport tevékenységeket, tanulmányi kirándulásokat továbbra is nagymértékben támogatjuk, és mindent megteszünk azért,
hogy Szárhegy infrastrukturálisan is
fejlődjön, ezáltal biztosítva a környezeti feltételeit is a minőségi oktatásnak.
Kívánunk minden kis és nagyobb diáknak, szülőknek és pedagógusoknak
sikerekben gazdag új tanévet, kitartást
és türelmet a célok megvalósításához!
6.

Mátraderecskei látogatás

Mátraderecskén töltött egy hétvégét
a közel 40 fős szárhegyi delegáció.
Ünnepi pillanat volt ez, hiszen Mátraderecske és Gyergyószárhegy idén
ünnepli 40 éves testvértelepülési kapcsolatát, ebből az alkalomból díszkaput
állítottak a mátraderecskei polgármesteri hivatal elé, mely Szárhegyen készült, szárhegyi fafaragók keze munkája és Mátraderecske ékessége lesz.
Az ünnepi kapuavatásra vasárnap, szeptember 15-én, került sor. Az esemény
ünnepi hangulatát erősítette a szárhegyi
Bethlen Gábor Általános Iskola kórusának közreműködése, akik a delegációhoz
csatlakozva utaztak testvértelepülésünkre, és az avatóünnepségen koncerteztek.
Plébánosunk, Ft.Nagy László, is részt
vett a találkozáson, ezáltal az egyházi
kapcsolatokat is építve.
Rovatszerkesztő: Fejér Kinga

Zánkai tábor

48 fős kiránduló csapat utazott a Balatonra augusztus végén. A hat napos
zánkai táborban szárhegyi, jeles tanulmányi eredményt elért diákok vettek
részt a Magyar Kormány Szent Erzsébet programja jóvoltából. Elmondásuk
alapján életreszóló élményben volt részük. Az utazást a helyi önkormányzat
is támogatta. A pályázatot Gáspár Erika
tanárnő írta és bonyolította le. Köszönet mindenkinek!
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Rajt a megyei focibajnokságban
Szeptember 7-én kezdetét vette a Hargita
megyei labdarúgó bajnokság (IV. liga)
keleti csoportjának küzdelemsorozata.
Csapatunk a 2010-es újraalakulás után
a tizedik szezonjának indult neki. A
nyár folyamán átalakuláson esett át
csapatunk játékoskerete a tavalyhoz
képest, mert a bajnokság végére már
nagyon megfogyatkoztunk. Több
játékost is sikerült leigazolnunk,
többek között a gyergyószentmiklósi
Nagy Dénest, a csomafalvi Szilágyi
Botondot, a remetei Puskás Áront,
az alfalvi Molnár Arnoldot, hazatért
csapatunkhoz
Bartis
Szabolcs
Gyergyószentmiklósról és Keresztes
Tihamér Csíkszeredából.
Ezzel a kerettel indulunk neki a
tízcsapatos bajnokságnak, melyben

a tisztes helytállás és a minél több
győzelem megszerzése a cél.
Az első fordulóban a több csíkszeredai
játékossal is teletűzdelt tavalyi bajnok
és kupagyőztes Gyergyószentmiklósi
VSK-t fogadtuk, akik ismét a III. ligába
jutást tűzték ki célul. Csapatunk az első
félidőben próbálta felvenni a harcot
a gyors játékot produkáló ellenféllel
szemben, de kapusunk bravúrjainak
ellenére is két gólos hátrányba
kerültünk. A második félidőben már
felszabadultabban ment a játékunk,
aminek meg is lett az eredménye, mert
Len Attila kétszer is betalált az ellenfél
hálójába előbb büntetőből, majd egy
egyéni akció során.
Sajnos nem sikerült megtartanunk a
döntetlent, mert a mérkőzés végéhez

közeledve a vendégek újból előnybe
kerültek, és ez így maradt a végéig.
Tisztes helytállást tanúsítottunk az
első mérkőzésünkön a jóval erősebb
játékerőt képviselő ellenféllel szemben,
de nem lehetünk megelégedve, mert
a győzelem megszerzése a célunk
minden mérkőzésen.
IV. liga, I forduló
Szárhegyi Bástya SK –
Gyergyószentmiklósi VSK
2–3(0–2)
Gólszerzőnk: Len Attila
Írta: Györffy Zsolt

A Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat
júliusi káresetei:
13/02.09.2019 - Erdőtűz Cengelléren
14/08.09.2019 - Több melléképület égett Remetén
15/11.09.2019 - Erdőtűz Békényfőn
						
Polgármesteri hivatal:
0266 352 691
Polgárőrség:
0735 785 607
Katasztrófaelhárítás:
0728 319 277

0728 319 277

Szerk. Györffy Zsolt

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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