Gyergyószárhegyi Közlöny
Gyergyószárhegy Község Polgármesteri Hivatalának tájékoztató havilapja
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Farsangtemetés Szárhegyen
Tizenhárom év telt el azóta, hogy megmutattuk közösen, összefogva Szárhegy
vendégszeretetét és erejét. Akkor mi
voltunk a házigazdái a megyei farsangbúcsúztatónak. Sok munkával, de kitartással és szeretettel sikerült elérnünk,
hogy hálásan és dicsérettel emlegetik a
településünk közösségét azóta is. Akkor
még kezdetlegesek voltak a körülmények, sokan nem is hitték, hogy képesek vagyunk megszervezni egy ekkora
rendezvényt, illetve befogadni és ellátni
ennyi vendéget, de mi, szervezők másként gondoltuk, belevágtunk és a közösség erejében bízva megcsináltuk. Most
újra rajtunk a sor.
Előzmények: A Megyei Farsangbúcsúztató huszonhét éve létezik vándor
jelleggel, vagyis évről évre más-más település látja vendégül a hagyományőrző
farsangolókat. A rendezvény ötletgazdája és szakmai vezetője a Hargita Megyei
Kulturális Központ, a megyei önkormányzat támogatásával. Társzervező
mindig az aktuális házigazda település
önkormányzata. A községünk a Cika
hagyományőrző csoport által került be
ebbe a körforgásba, hiszen csak olyan
csapatokat vettek be, akik megfeleltek
a szakmai elvárásoknak. Így lehettünk
társszervezők és házigazdák 2007-ben,
megmutatva ország-világ előtt, hogy
méltók vagyunk a befogadásra.
A rendezvény céljai: Két fontos szempont mentén szerveződik a farsangbúcsúztató, hiszen célok nélkül fölösleges

lenne a szervezés. – Az egyik, természetesen, a székely népi hagyományok
megélése, mai korban való alkalmazása. Szárhegyen egy majdnem kiveszett
hagyományról beszélhetünk, hiszen közel tíz év kellett a változás után, amíg
sikerült visszakutatni és rekonstruálni.
Részletek, foszlányok maradtak fenn,
melyeket leginkább szájhagyomány útján gyűjtöttünk fel. Így tudtuk meg, hogy
miként győzte le Cibre vajda Konc királyt a kápolnánál - bicskákat dobálva
szerteszét, hogyan csúfolták ki a „vénlegényeket” vagy „vénlányokat”, a szegény Lázár történetét (ördögbetlehem), a
bőgőtemetés szokását, a jellegzetes maskarákat (hammas, skorpiós, ördög, halál,
borbély, pap, kántor stb.). Itt jegyzendő
meg, hogy az imitált farsangi temetéseknél fontos szerepe van a „papnak”,
aki tulajdonképpen a közösség aktuális
életének a mindenkori kiértékelő mestere. Az előadás formája természetesen
vicces vagy akár ironikus is lehet, melyet
ezen a napon el kell fogadni. A burkolt
üzenetek lényege az úgynevezett „tükörkép”, melyből elsősorban értesülni, majd
okulni illik az érintetteknek. – A másik
fontos szempont egyértelműen a közösségépítés: a helybeliek (szomszédok, komák, barátok) kapcsolatainak erősítése.
Ha a közösségben őszinte összetartás jön
létre, legalább falurészeken, utcákban, az
igencsak meglátszik egy ilyen „háztűznézéskor”.
Üzenet: Nagyon sokszor megtörténik

az, hogy idegenek vagy rossz szándékúak próbára teszik a székelyek türelmét és toleranciáját. Többször megpróbálnak belegázolni a becsületünkbe,
néha még a vendégszeretetünket is
megkérdőjelezik. Ha egymással veszekszünk, örvendenek. Ne hagyjuk!
Mi ezt az örökséget Szent István királyunk óta őrizzük. Azóta tudja a nagyvilág, hogy velünk számolni kell, mi
képesek vagyunk önállóságra, mi szeretjük és elfogadjuk a vendégeket, de
igenis kitartunk a nemzeti identitásunk
mellett. Anélkül nem is tudnánk létezni, csupán beolvadni.
Kedves Szárhegyiek és Güdüciek! Mutassuk meg tettekkel is február 22-én,
hogy ez így van. Fogadjuk a vendégeinket a szorgalmas házigazda szeretetével. Tizenkét település hagyományőrzői fogják bejárni a településünk
minden szegletét. Készüljünk rá méltóképpen és a legnagyobb odafigyeléssel
forduljunk az idelátogatók fele.
Megértésükben és segítségükben bízva,
maradok tisztelettel,
Danguly Ervin
polgármester

Támogatjuk a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését
Kolcsár Géza, a Székely Nemzeti Tanács gyergyószárhegyi elnöke és Danguly Ervin polgármester támogatásukat
fejezik ki a Székely Nemzeti Tanács EUba benyújtott kezdeményezése iránt,
melynek lényege az Európai Unió és a
regionális kultúrák fenntarthatóságának
biztosítása. Konkrét célja, hogy azok
a régiók, melyek különböznek az őket
körülvevőktől etnikai, vallási, kulturális vagy nyelvi szempontból, nagyobb
hangsúlyt kapjanak, és lehetőségük legyen a fejlődéshez, felzárkózáshoz.

„Mi is érintettek vagyunk a fent említett kezdeményezésben, hiszen Székelyföld, mint régió is ebbe a kategóriába tartozik. Kiemelten fontosnak
tartjuk mi is a nemzeti régiók fenntartását, ezért egyetértésünket és támogatásunkat fejezzük ki az aláírásgyűjtés kapcsán a lakosság irányába.”
- emelte ki Szárhegy polgármestere.
Május 7-ig van még lehetőség az indítvány aláírására. A szükséges 1 millió
aláírásnak még csak töredéke gyűlt ös�sze, így arra kérjük a lakosságot, hogy
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amennyiben módjukban áll, éljenek a
lehetőséggel és írják alá az indítványt.
Ezt megtehetik több helyen, ahol erre
kijelölt aláíró pultot látnak (főként
rendezvények során), a hétvégi farsangbúcsúztatón is lesz rá lehetőség a
sportcsarnok előterében, továbbá ha önkéntesek gyűjtik házról házra járva, őket
is bizalommal fogadhatják.
Szerk.: Fejér Kinga
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Falugyűlést tartottunk január 11-én, a szárhegyi kultúrházban
A gyűlés témája a 2019-es év tevékenységeinek részletes bemutatása volt, valamint a megkezdett mandátum eddig
lejárt 3 évének összegzése.
Danguly Ervin polgármester mellett,
szót kapott Ferencz Piroska iskolaigazgató, Kozma Enikő könyvelő, Györffy
Gábor alpolgármester, valamint KatonaTibor polgárőr is, akik beszámoltak
az általuk felügyelt részlegek munkájáról, összefoglalták a megvalósításokat,
terveket és esetleges hiányosságokat.
Részletes bemutatásra kerültek a pályázatok, beruházások, a pénzügyi kimutatás, az iskola helyzete, az elkezdett és tavasszal kezdődő munkálatok,
továbbá a tervezetek, célkitűzések.
A gyűlés végén lehetőség volt kérdéseket intézni a vezetőség, a meghívottak,
valamint a polgármesteri hivatal munkatársai felé.
Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével támogatását fejezte ki az önkormányzat vezetősége, képviselő testülete és munkaközössége iránt.
Kívánjuk, hogy teremtsünk közösen
egy boldogabb újévet!
Általános beszámoló a nagyobb méretű tevékenységeket illetően
2016. júl. 1. - 2019. dec.31.
- Tömbház tetőjavítás
- Focipálya karbantartása, lelátó
- Adósságok kifizetése,
felgyűlt kifizetetlen számlák rendezése
- Sáros és Tőkés utcák aszfaltozása
(PNDL)
- Kanalizálási munkálatok folytatása
(AFM)
- Erdőgazdálkodási módszer megváltoztatása
- Bástya utca projekt folytatása (főtér)
- Közbeszerző, pályázatíró, illetve
tanácsadói szakcégek megkeresése –
leszerződése
- Az intézményben levő súlyos munkaerőhiány fokozatos pótlása
- Pályázatok lefigyelése, előkészítése:
sikeres pályázat, szerződés, közbeszerzés
- Kanalizálás, vízvezetés, pályázat
(AFIR)
- Utcák aszfaltozása, pályázat (AFIR)
- Napközi otthon, pályázat (PNDL)
- Güdüci iskola, pályázat (AFIR)

- Központi park tervének elkészítése
- Járda projekt
- Közvilágítás korszerűsítése
- Garázs és fásszín építése az iskola
részére
- Javítások: szertár, hivatal, sportcsarnok
- Temető folyamatos karbantartása
- Egyházi ügyek, konfliktusok rendezése
- Rendszeres utca karbantartási, pataktisztítási munkálatok
- Közbiztonság növelése: intervenciós
felelős, polgárőrség, tűzoltóság, kamerarendszer
- Kultúrház felújítási tervének elkészítése: bővítés (pályázat - CNI)
- Ajtó-ablak cserék: patika, orvosi rendelők
- Patika épületének felújítása
- Jégpálya felújítása: világítás, lelátó
- Központi körpad burkolása
- Pályázati rendszer, támogatások
- Egyházi támogatások
- Civil szervezetekkel való kapcsolattartás
- Művészeti központtal való együttműködés
- Népművelés fokozatos fejlesztése
(kultúra)
- Leltár rendbetétele
- Szakszerű archiválás
- Kataszteri problémák, földügyek
rendezése
- Kaláka programok
- Kommunikáció: TV., újság, internet,
találkozók

A 2019-es év tevékenységi beszámolója
Gyergyószárhegy Önkormányzata
2020. január 11.
Nagyobb közbeszerzések, beruházások:
Erdők adminisztrálása, őrzése
Napközi otthon építése
1 km felszegi útszakasz megépítése
Jégpálya kivilágítása, modernizálása
Víz- és fűtésrendszerek felújítása
Güdüci közösségi ház tám. szerződés
Patika épületének felújítása
Nagyobb közbeszerzések, beruházások:
Elkezdődtek és jó ütemben haladnak a
napközi otthon építésének munkálatai.
Elindult az 1 km, önrészes felszegi aszfalt projekt.
Befejeztük az előző kanalizálási projektet (AFM).
Megkezdőttek az új vízhálózat – illetve
kanalizálási munkálatok (AFIR)
Befejeztük és átadtuk az iskolai garázsés fatárolót.
Befejeződtek a Fő út melletti járda kivitelezési munkálatai. Átadási fázisban
van. Javítások...!
Üzembe van helyezve és hivatalos engedéllyel ellátva a 21 megfigyelő kamerából álló biztonsági rendszer.
Licitre tettük az új (6,5km/AFIR) aszfaltozási munkálatot
Jelenleg liciten van a güdüci közösségi
ház kivitelezése
Kultúrház felújítását és kibővítését célzó
támogatási kérés letétele (CNI).
Utcák javítására, patakok tisztítására
szerződések vannak kötve.

*A szakosztályok beszámolóit a következő közlönyben olvashatják
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7.

XXVIII. Hargita Megyei Farsangbúcsúztató
Gyergyószárhegy, 2020. február 21–22.
A rendezvény programja
Február 21., péntek
Helyszín: Gyergyószárhegyi Művelődési Ház
17.00: Víg farsangot! – farsangfarki
hangolódó előadások
Dr. Ferencz Angéla: Farsang és böjt a
székelyföldi táplálkozáskultúrában
Borsos J. Gyöngyi: Gyergyói farsangok
18.00: Kávészünet
18.30: Karmazsin Népi Együttes előadása: Házigazda, aluszol-e?

19.30: Állófogadás
Szakmai partner: Tarisznyás Márton
Múzeum, Gyergyószentmiklós
Házigazda: Láthatatlan Oskola programsorozat
Február 22., szombat
11.00: Megnyitó a gyergyószárhegyi
művelődési ház mögötti vásártér színpadán
12.00: A hagyományőrző csoportok indulása a kijelölt útvonalakra
12.15: A szentegyházi Ördögbetlehem
bemutatása a gyergyószárhegyi művelődési házban
16.00: Közös téltemetés, bőgőtemetés

és tánc a vásártéren
Részt vesznek: Alsósófalva, Csíkborzsova, Csíkcsicsó, Csíkmenaság, Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály, Csíkszentsimon, Csobotfalva, Gyergyóditró,
Gyergyóremete, Kászonaltíz, Szentegyháza és Gyergyószárhegy hagyományőrző csoportjai.
Szervezők:
Hargita Megyei Kulturális Központ,
Hargita Megye Tanácsa, Gyergyószárhegy Önkormányzata
Főtámogatók: Gyergyószárhegy közössége, Gyergyószárhegyi Művészeti
és Kulturális Központ, Gyergyószárhegyi Művelődési Ház

Csoportok beosztása
XXVIII. Megyei Farsangbúcsúztató Gyergyószárhegy 2020. február 22.
1.

2.

Útvonal
Központ – Zöld u. – Ferencziek
– Mérleg – Vidám – Alfalvi út –
Központ

4.

5.

2. Alfalvi út: Jakab András
Ferencziek utca

Csengettyű – Hargaskereszt – Ferencziek – Tömbháznál főút – Köz1. Kovács Sarolta
pont
● busszal a Csengettyűig

3.

Vendégfogadó asztalok
1. Vidám utca: Gábor Arnold
udvarán

2. Ferencz András, Keresztes
István
1. Énkány: Vizoli Hunor

Csengettyű – Főút (menetirány
jobb oldala csak) – Énkány – át a
mezőn – Tőkés – Gyermekotthon – 2. Tőkés: Nagy Attila
busszal vissza
3. Gyermekotthon
● busszal a Csengettyűig és majd a
Gyermekotthontól vissza
Falu vége (Ditró felőli) – Repü1. Cárina u.: Tóth Attila
lőtér utca – Igényfalva – Széna u.
– Cika u. - Cárina u. – Fő út (me- 2. Csengettyű: Gál-Pál Katalin
netirány jobb oldala csak) - Csen3. Kastély vendéglő: Oláh
gettyű – Kastély Panzió udvara Központ (iskolaudvaron keresztül a László
vásártérre)
● busszal a falu végéig
Güdüc

1. Vizoli István

Csoportok
Szentegyháza

Gyergyóditró

Kászonaltíz

Gáspárok u. - Leánylak – vasút
1. Leánylak: Bartalis Beáta
mellett a mezőn a Színi utca – Főút
2. Szini u.: Gábor Tibor
– Központ

Kovács László és
Szabó Bernadett

Polgár Nándor
és
Cserkész Rita

Csíkmenaság

Oláh Roland és
Ördög Szidónia

Gyergyóremete

Salca Benjamin és
Vizoli Cecília

Csobotfalva

Gál-Pál István és
Len Andi

● busszal ki és vissza is
6.

Vezetők
Danguly Réka és
Szabó Krisztina

8.

Központ – Főút – Sáros u. –
Kissáros – Veresek – Gurzók –
Főút – Központ

1. Sáros: Szabó Olga

● gyalog

3. Gurzók u.: Pál Ádám
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Gábor Tihamér és
Borbély Evelin

Csíkszentdomokos

Borbély Álmos és
Simon Edina

Csíkszentkirály

Ördög Isti és
Csergő Krisztina

2. Veresek u.: Ambrus József

Iskola udvar – Bástya u. – Lázár 1. Kastély előtt: Borsos Júlia
sétány – Ravatalozóig – Kicsi hegyen le – Gátösvény – Zárug bolt 2. Iskola u.: Katona Tibor
– Iskola utca – Czimbalmos Karcsi
bácsiék utcája - Bekötő – Nemesek 3. Bekötő u.: Bartis Elvira
– Központ
● gyalog

9.

Bogrács vendéglő: – Főút – Cigány u. – Tóskert – Új utca – Fő
u. - Központ

1. Tóskert u.: Bartis Mária
2. Kísérlet udvara: Rácz Emese

● busz a Bográcsig
Bogrács vendéglő – Tégla végig
– Nagypatak – Gurzók u. – Főút –
Központ
10.
11.

12.

1. Tégla u.: György Endre

Csíkcsicsó
Korpos Tihamér és
Mihály Andi

2. Nagypatak: Fülöp Rita

● gyalog
Zárug bolt – Bekötő u. – Csinód –
Deákcsere elágazásig – Farkas Péterék utcája – Csibi Andrisék utcája
– Bartis Elviráék utcája – Nemesek
– Központ
Zárug bolt – Nagypatak – Kádár – Kerekfűz elágazás – Iskola u.
– Zárug - Nemesek

Csíkszentsimon
1. Nagypatak (híd): Puskás
Elemér – 2. Kerekfűz elágazás:
Oláh Ignác

● busszal a Zárug boltig

3. Iskola u.: Katona Tibor

1. Csinód: Kozma Mária

Csíkborzsova

2. Nemesek u.: Kulcsos ház

Szabó Szabolcs és
Becze Andi

Csergő Szabolcs és
Siklódy Kinga

Kapcsolattartó személyek:

Biztonságért és parkolásért felelős személyek:

Simó Andrea - kultúrigazgató: 0728-319276

Györffy Zsolt - Katasztrófavédelem: 0728-319277

Fejér Kinga - kommunikációs tanácsadó: 0747-775709

Katona Tibor - Polgárőrség: 0735-785607

Polgárőr beszámoló 2019
Jelenleg 65 felnőtt és 2 ifjú polgárőr van a
csapatban, ebből 32 személy aktív.
Járőrözések össz. órája a 2019-es évre:
2350 óra, ezt 32 polgárőr teljesítette:
Cárina: 769 óra, 22 polgárőr
Megmozdulások száma: 433 alkalom
Több esetben volt fogás-rajtaütés a pityóka és káposzta földeken.
A polgárőrséget 2019-ben 105 esetben
hívták, amiből 82 eset lett megoldva.
A Rendőrség 13 alkalommal volt értesítve, kérve hogy segítsen.
Együttműködés megállapodást írtunk alá:
Hajdú-Bihari megyei polgárőrséggel
Debrecen-Halápi polgárőrséggel
Mátraderecskei polgárőrséggel

Hajdúnánási polgárőrséggel
A Debreceni Rendőrség (Halápi) meghívott járőrözésre – 4 polgárőr vett részt a
tapasztalatcserén.
Az OPSZ (Országos Polgárőr Szövetség)
jóvoltából kapott tárgyi támogatások: kabátok, látcsövek, rúdlámpák, keresőlámpák, hangosbemondó.
Az OPSZ által szponzorált továbbképzők,
felkészítők:
Balatonföldvár, Cserkeszőlő, Tiszagyulaháza, Budapest, Debrecen.
A faluval szervezett eseményeken részt
vettünk, ezeknek szervezésében besegítettünk: kaláka, közmunka és más rendezvények (falunap, káposztafesztivál, karácsonyi vásár, stb.).

● busszal a vasútig
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Alsósófalva
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2019. július 20-án Polgárőr napot tartottunk Szárhegyen, erre a rendezvényre
nyertünk egy pályázatot az önkormányzattól, köszönjük szépen.
Együttműködünk a helyi civilszervezetekkel, főként az Önkéntes Tűzoltóalakulattal.
A falu területén működnek a kamerák,
ami nagy segítséget jelent számunkra az
azonosításban.
Hálás köszönet az aktív polgárőröknek és
családjuknak a támogatásért.
Köszönet a falu elöljáróinak, tanácsosoknak és a lakosságnak a segítségért.
Békés, boldog újesztendőt
Polgárőrség vezetősége
Katona Tibor polg. vezető
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Sport – események és eredmények 2019-ben

A 2020-as év eseménynaptára
Szervező intézmény
1.

Gyergyószárhegyi Önkormányzat

2.
3.

Gyergyószárhegyi Kulturális és
Művelődési Központ
Gyergyószárhegyi Önkormányzat

4.

Kultúrpalota, Gyergyószárhegy

5.

Kultúrpalota, Gyergyószárhegy

6.

Gyergyószárhegyi Önkormányzat

7.

Bethlen Gábor Általános Iskola

8.

Pro Güdüc

9.

Plébánia

10. Plébánia

Társszervező,
támogató
Harghita Megyei
Kulturális
Központ
Kultúrpalota,
Gyergyószárhegy
Bethlen Gábor
Általános Iskola,
Kultúrpalota
Gyergyószárhegyi
Önkormányzat
Gyergyószárhegyi
Önkormányzat
Focipálya, Gyergyószárhegy
Kultúrpalota,
Gyergyószárhegy
Gyergyószárhegyi
Önkormányzat
Gyergyószárhegyi
Önkormányzat

A rendezvény neve

Időpont

Helyszín

XXVIII. Megyei
Farsangbúcsúztató

2020.02.22

Gyergyószárhegy

Háromszék Néptánc- 2020.03.04
együttes
Márc. 15 Nemzeti
2020.03.15
Ünnep (kulturális
előadás)
Húsvéti tojásírás
2020.04.11

Gyergyószárhegy

Gyergyószárhegy

Húsvéti táncház

2020.04.11

Gyergyószárhegy

Gyermeknap

2020.05.30

Gyergyószárhegy

“Te Deum” tanévzáró 2020.06.12

Gyergyószárhegy

Güdüci Kulturális
Napok
Sarlós Boldogasszony ünnepe,
güdüci templom
búcsúja
Gyergyószárhegyi Szent Antal kápolna
Önkormányzat
búcsúja

11. Gyergyószárhegyi Önkormányzat Gyergyószárhegyi
Önkormányzat
12. Kájoni János Gyermekotthon
Kájoni János
Gyermekotthon,
Gyergyószárhegyi
Önkormányzat.
13. Bethlen Gábor Általános Iskola
Gyergyószárhegyi
Önkormányzat
14. Gyergyószárhegyi Önkormányzat Gyergyószárh-

egyi Kulturális
és Művelődési
Központ

XXIII. Szárhegyi
Napok
Tatárdombi Ünnep

“Veni Sancte”-Tanévnyitó

Gyergyószárhegy

16. Gyergyószárhegyi Önkormányzat Gyergyószárhegyi Adventi gyertÖnkormányzat
yagyújtás

2020.08.20

Dicsértessék Jézus Krisztus!

Szármány-hegy,
Szent Antal
kápolna
2020.08.15– Gyergyószárhegy,
16.
Vásártér
2020.08.29 Tatárdomb,
Gyergyószárhegy

2020.10.11

Kultúrpalota,
Gyergyószárhegy

Kultúrpalota,
Gyergyószárhegy
2020.11.29– Hivatal előtti tér
2020.10.18

12.20

Hivatal előtti tér

19. Kultúrpalota, Gyergyószárhegy

Kultúrpalota,
Gyergyószárhegy

2020.12.28

Kultúrpalota,
Gyergyószárhegy

Európa Bajnokság Téli triatlon egyéniben
VII. helyezés és váltóban II. helyezés
Kína nemzetközi téli triatlon VI. helyezés
Cross duathlon Európa bajnokság X. helyezés
Országos bajnokság terep duathlon I. helyezés, országúti duathlon II. helyezés
Mountain bike versenyek 3 db I. helyezés,
Terepfutó versenyek 6 db I. helyezés, 1 db
II. helyezés
Keresztes Zsolt – Téli triatlon Európa
bajnokság II. helyezés amatőr kategóriában
Becze Tihamér – 6 alkalommal játszott a
Magyar Jégkorong Válogatottban

A gyergyószárhegyi egyházközség pasztorális statisztika adatai 2019-re
Keresztelő: 35, Szárhegyen 32, Güdücön 3, ebből 23 fiú és 12 leány.
Házasságkötés: 15, Szárhegyen 13, Güdücön 2.
Temetés: 54, Szárhegyen 48, Güdücön 6, ebből 26 férfi és 28 nő.
Elsőáldozók: 40, Szárhegyen 38, Güdücön 2.

17. Gyergyószárhegyi Önkormányzat Gyergyószárhegyi Adventi vásár
2020.12.13
Önkormányzat
18. Kultúrpalota, Gyergyószárhegy
Gyergyószárhegyi Karácsonyi táncház 2020.12.25
Önkormányzat
Gyergyószárhegyi Karácsonyi táncház
Önkormányzat

Bástya SK VII. hely
SZKLB 7 csapat részvételével
általános iskolák közötti megyei bajnokság (I.-IV. oszt.) I. hely
általános iskolák közötti zóna bajnokság Sepsiszentgyörgy (I.-IV. oszt.) V. hely
Güdüc MTB – Hegyikerékpár verseny
200 versenyzővel
Karate – országos szintű karate verseny
volt a Defensiv SE szervezésében
országos bajnok lett Szebenben - Gál-Pál
István és Ferencz Anita
Keresztes-Vakaria Edit:
Téli triatlon világbajnokság (Olaszország,
Asiago) VIII. helyezés egyéni elitben nőknél, Váltóban Viorel Palicivel III. hely

2020.07.02– Güdüc
05.
2020.07.02 Güdüc

2020.10.10– Gyergyószárhegy,
XIV. Híres Szárhegyi Káposztavásár 11.
Vásártér
és Fesztivál

15. Gyergyószárhegyi Önkormányzat Gyergyószárhegyi Regruta Ünnep
Önkormányzat

Sakk – Bástya Kupa sakkverseny 37 játékossal
Jégkorong – Bástya SK felnőtt jégkorongcsapat eredményei: - Laczkó kupa I.
hely, Warriors Cup (Németország) I. hely
Motorsport – enduro verseny a falunapokkor 34 versenyzővel
Kézilabda – általános iskolák közötti lány
megyei bajnokság III. hely
Asztalitenisz – Gyergyó Vidéki asztalitenisz Bajnokságban a Bástya SK II. hely
több országos Amatur A és A+ verseny a
sportcsarnokban
Labdarúgás – Megyei Futsal Bajnokságban Bástya SK IV. hely
Hargita megyei nagypályás IV. ligában

A rózsafüzér társulat kérésére a hívek tudomására hozzuk a 2019-es esztendő megvalósításait a tagok éves hozzájárulásaiból.
Kiadások tételesen
1 Az elhunyt rózsafüzértagokért mondott szentmisékért
2 Az élő rózsafüzértagokért, elsőszombati szentmisékért
3 A Szűzanya ünnepeken, a tiszteletére mondott szentmisékért
4 A szent sírok díszítésére, a plébánia és a ferences templomban
5 A templomaink búcsúinak alkalmával díszítésre, virágra
6 A plébánia templom részére új miséző és áldoztató kehely
7 A hittanterem felújítására hozzájárulás
8 Rózsafüzér lobogó, fekete lobogó, rózsafüzér koszorúk és a vezérkereszt felújítása
9 Új ministránsruhákra (6 db ing, 6 db vállruha és 7 darab szoknya)
10 Hozzájárulás az alszegi Csengettyű javításához
11 Hozzájárulás a ferences templom fenntartási költségeihez
Tehát összesen kiadás:

Összeg
540
360
450
700
300
4 000
433
473
545
500
2 000
10 301

A fentiek csak az anyagi kiadásokat fedezik, a munkálatokbeli hozzájárulások, mindenki részéről felajánlás volt.
Elhalálozott rózsafüzér tagok száma 2019-ben 18 lélek, akiből 2 férfi és 16 nő.
Az adományokat Isten fizesse minden önzetlen rózsafüzér-társulat tagunknak!
Minden megvalósításért Istennek legyen hála!
Gyergyószárhegy, 2020. január
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Országos AmaTur A asztalitenisz Bástya Kupa Gyergyószárhegyen!
2020. január 18-án országos AMATUR A asztalitenisz Bástya Kupa került megrendezésre a gyergyószárhegyi
sportcsarnokban, amelyre összesen 150
amatőr asztaliteniszező nevezett be, az
ország területéről. A versenyen Hobby,
Haladó, Open és Elit kategóriákban nevezhettek a versenyzők. A sikeresen lezajlott rendezvényt a Bástya Sportklub
asztalitenisz szakosztálya szervezte.
Köszönetet mondunk a verseny technikai levezetéséért Héja Zoltánnak és a
további segítségeknek: Héja Zsolt, Kovács Géza, Ilyés Elemér, Tódór Csaba,
Mákszem Szabolcs, Ambrus Arnold,

Czimbalmos Gyula és Oláh Ignác.
A következő helyezések születtek a 2020as Bástya Kupán:
Hobby kategória (52 versenyző):

I. Bilt Cristian (Szucsáva)
II. Papp Gyula (Gyergyószentmiklós)
III. Mândru Marin (Salamás) és III. Bobu
Ștefan Minodor (Németvásár)
Haladó kategória (44 versenyző):

I. Lörincz Zoltán (Csíkszereda)
II. Strugar Ioan (Déda)
III. Losonczi Dénes (Erdőszentgyörgy) és
Kovács István (Csíkszereda)

Open kategória (36 versenyző):

I. Orosz Attila (Csíkszereda)
II. Oláh Olivér (Sepsiszentgyörgy)
III. Györfi Szabolcs (Gyergyószentmiklós) és Kurrennoi Andrei (Moldova)
Elit kategória (18 versenyző):

I. Moldován Horváth Csaba (Marosvásárhely)
II. Molnár Tihamér (Dicsőszentmárton)
III. Govoreanu Florin (Nagydisznód) és
Józsa Zoltán (Székelyudvarhely)
Szerk. Györffy Zsolt

Főbb adók és illetékek 2020-ra
Az alábbiakban olvashatnak egy informatív listát az adók és illetékek felépítéséről. A pontos összegeket természetesen mindenkinek a hivatalban közöljük.
Ne feledjék, hogy aki az egész éves adót
rendezi március végéig, 10%-os kedvezményben részesül.
Épületek:
- fából épült ház, amelyben nem található
központi fűtés: 23 ron/100 m2 Szárhegyen, 22 ron/100 m2 Güdücön;
- fából épült ház, amely már jobban felszerelt és központi fűtés is van benne: 35
ron/100 m2 Szárhegyen, 33 ron/100 m2
Güdücön;
- téglából épült ház, amelyben nem talál-

ható központi fűtés: 70 ron/100 m2 Szárhegyen, 67 lej/100 m2 Güdücön;
- téglából épült ház, jobban felszerelt
és központi fűtés is van benne: 117
ron/100 m2 Szárhegyen, 111 ron/100 m2
Güdücön.
Telkek, területek:
- 1 hektár udvar: Szárhegyen 944 ron,
Güdücön 604 ron;
- 1 hektár belterület, szántó: Szárhegyen
33 ron, Güdücön 31 ron;
- 1 hektár belterület, kaszáló: Szárhegyen
24 ron, Güdücön 23 ron;
- 1 hektár külterület: szántó 58 ron, kaszáló és legelő 33 ron, erdő 19 ron.
Járművek:
- Személyautó:

A Szárhegyi Polgárőrség felhívása
Kérjük a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek az ócskavasat begyűjtő vásárosokkal, mert már több bejelentés is érkezett a környéken, hogy átverés áldozatai
lettek.
Nagyon sok háznál kapnak bizalmat, legtöbb esetben hívásra érkeznek a községbe.
Arra kérjük a lakosságot, hogy az idősek

és minden falustárs védelmének érdekében, tartózkodjanak a továbbiakban az
ócsakavasas házalók meghívásától, valamint az udvarokra való beengedésétől.

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

o 0-1600 cm3 – 9 ron/200 cm3
o 1600-2000 cm3 – 19 ron/200 cm3
o 2000-2600 cm3 – 76 ron/200 cm3
o 2601- 3000 cm3 – 153 ron/200 cm3
o 3000+ - 308 ron/200 cm3
- Buszok:
o 25 ron/200 cm3
- Haszonjárművek (utilitar)
o 32 ron/200 cm3
- Traktorok:
o forgalomba írt traktorok – 19 ron/200 cm3
o sárga rendszámos, ha van törzskönyv
4800 cm3-ig 2 ron/200 cm3, 4800-tól 4
ron/200 cm3
o törzskönyv nélkül – 53 ron egységesen
Szemétszállítás:
o fizikai személyeknek: 72 ron/fő/év

Köszönjük bizalmukat,
A Szárhegyi Polgárőrség vezetősége
0735 785 607
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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