
Terepbiciklizés, gyaloglás, eve-
zés, kötélpálya – ezeken a próbá-
kon mérettetnek meg a Gyilkostó 
Adventure kalandverseny részt-
vevői. A hetedik alkalommal meg-
szervezett verseny idén is ko-
moly kihívást jelent a benevezett 
csapatoknak.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Ma rajtol a Gyilkostó Ad
venture Race, melynek 
helyszínéül a Békásszo

ros–Nagyhagymás Nemzeti Park 
szolgál. Nyolc csapat nevezett be, van 
köztük sepsiszentgyörgyi, kolozs
vári, marosvásárhelyi, bukaresti és 
gyergyószentmiklósi résztvevő is – 
tájékoztatott Bíró László szervező. 
A verseny összetett, a haladó és kez
dő kategóriában induló résztvevők 
több próbán mérik össze ügyessé
güket. Először kerékpárra pattan
nak, ezt követően a balánbányai 
vízgyűjtő tavon kerül sor az evezés
re, majd ismét biciklizés következik, 
aztán gyalogtúra, majd a technikai 
rész, amit kötélpálya és kanyoning 
alkot. A haladók összesen 120, míg 
a kezdők körülbelül 60 kilométert 
tesznek meg kerékpárral, gyalog 
pedig 3035 kilométert. A terep ne
héz, főként a nagy szintkülönbségek 

miatt, de helyenként kihívás is lesz 
tájékozódni – akár el is tévedhetnek 
a csapatok, ha nem elég figyelmesek. 
Mindemellett az esős időjárás is ne
hezíti majd a próbákat.

Éppen az összetettség miatt, ko
moly szervezést igényel a rendezvény, 
a Gyilkostó Adventure Egyesület a 
nemzeti park munkatársainak és 
a helyi hegyimentőknek a segítségét 
is igénybe veszi. Több mint húszfős 
szervezőcsapat dolgozik azon, hogy 
a kilenc ellenőrző pontnál és a ver
senytáv egészén minden rendben 
menjen. „A kalandverseny célja mi
nél több emberrel megszerettetni a 
természet közeli sportokat, ugyan
akkor népszerűsíteni a nemzeti park 
természeti szépségeit” – hangsúlyoz
ta Bíró László. Hargita Megye Taná
csa és a Gyergyószentmiklósi Polgár
mester Hivatal támogatásának kö
szönhetően a verseny legjobbjai ér
tékes vásárlási utalványokat kapnak 
majd. A rajt Gyergyószentmiklóstól 
nem messze lesz ma 14 órakor, a 
verseny időtartama 34 óra, a csapa
toknak legkésőbb szombaton éjfélre 
kell megérkezniük a célba, a Gyil
kostóhoz.

Először 2005ben szervezték 
meg a kalandverseny, amely egyike 
az ország mindössze három ilyen 
jellegű megmérettetésének. 
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> Güdüci Falunapok. Ünnepel a hétvégén 
a Szárhegy községhez tartozó Güdüc település. 
A falunapi programban szombaton 14 órától 
minifocibajnokság szerepel, 20 órától kezdődik 
az utcabál az Oké Zenekarral. Vasárnap 12 óra
kor kezdődik a búcsús szentmise, 14 órától nóta 
szól a jó ebédhez, majd bemutatkoznak a güdüci 
tűzoltók, lesznek ügyességi vetélkedők, kötélhú
zás, favágás és sörivás, az ünnepet pedig utcabál 
és tábortűz zárja. Az ünnep megszervezésére 
3000 lejt különített el a községi önkormányzat, 

ehhez még 15 000 lejt pótoltak vállalkozók, ada
kozók. A 180 lelket számláló településre várják a 
környékbelieket, valamint a több mint ötven, 
faluban lévő hétvégi ház tulajdonosait is. 

> Újfalu ünnepe. Sarlós Boldogasszony 
ünnepén tartja búcsúját Gyergyóújfalu. Szom
baton reggel hat órakor zenés ébresztővel indul 
a program, a búcsús szentmisére 11 órakor kerül 
sor. A délelőtt folyamán jelen lesznek a község
ben a Gyulafehérvári Caritas Gyergyó környé
ki szolgálatainak képviselői, de bemutatkozik a 
helyi cukorbetegek klubja is. Az ünnepi felvo

nulást követően néptánctalálkozó lesz, majd 
magyar nótákat adnak elő. Este koncertek szó
rakoztatják a közönséget. Vasárnap gyerekprog
ram várja a legkisebbeket, de lesz állatkiállítás 
és lovasbemutató is. Este a Desperado együttes 
koncertezik.

> Háromnapos dínomdánom Ditróban. 
Jézus Szent Szívebúcsúval kezdődik az idei 
Ditrói Falunapok, melynek része ma a kihelye
zett megyei tanácsülés, a helyi termékek vására, 
a képzőművészeti és hagyományőrző csoport 
kiállítása. Szombat a versenyek napja: 60 éves 

a ditrói kézilabda – erre emlékeznek, de lesz 
főzőverseny, vízifocibajnokság, sőt Ditró szé
pét is megválasztják a szabadtéri színpadon. A 
vasárnap délelőtti hangversenyt, Petres Csaba 
Kájonidallamokra és szövegekre írt Miséjét 
dísztanácsülés követi, majd lesz gyerekműsor, 
játékos nevelő foglalkozás, a szabadtéri szín
padon fellép a budajenői Székely Társulat, a 
csomafalvi citerazenekar és a csíkszentgyörgyi 
Székely góbék. A falunapok záróakkordja a 
Villanófényes Mazsorettelőadás, másnap, hét
főn pedig kezdetét veszi Ditróban az egyhetes 
önkéntestábor. 

Körkép

Gyanakodva fogadják a munka-
gépek megjelenését az Új élet 
utca lakói. Attól tartanak, a ma-
radék aszfaltot is elviszik, nekik 
csak a sár marad út helyett.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro„Törik, viszik az aszfaltot 

az utcánkból, azt a keve
set is, ami megmaradt. 

Azt mondják, a törmelékből a ku
tyamenhelyhez készítenek utat. Hát 
a kutyák már előbbre valók, mint az 
emberek?” – teszi fel a kérdést egy, a 
sajtó segítségét kérő telefonáló.

A helyszínen valóban elkezdőd
tek a munkálatok, s kétkedve követik 
a munkagépek működését az utcabe
liek. Pap József, a város egykori pol
gármestere ottlakóként azt mondja, 
közösségi munkával készült itt az út 
valamikor az ötvenes években, bogár
hátúra kiképezve, hogy a víz lefolyjon. 
A megyésítéskor aszfaltozták, és ez a 
rész jó ideig dísze volt a városnak.

– Két éve feltörték a hőszol
gáltatáskorszerűsítés miatt, azóta 
ígérik, hogy helyreállítják. Most is 
azt ígérik, de ki tudja, hány év kell, 
hogy meg is valósítsák. Az aszfaltot 
elviszik, járhatjuk a sarat – vetíti elő 
a jövőt Pap József.

A távhőszolgáltató és a gyergyói 
önkormányzat megbízásából dolgo
zó Multipland Kft. mérnöke, Varga 
Ferenc mást ígér. Az aszfalt feltörését 
pár nap múlva kövezés követi, majd 
arra két rend, összesen 10 centiméte
res aszfalt kerül. Kérdésünkre, bogár
hátúra lesze kiképezve, a szakember 
azt feleli, csakis úgy szabad utat készí
teni – a szegély és a hét méter széles 
út közepe között majdnem kilenc 
centiméteres magasságkülönbség lesz. 
Megerősítette ugyanakkor, hogy az 

aszfalttörmeléket valóban a kutya
menhely felé vezető új út töltésére 
használják, és állította: az Új élet utca 
lakóinak nem kell sokáig rossz úton 
járniuk – maximum másfél hét, és 
készen lesz az aszfalt.

A javítási munkálatok – amint 
Nagy Zoltán alpolgármestertől 
megtudtuk – a Kórház, Temető és 
Kárpátok utcában folytatódnak, a 
tervek szerint július közepéig a la
kónegyedekben is befejezik az asz
faltozást, kátyúzást. 

ÚtfelÚjítás GyerGyószentmiklóson

Jobb világ lesz az Új élet utcában?

nagyszabású járdajavításra kerül 
sor Gyergyóditróban. A község köz-
ponti részét megszépítő munkála-
tokat július végén kezdik el.

L. H.

Gyergyóditróban több járda
részt térköveznek hamaro
san. Összesen négyezer négy

zetméter járófelületet tesznek rendbe 
– közölte Puskás Elemér polgármes
ter. A munkálatok főként a település 
központi részén zajlanak majd, az 
elképzelések szerint a Puskás Tivadar 
utcától a rendőrség épületéig, a másik 
oldalon pedig a plébániától a temp
lomig térkövezik a járdát. Emellett a 
Remete felé vezető út mentén is meg

javítanak egy járdarészt. A községve
zető részletezte, a beruházás 530 ezer 
lejbe kerül, ebből 200 ezer lejt bizto
sít pályázat útján Hargita Megye Ta
nácsa, a fennmaradó összeget pedig 
a helyi önkormányzat teremti elő. 
Ezeken a szakaszokon később már 
nem kell felásni utcarészeket, mivel a 
csatornázási munkálatokat már elvé
gezték. A tervek szerint július végén 
látnak hozzá a munkálatokhoz, és 
három hónap alatt be is fejezik. Ezzel 
egy időben parkosításra is sor kerül, 
lebontják a Siklódi Lőrinc Általános 
Iskola előtt húzódó betonkerítést, 
így megnyílik egy korábban lezárt 
tér, amelyet zöldövezetté alakítanak. 
Szintén idén más utcarészeken is 

javítanak járdát, egy korábban meg
nyert útjavítást célzó pályázat révén a 
Puskás Tivadar utcában lesz új járó
felület 2 kilométeres hosszúságban. 
A Petőfi utcában pedig, miután szin
tén pályázati alapokból aszfaltoznak, 
az önkormányzat oldja meg a járda 
rendbetételét.

A későbbiekben a községen átha
ladó megyei utak két oldalán szeret
nék még rendbe tenni a járdákat, ezzel 
azonban még várnak, amíg befejeződ
nek a víz és csatornavezetés munkála
tai. A községben egyébként év végéig 
mintegy 60 százalékban lesz kiépítve 
a hálózat, és a községvezető esélyt lát 
arra is, hogy a közeljövőben a folyta
tásra is megkapják a szükséges pénzt. 

Ditró központi részét szépítik

Járófelületet javítanak

Aszfalttörő munkagépek. Aggodalmat okoznak fotó: balázs katalin

Gyergyóditró központja. Új járdát kapnak a gyalogosok fotó: lázár hajnal


