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> V. Híres Szárhegyi Káposztavásár 
és Fesztivál, illetve Hagyományos Termé-
kek Őszi Vására. Ötödik alkalommal szer-
vezi meg Gyergyószárhegyen ma és holnap 
a Torzsások Turisztikai Egyesülete, a helyi 
önkormányzat, valamint Hargita Megye 
Tanácsa a Híres Szárhegyi Káposztavá-
sárt és Fesztivált és a Hagyományos Ter-
mékek Őszi Vásárát. A kétnapos esemény 
ma este 8 órától a gyergyószentmiklósi 
Hóvirág Néptáncegyüttes Mérföldjáró 

táncoscsizma című előadásával kezdődik a 
kultúrházban. Szombaton 10 órakor gyü-
lekeznek, akik részt akarnak venni a 10.30-
tól kezdődő lovas felvonuláson. Az ünnep-
lők végighaladnak a Ferencziek és a Csen-
gettyű utcákon, a Cárinában pedig Lukács 
Géza őstermelő és családja házigazdaként 
fogadja a vendégeket. A káposztavágást és 
a hozzá tartozó hagyományokat a Cika és 
Katorzsa hagyományőrző csoportok ele-
venítik fel. A káposztafőző verseny 12 óra-
kor kezdődik a vásártéren, a főzőcsapatok 
részére biztosítanak tűzhelyet, fát, sátort, 

illetve két kiló húst, amit nem kötelező a 
helyszínen felhasználni. Vagyis otthonról 
hozott nyersanyaggal is lehet versenyezni. 
Szigorú feltétel viszont, hogy csak káposz-
tás ételt, és maximum 20 fős adagban le-
het főzni! A legjobbakat díjazzák a szer-
vezők, a zsűri elnöke Benedek Árpád, a 
Szabadtűzi Lovagrend gyergyószéki had-
nagya lesz. A köszöntőbeszédek 13 órakor 
hangzanak el a vásártéri színpadon, ezzel 
párhuzamosan kezdődik a tökfaragó ver-
seny az iskolaudvaron. 14 órától a vecsési 
Hagyományőrző Zeneegyesület Bavorák 

Szaxofon és Quartet koncertje lesz a vá-
sártéri színpadon, 15 órától pedig Egy szót 
se káposztavágásig! címmel gyerekvetélke-
dő kezdődik az iskolaudvaron. A zsűri 16 
órakor értékeli a főzőversenyre jelentke-
zett csapatok főztjét. 21 órakor kezdődik 
a káposztabál a kultúrházban. A bálra a 
belépő 10 lej személyenként, illetve 15 lej 
családonként, a kultúrházban lesz töltött 
káposzta és ital a mulatóknak. A Hagyo-
mányos Termékek Őszi Vására ma délután 
és holnap egész nap nyitott az érdeklődők 
számára. ( J. A.)

Körkép

Sokan felszusszannak a szárhe-
gyi munkálatok láttán: végre asz-
faltoznak, járhatóvá válik az út. A 
sokéves probléma megoldódik, a 
történet hátteréről Gábor László 
polgármester beszélt.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Sokféle hír szárnyra kapott 
az útjavítás késlekedéséről, 
Gábor László polgármester 

szerint ezek nagy része köszönő 
viszonyban sincs a valósággal. A 
2009 végére várt aszfalt most ér-
kezett meg, a községvezető ennek 
okát ismertette:

– Nagyon örvendtünk 2009 
végén, amikor be tudtuk fejezni 
a kapott kormánytámogatásból a 
csatornahálózatot. Örvendtünk, 
mert tudtuk, nemsokára kezdődik 
az aszfaltozás. Sajnos nem ez tör-
tént. 2009 végén az Útügyi Igaz-
gatóságtól kaptunk egy átiratot, 
hogy a csatornahálózat építésekor 
lerakott csatornafedeleket fel kell 
emelni 16 centivel. A csatorná-
zást kivitelező Alisca Bau Rt. el is 
végezte ezt a műveletet, de rá két 
hétre az útügyi igazgatóságnak 
egy másik kirendeltségétől levelet 
kaptunk: vissza kell hozni eredeti 
szintre. Amire ezt is elvégezte az 
Alisca Bau, olyan hidegek lettek, 
hogy leálltak az aszfaltozási mun-
kálatokkal. 

Gábor László fontosnak tar-
totta elmondani, hogy amikor 
kérték a csatornázási munká-
lat engedélyeztetését, az útügyi 
igazgatóság és konzultánsa azt a 
megoldást adta, hogy az átvágott, 
felásott úton földdel kell tömörí-
teni, rá 30 centiméteres beton kell 
kerüljön.

– Sajnos az emberek türelmet-
lenek, hiába jeleztük, elkerítettük 
szalaggal a frissen betonozott ré-
szeket, a sofőrök ráhajtottak. Nem 
kell nagy szaktudással rendelkezni, 
hogy tudjuk, ha a beton 7-8 napot 
legalább nem köt, sosem lesz jó – 
mondja, hozzátéve, volt olyan so-
főr, kinek autója a friss betonba ra-
gadt, és olyan is, aki a jelzőlámpára 
is ráhajtott, összetörte. – 2010 
tavaszára azt tapasztaltuk, hogy az 
átvágásoknál mindenhol tönkre-
ment a beton a kötési idő be nem 
tartása miatt. Ismét felkértük az 
Alisca Baut, s ugyanazon megol-
dással újrabetonozta a felületeket. 
Mire végeztek, látták, a falu elején 
már összetörték az autók a beton-
réteget. Jött a tél, elmaradt újra az 
aszfaltozás.

Ez év májusában létrejött egy 
találkozó a csatornázó és aszfalto-
zó cég, valamint a szárhegyi ön-
kormányzat között. Megszületett 
az ötlet: nem betonozni kell, ha-
nem a gödörbe a törtkő felső hat 
centiméterére aszfalt kell kerüljön. 

– Ha legelőször is ezt a meg-
oldást javasolják, sok időt és pénzt 
spóroltunk volna, de így csak most 
jutottunk oda, hogy a községet át-
szelő országutat 4,5 kilométer hosz-
szúságban leaszfaltozzuk – mondja a 
polgármester

Ugyanakkor válaszolt azon fel-
vetésre is, hogyan engedték meg, 
hogy az útfelületbe tegyenek csator-
nát, illetve hogy átvágják az utat:

– Szárhegyen az út mindkét ol-
dalán patak van, ráadásul a 2000-es 
évek elején az optikai kábelt az egyik 
járda alá betették, ott már nem lehe-
tett csatornát vinni. Egyszerűen nem 
volt, ahol vinni, ezért van 700 méter 
hosszúságban az út alá betéve. A töb-
bi részen átvágást kellett alkalmazni, 
a sziklás talaj nem engedte meg az 
átbújtatásos módszert, így 52 helyen 
vágták át az utat. 

Móré Ágnes, az Alisca Bau kép-
viselője közölte: egy gyors számítás 
alapján a betonozások értéke meg-
haladja a 200 000 lejt, és most, az 
utóbbi betonfeltörés, törtkövezés, 
aszfaltozás 140 000 lejbe került. 

– A betonozás még garanciális 
munka volt, ez utóbbit nem fizeti 
ki nekünk senki. Azt sem tudjuk, 
kitől igényelhetnénk, hisz a sofő-
rök tették tönkre. Az aknatetők 
emelésével járó pluszmunkáért 
kérhetnénk kártérítést, még nem 
döntöttünk, elindítjuk-e az eljá-
rást – tudatta a cég képviselője. 

Az útjAvítás bonyoLuLt története

Aszfaltoznak Szárhegyen

Új útburkolat Szárhegyen. Két év után született megoldás fotó: balázs katalin

A Füles egyesület nemrég kennelt adományozott az állatmenhelynek fotó:  Jánossy alíz

InGyenes kAmpány GyerGyószentmIkLóson

Kutyákat és macskákat
ivartalanítanak

A gyergyószentmiklósi Füles Ál-
latvédő egyesület idén is meg-
szervezi ivartalanítási kampá-
nyát a Gyergyói-medencében. 
Az akció fő támogatója a né-
metországi bruno pet állatvédő 
szervezet, partnerei a csíksze-
redai pro Animalia Alapítvány, 
valamint a Gyergyói állat- és 
természetvédő egyesület. A 
kampány célja: csökkenteni az 
utcákon kószáló gazdátlan álla-
tok számát.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A kutya leghamarabb úgy 
válik kóbor kutyává, hogy 
a gazda utcára teszi a nem 

kívánt szaporulatot – közölte a 
Hargita Népe kérdésére válaszol-
va Gergely Éva, a Füles Állatvédő 
Egyesület elnöke.

Kifejtette, hogy az ivartala-
nítási kampánnyal éppen a nem 
kívánt szaporulat létrejöttét aka-
dályozzák meg. Mint elmondta, 
rég bebizonyosodott az, hogy 
a kóbor kutyák eutanáziájával 
nem lehet csökkenteni az utcán 
csellengő állatok számát, erre 
egyetlen hatékony módszer az 
ivartalanítás, amit sikeresen al-
kalmaztak több európai állam-

ban, sőt Románia egyes váro-
sai ban is. A Füles egyesületnek 
egyébként az elmúlt másfél év-
ben az október 14–19. között 
zajló ivartalanítási kampánya 
immár a harmadik, első ízben a 
nagyváradi S.O.S. Dog’s állat-
mentő szervezet szakembereit 
vonták be akciójukba, második 
alkalommal pedig a Bruno Pet 
támogatta őket.

Mint az elnök elmondta, idén 
elsősorban a gyergyószentmiklósi 
állatmenhelyen lévő kutyákat 
ivartalanítják, illetve azokat a 
házi kedvenceket, amelyek ivar-
talanítási költségeit egyébként 
nem tudnák fedezni gazdáik. Az 
ivartalanítás ma már rutinműtét: 
a beavatkozás alatt a kutyákat el-
altatják, és már egy óra múlva tá-
vozhatnak az állatorvostól. Oko-
san összeállított étrenddel és a 
megfelelő mozgási lehetőség biz-
tosításával elkerülhető a kutyák 
elhízása, ugyanakkor az ivartala-
nított kutyák kevésbé hajlamo-
sak az elkószálásra és az agresszív 
viselkedésre.

– Aki ivartalaníttatja ked-
vencét, hozzájárul ahhoz, hogy 
kevesebb kóbor kutya kószáljon 
települése utcáin – szögezte le 
Gergely Éva.


