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PETHŐ MELÁNIA

Mától vasárnapig színes prog-
ramkínálat várja az érdeklődő-
ket a Híres Szárhegyi Káposz-

tavásár és Fesztiválon. A rendezvény 
fesztivál jellegét új programok beikta-
tásával bővítették a szervezők, a szóra-
koztató műsorszámokat úgy állítva ösz-
sze, hogy abban kedvére valót találjon 
az is, aki a népi hagyományosra eskü-
szik, de az is, aki a kortárs művészetek 
iránt érdeklődik vagy éppen a rockzenét 
kedveli. A mai nap kínálatában például 
különlegesnek ígérkezik Lukács Géza 
fotókiállítása. A fényképészként is is-
mert gazda kimondottan káposztás té-
májú képeket készített erre az alkalom-
ra, sajátos meglátásán keresztül tálalva 
azt a környezetet, azokat a természeti 
hatásokat, amelyek „tetten érhetőek” 
a növény fejlődési szakaszaiban. Kép-
zőművészeti kiállítás is szerepel a mai 
nap kínálatában: a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ 44 év 
alat összegyűlt anyagának válogatását 
tekinthetik meg az érdeklődők. Népvi-
selet, illetve reneszánsztánc-bemutató 

is lesz ma, ezen kívül pálinkamustra és 
borkóstoló is.

Színes, tartalmas kínálat

Akit a vásár érdekel, annak szombaton 
érdemes a rendezvény helyszínére, a 
művelődési ház mögötti térre látogatni. 
Itt, ahogyan már megszokott, nem csak a 
híres és ízletes, vékony levelű szárhegyi 
káposztát lehet majd beszerezni, hanem 

minden olyan zöldséget, ami a helyi ter-
melők kertjeiből származik.

Élményszerzésért javasolt már a 
reggeli órákba bekapcsolódni a rendez-
vénybe: jó hangulatúnak ígérkezik idén 
is a hagyományos káposztavágás a Cá-
rinában, ahova lóháton, szekéren vonul-
nak az ünneplők a Gyergyószentmiklósi 
Fúvószenekar kíséretében. Közben a 
vásártéren is a káposztáé lesz a főszerep 
– a főzőversenybe benevezett csapatok 

Idén is ünnep a káposztavágás
A terményt és a gazdákat ünneplik Szárhegyen

• Sok mindenben eltér a 
korábbi rendezvényektől 
az idei, sorban a tizenket-
tedik Híres Szárhegyi Ká-
posztavásár és Fesztivál. 
Különleges, hogy ezúttal 
három napot szentelnek 
az ünnepnek, újdonság, 
hogy a káposzta most fo-
tópapíron is megjelenik, 
és csalogató a rendez-
vény gazdag kulturális és 
szórakoztató kínálata. A 
hangsúly azonban most 
is a hagyományápoláson, 
az őszi termés számba-
vételén, a gazdák megün-
neplésén lesz. 

aprítják, szabdalják, főzik a leveles zöld-
séget. A verseny ideje alatt a Hóvirág 
Néptáncegyüttes, a Debrecenből érkező 
Monostori Rozmaring Táncegyüttes, és 
a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar 
tagjai  ropják, illetve fújják a színpadon. 
A gyerekek a HalVirág Bábszínház Kő-
leves című előadását tekinthetik meg, 
a vállalkozó kedvűek a rendezvény ha-
gyományos programjára, az Egy szót se 
káposztavágásig! című vetélkedőre is 
benevezhetnek.

Látványosnak ígérkezik az Arany 
Griff  Rend középkori hadi bemutatója, 
hangulatosnak a Republic együttes kon-
certje, illetve az esti káposztabál, ahol a 
Heveder zenekar húzza a talpalávalót.

A vasárnapi programok között falu-
nézés, szekerezés, a felújított Hidegkút 
látogatása, szalonnasütés szerepel.

A rendezvény részletes programja 
Gyergyószárhegy önkormányzatának 
Facebook-oldalán tanulmányozható.

A rendezvény fesztivál jellegét új programok beiktatásá-
val bővítették a szervezők, a szórakoztató műsorszámo-
kat úgy állítva össze, hogy abban kedvére valót találjon 
az is, aki a népi hagyományosra esküszik, de az is, aki a 
kortárs művészetek iránt érdeklődik vagy éppen a rock-
zenét kedveli.

A szárhegyi, immár 
márkanévvel rendel-
kező zöldségről és a 
helyi gazdákról szól a 
hétvégi ünnep

▴KORÁBBI FELVÉTEL: 
BALÁZS KATALIN

 
Legalább egy 
köszönömöt

Elvesztette? Elvesztette, mi? Állandóan ezt csinál-
ják. Mondják, hogy nyugodtan adjam oda, osztán 
persze elveszítik. Nem adják le, hogy ne tudjam, 

mikor és kivel. De tudom én!

Ne magyarázkodjon! Nagyokosok. Osztán lógnak 
itt a kapu tetejin nekem éjnek évadján. Ott ragad-
nak, se erre, se arra. Se fent, se lent. Próbálja 
odatenni a lábát arra az oroszlánfejre. Persze, hogy 
keskeny, de ez az egyik legbiztosabb útvonal. Ne a 
rács közé tegye, mert beszorul. Mit totojázik? Na, 
felőlem le is ugorhat. Hogy? Fogjam ki? Azt már nem! 
Különben is, aki odaát fel tudott kapaszkodni, az 
ideát tudjon lejönni. Ne visítson! Felveri nekem az 
egész környéket! Csak egy kis horzsolás, elmúlik. 
Van, hogyne lenne elsősegélyes dobozunk. Én 
zárom azt is, mert én vagyok az elsősegélynek a 
nyújtója. Azt is én csinálom. De erre a kicsi sebre 
kár a drága fertőtlenítőt pazarolni. Spórolni kell. Na, 
jöjjön utánam.

Már rég szétherdáltak volna itt mindent, ha én nem 
lennék. Én mindent megőrzök és számon tartok. 

Nélkülem itt nem történhet semmi. Légy úgy át nem 
repülhet az épületen, hogy én ne tudnám. Én olyan 
vagyok itt, mint a kapun az oroszlánfej: reám lehet 
támaszkodni. Nélkülem itt megomlana minden. Minden. 
A lelkemet is kiteszem. De senki egy köszönömöt 
nem mond. Hajnali öttől éjjelig talpon vagyok. Tudok 
mindenkiről mindent. Tudom, ki mikor jár haza. S kivel. 
Én itt őrszem is vagyok. Azt hiszik, olyan könnyű ezt 
csinálni. Egyáltalán nem értékelik. Legalább egy köszö-
nömöt mondanának néha. De nem.

Ne mosolyogjon aranyoskám, tudom, hogy kuncog a 
hátam mögött. Szerencséje amúgy, hogy másoltattam 
még egyet, mert én gondolok itt mindenre. Mindenre.

Na, menjen, ne köszönje. Aztán holnap adja le a ka-
pukulcsot. Beengedem, tudom, mikor jön haza. Várjon! 
Ha mégsem jönnék ki a csengetésre, akkor az oroszlán 
fejére lépjen. Istenem, Istenem, mi lenne itt nélkülem?
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