
Ötödik alkalommal állnak 
rajthoz egy hónap múlva a falusi 
lovasok a Széki Vágtán. Ezúttal 
Udvarhelyszék mellett Csík- és 
Gyergyószéken is lesznek elő-
futamok, de más változások is 
várnak a lovasokra.

„Ott rendezzük meg a vág-
tát, ahol a nézők, a helyi kö-
zösség részéről is pozitívan 
fogadnak, így esett a választás 
az idei helyszínekre és időpon-
tokra” – mondta Kovács-Nemes 
László versenyigazgató. Az ötö-

dik kiadásához érkezett Szé-
ki Vágta Székelyderzsben rajtol 
június 17-én. Idén nem csak ud-
varhelyszéki települések ad-
nak otthont az előfutamoknak, 
hiszen Derzs után július 8–9-
én a gyergyószéki Borzonton 

mérik össze tudásukat a lova-
sok. A versenyigazgató a tava-
lyi oklándi döntőn ismerkedett 
meg a borzonti Szent István-
napi vágta szervezőivel, akik-
kel a tél folyamán egyeztettek 
arról, hogy a két megméret-
tetést ötvözzék egy nagy ren-
dezvénnyé. A Széki Vágtának 
már tavaly is volt egy előfutama 
Csíkszéken, ezt idén is szeret-
ték volna folytatni, így az utolsó 
futam augusztus 5–6-án Csík-
széken lesz. A döntőnek ezút-
tal is Oklánd és Karácsonyfalva 
lesz a házigazdája. „Tavaly is 
minden szempontból ez volt a 
legsikeresebb helyszín, ren-
geteg néző, rengeteg lovas vett 
részt, így megmaradunk a fes-
tői táj mellett” – fogalmazott 
Kovács-Nemes László.

Kettesével rajtolnak

Nemcsak a helyszín, hanem 
a verseny rendszere is változik. 
„A négy év alatt 146 lovas vett 
részt a vágtákon, nyilvánvaló, 
hogy nem mindenki teljesít egy-
formán. Annak érdekében, hogy 
a versenyzőket gyakorlásra és 
jobb eredményekre sarkalljuk, 
illetve hogy a nézőknek is na-
gyobb élményt nyújtson a vág-
ta, úgy döntöttünk, módosítunk 
a lebonyolításon. Eddig a lova-
sok egyenként versenyeztek az 
idővel, amit reggeltől estig néz-

ni fárasztó és unalmas” – véli a 
versenyigazgató. Az elképzelés 
szerint kettesével indulnának a 
lovasok, két egyforma pályán, 
melyek félúton kereszteznék 
egymást. A szervezők remélik, 
hogy így a versenyzőknek és a 
nézőknek is izgalmasabbá válik 
a megmérettetés. Újdonság lesz 
továbbá az is, hogy ezentúl idő-
mérő kapuval határozzák meg a 
versenyzők teljesítményét.

Idén is ötven lovasra számí-
tanak, akik meghívásos ala-
pon vehetnek részt a vágtán. A 
gyengébbek vagy kezdők a fu-
tam előtti napon bizonyíthat-
nak, ha pedig teljesítményük 
üti a verseny mércéjét, másnap 
élesben is rajthoz állhatnak.

„Az általunk szervezett vág-
tának nem volt előzménye, nem 
volt honnan ellesnünk trükkö-
ket, mindent saját bőrünkön 
tapasztaltunk meg. Úgy gon-
dolom, hogy az elmúlt négy 
év alatt minden buktatón túl-
mentünk. Az idei rendezvény 
mindennek a tapasztalatnak a 
következtetése lesz. A vágtá-
nak hosszú távon csak akkor 
van értelme, ha minőségileg, 
látványban és versenyzéstech-
nikában fejlődik. Ez a kiadás a 
próba, meglátjuk, miként tudjuk 
ezt a küszöböt átlépni” – mond-
ta Kovács-Nemes László.

VERES RÉKA

„Az elődök kultúrája egy-
kettőre elpárolog, ha 
minden nemzedék újra 

meg újra meg nem szerzi magá-
nak – vallják Kodály Zoltánnal a 
rendezvény szervezői. Hisznek 
a hagyományok oktató-nevelő 
munkában betöltött szerepében, 
felkutatják, megtanítják a fal-
vakban fellelhető gyermekjáté-
kokat, és tavasszal megrendezik 
a fesztivált – összegezte Szé-
les Mária módszertani felelős a 
megnyitón. Nem versenyeznek 
egymással, megélik az együtt 
játszás örömét – immár tíz éve.

Ki játszik?

Az évtizednyi idő alatt óvo-
dásgenerációk nőttek fel. De 
a gyermeklétszám csökke-
nése miatt előbb az ócfalvi, 
majd a székelylengyelfalvi és 
a patakfalvi óvodát zárták be. 
Telekfalván viszont újraindul-
hatott az iskola előtti oktatás, 
Felsőboldogfalván nagyobb lét-
számmal napközi is működik. A 
vándor népigyermekjáték-fesz-

tivál következő helyszíne Bika-
falva lett volna. Ott több mint 
húsz éve nincs kultúrotthon, de 
akkora teremmel sem rendel-
kezik a település, ahol elférne 
a több mint száz kisgyermek és 
az érdeklődő felnőttek.

Mozgás, ének, társas kapcsolat

Amíg az érkező csoportok-
ra várakoztak, újdonságként 
eszközös népi játékok hívo-
gatták a népviseletbe vagy 
fellépőruhácskákba öltözött 
gyermeknépet: pörgettyű, lé-
pegető, ugróiskola, labda. A 
hodgyaiak meglepetése a fa-
golyós teke volt. A körjátékok 
után Szilágyi Tímea tanítónő 
felsőboldogfalvi furulyásainak 
népdalcsokrát, majd a bika-
falvi iskola és az óvoda közös 
dalosjáték-összeállítását tap-
solták meg. Minden falu egy-
egy játékkal mutatkozott be. 
A farcádi csoportot Patakfal-
vi Edit, a felsőboldogfalviakat 
Antal Gyöngyvér és Nagy Edit, 
a telekfalvit Szatmári Kinga, a 

hodgyait Demeter-Joó Emese, 
a mentor tanintézet, az udvar-
helyi Csillagvár napközi képvi-
selőit Dávid Tilda, illetve Ajvász 
Sára vezette. Az Aprók tánchá-
zát Tálas Ágnes Judit és Nagy 
Zsolt budapesti néptáncoktatók 
irányították, Forró István és 
Balázsi József húzta a talpalá-
valót. Utána megvendégelték a 
gyermekeket.

Tovább, vidáman!

A szakmai értékelésen ki-
emelték: bár picik a gyermekek, 
tiszta hangon énekelnek. Moz-
gásukon meglátszik, hogy napi 
szinten foglalkoznak ezekkel 
a  já tékokkal .  Megsze ret -
tetésükben kiemelt sze repük 
van az óvodapedagógusoknak, 
hiszen a családban ilyen min-

tát nem látnak a gyermekek 
– legyen igényük erre a játék-
formára, érvényesüljön bel-
ső motivációjuk – összegezte 
Somorai Árpád aligazgató, dr. 
Barabási Tünde, a Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem tanára, 
valamint Sinka Ignác zeneta-
nár és a néptáncoktatók.
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Tizedszer tartottak népigyermekjáték-fesztivált a Felsőboldogfalvához tartozó óvodák

Száznál több gyermek egy körben

Kitetszett a vérbeli játékkedv és az együtt mozgás, éneklés öröme

Idén is Oklánd és Karácsonyfalva lesz a döntő házigazdája

Nem a dombon, az ócfalvi kultúrotthonban 

„törték a diót”; lépdelt, tekeredett a gyer mek-

lánc kígyó; a hegedű- és brácsamuzsikából 

szöveg nélkül is felismerték a dalos játékot. A 

Kodály-emlékévben, tegnap, tizedik alkalom-

mal tartották meg a Fel ső boldogfalva község-

hez tartozó települések óvodásainak vándor 

népigyermekjáték-fesztiválját.
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Hamarosan rajtol a Széki Vágta
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