
Íjászok veszik birtokba szom-
baton a marosvásárhelyi várat, 
ahol másodjára szervezik meg A 
vár legjobb íjásza versenyt. A kü-
lönleges megmérettetésre több 
mint hetvenen jelentkeztek, leg-
többen Erdély különböző szeg-
leteiből, de magyarországi ver-
senyző is akad.

A vár legjobb íjásza versenyt a 
Múzeumok Éjszakája keretében 
szervezi a Marosszéki Íjászok 
egyesülete. A szombaton zajló 
megmérettetésen hagyományos 
történelmi íjjal lőnek majd, hol a 
várfalról, hol egy leomló várrész-
ről, de mozgó célpontot és köté-
len lógó harangot is el kell találni.

A program már szombaton 
reggel 9 órakor elkezdődik, ami-
kor zászlóval a kézben felvonul-
nak a különböző csapatok, majd 
lesz fegyvermustra és hivata-
los megnyitó is. Maga a verseny 
11 órakor kezdődik, a különböző 
nem és korcsoportok szerint há-
rom kategóriában mérhetik ösz-
sze magukat az íjászok: hagyo-
mányos (történelmi) íj, vadász-
reflex íj, valamint longbow íj ka-
tegóriában. Lesznek felnőtt cso-
portok (férfi és női), valamint fi-
atalok (fiúk és lányok) csoportja 
és gyerek csoport is. 

A verseny 15.30-kor az ered-
ményhirdetéssel, díjkiosztóval 
ér véget, amikor kiderül, ki a 
vár legjobb íjásza. A rendezvény 
nem csak a versenyzők számá-
ra lehet érdekes, napközben a 
közönség is kipróbálhatja az íjá-
szatot. Magyarországról egy nyi-
tott jurtával, íjakkal és mindenfé-
le íjszerszámmal érkezik Molnár 
Sándor íjkészítő, aki a szakma 
egyik mestere. Bemutatja eszkö-
zeit, vásárolni is lehet majd tő-
le, ugyanakkor Molnár Sándor is 
versenyez majd.

A rendezvényen külön gyerek-
foglalkozásokkal készülnek, ne-
mezelésbe, bőrdíszművesség-
be, s mindenféle hagyományos 
foglalkozásba lehet belekóstol-
ni majd, Dénesi Ildikó hagyomá-
nyos mézeskalácssütővel még 
édességet is készíthetnek a gye-
rekek. A verseny célja ugyanis – 
amint azt a a Marosszéki Íjászok 
titkára, Szabó Ádám elmondta 
– a megmérettetés mellett az is, 
hogy éltessük és megmutassuk a 
hagyományainkat.
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ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Vásárhelyi Hírlapra előfizethet lapkihordóink-
nál és a szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség 

telefonszámát, a 0265–260 170-et tárcsázza, és 
bemondja pontos címét, lapkihordóink felkeresik 
Önt otthonában, náluk megrendelheti lapunkat. 
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.
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Különböző íjakat láthat majd a közönség

A tanár úr megszállott kuta-
tója a bolyai Bolyai család-
nak, a vásárhelyi kollégi-

um egykori tanárának, Farkas-
nak és fiának, az Appendix meg-
alkotójának, Jánosnak. Amikép-
pen János a semmiből egy új vi-
lágot teremtett, azonképpen te-
remt igaz legendáriumot a két 
világhírű matematikus, apa és 
fia életéről, a felmenőik életé-
nek történésiből a vásárhelyi 
nyugalmazott matematikata-
nár. Hogy miként kezdődött, az 
már csaknem a történelem ho-
mályába vész. A domáldi (mai 
Csatófalva) Bolyai-birtokon levő 
sírhely – Bolyai Farkas felesé-
ge, János édesanyja – egy domb-
tetőn áll. Kopjafa és kerítés jelö-
li a helyet, s mert a fa és az élet 
mulandó, ezt is fel kell újítani 
olykor. Erre vállalkozott pár éve 
Árpád bácsi, s lelkes gyerekek-
kel együtt felmászott a dombte-
tőre, amire még életük delén le-
vő férfiak is csak ritkán vállal-

koznának. Kijavították a lécke-
rítést, festettek, meszeltek. Az-
tán a vásárhelyi katolikus teme-
tő kapujával szembeni, egykor 
János által lakott bérlakás falán 
lévő emléktábla elhelyezésénél 
működött közre. Később a Vár-
sétányon, az egykori Bolyai Já-
nos-ház helyén álló épület falá-
ra helyezett emléktábla is az ő 
törődését dicséri. A vásárhelyi 
református temetőben azonosí-
tott Bolyai János eredeti sírhe-
lyénél is kopjafát állított lelkes 
adakozók, diákok, közmunkát 
vállaló Bolyai-rajongók segítsé-
gével. Nemrégiben a Sapientia 
EMTE épülete előtt állította fel 
János mellszobrát, körülötte pe-
dig az anyai ági felmenők kopja-
fáit helyezte el.

Napokkal ezelőtt a Kovászna 
megyei Zabola község Páva ne-
vű falujában állított két kopjafát. 
A nagy Pávai nevű elődök, István 
és Péter emlékére készült a két 
emlékoszlop. I. Pávai István, Pá-
vai Vajna Krisztina szépnagyap-
ja emlékére állítja ezt a kopjafát 
az Orbaiszéki Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége – áll az egyiken. 
A másik a törökverő Hunyadi ko-
rát idézi. Felirata: Pávai Vajna Pé-
ter 1442-ben Marosszentimrénél 
Hunyadi János csapatában a szé-
kelyek lovashadnagya. Emlékére 
állítja ezt a kopjafát az EMKE Ma-
ros Megyei Szervezete. A május 
7-i avatóünnepségen az Árpád-
kori templom mellett felállított 
két kopjafánál ott volt Kilyén Il-
ka színművésznő, Maros megyei 

EMKE-elnök, a kézdivásárhelyi 
tanulók klubjának fúvószeneka-
ra, a Székely Mikó Kollégium ta-
nulóinak küldöttsége is koszorú-
zott, s természetesen részt vet-
tek az ünnepségen a helybeliek, 
az iskola tanulói.

Alig néhány nappal később, 
május 13-án, a marosvásárhe-
lyi Vályi Gyula matematikai em-
lékverseny díjátadása előtt Ban-
di tanár úr a részt vevő gyere-
keknek beszélt a Bolyai-emlék-
helyekről. Ezek után csak azt kí-
vánhatjuk Árpád bácsinak, hogy 
még sokáig járja Erdélyországot, 
kutassa a Bolyai Farkas felmenő-
ivel kapcsolatos emlékeket, s ál-
lítsa a kopjafákat valamennyiünk 
lelki gazdagodására.

BAKÓ ZOLTÁN

A Pávaiak ősi fészkében állított emlékfát a Bolyai-felmenőknek

Sokasodnak Árpád bácsi kopjafái

Árpád bácsi a matematikai emlékverseny díjazottjai között

Sebtében már szinte 

összeszámolni sem le-

het azokat az emlék-

műveket, emlékhelye-

ket, emléktáblákat és 

kopjafákat, amelyeket 

Bandi Árpád nyugal-

mazott tanár, a vásár-

helyiek 92 éves, köz-

kedvelt Árpád bácsija 

állított, vagy állításában 

oroszlánrészt vállalt.

Íjászok veszik birtokba a várat Nem bombariadó 
volt
Csütörtökön a marosvásárhe-
lyi Bernády György Általános 
Iskola előtti járdán felszólítot-
ták a gyalogosokat, hogy ke-
rüljék el az épületet. Sokan azt 
vélték, hogy bombariadó volt, 
ezért a nagy elővigyázatosság. 
Megkérdeztük a vészhelyze-
tiek sajtószóvivőjét, Cristian 
Petrică Virag századost, aki el-
mondta: nem volt vészhelyze-
ti riasztás, az iskola vezetősége 
kérte meg a tűzoltókat, hogy 
az épület tetején levő néhány 
meglazult, megcsúszott csere-
pet rögzítsék, nehogy a járóke-
lőkre essenek. Ezért terelték el 
a gyalogosforgalmat a járdáról.

Könyvet nyertek

Legutóbbi keresztrejtvény pá-
lyázatunkon  a szerencse a ma-
rosvásárhelyi  Birtalan Ibolyá-
nak kedvezett, aki szerkesztő-
ségünkből Feldmár András Ap-
ró részletekben című könyvét 
viheti haza. A másik szerencsés 
nyertes a szászrégeni Lakatos 
Mihály, aki Szőcs Károly Mesz-
szelátó című esszéket és tanul-
mányokat tartalmazó kötetét 
lapozgathatja hamarosan.




