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Lovas rendezvényekkel és eredettörténeti tánckölteménnyel zárult a Székely Vágta

Színvonal a székely lovassportban
Számos megméret-

tetésen vettek részt a 

lovassport kedvelői a 

Kovászna megyei Óri-

áspince-tetőn hetedik 

alkalommal szervezett, 

tegnap zárult Székely 

Vágtán.

Baj nélkül zajlott le hétvé-
gén a hetedik alkalommal, 
a Kovászna megyei Óri-

áspince-tetőn szervezett Szé-
kely Vágta, melynek győzte-
se a Kézdivásárhelyt képviselő 
Berde Loránd lett. A 43 éves ver-
senyző Anci nevű lován 1 perc 31 
másodperc alatt galoppozta vé-
gig a közel 1200 méteres pályát. 
Székelyföldet a Nemzeti Vágtán 
a győztesen kívül még a máso-
diknak befutó mikóújfalusi Tóth 
Barna és a harmadiknak célba 
jutó nyujtódi Ugron Attila kép-
viseli. A Nemzeti Vágta a ne-
gyediknek beérkező előpataki 
Bartha Ferencet is meghívta a 
szeptemberi versenyre. A házi-
gazda Sepsiszentgyörgy képvi-
selője alanyi jogon vesz részt a 
budapesti futamon. A Góbé Fu-
tamot a 23 éves csíkkozmási 
Bálint András nyerte Szellő 
nevő lován, a második a szotyori 
Veres Bálint, a tavalyi győztes, 
a gyergyószentmiklósi Lász-
ló Pál idén harmadiknak fu-
tott be. A Székely Vágta fogat-
hajtó versenyének győztese, 
Bodó Zoltán többszörös orszá-
gos négyesfogat-hajtó bajnok, 

aki a Váncsa-farm kettes és né-
gyes fogatával vett részt a Szé-
kely Vágta fogathajtó versenyén, 
és aki tavaly indulója volt a 
négyesfogat-hajtó világbajnok-
ságnak is Románia képvisele-
tében. A rendezvényen a főka-
pitányi tisztséget idén Nagy Jó-
zsef, a kaposvári Somogyi Hu-
szárok Hagyományőrző Egye-
sületének huszárkapitánya lát-
ta el. A rendezvénysorozat pén-
teki megnyitóján felvonták az 
óriás székely zászlót. „Hadd 
lássák a Székelyföldet körbe-
vevő térségekből is, hogy fel-
emelő érzés székelynek lenni” 
– hangsúlyozta Tamás Sándor, 

a Kovászna Megyei Tanács el-
nöke. Borboly Csaba, a Hargita 
Megyei Tanács elnöke arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a lovas-
sportnak is olyan fontosságot 
kell tulajdonítani, mint a többi 
sportágnak. Székelyföldön év-
ről évre nő a lovas rendezvé-
nyek száma és színvonala – tet-
te hozzá Péter Ferenc, a Maros 
Megyei Tanács elnöke. A Szé-
kely Vágta számos kísérőprog-
rammal várta a látogatókat, töb-
bek között harcászati bemu-
tatókkal, íjászati gyakorlatok-
kal, táncprodukciókkal. Szom-
bat este sor került A csillagös-
vény népe című eredettörténe-

ti táncköltemény ősbemutató-
jára. Orza Călin rendező-kore-
ográfus irányításával 120 sze-
replő és 40 ló játszott a darab-
ban, sikerült egy látványos sza-
badtéri produkciót varázsolni, 
ahol tobzódnak a lézerelemek, 
sejtelmes gomolygó fénybe bur-
kolva a domboldalt, vagy éppen 
a négy totemállatot idézve, de 
röpködnek a tüzes nyilak, fo-
rog a tüzes sámánkerék, dina-
mikusak a harci jelenetek, vág-
tatnak a paripák, szólnak a sá-
mándobok, és ropják a táncot a 
szereplők.

 
BÍRÓ BLANKA

Az Erdélyi Magyar Értéktár bi-
zottság a 37 tételt javasolt feltün-
tetni a listáján, ugyanakkor a tes-
tület a csíksomlyói búcsút, vala-
mint további hat erdélyi magyar 
kultúrkincs felvételét javasolta a 
Nemzeti Értéktárba, amelyek kö-
vetkező lépésként hungarikummá 
válhatnak. A bizottság csütörtö-
ki kolozsvári ülésén 37 felterjesz-
tett értéket vitatott meg, melyből 
12 került az Erdélyi Magyar Ér-
téktárba, a továbbiakat pedig he-
lyi, illetve megyei értéktárba ja-
vasolták. A testület döntése értel-
mében ezentúl az erdélyi érték-
tár része a csíksomlyói búcsú, 
Kőrösi Csoma Sándor életműve, 
a kürtőskalács, a kovásznai Dr. 
Benedek Géza szív- és érrend-
szeri kórházban használt komp-
lex rehabilitációs módszerek, a 
madéfalvi Siculicidium-emlékmű, 

a kilyéni unitárius templom és fal-
képei, Bikfalva épített öröksége, 
Csomád–Bálványos természetvé-
delmi terület a Szent Anna-tóval, 
a Sebes-Körös völgye és a Révi-
szoros, a parajdi Sószoros és só-
bánya, valamint a szatmári Refor-
mátus Gimnázium falfestményei. 
„Továbbra is arra törekszünk, 
hogy erdélyi értékeink védnökei 
legyünk, megőrizzük és felújít-
suk azon értékeinket, amelyek az 
egész nemzet számára reprezen-
tatívak. A csíksomlyói búcsú az 
egész Kárpát-medencei magyar-
ság közös kincse, ezért reméljük, 
hogy a következőkben a Nemze-
ti Értéktár után hungarikummá 
válhat” – összegzett a gyűlés után 
Hegedüs Csilla, az Erdélyi Magyar 
Értéktár bizottságának elnöke. 
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Bővült az erdélyi értéktár

Elhunyt a híres 
matematikus
Negyvenévesen elhunyt Mar-
jam Mirzakani iráni mate-
matikus, az első – és eddig 
egyetlen – nő, akinek odaítél-
ték a matematikai Nobel-díj-
nak is nevezett Fields-érmet 
– írta a BBC News. A Stanford 
Egyetem professzora a rákkal 
folytatott hosszú küzdelem 
után, szombaton halt meg az 
Egyesült Államokban. Mar-
jam Mirzakani 2014-ben az 
ívelt felületek szimmetriájá-
nak kutatásában elért ered-
ményei elismeréseként kap-
ta meg az 1936-ban alapított 
Fields-érmet, amelyet négy-
évenként ítél oda a Nemzet-
közi Matematikai Szövetség 
kettő-négy, 40 évnél fiatalabb 
matematikusnak. Nemcsak 
az első nő, de az első iráni 
matematikus is volt, aki meg-
kapta az elismerést.

Új Aladdin-musicalt 
készít a Disney
Guy Ritchie rendezi Holly-
woodban az új Aladdin-mu-
sicalt, amelyben Will Smith 
játssza a dzsinnt – szá-
molt be róla a The Holly-
wood Reporter. A zenés já-
tékfilm főszereplőit is meg-
találták: Aladdint az egyipto-
mi származású, Kanadában 
felnőtt Mena Massoud, Jáz-
mint pedig a Power Rangers-
sztár, Naomi Scott alakítja. 
Az Aladdin forgatása augusz-
tusban kezdődik Londonban. 
A Disney már csak a gonosz 
Dzsáfár és segítőtársa, Jágó 
szerepére keres színészt. 
A Disney az utóbbi időben 
nagy sikerű klasszikus rajz-
filmjeiből készít játékfilmeket. 
Hamarosan élő szereplők-
kel is látható a filmvásznon a 
Mulan, amit Niki Caro rendez, 
és Jon Favreau rendezésében 
Az Oroszlánkirály.

Az időjárás és a szervezők is ki-
tettek magukért a Kolozsvár-
hoz közeli Bonchidán a hétvé-
gén ötödik alkalommal megszer-
vezett Electric Castle elektroni-
kus zenei fesztiválon, amelyen 
a látogatószám a laikus részt-
vevő számára is minimum re-
kordgyanús. A szervezők tájé-
koztatása szerint az első „iga-
zi”, azaz már egész napos prog-
ramot kínáló csütörtöki napon 38 
ezren látogattak ki a bonchidai 
Bánffy-kastélyhoz, a tömeg azon-
ban szombaton látványosan meg-
nőtt, a fesztivál még egy terebé-
lyes fehér ruhában érkező meny-

asszony számára is kihagyhatat-
lannak bizonyult, sőt egy – sze-
rencsés kimenetelű – lánykérés-
re is sor került. A tömeg azon-
ban nem járt zsúfoltsággal: a bu-
lizó, pihenő vagy másfajta kikap-
csolódásra alkalmat adó helyszí-
nek ideális elrendezése révén a 
több tízezer fesztiválozó kényel-
mesen megfért a kastély udva-
rán. Érdemes külön megemlíte-
ni a Hangárt: az új koncerthely-
szín az előző két évben lezúduló 
esőre való tekintettel fedett, több 
ezer ember befogására alkalmas, 
és nem mellesleg óriási bulik-
nak adott otthont az elmúlt négy 

napon. Ugyanakkor a nagyszín-
pad is megér egy misét, nemcsak 
azért, mert ott is külön készültek 
az esetleges esős időre – lefekte-
tett gumilapokkal és elszórt ka-
viccsal –, hanem látvány szem-
pontjából is egyedülálló, lenyűgö-
ző, de mégsem giccsbe hajló él-
ményt nyújt a fesztiválozóknak. 
Az Electric Castle a tervek sze-
rint tegnap éjszaka, azaz inkább 
ma hajnalban ért véget: az utol-
só este lépett fel a fesztivál két 
headlinere, a Franz Ferdinand és 
deadmau5. 
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Electric Castle: lánykérés is volt a fesztiválon

Látványos eredettörténeti táncprodukciót tekinthettek meg az érdeklődők hétvégén a Székely Vágtán

Esőtánc. Az Electric Castle első napján közel negyven ezren látogattak ki a bonchidai Bánffy-kastélyhoz




