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Hógolyózáporban csúsztak 
le idén is ötletesen elkészített 
járgányaikkal a hargitafürdői 
Csipike-pályán a kilencedik al-
kalommal megszervezett kerge 
olimpia versenyzői. A tákol-
mányok versenyén két pápa is 
részt vett, ugyanakkor a legna-
gyobbnak, legnépesebbnek és 
legkergébbnek a csíkmadarasi 
Székely Titanic hajója bizo-
nyult, el is vitte a fődíjat.

 » BARABÁS HAJNAL

„J obban jártunk volna, ha 
lefödjük teljesen” – hang-
zott el a hargitafürdői kerge 

olimpián az egyik csapat részéről, 
ugyanis a nyitott járgányukon teli-
be találták őket a közönség részéről 
érkező hógolyók. Az ötletesen elké-
szített járgányok versenyét immár 
kilencedik alkalommal tartották, a 
hétvégi vetélkedőt a csíkmadarasi 
Székely Titanic hajója nyerte. A ver-
seny kezdete óta az a szokás, hogy 
a tákolmányaikon lecsúszókat ala-
posan megdobálják hóval, és ez 
nem volt másként szombaton sem. 
A Csipike-pályán ebben az évben ti-
zenegy csapat mutatta be kergébb-
nél kergébb szerkezeteit, és csú-
szott le velük a sípálya aljáig – adott 
esetben kellett a rásegítés, hogy 
elérjenek a célig. Csíkmadarasról 
többen is beneveztek az olimpiára. 
A Székely Titanic csapata is innen 
érkezett, harminchét tagjával ez 
számított a legnépesebbnek, ötle-

tes járművükkel pedig elnyerték a 
verseny fődíját. „Sokan vagyunk, 
ezért készítettünk nagy hajót, hogy 
minél többen tudjunk részt venni, 
még mentőcsónakjaink is vannak. 
A tagjaink közül mindenki kivette 
a részét a járgánykészítésből, ha 
egyébbel nem, de legalább pálinka-
töltéssel hozzájárult” – tréfálkozott 
Bálint Csaba, a csapat kapitánya. 
Azért lett Székely Titanic a járgány 
neve, mert jéghegynek ugyan nem 
tudnak ütközni, de fának annál in-
kább. Szintén Csíkmadarasról érke-
zett a Szűzoltók. „Önkéntes tűzol-

tók vagyunk, így jött az ötlet, hogy 
készítsünk egy járgányt, a Szűzol-
tókat” – osztotta meg lapunkkal 
Tankó Tamás csapatvezető. Má-
sodik alkalommal vettek részt a 
versenyen, ezúttal egy hét kellett 
hozzá, hogy elkészítsék a járgá-
nyukat, gyakorlatilag egy haszná-
laton kívüli lakókocsit alakítottak 
át szűzoltóautóvá. A tavalyi kerge 
olimpikonok, a madéfalviak csa-
pata Pápales néven indult az idei 
megmérettetésen – a pápa körül 
fegyveres biztonsági őrökkel, ka-
tonákkal ereszkedtek le a sípályán. 

KREATÍVAN ÖSSZEÁLLÍTOTT JÁRMŰVEK VETÉLKEDTEK A HARGITAFÜRDŐI KERGE OLIMPIÁN A HÉTVÉGÉN

Két pápa a bolondos járgányok versenyén

Járgányán a pápát apácák, biztonsági őrök vették körül a Hargitafürdőn tartott kerge olimpián 

A zenei tehetségkutató döntőjében 19, fogyatékkal élő személy lépett fel Sepsiszentgyörgyön 
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Ötletüket ezúttal különdíjjal ju-
talmazták. Egy csíkszentgyörgyi–
csíkszeredai vegyes csapat szin-
tén pápát hordozott tákolmányán, 
bíborossal, pappal és apácákkal 
együtt. Bene Levente a baráti tár-
saság részéről elmondta, öt láda 
sör elfogyasztásához szükséges 
időt vett igénybe a pápamobiljuk 
felépítése. Eddig minden kerge 
olimpián részt vettek, a korábbi 
években többek között sárkányos 
és börtöncellás járgányokat is ké-
szítettek. Mezey Zsolt, a Hargita 
Közösségi Fejlesztési Társulás el-
nöke, a rendezvény főszervezője 
szerint attól kerge a kerge olimpia, 
ahogyan az emberek részt vesz-
nek rajta, ahogyan gondtalanul 
dobálják a hógolyókat, de kerge 
azért is, mert a versenyzők képe-
sek hetekig, hónapokig készíteni 
a járgányokat. Ezeket olyan tár-
gyakból, dolgokból tákolják ösz-
sze, amelyeket annak idején nem 
dobtak el azzal a gondolattal, 
hogy valamikor jó lesz valamire. 
„Egyre többen vagyunk, egyre 
több versenyző van, és egyre ko-
molyabb járgányokkal készülnek 
a résztvevők” – tette hozzá. Az 
idei kerge olimpián versenyzett a 
Gilics, a Pápales, az FK Csíkszere-
da, a Honfoglaló, a Másnaposok, 
a Flinstone, a Székely Titanic, a 
Szűzoltók, a TAF bele, a Kelekótya 
Miliția, valamint a Kerge Birkák 
csapata. A versenynek idén a Csi-
pike-pálya adott otthont, ahová 
rengeteg néző kilátogatott. A ker-
ge olimpiát Hargitafürdőn először 
a csíkszeredai Star Rádió szervez-
te meg 2001-ben.

 » „Egyre 
többen vagyunk, 
egyre több ver-
senyző van, és 
egyre komolyabb 
járgányokkal 
készülnek a 
résztvevők.” 

 » BÍRÓ BLANKA

A bölöni Boros Beatrice és a med-
gyesi Ramona Moldovan meg-

osztva végzett első helyen a fogyaték-
kal élő zenészek számára szervezett 
országos tehetségkutató verseny 
döntőjében. A Sepsiszentgyörgyön 
szombaton tartott vetélkedőn a má-
sodik helyezett a medgyesi Ionel 
Micu, a harmadik a marosvásárhelyi 
Nyikó Anetta lett. A győztesek több-
napos hollandiai kiránduláson ve-
hetnek részt, ahol koncertfellépést is 
biztosítanak számukra. A zenészek 
bekerülnek a United by Music Ro-
mania zenei menedzsment hálóza-
tába, hosszú távon zenei oktatásban 
részesülnek, és zenei karrierjüket 
is egyengetik. A tehetségkutatót a  
holland mintára létrehozott, Sepsi-
szentgyörgyön bejegyzett United by 
Music alapítvány kezdeményezte az-
zal a céllal, hogy a fogyatékkal élők 
is felléphessenek a nagyközönség 
előtt, egyenlő bánásmódban része-
süljenek. Az alapítvány küldetésé-
nek tekinti, hogy folyamatosan ze-
nei oktatást, fejlesztést biztosítson 
a tehetséges, fogyatékkal élőknek, 
mert ha részt vesznek a programjaik-
ban, bátrabbak lesznek, új barátokra 
tesznek szert, és megtapasztalják az 

elfogadást. A projekt révén javítanak 
a fogyatékkal élők életminőségén, 
másrészt eloszlatják a társadalmi 
előítéleteket az értelmi és más fogya-
tékkal élőkkel szemben. A döntőben 
19 zenész lépett fel Marosvásárhely-

ről, Medgyesről, Csíkszeredából, Szé-
kely udvarhelyről, Foksányból, Sepsi-
szentgyörgyről és környékéről. Ők a 
tavaly decemberben három helyszí-
nen tartott előválogatókon jutottak 
tovább a döntőbe.

Fogyatékkal élők tehetségkutatója Szentgyörgyön
 » Eloszlatják 

a társadalmi 
előítéleteket az 
értelmi és más 
fogyatékkal élők-
kel szemben.

Motiváló életpályák
a sikerkonferencián

K i számít sikeresnek, és ki lehet 
példakép a pályaválasztás előtt 

álló fi atalok számára? Noha sokan 
egyértelműen az online téren dol-
gozókat és a vállalkozókat említe-
nék, a marosvásárhelyi Dinamit! 
sikerkonferencia szervezői szerint a 
lelkész vagy a tanító bácsi ugyanúgy 
motiválhatja az életút-lehetősége-
ket kereső tizenéveseket, mint a 
repülőgép-pilóta vagy az ügyvéd. 
Harmadik alkalommal szervezte 
meg a Magyar Ifj úsági Tanács (MIT) 
a Dinamit! Teret nyitunk elnevezésű 
sikerkonferenciát, amelyen tizen-
éves fi atalokkal telt meg a Kultúrpa-
lota nagyterme. 

Az esemény ugyanis leginkább a 
pályaválasztás előtt álló fi ataloknak 
szól, és azt próbálja bebizonyítani, 
hogy Erdélyben rengeteg sikeres-
nek mondható fi atal él, aki pozitív 
példaképe lehet a még fi atalabbak-
nak. A népszerű előadásokat kínáló 
TEDx konferenciák világszintű 
sikere adta az ötletet és a formát 
is a Dinamit!-nak – mondta a MIT 
alelnöke, Vass Orsolya. „A fő célunk 
azonban az, hogy bemutassuk, 
itthon is ki tud találni valamit, meg 
tudja találni a helyét az ember, és 
tud boldogulni” – fogalmazott az 
alelnök. (Szász Cs. Emese)




