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Egy napba sűrített lovasünnep
Minőségi rendezvény a koronavírus-járvány kellős közepén

GERGELY IMRE

Rönkvontatással kezdődött 
a Székelyföldi Lovas Ünnep 
szombaton Gyergyószentmik-

lóson. A reggeli sűrű köd ugyan nem 
kedvezett a látványnak, de annál in-
kább a versenyzőknek, hiszen a har-
matos füvön könnyebben csúsztak a 
lovak által vontatott nehéz rönkök. 
Az idén megalapított Székelyföldi 
Rönkhúzó Bajnokság első eseményén 
reggel a kis (650 kg alatti) lovakkal 
versenyzők indultak.  A dobogósok: 
kettes fogat: 1. Orosz László (Gyergyó-
szentmiklós), 2. Erdős Rómeó (Ditró), 
3. Csibi László (Ditró); egyes fogat: 1.
Csibi Gergely (Ditró), 2. Csibi László
(Ditró), 3 Bege Zoltán (Remete).

Díjugratási versenyek

Következhetett az Székelyföldi Regi-
onális Díjugrató Bajnokság első ver-
senyszáma, a legkisebb gyermekek 
(volt köztük ötéves is) és a kezdők 
ügyességi versenye, ahol a három szé-
kelyföldi megyéből érkezett közel 60 
induló mutathatta meg, hogy miként 
üli meg a lovat. Az ügyességi verseny-
ben a következők állhattak dobogóra: 
10 év alattiak: 1. Száva Jázmin (Gyöm-
bér nevű lovával), 2. Pál Tímea (Kati), 
3. Kacsó Hanna (Zafi ra), mindhárman

a Varázspatkó Lovarda sportolói; 10 
év felettiek: 1. Pap Krisztina (Nóra, 
Csicser Lovarda), 2. Majer Zsanett 
(Iman, Varázspatkó), 3. Ungureanu 
Beatrix (Iman, Varázspatkó).

A 80, 100 és 110 centiméteres aka-
dályokon versenyzők közül is na-
gyon sokan hibátlanul teljesítették 
az alappályát. A verseny szabály-

zata szerint ők újabb kört mentek – 
immár időre –, és az időeredmény 
és az itt vétett hibák összesítésével 
alakult ki a végső rangsor. Emiatt 
– mivel a sportolók nagy többsége
kétszer teljesítette a kijelölt pályá-
kat – a tervezetthez képest jócská n
csúszott a program. A díjazottak :
80 cm magas akadályok: 1. Rúzs a
Magor (Kálnoky Gróf Lovarda), 2.
Deszke Janka (Huncut, Zonda Lo-
varda) 3. Geréb Dorottya (Cassano,
Csicser Lovarda); 100 cm: 1. Bíró
Eszter (Speró, Remetei Lovasklub),
2. Bajcsi Anna (Atomik Hanni, Zon-
da Lovarda), 3. Kalapács Gellér t

(Lionel, Remetei Lovasklub); 110 cm: 
1.B angyán Benjamin (Lucky, Zonda
Lovarda), 2. Bajkó Kriszta (Zara, Kri-
gel Sportklub), 3. Székely Kata Flóra
(Bohókás, Remetei Lovasklub).

A bajnokság zárófordulója

Mivel az esemény a Székelyföldi 
Regionális Díjugrató Bajnokság 
zárófordulója is volt egyben, a Szé-
kelyföldi Lovas Ünnepen az össze-
sített eredmények alapján kialakult 
rangsor élén végzők bajnoki címet 
ünnepelhettek. Az érmesek: 80 cm: 
1.S zász Evelin (Cassano, Csicser) 2.

Deszke Janka (Huncut, Zonda), 3. 
Kádár Kriszta (Carlos, Táltos Lovar-
da); 100 cm: 1. Bíró Eszter (Speró, 
Remetei), 2. Kalapács Gellért (Lio-
nel, Remetei), 3. Bajcsi Anna (Ato-
mik Hanni, Zonda); 110 cm: 1. Bajkó 
Kriszta (Zara, Krigel), 2. Benedek Sa-
rolta (Charles, Zonda), 3. Szép Csen-
ge, (Sólyom, Transilió Lovasudvar).

Ismét a fogatosokon a sor

A díjugratók után ismét a fogatos 
gazdák következtek, a nagyobb tes-
tű lovak húzták a rönköket. Az idén 
megalapított Székelyföldi Rönkhúzó 
Bajnokság nyitányán az első éjsza-
kai versenyre is sor került – 
igaz, nem így tervezték –, a 
verseny végére már teljesen 
besötétedett a gyergyószent-
miklósi lovaspályán. A na-
gyobb lovakkal (650 kg felett) 
induló gyergyószentmiklósi 
és környékbeli meghívott ver-
senyzők közül a következők állhattak 
dobogóra. Kettes fogat: 1. Bege Árpád 
(Remete), 2. Ivácson Attila (Remete), 
3. Szakács Sándor (Betfalva); egyes
fogat: 1 Ivácson Attila (Remete), 2 Sza-
kács Sándor (Betfalva), 3. Bajkó Ist-
ván (Ditró). A Székelyföldi Lovas Ün-
nepnek egy hónap múlva folytatása
is lesz (ha a járványügyi korlátozások 
enyhülnek). A tervek szerint október
10-én egy színes lovas program várja
majd a nézőket.

Látvány és szakmai tudás. Nem maradhatott el 
a lovasünnep
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Romániában őrzik a világhírű
olasz hegedűkészítő, Antonio 

Stradivari utolsó tíz hangszerének 
egyikét. A mester fénykorában, 
1702-ben készült az a hegedű, ame-
lyet 1956-ban, az akkori romániai 
pártvezér, Gheorghe Gheorghiu-Dej 

utasítására Svájcban vá-
sárolt meg a román állam 
a kor egyik legnagyobb 
romániai hegedűművé-
szének, Ion Voicunak. A 
hegedű akkori értékét 1,2 

millió lejre becsülték, most 
meghaladja a 3 millió eurót. A hege-
dűn Voicu egészen az 1985-ös évek 
közepéig koncertezhetett, amikor 
Ceaușescu parancsára a hangszer 
átkerült a Román Szépművésze-

ti Múzeumba. Az 1989-es fordulat 
után újra Voicu koncertezett az 
Elder Stradivari nevű hegedűvel, 
1997-ben bekövetkezett halála után 
pedig a Ion Voicu Alapítvány tulaj-
donába került, amely pályázat alap-
ján, egy nemzetközi zsűri döntése 
nyomán Alexandru Tomescunak 
adta át a hegedűt.

Alexandru Tomescu a világ 
minden táján, a legnagyobb kon-
certtermekben lépett fel, idei őszi 
koncertturnéja során kilenc er-
délyi és bánsági, valamint három 
bukaresti fellépésének helyszíne 
között lesz a gyimesbükki, Dani 
Gergely esperes által a nehéz kom-
munista években felépített római 
katolikus templom is.

Pál Damján, a gyimesi Az em-
berek ihletnek (Oamenii Inspiră) 
nevet viselő szervezet vezetője el-
mondta, hogy pár éve Kolozsváron 

ismerkedett meg Alexandru Tom-
escu hegedűművésszel, ismeretsé-
gük eredménye, hogy sikerült el-
hozni a Gyimesekbe a koncertet. „A 
járványügyi szabályozások miatt 
rengeteg problémával jár a koncert 
megszervezése, a templom ülőhe-
lyeinek csak 50 százaléka foglalha-
tó el. Salamon József gyimesbükki 
plébános az ügy mellett van, így 
reméljük, a fennvalló is besegít a 
szervezésbe. Jegyeket a bilete.ro 
egyik platformján, a blt.ro oldalon 
lehet online vásárolni” – tudtuk 
meg a gyimesi koncert főszervező-
jétől. A 75 perces koncerten – töb-
bek között – Beethoven-, Bach-, 
Händel-, Massenet-, Kreisler-, Po-
rumbescu- és Enescu-műveket ad-
nak elő. A gyimesbükki koncerten 
Tomescut az argentin Omar Massa 
kíséri a harmonikához hasonló, 
bandoneón nevű hangszeren.

Stradivari-hegedűkoncert lesz Gyimesbükkben
• Szeptemberben tizenkét koncertet tart Alexandru Tomescu világhírű román hege-
dűművész, aki Stradivari hegedűjével a gyimesbükki római katolikus templomban is
fellép. Az egyetlen székelyföldi koncert szeptember 14-én este 7 órakor kezdődik.

• A Székelyföldi Lovas Ünnepet idén egynaposra
zsugorította a járványveszély, de amit sikerült meg-
rendezni, az most is hozta a szokásos minőséget. A
versenyzők mellett ezúttal a legfőbb támogatókra, a
szülőkre is figyeltek.




