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H I R D E T É S

Queen, Pink Floyd, Metallica – rockvilágslágerek csendültek fel
a Főtéren a Kolozsvári Magyar Opera előadásában

A Kolozsvári Magyar Opera és meghívottai nemzetközi rockslágerek átdolgozásait 
mutatták be szombat este a kincses város Főterén felállított színpadon. A The Symp-
honic Rock Show című előadás keretében olyan legendás zenekarok dalai csendültek 
fel, mint az AC/DC, a Deep Purple, a Metallica, a Nirvana, a Pink Floyd, a The Doors, 
a Queen, a Led Zeppelin. A koncert az Iskola Alapítvány szervezésében, a nemzeti 
összetartozás évének rendezvényeként, a budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárság 
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.
 

 » FOTÓ: KISS GÁBOR/MTI

MINŐSÉGI RENDEZVÉNY A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN

Egynapos lovas ünnep
A Székelyföldi Lovas Ünnepet idén 
egynaposra zsugorította a járvány-
veszély, de amennyit sikerült belőle 
megrendezni, az most is hozta 
a szokásos minőséget. Számos 
versenyszámban mérkőztek meg a 
résztvevők Gyergyószentmiklóson. 
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S zínvonalas rendezvénynek bizo-
nyult a járványhelyzet miatt csu-
pán egynaposra rövidített Szé-

kelyföldi Lovas Ünnep, amelyet a hét 
végén tartottak Gyergyószentmiklóson. 
Rönkvontatással kezdődött az esemény, 
megtartották az idén megalapított Szé-
kelyföldi Rönkhúzó Bajnokságot. Aztán 
következett a Székelyföldi Regionális 
Díjugrató Bajnokság első versenyszáma, 
a legkisebb gyermekek (volt köztük öt-
éves is) és a kezdők ügyességi versenye, 
ahol a három székelyföldi megyéből ér-
kezett közel 60 induló mutathatta meg, 
hogy miként üli meg a lovat. A 80, 100 
és 110 centiméteres akadályokon ver-
senyzők közül is nagyon sokan hibátla-
nul teljesítették az alappályát. A verseny 
szabályzata szerint ők újabb kört mentek 
– immár időre –, és az időeredmény és az 
itt vétett hibák összesítésével alakult ki a 
végső rangsor. Mivel az esemény a Szé-
kelyföldi Regionális Díjugrató Bajnokság 

zárófordulója is volt egyben, a Székely-
földi Lovas Ünnepen az összesített ered-
mények alapján kialakult rangsor élén 
végzők bajnoki címet ünnepelhettek. Az 
érmesek: 80 cm: 1. Szász Evelin, (Cassa-
no, Csicser) 2. Deszke Janka, (Huncut, 
Zonda), 3. Kádár Kriszta, (Carlos, Táltos 
Lovarda); 100 cm: 1. Bíró Eszter, (Speró, 
Remetei) 2. Kalapács Gellért (Lionel, Re-
metei), 3. Bajcsi Anna (Atomik Hanni, 
Zonda); 110 cm: 1. Bajkó Kriszta (Zara, 
Krigel), 2. Benedek Sarolta (Charles, 
Zonda), 3. Szép Csenge, (Sólyom, Transi-
lió Lovasudvar). A díjugratók után ismét 
a fogatos gazdák következtek, a nagyobb 
testű lovak húzták a rönköket. Az idén 
megalapított Székelyföldi Rönkhúzó 
Bajnokság nyitányán az első éjszakai 
versenyre is sor került – igaz, nem így 
tervezték – a verseny végére már telje-
sen besötétedett a gyergyószentmiklósi 
lovaspályán. A nagyobb lovakkal (650 
kg felett) induló gyergyószentmiklósi és 
környékbeli meghívott versenyzők közül 
a következők állhattak dobogóra: kettes 
fogat: 1. Bege Árpád (Remete), 2. Ivá-
cson Attila (Remete), 3. Szakács Sándor 
(Betfalva); egyes fogat: 1 Ivácson Attila 
(Remete), 2 Szakács Sándor (Betfalva), 
3. Bajkó István (Ditró). A Székelyföldi 
Lovas Ünnepnek egy hónap múlva foly-
tatása is lesz (ha a járványügyi korláto-
zások enyhülnek). A tervek szerint októ-
ber 10-én egy színes lovas program várja 
majd a nézőket.




