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MÁJUS 19-IG JELENTKEZHETNEK A KOVÁSZNA, HARGITA ÉS MAROS MEGYEI CSAPATOK A VERSENYRE

Újra nyeregben a székely lovasok
Egy év kihagyás után jú-
nius 26-án megszervezik a 
maksai Óriáspince-tetőn a 
10. Székely Vágtát. Szé-
kelyföld legnagyobb lovas 
eseményét a járványhelyzet 
miatt csak online követhetik 
az érdeklődők.

 » BÍRÓ BLANKA

K ezdődik a nevezés a 10. 
Székely Vágtára. Egyéves 
kihagyás után június 26-

án megszervezik Székelyföld 
legnagyobb lovas eseményét, 
ám a járványügyi helyzethez iga-
zodva az idei futamokat online 
eseményként lehet követni. A 
tét azonban változatlan: a győz-
tesek képviselik Székelyföldet a 
budapesti Nemzeti Vágtán.

Az egynapos online esemény 
programját még nem véglegesí-
tették, de a szervezők arra biztat-
ják a lovasokat, jelentkezzenek 
a versenyre, kezdjék edzeni a 
lovakat. A maksai Óriáspince-te-

tőn rendezendő Székely Vágtára 
május 19-ig jelentkezhetnek a 
Kovászna, Hargita és Maros me-
gyei települések csapatai. Min-
den csapatban kell lennie egy 
lovasnak, egy kísérőnek és egy 
csapatvezetőnek. A Székely Vág-
ta futamára bármilyen fajtájú és 

nemű, ötéves, vagyis 2016-ban 
született és ennél idősebb lóval 
lehet benevezni, amelynek álla-
pota megfelel a szabályzatban 
előírt állategészségügyi felté-
teleknek. Kivételt képeznek az 
ismeretlen származású lovak, 
valamint az argentin póló pónik, 
az Akhal Teke és az angol telivér 
lovak. Az angol telivér és az isme-

retlen származás együttesen nem 
haladhatja meg a 75 százalékot.

A Kovászna megyei lovasren-
dezvényen az utazási költséget 
1000 lej értékben térítik meg po-
zitív állatorvosi vizsga esetén. 
Az előfutam győztesének nyere-
ménye 2000 lej, a Székely Vágta 
döntőjének pénznyereményei: 
1. díj: 6000 lej, 2. díj: 4000 lej, 

3. díj: 3000 lej, 4. díj: 2000 lej. A 
Székely Vágta szabályzata teljes 
mértékben igazodik a Nemzeti 
Vágta szabályzatához. Infor-
mációkat a Székely Vágta ver-
senyirodájának munkatársától, 
Kiss Ildikótól lehet kérni a 0733-
084200 telefonszámon vagy a 
szekelyvagta2021@gmail.com 
elektronikus postacímen.

A járványügyi helyzethez igazodva az idei Székely Vágta-futamokat online lehet követni

 » KRÓNIKA

A minőségi magyar dalszövegű 
zenékre szeretné felhívni a fi -

gyelmet a Mai Dal című kezdemé-
nyezés, amely keretében egynapos 
eseményt rendeznek, és annak 
felvezető kampányaként versenyt 
is hirdetnek – közölték a szerve-
zők tegnap az MTI-vel. Május 25-én 
a budapesti Muzikumban ismert 
szövegíró-zenészek kerekasz-
tal-beszélgetés során cserélnek 
tapasztalatot a szövegek üzene-
téről. Az eseményen részt vesz a 
gyergyószentmiklósi Bagossy Nor-
bert (Bagossy Brothers Company), 
Lázár Domokos (Esti Kornél, Lázár 
Tesók) és Szendrői Csaba (Elefánt), 
majd Varga Livius (Quimby, A Ku-
tya Vacsorája) tart előadást a dal-
szerzés történetéről, hátteréről. A 

résztvevők az est zárásaként inter-
aktív dalszerző játékon vehetnek 
részt Egri Bálint színész (Azegrivár) 
vezetésével, aki egyben a kerekasz-
tal moderátora.

A Mai Dal című kezdeményezés-
hez kapcsolódva az alkotás iránt 
érdeklődőknek lehetőségük nyílik 
dalszövegeiket nevezni egy verse-
nyen, amelynek szakmai zsűrije a 
meghívott előadók egy részéből áll 
össze. A pályázaton három művet 
díjaz a zsűri, valamint a beküldött 
dalszövegeket közönségszavazás-
ra is bocsátják. A díjazottak kü-
lönböző összetételű ajándékcso-
magokat nyerhetnek, a fődíj egy 
egyszemélyes mentoringóra Varga 
Liviusszal. A pályázatra bárki je-
lentkezhet május 15-ig a bit.ly/Ma-
iDalJelentkezes címen (egy ember 
több művet is nevezhet).

„Az esemény programjaival 
azokhoz szeretnénk szólni, akik 
érdeklődnek a magyar szövegű ze-
nék iránt, és kicsit benéznének a 
szerzők gondolatai mögé. Célunk 
megmutatni, hogy az alkotás lehet 
tudatos tevékenység, amely mind 
az alkotó, mind a befogadó szá-
mára jótékony hatással bírhat. A 
dalszövegíró pályázat résztvevői a 
szakmai zsűritől hallottak segítsé-
gével tehetik meg következő lépé-
seiket a még jobb szerzővé válás 
felé” – idézte a közlemény Tóth 
Áron főszervezőt.

A rendezvényt először streaming 
formában hirdették meg, de 
amennyiben a járványügyi intéz-
kedések lehetővé teszik, korláto-
zott számban élőben is lesz lehető-
ség meghallgatni az előadókat, és 
részt venni a játékban.

Népszerűsítik a magyar dalszövegeket
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 » Az egynapos online 
esemény programját 
még nem véglegesítet-
ték, de a szervezők arra 
biztatják a versenyző-
ket, kezdjék edzeni a 
lovakat.

Indul Varga Csaba 
expedíciója

Varga Csaba nagyváradi hegy-
mászó vasárnap megérke-

zett a Mount Everest alaptábo-
rába – közölte a Kalifa Alpin 
Csapat kommunikációs mene-
dzsere, Biró Dániel az MTI-vel. 
Tájékoztatása szerint Varga 
Csaba romániai idő szerint 11 
óra 40 perckor érte el a Mount 
Everest 5330 méteren kialakí-
tott alaptáborát. Az alpinista 
április 8-án indult el Budapest-
ről Nepálba, hogy a „Tisztán” 
Magyar Everest expedícióban 
pótlólagos oxigén és magas-
hegyi teherhordók segítsége 
nélkül, vagyis „tisztán” hódít-
sa meg a világ legmagasabb 
hegycsúcsát. Varga Csaba hegy-
mászó lehet az első magyar, 
akinek ez sikerülhet ebben a 
formában.

A hegymászó önállóan építi ki 
a magaslati táborokat, és felsze-
reléseit is saját erőből juttatja 
fel. A magaslati táborok kiépí-
tésével párhuzamosan kezdetét 
veszi az akklimatizációs folya-
mat – olvasható a közlemény-
ben. Arról is tájékoztatnak, 
hogy komoly veszélyfaktor lehet 
a 2019-eshez hasonló, a csúcs-
régióban kialakuló „dugó”, 
amelyet jellemzően az oxigénes 
mászók idéznek elő, hiszen ők 
a folyamatos oxigénpótlásnak 
köszönhetően nem érzékelik a 
halálzónát, nem tapasztalják 
meg az oxigénhiány szervezet-
re gyakorolt sokrétű negatív 
hatását. Így a „Tisztán” Magyar 
Everest expedíció szempontjá-
ból kedvezőtlen adat, hogy a 
várakozásokkal ellentétben nem 
lesznek lényegesen kevesebben 
az Everesten, idén a mintegy 
400 külföldi mászót 600 serpa 
segíti. Varga Csaba mellett 
csupán két alpinista képviseli 
a „tiszta” mászást, pótlólagos 
oxigén és magashegyi teherhor-
dók segítsége nélkül.




