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Farkaslaka lovasa, Tamás 
Csaba nyerte a háromszéki 
Maksa melletti Óriáspince-te-
tőn a koronavírus-járvány 
miatt kevesebb résztvevő-
vel és nézővel rendezett 10. 
Székely Vágtát a hétvégén. A 
jubileumi verseny első három 
helyezettje részt vesz októ-
berben Budapesten a Nemzeti 
Vágtán.

 » BÍRÓ BLANKA

A farkaslaki Tamás Csaba győ-
zött Villámlás nevű lovával 
a jubileumi, 10. alkalommal 

szervezett Székely Vágta döntőjé-
ben a háromszéki Maksa mellet-
ti Óriáspince-tetőn szombaton. 
A nyertes a pénzjutalom mellett 
megkapta az 1845-ös mintázatú lo-
vastiszti vándorszablyát Nagy Jó-
zsef vágtafőkapitánytól, ugyanak-
kor ő és a Székely Vágta második, 
illetve harmadik díjazottja képvi-
seli Székelyföldet október elején a 
budapesti Nemzeti Vágtán. Ugyan-
aznap zajlottak az előfutamok, 
a döntőben Tamás Csabán kívül 
a házigazda Sepsiszentgyörgyöt 
képviselő Fazakas János-Alpár állt 
a rajthoz Tip-Top nevű lovával, 
Kézdialmásról Libertényi Péter és 
Hilton Haragos nevű lova, Kézdi-
vásárhely színeiben pedig Ugron 
Attila és Marsal Szultán verseny-
zett. A négy lovas az első érvény-
telen start után újra elindult, és 
azonnal kialakult a sorrend, Ta-
más Csaba élre tört, Libertényi Pé-
ter szorosan a nyomában, Fazakas 

János-Alpár, a kilencedik Székely 
Vágta győztese a harmadik helyre 
szorult, Ugron Attila pedig egy idő 
után leszakadt a mezőnytől. Bár az 
elején úgy tűnt, Kézdialmás lova-

sa meg tudja szorongatni Tamás 
Csabát, de ő mind az 1300 méteren 
tartani tudta az első helyet, sőt az 
utolsó körben megnövelte előnyét. 
Így a végső sorrend ugyanaz ma-

TAMÁS CSABA VILLÁMLÁS NEVŰ LOVÁVAL KÉPVISELI A SZÉKELYFÖLDET A BUDAPESTI NEMZETI VÁGTÁN OKTÓBERBEN

Farkaslaka lovasa nyerte a jubileumi Székely Vágtát

Célhoz ért. A farkaslaki Tamás Csaba mind az 1300 méteren tartani tudta az első helyet a Székely Vágtán 
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radt: Farkaslaka, Kézdialmás, 
Sepsiszentgyörgy és Kézdivásár-
hely.  Nagy József, a Vágta főka-
pitánya beszédében rámutatott, 
a jubiláló megmérettetés „szüle-
tésével, életerejével példát adott 
további határon túli versenyek 
szervezéséhez”. A budapesti 
Nemzeti Vágta idén két történel-
mi nőalak, Zichy Antónia és Zi-
chy Karolina előtt tiszteleg, akik 
az 1848-ban megszülető magyar 
honvédsereg első alakulatainak 
zászlóanyái voltak. A háromszé-
ki rendezvényen Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy polgármestere 
oklevéllel köszönte meg Sztakics 
Éva munkáját, aki korábbi alpol-
gármesterként kilenc évig volt a 
rendezvény főszervezője. A 10. 
Székely Vágtára tizenkét telepü-
lés nevezte be lovasát Hargita 
és Kovászna megyéből, végül tíz 
lovas méretkezett meg az előfu-
tamokon, két település lova az 
állatorvosi vizsgálat eredménye 
miatt nem indulhatott. A tavaly 
a korona-vírusjárvány miatt el-
maradt esemény idén egynapos-
ra rövidült. A szervezők kény-
telenek voltak korlátozásokat 
bevezetni a résztvevők számát 
illetően is, és kevesebb néző is 
látogathatott ki a helyszínre. Az 
eseményt élőben közvetítették 
online.

A Nemzeti Vágta a budapesti 
Hősök terén megrendezett, tör-
ténelmi hangulatú lovasverseny, 
a magyarság határokon átívelő 
hagyományőrző fesztiválja. Idén 
összesen 15 helyszínen, köztük 
négy határon túli településen 
mérik össze tudásukat a legjobb 
lovasok.

 » A nyertes 
megkapta az 
1845-ös mintázatú 
lovastiszti vándor-
szablyát is.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Több ország is segítséget ajánlott 
fel Csehországnak, miután torná-

dó pusztított Dél-Morvaországban, 
ahol legalább tíz ember meghalt, és 
több mint százötvenen megsérültek 
csütörtök éjjel. A jégesővel kísért 
ítéletidő legsúlyosabban Hodonín 
és Breclav város környékét sújtotta, 
szemtanúk közlése szerint több he-
lyen teniszlabda nagyságú jégdara-
bok is hullottak az égből. A hodoníni 

kórház igazgatója úgy nyilatkozott, 
a sérülések jelentős része csonttörés 
vagy fejsérülés. „A kórházban olyan 
a helyzet, mintha háború tört volna 
ki, hasonlóan néznek ki a tornádó ál-
tal sújtott települések is” – mondta. A 
mentési munkálatokba az osztrák és 
szlovák mentők is bekapcsolódtak, 
több ország is segítséget ajánlott fel a 
cseheknek, köztük Magyarország. A 
Magyar Református Szeretetszolgálat 
is segélycsapatot indított a tornádó 
sújtotta területre.

Tornádó pusztított Csehországban

 » A mentési 
munkálatokba 
az osztrák és 
szlovák mentők 
is bekapcsolód-
tak, több ország 
is segítséget 
ajánlott fel a cse-
heknek, köztük 
Magyarország. 

Teniszlabda nagyságú jégdarabok is hullottak Dél-Morvaországban, a tornádó következtében 
legalább százötvenen megsérültek 

 » GERGELY IMRE

A folkzene egyik nagyágyúja, a 
bosnyák Goran Bregović is fel-

lép az Egyfeszt összművészeti fesz-
tiválon, amelyet idén Gyergyószent-
miklóson és Gyergyószék hét más 
településén rendeznek július 29. és 
augusztus 1. között – jelentették be 
hétvégén a szervezők. A fesztivá-
lon fellép még többek között a Csík 
Zenekar, az LGT „utódzenekara”, a 
Zenevonat és Charlie, a szerbiai Bo-
ban Marković, a Kiscsillag, a Hooli-
gans, valamint a gyergyószentmik-
lósi Bagossy Brothers Company is.

A szervezők szerint az EgyFeszt 
nem csak zenei fesztivál, hanem a 
művészetek minden ágát felöleli. 
Hangsúlyt fektetnek a térség ha-
gyományainak megismertetésére, 
ugyanakkor a természeti látniva-
lókra is felhívnák a figyelmet, a 
rendezvény egyik célja az idegen-
forgalom fellendítése is – emelte ki 
Albu István, a társszervező Figura 
Stúdió Színház igazgatója. A feszti-
vál fő helyszíne Gyergyószentmik-
lós és a gyergyószárhegyi kastély 
udvara, de az esemény több mint 
800 programjának más környék-

beli települések is helyet adnak. A 
programokhoz csatlakozott az idén 
ugyanebben az időszakban tartan-
dó borszéki kulturális és gasztro-
nómiai rendezvény, a Cea1 bográ-
csos fesztivál, amely keretében az 
érdeklődők nemcsak különböző 
nemzetiségek hagyományos ételeit 
kóstolhatják meg, hanem lehető-
ség nyílik az természetben űzhető, 
úgynevezett outdoor-tevékenysé-
gek kipróbálására is – hívták fel a 
figyelmet a szervezők. 

Az Egyfeszt kínálatában helyet 
kapnak színházi, könyves és kép-
zőművészeti események is, és a 
jazz-, alternatív, retrózene szerel-
mesei is találnak kedvükre valót. 
A rendezvényre már kaphatók je-
gyek, számuk a hatályos járvány-
ügyi szabályok függvényében kor-
látozott. A négynapos fesztiváljegy 
50, a napijegy 20 lejbe kerül, és 
minden eseményre érvényes, ki-
véve a gyergyószentmiklósi nagy-
koncerteket. A gyergyószékiek a 
négynapos jegyet 50 százalékos 
kedvezménnyel vásárolhatják meg. 
További részletek a jegyvásárlás-
ról, a teljes programról a fesztivál 
honlapján találhatóak.

Bregović is jön Gyergyóba




