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• Toronykoncert helyi 
művészekkel, színházi 
előadások, néptánc-
bemutatók, sportve-
télkedők, kiállítások 
színesítették az idei 
Marosvásárhelyi Na-
pokat. A városnapokat 
24. alkalommal szer-
vezték meg, ezúttal a 
helyi értékekre, a helyi 
személyiségekre össz-
pontosítva. Szombat 
este a Kultúrpalota 
Tükörtermében átadták 
a Marosvásárhely Dísz-
polgára díjakat.

A N T A L  E R I K A

A világjárványra való tekin-
tettel idén kétnaposra szer-
vezték a város ünnepét, 

arra a hétvégére, amikor a történel-
mi hagyomány szerint Marosvásár-
helyen vásárt tartottak, amire még 
Mátyás király adott jogot 1482-ben.

Elismerés a múlt feltárásáért

A város történelme a Marosvásár-
hely Díszpolgára díj kitüntetettjei 
személyében is hangsúlyt kapott, hi-
szen mindhárom díjazott tevékeny-

sége a történelmi örökség feltárásá-
hoz kapcsolódik. Pál-Antal Sándor 
történész, nyugalmazott levéltáros, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagja Csíkkarcfalván született 
1939-ben, és 1963 óta él Marosvásár-
helyen; 42 évig az állami levéltárban 
dolgozott, több száz tudományos 
cikk és több tucat könyv szerzője,  
Székelyföld, azon belül Marosvásár-
hely kutatója. Pál-Antal Sándort Ta-
mási Zsolt történész, városi tanácsos 
méltatta, majd Soós Zoltán polgár-
mester idézett fel egy személyes vo-
natkozású emléket, amikor 26 évvel 
ezelőtt a diplomadolgozatához kért 
segítséget a levéltáros történésztől, 
amikor a feltáratlan marosvásárhe-
lyi vár múltjával kezdett foglalkozni.

Cornel Sigmirean történész, 
egyetemi tanár, akadémikus a Ma-
rosvásárhely Díszpolgára díj át-
vételekor elmondta, tudomására 
jutott, hogy valamennyi díjazott 
személyére egyöntetűen rábólin-
tott a testület, ami azt jelenti, hogy 
munkájukat elismerik, hogy a város 
történetének megismertetése fon-
tos. Liviu Boar méltatta a díjazottat, 
felsorolva karrierjének állomásait, 
a kutatásban elért eredményeit.

Végül post mortem díjazták Sori-
na Bota rádiós újságírót, aki szintén 
a város múltjának megismerteté-
séhez járult hozzá a zsurnalisztika 
eszközeivel. Angela Precup televízi-
ós szerkesztő sorolta a tragikus kö-
rülmények között fi atalon elhunyt 

újságíró eredményeit: A város meséi 
című könyve 2010-ben jelent meg, azt 
követte a Marosvásárhelyi épületek, 
majd a testvérével, Radu Bălaș újság-
íróval közösen írt, gyerekeknek szóló 
könyve, illetve a Brassót bemutató 
kötet, ami után a nagyszebenihez 
kezdett hozzá. Marcel Țințar vette át 
a díjat a polgármestertől, aki ugyan-
csak személyes találkozását elevení-
tette fel Sorina Botával.

Színes programkavalkád

A városnapok másik fontos esemé-
nye a sportvetélkedők sorozata volt, 

amelyeket a Víkendtelepen, a Liget-
ben és a Somostetőn rendeztek, és 
ahol a résztvevők, gyerekek, fi ata-
lok és felnőttek az íjászat, teqball, 
lábtenisz, kerékpár, labdarúgás, 
kosárlabda, terepfutás sport-
ágakban mérhették össze 
ügyességüket. Bár korábban 
kérdéses volt, hogy megszer-
vezzék-e a Marosvásárhelyi 
Napokat, utólag beigazoló-
dott, hogy az emberek igé-
nyelték és örültek, hogy újból 
rendezvények színesítik a város éle-
tét. Ha nem is tömegesen, de jelen 
voltak a vásárhelyiek, valamennyi 
eseményt érdeklődéssel követték, és 
összességében jó hangulat jellemez-
te a hétvégi városnapokat.

Toronykoncert a Lorántffy 
Zsuzsanna Kulturális Egyesület 
szervezésében

▴  FOTÓ: RAB ZOLTÁN
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A szombat délutáni döntőben 
négy lovas állt rajthoz, miután 

megnyerték az előfutamokat: a há-
zigazda Sepsiszentgyörgy 
színeiben Fazakas János 
Alpár Tip-Top nevű lovával, 
Farkaslaka képviseletében 
Tamás Csaba és Villámlás, 
Kézdialmásról Libertényi 
Péter és Hilton Haragos 
nevű lova, Kézdivásárhely 

színeiben pedig Ugron Attila 
és Marsal Szultán lova.

A négy lovas az első érvénytelen 
start után másodjára indult el, és 
azonnal kialakult a sorrend: Tamás 
Csaba élre tört, Libertényi Péter szo-

rosan a nyomában, Fazakas János 
Alpár, a kilencedik Székely Vágta 
győztese a harmadik helyre szorult, 
Ugron Attila pedig egy idő után le-
szakadt a mezőnytől. Noha az elején 
úgy tűnt, Kézdialmás lovasa meg 
tudja szorongatni Tamás Csabát, ő 
végül mind az 1300 méteren tartani 
tudta az első helyet, sőt az utolsó 
körben növelte előnyét. Így a végső 
sorrend ugyanaz maradt, mint ami 
a rajt után kialakult: Farkaslaka, 
Kézdialmás, Sepsiszentgyörgy és 
Kézdivásárhely. Mind a négy lovas 
pénzjutalmat kapott, Nagy József 
vágtafőkapitány átadta Tamás Csa-
bának az 1845-ös mintázatú lo-
vastiszti vándorszablyát, amelyet 
legelőször 2014-ben ajánlott fel ké-
szítője, Szabó István, a Székely Vág-
ta győztesének. A Székely Vágta első 
három helyezettje képviselheti majd 

Székelyföldet a budapesti Nemzeti 
Vágtán. A legnagyobb székelyföldi 
lovas eseményre eredetileg tizenkét 
versenyző nevezett be, akik Har gita 
és Kovászna megyei településeket 
képviseltek. Az állatorvosi vizsgán 
két lovat kizártak, így az előfutamo-
kon végül tíz település – Csernáton, 
Mikóújfalu, Kézdialmás, Lemhény, 

Kézdivásárhely, Torja, Maksa, Far-
kaslaka, Zágon és Sepsiszentgyörgy 
– képviseltette magát.

A 10. Székely Vágtát eredetileg 
tavaly kellett volna megtartani, de a 
koronavírus-járvány miatt elhalasz-
tották. A szervezők idén is kénytele-
nek voltak korlátozásokat bevezetni, 
a hagyományosan kétnapos rendez-

vény egynaposra zsugorodott, emel-
lett kevesebb versenyző jelentkez-
hetett a járványügyi korlátozások 
miatt, és kevesebb néző is látogatha-
tott ki a helyszínre. 

Farkaslaka lovasa a jubileumi, 10. Székely Vágta győztese
• Villámlás nevű lován 
a Farkaslakát képviselő 
Tamás Csaba nyerte meg a 
hétvégi Székely Vágtát.

A verseny helyszíne madártávlatból

▸  FOTÓ: PINTI  ATTILA

A nemzeti Vágtáról 

A Nemzeti Vágta a budapesti 
Hősök terén megrendezett, 
magyar hagyományokra épülő, 
történelmi hangulatú lovas-
verseny, amely a magyarság 
határokon átívelő hagyo-
mányőrző fesztiválja. Az idei 
Elővágta sorozat június 19-én 
indult a Vajdasági Vágtával, és 
szeptember 18-án zárul a Hevesi 
futammal. Idén összesen 15 
helyszínen, köztük négy hatá-
ron túli településen mérik össze 
tudásukat a legjobb lovasok. A 
továbbjutó versenyzők október 
2–3-án állhatnak rajthoz a Hő-
sök terén a döntőben. (MTI)

A város díszpolgáraivá váltak
Történészeket díjaztak a hétvégi marosvásárhelyi városnapokon




