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Számítanak a nézőkre
Hetven program a választék a lovas ünnepen 

I dén újra összeáll a négyes fo-
gat, vagyis a szervező, támo-
gató, fellépő és néző – hang-

súlyozta a lovaspályán tartott 
sajtótájékoztatón Bajkó Tibor, a 
főszervező Krigel Sport Klub elnö-
ke. Elmondta, a tervezett három nap 
alatt egyebek közt itt rendezik a Re-
gionális Díjugrató Bajnokság döntő-

jét, de lovas, kutyás, kulturális 
események egyaránt lesz-
nek, ahogyan a Székelyföldi 
Lovas Ünnepen hagyomá-
nyosan szokott. „Kötelező 
módon betartjuk azokat az 
intézkedéseket, amelyeket 
a járványügyi helyzet meg-

követel, de örülünk, hogy lesz 
lehetőség az eseményre kilátogatni, 
nem csak online követni. A szerve-
zők térítésmentesen biztosítják a 

helyszínen a fájdalommentes koro-
navírus-tesztelést is” – tette hozzá 
Bajkó Tibor. Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke elmond-
ta: „az elmúlt években kialakult 
egy nagyon szép rendezvényso-
rozat Gyergyószentmiklóson, itt, 
a lovaspályán, amely becsülettel, 
tisztességgel mutatja fel azokat az 
értékeket, amelyekre mindannyian 
büszkék lehetünk”.

Csergő Tibor, Gyergyószentmik-
lós polgármestere arról beszélt, hogy 
az átalakított támogatási rendszer 
keretében a város továbbra is társz-
szervezője lesz a Városi Sport Klu-
bon keresztül, és azt kívánta, hogy 
a koronavírus-járvány esetleges 4. 
hulláma kerülje el a rendezvényt, és 
tudják visszacsalogatni a nézőket a 
lovas ünnepre.

Barabás Orsolya

Kerékpározók számára kialakított 
pályával, hegymászó útvonalak-

kal és túrázási lehetőséggel várja a 
látogatókat a nyári időszakban hétvé-
gente a Székelyvarság Négyévszakos 
Sí- és Túraközpont Egyesület által mű-
ködtetett szabadidő-komplexum. 

A rossz időjárás miatt csak néhány 
hete nyílhatott meg nyári kínálatával 
a szabadidő-komplexum, ahová pén-
tektől vasárnapig várják az érdeklő-
dőket – jelezte lapunknak Magyari 
József, az egyesület tagja. Összesen 1,2 
kilométeres, kanyargós biciklipályát 
alakítottak ki a Boros-oldalon, a télen 
üzemelő sípálya közelében, amit már 
több látogató is kipróbálhatott – ma-
gyarázta. Ezenkívül hegymászásra 
is van lehetőség, erre hét útvonalat 
jelöltek ki a domb tetején lévő sziklán. 
A nyitvatartás idején hegyimentők 

is tartózkodnak a helyszínen, így a 
felügyelet és az oktatás is biztosított. 
Ezenkívül túrázókat is szívesen lát-
nak, hiszen Boros-mezejéről szép kilá-
tás nyílik, jó időben a Görgényi-, illet-
ve a Fogarasi-havasokat is meg 
lehet csodálni. Csak a 12–16 
óra között üzemelő ülőlif-
tes, székes felvonó haszná-
latáért kell fi zetni, de erre 
fel lehet akasztani például a 
kerékpárokat, így azok szál-
lítására is van megoldás. 
Ezt a biciklisek napi 60 lejért 
vehetik igénybe, másoknak 15 
lejt kell fi zetniük egy alkalomra. Je-
lenleg felújítási munkálatok zajlanak 
a helyszínen, zöldövezetet alakítottak 
ki, térköveztek, valamint egy új rak-
tárhelyiség épül. 

Fülöp-Székely Botond

Nyáron sem tartanak szünetet

• Szeptember 3–5. 
között, nézők jelenlétével 
szeretnék megrendezni 
a XIV. Székelyföldi Lovas 
Ünnepet. A Krigel Sport 
Klub hetven program-
ponttal, közel négyszáz 
fellépővel, versenyzővel 
készül.
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Csíkszentmárton címerét is elfogadták
Csíkszentmárton és a Szilágy megyei 
Kraszna címereit hivatalosította ülésén 
az RMDSZ javaslatára a kormány – 
számolt be Cseke Attila fejlesztési 
miniszter az RMDSZ közleménye szerint. 
A szaktárcavezető elmondta: az elfo-
gadott két címerrel együtt 22 erdélyi 
magyar település szimbólumhasznála-
tát hivatalosította a kormány az RMDSZ 
kormányzati szerepvállalása óta. 
Csíkszentmárton címere kék, rajta arany 
nap és ezüst hold. A csíkszentmártoni címeren Szent Márton püspök 
andráskeresztben elhelyezett pálcája és kardja jelenik meg.

• RÖVIDEN 




