
#vetélkedő  #ünnepség  #jó hangulat 2 0 2 1 .  S Z E P T E M B E R  1 3 . ,  H É T F Ő A K T U Á L I S 7

Kacagás nélkül nem ment
Kiderült, kik Csíkszék legrátermettebb vidéki olimpikonjai
• Kilenc csapat tizen-
két versenyszámban 
mérte össze tudását 
szombaton a csík-
szenttamási Szent 
Anna-feredőnél, a 
Falun az olimpia nevű 
tréfás vetélkedő hato-
dik kiadásán. A gazda-
olimpikon címet végül 
a csíkdánfalviak sze-
rezték meg.

ISZLAI KATALIN

A jókedvé volt a főszerep 
a Rózamama Fesztivál 
részeként megrendezett 

VI. Falun az olimpia nevű tréfás 
vetélkedő csíkszenttamási hely-
színén. A versenyzőket és résztve-
vőket az esemény megnyitásaként 
Kedves Róbert csíkszenttamási 
polgármester köszöntötte a Szent 
Anna-feredőnél. Mint kiemelte, 
a rendezvény a jókedvről, a ba-
rátságról szól, de emellett jelen-

tős csapatépítő jellege van, nem 
utolsó sorban pedig hagyományőr-
ző célja is, hiszen a fiatalok olyan 
mezőgazdaságban használatos 
műveletekkel és eszközökkel is-
merkedhetnek meg, amelyeket 
őseink használtak.

Meggyújtott olimpiai láng

Ezt követően a hagyományokhoz 
híven disznóperzselővel meggyúj-
tották az olimpiai lángot, majd egy 
rövid pályaismertetőt követően el-
kezdődtek a versenyszámok. Ebben 

az évben újdonságnak számított, 
hogy míg a rendezvény korábbi 
kiadásaira csak felcsíki csapatok 
nevezhettek, idén a teljes Csíki-me-

dencéből várták a versenyzőket. 
Kezdetben tizenegy csapat nevezett 
be, kettő viszont különböző okok 
miatt nem tudott megjelenni, így 
végül kilenc csapat mérte össze 
tudását a gazdaolimpikon címért 
– tudtuk meg Teutsch Tamástól, a 
Csíkszenttamási Ifj úsági Szervezet 
elnökétől. A házigazdák mellett 
Balánbánya, Csíkszentdomokos, 
Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva, Csík-
madaras, Madéfalva, Csíkszentimre 
és Szépvíz képviselete volt je-
len. Az ötfős, négy fi úból és 
egy lányból álló csapatok-
nak tizenkét versenyszámot 
kellett teljesíteniük. Ezek 
között volt buglyahordás, to-
jásköpülés, asszonyhordás, 
bálagurítás, csipros ügyes-
ségi verseny, fafűrészelés, 
csizmadobálás, tojásszedés 
tyúk alól, létrában és járomban fu-
tás, tojásdobálás és asszonytalics-
kázás. Végül Csíkdánfalva csapata 
teljesített a legjobban, így ők lettek a 
vidéki ötkarikás játékok idei kiadá-
sának győztesei. A második helyen 
a csíkmadarasiak végeztek, a har-
madik helyezést pedig a csíkszent-
tamásiak érték el. Fair Play-díjban 
részesült továbbá Szépvíz csapata, 
mivel öt helyett négy személlyel tel-
jesítették a pályákat.

Az ötfős, négy fiúból és egy 
lányból álló csapatoknak 
tizenkét versenyszámot kellett 
teljesíteniük
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TAMÁS ATTILA

Ünnepélyes műsorral, koszorú-
zással, díjátadással ünnepelt a 

szentegyházi önkéntes tűzoltó-ala-
kulat szombaton. „2021-ben adta 
ki Balázs Árpád az Udvarhelyszéki 

önkéntes tűzoltók króniká-
ját, amelyben összefoglalja 
a környékbeli települések 
önkéntes tűzoltóinak el-
múlt évszázados történetét. 
Ebből a kiadványból derült 
ki, hogy az itteni önkéntes 

tűzoltó-alakulatot nem 1921-
ben alapították, ugyanis az 1892 
decemberében megjelent Magyar 
Tűzoltóközlöny beszámolója szerint 
1892. november 2-a és 12-e között 
tűzoltóképzést szerveztek, amelyen 
123 község 208 tűzoltóvezetője vett 
részt, köztük a szentegyházi Tankó 
Árpád és Tankó Dénes tűzoltópa-
rancsnokok, akik jelesre vizsgáztak. 

Ezért ünneplünk ma 129 éves alapí-
tási és 100 éves újraalakulási évfor-
dulót” – számolt be az ünneplőknek 
Szabó István, a Szentegyházi Önkén-
tes Tűzoltó-egyesület elnöke.

Az ünnepségen évfordulós em-
lékplakettet lepleztek le, amit Kon-
csag László szentegyházasfalvi ró-
mai katolikus plébános és Takaró 

Károly nyugalmazott református 
tábori püspök áldottak meg, majd 
a jelen lévő alakulatok képviselői 
megkoszorúztak. Az ünnepi együtt-
lét a szentegyházasfalvi műgyepes 
labdarúgópálya melletti téren mél-
tatásokkal, kitüntetések átadásával, 
ünnepi felszólalásokkal és közös 
ebéddel folytatódott.

Ünnepeltek a szentegyházi tűzoltók
• Megalakulásának 129., újraalakulásának 100. évfordulóját ünnepelte szombaton 
Szent egyháza Város Tűzoltósága. Az önkéntes tűzoltó-alakulat ünnepén magyaror-
szági és lengyelországi tűzoltó-egyesületek képviselői is részt vettek.

Az évfordulós emlékplakett 
lelep lezésének pillanata

▸  FOTÓ: TAMÁS ATTILA

U tcazenészek, különleges hang-
szerek, bűvészek, valamint a 

szürke betonfalakat színesre festő 
graffi  tiművészek produkciói csalták 
ki a hétvégén az utcákra és terekre a 
marosvásárhelyieket, hogy részesei 
legyenek annak a gazdag és han-

gulatos programnak, ami 
eddig kevésbé volt ismere-
tes a városban. A Marosvá-
sárhelyen első alkalommal 
megszervezett Utcazenei 
fesztivál hat helyszínen kö-

zel száz produkcióval szóra-
koztatta a város lakóit, illetve mind-
azokat, akik éppen itt tartózkodtak. 
Jánosi Zsolt szervező érdeklődé-
sünkre úgy fogalmazott, meglepe-
tést okozott a pénteki nap azoknak a 
járókelőknek, akik nem tudtak erről 

az eseményről, ugyanis nem számí-
tottak a járdán közlekedő zongorára, 
a forgalom elől lezárt utcákon tartott 
koncertekre, tűzzsonglőrök bemuta-
tóira, az artistákra, miként arra sem, 
hogy graffi  tiművészek színesítik a 
Turbina-árok szürke falait. „Az első 
meglepetések után, ki-ki már a prog-
ram szerint kereste a helyszíneket 
és a fellépőket, tudatosan igyekezve 
egyik-másik előadásra” – mondta a 
Székelyhonnak a szervező. Az ered-
mény felülmúlt minden várakozást, 
a fellépők is jól érezték magukat a 
közönség előtt, amely kitett magá-
ért, valamennyi helyszínen, téren, 
utcán szép számban megjelent, és 
fi gyelmével tüntette ki a fellépőket.

Antal Erika

Meglepetés a város lakóinak

Valamennyi fellépőt érdeklődéssel fogadta a közönség   ▴  FOTÓ: RAB ZOLTÁN




