
Az időközben kitört erős vihar mi-
att ugyan valamennyi futamot nem 
lehetett megtartani a szombaton a 
Maksa melletti Óriáspince-tetőn 
zajlott Székely Vágtán, az addigi 
eredmények alapján sikerült kije-
lölni, ki is képviseli a Székelyföldet 
a budapesti Nemzeti Vágtán. A 
rendezvényt szervező Sepsiszent-
györgy polgármestere úgy fogal-
mazott, a vágta bizonyítéka annak, 
hogy egyes román politikusok kije-
lentéseivel ellentétben Székelyföld 
létezik.

Hargita megyei versenyzője is 
lesz a Budapesten sorra ke-
rülő Nemzeti Vágtának: a 

magyarországi rendezvény előfutama-
ként elkönyvelt, az elmúlt hétvégén 
Maksa mellett tartott Székely Vágtán 
ugyanis a székelyudvarhelyi Ambrus 
Szabolcs is egyike a négy középdön-
tősnek, a kálnoki ifj. Bihari Béla, az 
illyefalvi Filep Marót Levente, vala-
mint a sepsiszentgyörgyi Bagoly Sza-
bolcs mellett.

A lovas rendezvény egyik szerve-
zője Sepsiszentgyörgy önkormányza-
ta. Antal Árpád András, a háromszéki 
megyeszékhely polgármestere hang-
súlyozta: a Székely Vágta bizonyítéka 
annak, hogy egyes román politikusok 
kijelentéseivel ellentétben Székelyföld 
létezik. „Ahányszor a bukarestiek 
elmondják, hogy mi nem létezünk, 
annyiszor szervezünk egy-egy nagy 
rendezvényt” – szögezte le Antal.

Tamás Sándor, Kovászna Megye 
Tanácsának elnöke úgy fogalmazott, 
„Kassai Lajos lovász-íjász világbajnok 
szavaival élve ne őseinket kövessük, 
hanem azt, amit őseink követtek. A 
hit, becsület, hazaszeretet hármas 

értékét testesíti meg a Székely Vágta 
is. Hagyományőrző, történelmi be-
mutató, a székelység önmagába vetett 
hitének, erejének, összetartozásának 
képviselete”.

A megnyitón részt vett Lokodi 
Edit Emőke és Borboly Csaba Maros, 
illetve Hargita megye önkormányzati 
vezetője is. Borboly Csaba Balassi Bá-
lintot idézve a lovas hagyományokkal 
kapcsolatban elmondta: „Emberségről 
példát, vitézségről formát mindennek 
ők adtak”. Lokodi Edit Emőke a ren-
dezvénnyel kapcsolatosan rámutatott: 
a vágta közös érték, amelyet nem vala-
kik ellen, hanem a székely hagyomá-
nyok ápolásának céljából szerveztek.

A megnyitót követően a Sep si szent-
györgyről, Csíkkarcfalváról, Mak sáról, 
Hagy másbodonról, Nagy  ba con ból, 
Illye falváról, Tor já ról, Szo vá táról, Uzon-
ból, Szo tyor ból, Ré tyről, Esztelnekről, 
Szé kely ud var hely ről, Ozs doláról, 
An gya losról, Vargyasról, Kilyénből, 

Zsögödről, Kovásznáról, Borszékről, 
Csíkszeredából, Csíkdelnéről, Kéz-
di szentlélekről, Máréfalváról, Kál-
nokról, Nagyborosnyóról, Kézdi-
vásárhelyről és Gidófalváról érke-
zett lovasok mérték össze ügyessé-
güket.

A székely székek is bemutatkoz-
tak Székelyföld egyik legjelentő-
sebb rendezvényén. Az érdeklődők 
nemcsak a lovasok versenyét tekint-
hették meg, hanem hagyományos 
székely termékeket is vásárolhattak 
a Csík-, Gyergyó- és Kászonszék, 
Udvarhelyszék, Marosszék és Há-
romszék bemutatósátrainál. Egy 
helyen volt a szárhegyi káposzta az 

alfalvi pityókával, a borszéki borvíz-
címkékből rendezett kiállítás a ditrói 
faragott bútorral, az udvarhelyszéki 
dombormű a székelyföldi legenda-
térképpel. Persze nem hiányozhatott 
a bográcsban készült töltött káposzta 
és pityókástokány sem.
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Nyeregbe pattant székelyek
lezárUlt A CSíki Székely MúzeUM időSzAkoS kiállítáSA

Vége lett a múmiáknak

A Székely Vágta nemcsak verseny volt, hanem a székek seregszemléje is

A 18 090. látogató, a Mészáros család. Pozitív visszajelzések  fotó: mihály lászló

hirdetéSek

hirdetéS

A Sapientia – erdélyi Magyar tudományegyetem csíkszeredai 
gazdaság- és humántudományok karának humántudományok 

tanszéke pályázatot hirdet óraadói állás betöltésére
Angol nyelv (mint idegen nyelv) tárgyból.

Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 18.
A jelentkezési dossziékat, munkanapokon, a 113-as irodában lehet 

leadni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. az egyetemi oklevél másolatát;
2. a pszichopedagógiai modul elvégzését igazoló tanúsítvány máso-

latát;
3. a doktori oklevél másolatát vagy a doktorandusi igazolást;
4. szakmai önéletrajzot;
5. publikációs listát;
6. személyi igazolvány másolatát.
A versenyvizsga időpontja: 2011. augusztus 22., 9 óra.
További információk elérhetők a kar honlapján: www.csik.sapientia.

ro/ghkar.

A csíkszeredai Mészáros család 
volt az utolsó szemtanúja a Csíki 
Székely Múzeum tegnap zárult 
időszakos kiállításának. A Ma-
gyar természettudományi Múze-
um által ingyenesen kölcsönzött 
rejtélyek, sorsok, múmiak című 
tárlatot 18 090-en látogatták.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Ugyan a tegnap zárult Rejté-
lyek, sorsok, múmiák című 
időszakos kiállítás 18 090 fős 

látogatottsága elmarad a Csíki Székely 
Múzeum vezetőségének elvárásaitól, 
de visszatekintve az eddigi nagysikerű 
bemutatókra és a pohár teli részét néz-
ve, az intézmény vezetője, Gyarmati 
Zsolt elmondta, ennél csak magasabb 
látogatottságot tudnak elérni – az elő-
ző tapasztalatok alapján tizennyolc-
ezer alá nem esett „a szint”.

A váci fehérek templomának titka-
it sejtető kiállítási anyagnak, a Magyar 
Természettudományi Múzeum gyűj-
teményének látogatottsága két okból 
maradhatott alul. Az egyik megha-
tározó tényezőként Gyarmati az em-
berek pénztelenségét nevezte meg, 
hiszen már harmadik éve a gazdasági 
válság nyomja rá a bélyegét mindenre. 
Egy másik ok pedig a diákcsoportok 
elmaradása lehet, hiszen az eddigi 
évektől eltérően, az idén, e köré az elő-
adás köré nem szervezett vetélkedőt a 
múzeum. 

A számadatok ismertetése után az 
intézmény vezetője áttért a minőségi 
mutatókra. A sok ezer vendégkönyvi 
bejegyzés között elvétve akad olyan, 

amely a látogató elégedetlenségét fe-
jezné ki, a többségtől pozitív a vissza-
jelzés. A tárlat berendezésekor tartott 
attól a Csíki Székely Múzeum munka-
közössége, hogy nem lesz-e túl bizarr, 
morbid ez a téma, de amint a megnyi-
tón a püspöki beszédekből is kiderült, 
nem annyira a halálról szól a kiállítás, 
mint az életről. 

A látogatók között ezúttal nőtt a 
magyarországi turisták aránya, a kiál-
lítás zárónapján is érkeztek átutazók 
az Utazások Erdélyben című könyvet 
szorongatva és a múmiákra kíváncsi-
an. Még egy érdekes jelenségre hívta 
fel Gyarmati a figyelmet, nőtt az ér-
deklődés a román lakosság részéről is, 
ami nagyrészt annak is tulajdonítható, 
hogy a kiállítás témája nem kimon-
dottan a magyarság történelmével 
függ össze.

A többéves tapasztalatra hagyat-
kozva a Rejtélyek, sorsok, múmiák 
című tárlat népszerűsítése is módszere-
sen zajlott, igyekeztek minél nagyobb 
szórásban informálni a lakosságot. A 
bannerek, reklámplakátok eltüntetése 
is megkezdődött, ez is a projekt része. 

„A kiállítás nullszaldósra sikerült, 
ami véleményünk szerint nagy szó, hi-
szen a kultúra mindig is finanszírozás-
ra szorult: nem termel jövedelmet, te-
hát ez a legtöbb, ami kihozható belőle. 
A Csíki Székely Múzeum továbbra is 
figyel küldetésére, a minőségi kultú-
ra házhoz szállítására, de a Mikó-vár 
épületének javítási munkálatai alatt 
nem biztos, hogy jövő tavasszal-nyá-
ron újabb időszakos kiállítást tudnánk 
tető alá hozni” – zárta összegző beszé-
dét Gyarmati Zsolt.

Az összefogás fontosságát hangsúlyozták a nyergestetői 
csata 162. évfordulóján szervezett megemlékezésen felszólaló szó-
nokok a tegnap. A Csíkkozmás Polgármesteri Hivatala által szerve-
zett eseményen Csík- és Kászonszék lakói emlékeztek. Bodó Dávid 
csíkkozmási polgármester Tuzson János őrnagyot, a Nyergestetőn 
hősiesen harcoló 200 honvéd vezetőjét idézte: „egyedül minden 
nehéz, együtt minden lehetséges”. Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke beszédében kiemelte, a honvédek kiállása pél-
damutató, és azt jelenti, hogy bár a csatát el lehet veszíteni, igazun-
kért ki kell állnunk minden körülmények között, mert nem biztos, 
hogy a kicsik mindig legyőzhetők. Szerinte a székelyek mindannyi-
an tehetnek Székelyföldért: ha naponta csak tíz percet szánnak rá, 
az hetente több mint egy órát, havonta fél nap ráfordítást jelent. 


