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Nápolyban megszületett 
Aragóniai Beatrix kétszeres 
magyar királyné, a legutál-
tabb magyar királyné.

Kolumbusz Kristóf lehorgo-
nyozott egy szigetcsoport-
nál, amelynek a „Tizenegy-
ezer szűz” nevet adta.

Megszületett Robert Fulton 
amerikai mérnök, feltalá-
ló, az első működő gőzhajó 
megalkotója.

Megszületett Johann 
Nepomuk Hummel osztrák 
zongorista, zeneszerző, ta-
nár és karmester.

Párizsban megszületett 
Claude Oscar Monet francia 
impresszionista festő (Tavi-
rózsák).

Móron megszületett Wekerle 
Sándor politikus, miniszter-
elnök, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja.

Megjelent Herman Melville 
regénye, a Moby Dick.

Elkészült a fizikus és feltalá-
ló Jedlik Ányos dinamója.

Megszületett Leo Hendrik 
Baekeland, a Velox fotópapír 
és a bakelit feltalálója.

Lónyay Menyhért grófot vá-
lasztotta a kormányzó 
Deák-párt Magyarország mi-
niszterelnökének.

Megkezdte működését a 
Zeneakadémia.

Megszületett Áprily Lajos 
költő, műfordító.

Megszületett Sir Frederick 
Grant Banting kanadai No-
bel-díjas orvoskutató, az 
inzulin egyik felfedezője.

Tomáš Garrigue Masaryk ve-
zetésével megalakult Cseh-
szlovákia.

A BBC megkezdte rádió-
adását.

Az Apollo–12 útjára indult a 
Hold felé.

Forrás: ezenanapon.hu

Ezen a napon

Erdély legszebb dalaitól 

volt hangos szombat 

este a kolozsvári Bul-

gakov kávéház, ahol 

kihirdették a  Legszebb 

Erdély Magyar Dal 

pályázat idei nyerteseit. 

A 25 év alatti kategóriá-

ban a marosvásárhelyi 

Vecker zenekar és a Pil-

lantás című dal nyert.

Koncertekkel egybekötött 
gálaesten adták át szom-
bat este a Legszebb Erdély 

Magyar Dal pályázat idei díjait. 
Az Erdélyi Magyar Közművelő-
dési Egyesület Ifjúsági Szerve-
zete (EMKISZ) által harmadik 
alkalommal meghirdetett prog-
ramon két kategóriában értékel-
ték a zenekarok által beküldött 
ötven magyar dalt.

A gálaest egyik legjobb hangja 
Nemes Tiboré volt

A 25 év alatti csoport első he-
lyezettje a Pillantás című dal 
lett a marosvásárhelyi Vecker 
zenekartól, amelynek tagjai – 
Nemes Tibor, Máthé Péter, Pethő 
Csaba, Iszlai Tamás, Simó Pé-
ter, Szász Hunor – pop- és 
rockzenével mozgatták meg a 
közönséget. A 2011-ben alakult 
zenekar produkciójának érté-
kelésekor André Ferenc zsűri-
tag elmondta, még nem egészen 
érzi az együttes saját stílusát, 
kicsit több személyességet sze-
retne felfedezni zenéjükben. 
Szintén a zsűri részéről Balázs 
Imre József úgy fogalmazott: a 
gálaest egyik legjobb hangja a 
Nemes Tiboré volt, produkció-
juk nagyon messze fog eljutni. 
A zenekar a Nortyx Web&Music 
Stúdióban való felvétel elkészí-
tését, a Double Rise Fesztiválon, 
a Paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz 
fesztiválon (Öröm a zene tehet-
ségkutató elődöntőjén), illetve a 
Szentgyörgy Napokon való fel-

lépési lehetőséget nyert. Ugyan-
ebben a kategóriában díjazták 
a gyergyószentmiklósi Altere-
gó zenekart, amelynek a Nem 
számít című daluk a második 
helyezést érte el, a közönség-
szavazás nyertesei is ők lettek, 
illetve az együttes énekes-gi-
tárosa, Fodor László Újfalusi 
Gábor Díjat kapott a kiemelke-
dő zenei tehetségéért. A zene-
kar koncertlehetőséget nyert 
többek közt az Erdélyi Gitár-
táborban, az Ars Hungarica 
Fesztiválon, a Double Rise Fesz-
tiválon, a Vibe Fesztiválon. A 25 
év alatti kategória harmadik he-
lyén a Metalon zenekar végzett 
a Szemben az árral című daluk-
kal. Az erdélyi rock együttes 
felléphet a Székelyföldi Peron 
Music Tehetségkutató Fesztivá-
lon (Öröm a zene tehetségkutató 
elődöntőjén), az EMI Táborban 
és a Főtér fesztiválon.

25 év felett is remekelt 
vásárhelyi dal

A 25 év feletti kategóriá-
ban a székelyudvarhelyi Simó 

Annamari és zenekara nyert 
Hosszú évek óta című daluk-
kal. Gábora-Máté Éva zsűri-
tag szerint a dal és az együttes 
egyaránt megállná a helyét bár-
milyen színpadon, Magyaror-
szágon vagy akár nemzetközi 
szinten. A pop-rock műfajban 
játszó, 2016-ban alakult ze-
nekar fellépési lehetőséget 
nyert Tusványoson, a Double 
Rise Fesztiválon, a Szabadság 
Feszten, a Szent Miklós Na-
pokon, a Vibe Fesztiválon, a 
Szentgyörgy Napokon és az 
Öröm a Zene Tehetségkutató és 
-gondozó program döntőjébe, 
valamint stúdiófelvételt készít-
het a Nortyx Web&Music Stú-
dióban és a Corvin Recording 
Studio-ban. A második helyen 
a temesvári Még 5 Perc zene-
kar végzett Mit ér? című da-
lukkal .  A 2010-ben alakult  
együttes szombat esti bemutat-
kozó koncertje elmaradt, mert 
nem tudtak teljes létszámban 
részt venni a gálán. A zene-
kar felléphet a Temesvári Ma-
gyar Napokon, a Paksi Amatőr 
Pop-Rock-Jazz fesztiválon és 

a Kultiválon, valamint felvételt 
készíthet az AProStudio-ban. A 
harmadik helyezett az Az volt a 
kérdés című dal lett, amelyet a 
marosvásárhelyi Ferencz Ma-
ri adott elő, Iszlai Tamás do-
bos kíséretében. A nyertesek 
koncertezhetnek a Mediawave 
fesztiválon, az Ars Hungarica 
Fesztiválon, a Sepsiszentgyör-
gyi Utcazene Fesztiválon, illetve 
a Szent Miklós Napokon.

A zsűri tagjai – André Ferenc 
slammer, Balázs Imre József 
irodalmár, Hary Judit opera-
énekes és Gábora-Máté Éva 
zenész – egy különdíjat is át-
nyújtottak László I. Attila ré-
szére, a Piskóta Panni című 
daláért. „A szerzemények ér-
tékelésekor a zene és a dalszö-
veg összhangjára figyeltünk, 
és azt gondolom, hogy az idei 
produkciókban nem volt olyan 
probléma, hogy ne talált volna 
a szöveg a zenével. A koncer-
tek pedig még inkább meggyőz-
tek arról, hogy jól döntöttünk” 
– mondta el lapunknak Balázs 
Imre József zsűritag. 

BEDE LAURA

Jutalmazták a Legszebb Erdély Magyar Dal pályázat nyerteseit

Színpadra született dalok

A marosvásárhelyi Vecker Pillantás című dala nyert a 25 év alatti kategóriában

Tizenkilenc produkció jutott 
tovább a Maros megyei mikházi 
és hajdúböszörményi területi 
válogatókból a Fölszállott a pá-
va című népzenei és néptáncos 
tehetségkutatóban pénteken, 
ezzel teljessé vált az elődöntő 
mezőnye. A területi válogatót fel-
vételről láthatták az érdeklődők 
a Duna Televízióban péntek es-
te. Az elődöntőbe jutott Erdély-
ből a szatmárnémeti Bodó Tímea 
Emese, a vargyasi Borbáth Szil-
veszter, Eötvös Rémusz Sepsi-
szentgyörgyről, a Kalotaszeg 
Legénytársulat, az Ördöngös ze-
nekar Szamosújvárról, Szöllősi 
Katalin Marosvásárhelyről és 
a Tatrospart Néptánccsoport 
Gyimesközéplokról. Az utolsó 
két területi válogatóval teljes-

sé vált a Fölszállott a páva elő-
döntőjének mezőnye, ahol 48 
produkciót láthatnak majd a né-
zők élőben november 17-től. A 
középdöntőket december 15-
én és 22-én, a döntőt decem-
ber 29-én rendezik, ahol a négy 
kategóriagyőztes mellett a kö-
zönség is kiválasztja 2017 leg-
jobb produkcióját.

A Médiaszolgáltatás-támoga-
tó és Vagyonkezelő Alap (MTVA), 
valamint a Hagyományok Háza 
közös műsorában idén is négy 
kategóriában állnak a zsűri elé 
a versenyzők: énekes szólisták 
és énekegyüttesek; hangszeres 
szólisták és zenekarok; táncos 
szólisták és táncospárok, va-
lamint néptáncegyüttesek – ír-
ta az MTI.

Teljes a Fölszállott a páva mezőnye

A mikházi területi válogatóból is kerültek az élő műsorba versenyzők. Lesz kinek szurkoljunk

FOTÓ: LUMIDANCE
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