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Kolozsváron és Déván is megtartották az Örökségünk őrei elnevezésű diákvetélkedő döntőjét a hétvégén

Szórványban hangsúlyos a műemlékvédelem

Két nagyszabású döntőt tar-
tott a hétvégén az Örökségünk 
őrei – Fogadj örökbe egy mű-

emléket elnevezésű, az RMDSZ által 
szervezett mozgalom: a kincses vá-
rosbeli rendezvényen a Kolozs me-
gyei iskolák csapatai, a dévai döntő-
ben pedig a szórványmegyék közép-
iskolásai vetélkedtek. A versenyen 
első ízben részt vevő szamosújvári 
Magyar Tannyelvű Elméleti Líce-
um csapatának győzelmével zá-
rult a Kolozs megyei döntő, amely-
nek keretében öt csapat mutatko-
zott be a Kolozsvári Magyar Opera 
színpadán, a szórványdöntőt pedig 
a nagyenyedi diákok nyerték Déván. 
A színpadra lépő fiatalok rövid pro-
dukcióban mutatták be az általuk 
örökbe fogadott műemléket a nagy-
közönség és a szakmai zsűri előtt. 
A verseny Navracsics Tibor euró-
pai uniós biztos fővédnöksége alatt 
zajlott. „A diákok megmutatták, van 
mire büszkéknek lennünk, és azt is, 
hogy tisztában vannak azzal, közös 
feladatunk megőrizni és továbbad-
ni, amit az erdélyi magyarság az el-
múlt ezer évben teremtett. A verseny 
érdeme, hogy a diákok felfedezik, 
és saját történeteikkel töltik meg az 
épületet, ezt a tudást és örömöt oszt-
ják meg mindannyiunkkal” – érté-
kelt Hegedüs Csilla, az RMDSZ kul-
túráért felelős ügyvezető alelnöke, a 
verseny megálmodója.

Egykori esküvő a szentbenedeki 
Kornis-kastélyban

A Szamosújvári Magyar Tannyel-
vű Elméleti Líceum csapata a 
szentbenedeki Kornis-kastélyt fo-
gadta örökbe, jutalmuk Winkler 
Gyula parlamenti képviselő által 
felajánlott brüsszeli tanulmányút. 
A zsűri díjazta az Onisifor Ghibu El-
méleti Líceum csapatát, akik a volt 
neológ zsinagógát fogadták örök-
be, ők belépőket nyertek a bonchi-
dai Electric Castle fesztiválra. A Jó-
sika-palota örökbe fogadója, a Bá-
thory István Elméleti Líceum csapa-
ta is nyertes lett, ők a VIBE fesztivá-
lon vehetnek részt. A Kozmutza Fló-
ra Hallássérültek Speciális Iskolá-
jának csapata, akik a Báthory–Apor 
Szemináriumot fogadták örökbe, kö-
zösen mehetnek moziba és övék a 
Communitas Alapítvány által fel-
ajánlott könyvcsomag is. Az Apáczai 
Csere János Elméleti Líceum, a Szé-
ki-palotát örökbe fogadó csapat nye-
reménye a Méra World Music fesz-

tivál szervezői által felajánlott be-
lépő. A Krónika megkeresésére Riti 
József Attila, a nyertes csapat ve-
zetője, a Szamosújvári Magyar Tan-
nyelvű Elméleti Líceum tanára el-
mondta, a tanintézetbe nemcsak 
szamosújvári diákok járnak, ezért 
a csapat igyekezett olyan műemlék 
épületet választani, amely mindnyá-
juk szívéhez közel áll. „Azt is tekin-
tetbe vették, hogy az épület állapota 
ne legyen a legeslegjobb, hiszen így 
felhívhatják a figyelmet örökségünk 
romló állapotára, és szorgalmazhat-
ják ennek megmentését. Így esett a 
választás a szentbenedeki Kornis-
kastélyra” – mondta, hozzátéve, el-
sőként az elemi iskolások körében 
népszerűsítették a kastélyt egy rajz-
versennyel. „Nagyon nyitottak és 
lelkesek voltak a gyerekek, hiszen 
a műemlék egyik szimbóluma, az 
unikornis, közkedvelt. A diákok sze-
métszedéssel összekötött biciklitú-
rát is szerveztek a kastélyhoz, for-
gattunk egy kisfilmet is: Géher Fe-
renc, a kastély tulajdonosa eljött Bu-
dapestről Kolozsvárra, és elmesélte 
nekünk a családja történetét” – rész-
letezte a csapatvezető. Kifejtette, a 
pénteki döntőben árnyjátékot adtak 
elő, amelyben több mozzanatot mu-
tattak be a Kornis család, valamint a 
kastély történetéből, Kereszturi Ka-
ta és Kornis Boldizsár 17. századi 
esküvőjétől az államosításig, Kornis 
Gabriella grófnő elüldözéséig. A pe-
dagógus elmondása szerint erede-

ti céljuk az volt, hogy felhívják a fi-
gyelmet a kastély rossz állapotára. 
„Brüsszelben is ugyanezt szeret-
nénk elérni: minél szélesebb körben 
megismertetni a kastélyt és a mos-
tani állapotát abban a reményben, 
hogy valaki majd tesz azért, hogy 
a helyzet megváltozzon, és vissza-
nyerje régi dicsőségét” – tette hozzá 
Riti József Attila.

A nagyenyedi vár őrei is az élen

Fehér, Hunyad és Brassó megyei di-
ákok mutatkoztak be szombaton 
a dévai szórványdöntőben, amelyet 

a nagyenyedi vár őrei, a nagyenyedi 
Bethlen Gábor Kollégium diákjai 
nyertek. A fél éve tartó verseny fi-
náléjában a Téglás Gábor Elméle-
ti Líceum dísztermében három csa-
pat mutatkozott be: a nagyenyedi 
csapat, a brassói Áprily Lajos Fő-
gimnázium csapata, akik a Belváro-
si evangélikus lutheránus templom 
őrei voltak és a Téglás Gábor Elmé-
leti Líceum csapata, a marosnémeti 
Gyulai Ferenc-kastély örökbe fo-
gadói. A versenyzőknek rövid pro-
dukción keresztül kellett védencü-
ket a közönség és a szakmai zsű-
ri előtt bemutatniuk. A döntéshoza-
talban a csapatok színpadi produk-
ciója mellett az előzetes tevékeny-
ségek is számítottak, előadások, ki-
állítások, iskolai vetélkedők, sport-
rendezvények, takarítás és szóróla-
pozás. Az eseményen Winkler Gyu-
la európai parlamenti képviselő el-
mondta, különleges jelentősége van 
az Örökségünk őrei mozgalomnak 
a szórványban, ahol hat évvel ez-
előtt a program elindult. „Itt nagyon 
fontos az, hogy fiataljaink megis-
merjék a magyar épített örökséget, 
kultúránkról, múltunkról tanúsko-
dó műemlékeket. Ez olyan kezde-
ményezés, amely méltó az európai 
megjelenítésre, ezzel tudjuk önma-
gunkat legjobban megmutatni az 
Európai Unióban, ez most, a kultu-
rális örökségvédelem európai évé-
ben hangsúlyos” – mondta a képvi-
selő. A szórványdöntőn második he-
lyezést ért el a brassói Áprily Lajos 
Főgimnázium csapata, amelynek 
tagjai a Communitas Alapítvány jó-
voltából a Bölcs diákok táborba me-

hetnek a nyáron. Az alapítvány által 
felajánlott könyvcsomagban a dévai 
Téglás Gábor Elméleti Líceum diák-
csapata részesült.

„Amikor felmerült a kérdés, hogy 
benevezzünk-e a vetélkedőre, gyor-
san kellett döntenünk, és végül a 
nagyenyedi várat választottunk. 
A diákok készítettek egy Facebook-
oldalt, ahová rendszeresen feltöltöt-
ték az épülettel kapcsolatos képe-
ket, információkat. Külföldi ismerő-
seinket is megkértük, hogy népsze-
rűsítsék a várat” – mondta el lapunk-
nak Fodor Katalin, a csapat vezetője, 
a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégi-
um tanára. Hozzátette, a gyerekek a 
környező települések iskoláiban is-
mertették az épületet, cserkészte-
vékenységeket is szerveztek, illet-
ve a médiában is beszéltek az örök-
be fogadott műemlékről. „A szomba-
ti döntő alapvető követelménye volt, 
hogy be kellett mutatni a vár történe-
tét, és miközben ezt egy diák ismer-
tette, a csapat többi tagja felépítet-
te a várat egy nagyobb vászondarab-
ból. A falak ereje nem a kőben van, 
hanem a védők lelkében – ez volt a 
jelmondatunk, amit a bemutatóval is 
próbáltunk sugallni” – magyarázta 
a pedagógus. Kifejtette, a brüsszeli 
bemutatóval kapcsolatban arra kér-
ték a csapatot, hogy szeptemberben 
egy powerpointos prezentációban 
ismertessék a várat és tevékenysé-
günket. Az Örökségünk őrei jutal-
maképpen a Kolozs megyei döntő, a 
Maros megyei döntő és a szórvány-
döntő nyertesei utaznak Brüsszelbe.

 
Bede Laura

Gyilkosság, gyilkossági kísérlet, il-
letve rongálás miatt indítottak eljá-
rást egy közismert szászrégeni fel-
találó ellen, akit a rendőrség azzal 
gyanúsít, hogy lakástűzzel próbál-
ta leplezni volt felesége és anyósa 
meggyilkolását. A rendőrség sze-
rint Viorel M. feltaláló okozta a csü-
törtök esti szászrégeni lakástü-
zet. A férfi előbb megölte a felesé-
gét, és a tűzzel kísérelte meg eltün-

tetni a gyilkosság nyomait. A tűz-
ben az asszony édesanyja is meg-
sérült, kórházba szállították, de 
nem tudták megmenteni az életét, 
pénteken ő is meghalt. Az 53 éves, 
szászrégeni férfit őrizetbe vették, 
és eljárást indítottak ellene. Az 
Agerpres hírügynökség közölte, a 
nyomozó hatóságok szerint a fér-
fi csütörtök este erőszakkal beha-
tolt a tömbházlakásba, amelyben 

volt felesége és annak mozgáskép-
telen édesanyja élt, több késszú-
rással végzett egykori élettársá-
val, majd mindkét nőre benzint ön-
tött és felgyújtotta őket. Ugyanazon 
források szerint tettének indítéka, 
hogy az asszony benyújtotta a vá-
lókeresetet, és csütörtökön mond-
ták ki a válást.

  
K. J. 

Letartóztatták az ittasan gázoló besztercei rendőrt

Hatvannapos előzetes letartóztatásba helyezték azt a rendőrt, aki pén-
tek este ittasan halálra gázolt egy kerékpárost a DN 17-es országúton – tá-
jékoztattak ügyészségi források. Az ügyben a besztercei ügyészség nyo-
moz. A 48 éves mezőszentmihályi áldozatot, aki Besenyő felé tartott, Besz-
terce bejáratánál hátulról ütötte el gépkocsijával a 44 éves rendőr. A gázo-
lás következtében az áldozat átesett a szembejövő sávra, ahol elgázolta egy 
másik autó, amelyet egy 20 éves fiatalember vezetett. A helyszínre kiérke-
ző mentőegységek már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Az ellen-
őrzésnél kiderült, hogy a 44 éves sofőr szolgálaton kívüli rendőr, aki alkoholt 
fogyasztott. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés és ittas ve-
zetés gyanújával indított eljárást.

Lakástűzzel leplezte felesége meggyilkolását 

Kolozsváron és Déván is megtartották az Örökségünk 

őrei vetélkedő döntőjét a hétvégén. A rendezvényeken 

a Kolozs megyei, valamint a szórványvidékeken tanu-

ló diákcsapatok mutatták be az általuk örökbe fogadott 

műemlékeket, amelyek védelmére hívták fel a figyelmet.

„Várvédő” diákok. A szórványdöntőt a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium csapata nyerte Déván a hét végén 

Szamosújvári diákok árnyjátéka a verseny Kolozs megyei döntőjében 
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