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Szászrégeni és nyárádszeredai 
diákok képviselik Maros megyét 
az Örökségünk Őrei – Fogadj 
örökbe egy műemléket! elneve-
zésű vetélkedő áprilisi országos 
döntőjében Kolozsváron.

 » ANTAL ERIKA

A szászrégeni Lucian Blaga 
Műszaki Gimnázium diákjai 
nyerték meg az Örökségünk 

Őrei – Fogadj örökbe egy műem-
léket! elnevezésű vetélkedő Maros 
megyei döntőjét. A csapat Székely 
Rozália tanárnő irányításával a 
marosvécsi Kemény-kastélyt nép-
szerűsítette. A második helyezést 
elérő nyárádszeredai Bocskai István 
Gimnázium diákjai Molnár Andrea 
Zsuzsánna irányításával a helyi uni-
tárius templomot fogadták örökbe. 
A harmadik helyezett a II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Gimnázium 
csapata, amely a radnóti Kornis–
Rákóczi–Behlen-kastélyt védte, ve-
zető tanáraik Kolozsvári Szilárd és 
Brandner Judit Emőke voltak. A di-
csőszentmártoni Andrei Bârseanu 
Gimnázium tanulói Béres Ilona fel-
készítésével az abosfalvi Apor-kas-
télyt választották örökbe fogadott 
műemlékként, és a negyedik helyen 
végeztek.

A Maros megyei döntőre tevé-
kenységi beszámolóval kellett ké-
szülniük a diákoknak, bemutatva 

az örökbe fogadott műemléket, a 
csapat tevékenységét, az épület-
hez fűződő különböző történeteket. 
A naplónak tartalmaznia kellett az 
online és az offl  ine tevékenysége-
ket is. Az összeállított mappát zsűri 
értékelte, arról döntve, hogy melyik 
az a két csapat, amelyik részt vehet 
a regionális döntőn.

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Gimnázium dísztermének néző-
terén a négy csapat foglalt helyet 

irányító tanáraikkal együtt. A zsűri, 
mielőtt eredményt hirdetett volna, 
kiértékelte a diákok tevékenységét. 
Valamennyien egyetértettek abban, 
hogy a diákok jól tájékozódtak, és 
helyesek voltak az információik, 
azokat megfelelő módon felhasz-
nálták, viszont hiányosságként 
említették, hogy csak egy nyelven 
ismertették a kiválasztott épületet. 
Holott egy olyan környezetben, 
ahol többségiek élnek, nem elég 

DÖNTŐBE JUTOTT A MAROSVÉCSI KEMÉNY-KASTÉLYT ÉS A NYÁRÁDSZEREDAI UNITÁRIUS TEMPLOMOT ÖRÖKBE FOGADÓ CSAPAT

Megismerni és ismertetni az épített örökséget
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csak magyarul bemutatni az adott 
kastély, templom történetét, szük-
séges a más nyelven való ismerte-
tése is.

Az országossá vált és a buka-
resti tanügyminisztérium által is 
elismert vetélkedő célja tanulni 
és tanítani, megismerni és megis-
mertetni, ezt mind a négy csapat 
kitűnően teljesítette – mutatott 
rá Kálmán Attila zsűritag. Szerin-
te egy-egy kastély ismertetésekor 
nem elég az alapinformációkra, 
csupán a nemesi lak létrejöttére 
szorítkozni, az ott élők életét is be 
kell mutatni, sok érdekes történe-
tet rejt ugyanis egy-egy régi épület.

A továbbjutásra megyénként 
két-két csapat jogosult. Így Maros 
megyét a szászrégeni és a nyárád-
szeredai csapat képviseli az ápri-
lisi országos döntőben Kolozsvá-
ron. A szatmárnémeti regionális 
döntőt március 10-én, a nagyenye-
dit 16-án, a kézdivásárhelyit pedig 
24-én tartják.

Újdonság, hogy idén Szatmár 
megye is benevez a versenybe, 
így immár 10 megyére terjed ki az 
Örökségünk Őrei erdélyi hálózata. 
A megmérettetés három nyertes 
csapata – az eddigi évekhez ha-
sonlóan – Winkler Gyula európai 
parlamenti képviselő meghívására 
április 8–10. között brüsszeli tanul-
mányútra mehet, ahol ismét bemu-
tathatja az általa örökbe fogadott 
műemléket.

 » A szatmárné-
meti regionális 
döntőt március 10-
én, a nagyenyedit 
16-án, a kézdivá-
sárhelyit pedig 
24-én tartják.

A Kornis–Rákóczi–Bethlen-kastélyt örökbe fogadó római katolikus gimnázium csapata harmadik lett

 » KRÓNIKA

Ötvenedik életévében meghalt Keith 
Flint, az elektronikus zenét játszó 

brit The Prodigy együttes énekese – 
közölte tegnap a szigetországi sajtó. Az 
együttes hivatalos Instagram-oldalán 
közölte: a zenész öngyilkos lett.

Médiainformációk szerint a ze-
nekar frontemberét tegnap reggel 
találták holtan essexi otthonában. 
A helyi rendőrség szóvivője a The 
Sun című lap online kiadásának úgy 
nyilatkozott, a bejelentő azért hívta 
őket reggel nyolc óra után a dun-
mow-i házhoz, mert aggódott egy 
férfi  állapota miatt. „A helyszínre 
érve megállapítottuk, hogy a 49 éves 
férfi  elhunyt” – idézte a rendőrségi 
illetékest a Hvg.hu. A mentőszolgálat 
hasonló tájékoztatást adott: egy esz-
méletét vesztett férfi hoz hívták őket, 
aki elhunyt, mire a helyszínre értek. 
Az együttes nem sokkal később hi-
vatalos Instagram-oldalán közölte: 
„A hír igaz. Alig hisszük el, de test-
vérünk, Keith önkezével vetett véget 
életének a hétvégén.

A tetoválásaival és testékszereivel is 
jelentős feltűnést keltő Keith Charles 
Flint 1969-ben született Redbridge-
ben. A 80-as évek végén találkozott 
Liam Howlett lemezlovassal egy rave 
clubban, és rögtön jelentkezett, hogy 
egy barátjával, Leeroy Thornhill-lal 
táncolnának Howlett zenéjére. Ebből 
az együttműködésből alakult meg 
1990-ben a The Prodigy.

Az együttes a kilencvenes években 
bekövetkezett nagy elektronikus zenei 
forradalom egyik legnépszerűbb kép-
viselőjének tekinthető zenekar. Nem-
csak több mint 20 millió lemezt adtak 
el világszerte, ami az elektronikus 
zenei műfajban egyedülálló, hanem 
szakmai sikereket is arattak, így példá-
ul Grammy-jelöléseket, az MTV Music 
Awards és a Rolling Stone magazin 
díjait, nem utolsósorban pedig kétszer 
(1997, 1998) a Brit Awardot a legjobb 
brit tánczenekar kategóriában. Zené-
jük számos stílus jegyeit viseli magán: 
rave, hardcore techno, a 90-es évek 
ipari zenéje, az alternatív rock, a big 
beat, és később a zeneszámokban a 

punkelemek is megjelennek. A banda 
nagyrészt a Firestarter és Breathe című 
daloknak köszönhette népszerűségét.

Az együttes egyébként többször 
koncertezett Romániában, Erdélyben: 
2007-ben Bukarestben, 2009-ben a 
marosvásárhelyi Félsziget Fesztiválon, 
2015-ben a bonchidai Electric Castle 
fesztiválon, tavaly pedig a kolozsvári 
Untold fesztiválon lépett fel. Keith ha-
lálhíre kapcsán sok zenésztársa emlé-
kezett meg róla a közösségi médiában, 
köztük Ed Simons a Chemical Brothers-
ből, aki nagyszerű embernek nevezte. 
Keith Flint a zenén kívül motorozással 
is foglalkozott, egy versenyistálló tulaj-
donosa és menedzsere volt.

Öngyilkos lett Keith Flint, a The Prodigy frontembere

 » A tetoválá-
saival és testék-
szereivel is je-
lentős feltűnést 
keltő Keith Flint 
a zenén kívül 
motorozással is 
foglalkozott, egy 
versenyistálló 
tulajdonosa és 
menedzsere volt.

Elektronikus csillag. Keith Flint tavaly, a kolozsvári Untold fesztiválon fergeteges hangulatot teremtett

Zenei tehetségkutató 
fogyatékkal élőknek

A hétvégén szervezik meg a fo-
gyatékkal élő zenészek számára 

létrehozott országos tehetségkutató 
verseny döntőjét Sepsiszentgyörgyön. 
A döntőben 19 zenész méretkezik 
meg: Marosvásárhelyről, Medgyesről, 
Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, 
Focșani-ból, Sepsiszentgyörgyről és 
környékéről. Tavaly decemberben 
három helyszínen tartottak előváloga-
tást, ezeken összesen 37 zenész szállt 
versenybe, és közülük kerültek ki a 
döntősök. Az első három helyezett 
többnapos hollandiai kiránduláson 
vesz részt, ahol fellépést is szervez-
nek számukra. Ugyanakkor akiket a 
szakmai zsűri kiválaszt, bekerülnek 
a United by Music romániai zenei 
menedzsment hálózatába, hosszú 
távon zenei oktatásban részesülnek, 
és zenei karrierjüket is egyengetik. 
A rendezvényt a Székely Mikó Kollé-
gium konferenciatermében szervezik 
szombaton 15 órától, a nagyközönség 
számára nyitott.

A tehetségkutatót a holland mintára 
létrehozott, Sepsiszentgyörgyön 
bejegyzett United by Music alapítvány 
kezdeményezte azzal a céllal, hogy a 
fogyatékkal élők is felléphessenek a 
nagyközönség előtt, egyenlő bánás-
módban részesüljenek. Az alapítvány 
küldetésének tekinti, hogy folyamato-
san zenei oktatást, fejlesztést biztosít-
son a tehetséges, fogyatékkal élőknek, 
mert ha részt vesznek a programjaik-
ban, bátrabbak lesznek, megtapasz-
talják az elfogadást. (Bíró Blanka)




