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A kolozsvári János Zsigmond 
Unitárius Kollégium csapata 
nyerte az Örökségünk Őrei 
– Fogadj örökbe egy műemlé-
ket! országos örökségvédelmi 
verseny észak-erdélyi regionális 
fordulóját és egyben a brüsszeli 
kirándulást. A kolozsvári orszá-
gos döntőbe a szatmárnémeti 
Kölcsey Ferenc Főgimnázium és 
a Nagyváradi Művészeti Líceum 
csapata is továbbjutott.

 »  BEDE LAURA

M inél szélesebb körben sze-
retnék népszerűsíteni a kin-
cses városbeli óvári ferences 

kolostort, iskolájuk első épületét a 
kolozsvári János Zsigmond Unitárius 
Kollégium (JZSUK) diákjai – mondta 
el a Krónika megkeresésére Vorzsák 
Milán angoltanár, a diákcsapat ve-
zetője azt követően, hogy az Óvári 
csuhások ferences kolostora (OCS-
FK) nevű csoport megnyerte az 
Örökségünk Őrei vetélkedő észak-er-
délyi regionális döntőjét. Jutalmuk 
a Winkler Gyula európai parlamenti 
képviselő által felajánlott brüsszeli 
tanulmányút. A fél éve tartó verseny 
regionális fordulójában öt csapat 
méretkezett meg az országos döntő-
be való továbbjutásért a szatmárné-
meti Dinu Lipatti Állami Filharmó-
niában, ahol egy rövid produkció 
során mutatták be védencüket a 
nagyközönség és a szakmai zsűri 
előtt. „A ferences kolostor történetét 
ismertette a Szatmárnémetiben be-
mutatott drámaelőadás. Figyelembe 
véve, hogy diákok játsszák, a komo-
lyabb hangvételű produkció helyett 
inkább komédiát írtunk. Mátyás ki-
rályt tinédzser, lázadó korában roc-
kerként ábrázoltuk, valamint Jagelló 
Izabella, János Zsigmond fejedelem 
édesanyja is szerepet kapott, hiszen 

a kolostor az ő uralkodása idején vált 
unitárius iskolává, az őt megillető 
kolozsvári dézsma negyedét ado-
mányozta az épület karbantartásá-
ra” – részletezte a csapat irányítója. 
Hozzátette, egy tibeti, Shaolin nevű 
cserediák is szerepel a darabban, aki 
megjósolja, hogy komoly jövője lesz 
az iskolának.

A ferences kolostor őrzői az április 
7-én Kolozsváron esedékes országos 
döntőben is ezt a drámaelőadást 
viszik színre, terveik szerint még 
dolgoznak rajta, próbálják még javí-
tani. Velük együtt jutott az országos 
döntőbe a szatmárnémeti Kölcsey 
Ferenc Főgimnázium csapata, amely 
a szatmárnémeti zsinagógát vette 
védelme alá, és a nagyváradi Művé-
szeti Líceum csapata is, amely a Ri-
manóczy szálló és gőzfürdő egykori 

épületét fogadta örökbe. A hétvégi 
fordulóban rész vettek még a nagy-
károlyi Kalazanci Szent József Ró-
mai Katolikus Líceum diákjai, akik 
a Kalazanczi Szent József-templo-
mot fogadták örökbe, és a szamos-
újvári Kemény Zsigmond Elméleti Lí-
ceum csapata, amely folytatta tavaly 
elkezdett tevékenységét a szentbene-
deki Kornis-kastély körül.

„Az Örökségünk Őrei mozgalom 
olyan generációt nevel, amely fon-
tosnak tartja épített örökségünk 
megbecsülését, és amely nemcsak 
nyilatkozatokban, hanem tettekben 
is hozzájárul annak védelméhez. 
Ezekben a diákokban ügyes, bátor, 
talpraesett partnerekre leltünk, akik 
bebizonyították, hogy tisztában van-
nak azzal, hogy közös feladatunk 
megőrizni és továbbadni azt, amit az 
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Sikert aratott a kolozsvári „diákdráma”
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erdélyi magyarság teremtett, és akik 
megmutatták, hogy van mire büsz-
kék lennünk” – fogalmazott Hege-
düs Csilla, az RMDSZ kultúráért fe-
lelős ügyvezető alelnöke, a verseny 
ötletgazdája.

Az RMDSZ 2012-ben indította út-
jára az Örökségünk Őrei – Fogadj 
örökbe egy műemléket! elnevezésű 
programot, amely kevés idő alatt 
egész Erdélyt lefedő mozgalommá 
nőtte ki magát, és amelyet euró-
pai sikertörténetként, példaértékű 
programként említenek az Európai 
Unióban. A 2018–2019-es tanévtől 
kezdődően pedig Románia első hi-
vatalosan elismert műemlékvédel-
mi versenye, amely az idei tanévben 
rekordot döntött, hiszen 8 megyé-
ből több mint 600 fi atal csatlakozott 
a versenyhez.

 » A ferences 
kolostor őrzői 
az április 7-én, 
Kolozsváron szer-
vezett országos 
döntőn is ezt a 
drámaelőadást 
viszik színre, ter-
veik szerint még 
dolgoznak rajta, 
próbálják még 
javítani.

Színre vitt örökségvédelem. A kolozsvári diákok drámaelőadásában megelevenedett Jagelló Izabella és Mátyás király alakja is

 » KRÓNIKA

Páratlan, korábban nem látott ere-
deti felvételeket tartalmazó új do-

kumentumfi lm mutatja be az ember 
első holdra szállását az Apolló–11- 
misszióval. A januárban a Sundance 
Filmfesztiválon debütált alkotást a 
hétvégén tűzték műsorra az ameri-
kai mozik. Az Apolló–11 űrhajó 1969. 
július 16. és 24. között hajtotta vég-
re történelmi küldetését. A holdra 
szállást az egész világ feszült fi gye-
lemmel követte a tévé képernyőjén. 
Az új dokumentumfi lmhez azonban 
olyan eredeti felvételeket is talál-
tak az amerikai Nemzeti Archívum 
raktárában, amelyek eddig nem ke-
rültek nyilvánosságra. A fi lmkocká-
kat szakértőcsapat digitalizálta, ezt 
használta fel a produkció – számolt 
be róla a Phys.org. „A fi lm fele olyan 
képekből áll, amelyeket korábban 
nem láthattunk” – mondta el Todd 
Douglas Miller rendező.

 Az Apollo–11 című dokumen-
tumfi lm rendkívül látványos: egy jele-
netben a mozivásznat teljesen betölti 
az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) 
óriási lánctalpas szállítója. Az izgal-
mas felvételeket, 177 darab 65 milli-
méteres fi lmtekercset Dan Rooney, 
az archívum fi lmszekciójának vezető 
munkatársa fedezte fel. A tekercse-
ken alig szerepelt valami információ, 
nem utalt rá igazából semmi, hogy az 
Apolló–11 eredeti felvételei lapulnak 
bennük a Maryland külvárosában 
lévő raktár nulla Celsius-fok alatti 
tároló helyiségében. Az archívum 
279 tekercset bocsátott a dokumen-
tumfi lm rendelkezésére 16, 35, 60 és 
70 milliméteres fi lmszalagokkal. A 65 
és 70 milliméteres fi lmek a korszak 
luxusformátumának számítottak, az 
1950-es és 60-as években a mozikban 
vetítették őket. Az 1972-ben bemuta-
tott Moonwalk One című dokumen-
tumfi lmhez csupán a tekercsek egy 
részét használták fel. Rooney szerint 

a NASA valószínűleg azért nem hasz-
nálta a fi lmeket, mert nehéz volt ezt 
a nagy formátumot kezelni, és meg-
felelő felszerelés és szakértők sem 

álltak rendelkezésre. Az Apolló–11 
1969. július 16-án indult a Földről Neil 
Armstrong, Michael Collins és Edwin 
„Buzz” Aldrin űrhajósokkal. A NASA 
a Kennedy-űrközpont földi művelete-
it rögzítette ezekre a nagy formátumú 
szalagokra. Lélegzetelállító képeken 
tűnik fel Armstrongék űrhajója. A fi lm 
azt is megörökítette, milyen hatalmas 
tömeg gyűlt össze távcsövekkel felsze-
relkezve a Cocoa Beachen, hogy szem-
tanúja legyen az indulásnak, és azt is, 
hogy a NASA irányítótermében még 
csupa fehér inges és sötét nyakkendős 
férfi  ült. A nagy formátumú képeken 
kívül sok kisebb formátumú felvétel 
is született, amelyeket az űrhajósok 
készítettek a misszió során, de ezek 
már a YouTube-on is láthatóak voltak. 
A rendező egyes, korábban már publi-
kált felvételeket, köztük az Eagle hold-
modul leszállását újra digitalizálta, így 
ez a rendkívül izgalmas rész a doku-
mentumfi lmben kitűnő minőségben, 
színesben látható.

Páratlan felvételeket tartalmazó alkotás az Apolló–11 missziójáról
 » Lélegzetelál-

lító képeken tűnik 
fel Armstrongék 
űrhajója. 

Neil Armstrong amerikai űrhajós




