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KIEMELKEDŐEN ERŐS A ZSŰRI SZERINT A 25 ÉV ALATTI KATEGÓRIÁBA BENEVEZETT ZENEMŰVEK MEZŐNYE

A legszebb erdélyi dalok „csatája”

A Legszebb Erdélyi Magyar Dal tehetségkutató gálaestjén a Szintaxis zenekar is színpadra lép 

Kiválasztották a Legszebb Erdé-
lyi Magyar Dal pályázat döntős 
zenekarait: a legjobb szerzemé-
nyek a november 9-ei, kolozsvá-
ri gálaesten „mérettetnek meg”.

 » BEDE LAURA

T izenhárom zenekar közel har-
minc dallal jelentkezett az ötö-
dik alkalommal meghirdetett 

Legszebb Erdélyi Magyar Dal tehet-
ségkutatóra. A zsűri – André Ferenc 

költő, slammer, Gábora-Máté Éva 
énekes, valamint Pap Tibor, a Pe-
ron Music Alapítvány elnöke – két 
kategóriába választotta az idei év 
legjobb szerzeményeit. A beérkezett 
pályaművek azonban nehéz helyzet 
elé állították a döntőbizottságot: 
mivel idén a 25 év alatti kategóriába 
benevezett dalok mezőnye kiemel-
kedően erős volt, a zsűri úgy dön-
tött, hogy a 25 év fölötti csoportban 
rögtön kategóriagyőztest hirdet, míg 
a 25 év alatti kategóriában – három 
helyett – öt zenekar dalait engedi 

versenyezni a döntőben – közölte 
szerkesztőségünkkel a szervező Er-
délyi Magyar Közművelődési Egye-
sület Ifj úsági Szervezete (EMKISZ).

Ennek megfelelően a 25 év alatti 
kategória döntős dalai betűrendben 
a következők: Közeleg feléd (Szin-
taxis), Magáncella (KentaurSoul), 
Nem szól rám senki (Teddy Queen), 
Rossz felhők (Raft ers), Tépjük szét 
(Imecs Anita); míg a 25 év fölötti 
kategória legszebb erdélyi magyar 
dala 2019-ben a Térerő zenekar Fel-
hőnjárók című zeneműve.

A versenyben természetesen 
a dalok „mérkőznek meg”, de a 
végső eredményben a zenekarok 
általános előadásmódja is sokat 
számít majd, hiszen a döntőben 
minden együttes húszperces mi-
nikoncertet ad, ami alapján meg-
születik a végső sorrend. Az idei 
Legszebb Erdélyi Magyar Dal pá-
lyázat gálaestjét november 9-én 
szervezik a kolozsvári Bulgakov 
kávéház nagypincéjében. Az 
egész napos zenei programot este 
a két legjobb dalt szerző zenekar 
nagykoncertje zárja.

A Legszebb Erdélyi Magyar Dal 
tehetségkutató fő célja, hogy fel-
hívja az erdélyi magyar zenekarok 
fi gyelmét az anyanyelven való al-
kotás fontosságára, értékes díjak-
kal biztassa őket a benevezésre, és 
lehetőséget teremtsen arra, hogy 
a legjobb dalokat megalkotó zene-
karok méltó körülmények között 
mutatkozhassanak be a nagykö-
zönségnek.

 » A 25 év 
fölötti kategó-
ria legszebb 
erdélyi magyar 
dala 2019-ben a 
Térerő zenekar 
Felhőnjárók című 
zeneműve.
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 » KRÓNIKA

Lettország legismertebb funkzene-
kara, a Very Cool People második 

alkalommal látogat az országba: ma 
este a kolozsvári Atelier kávézóban, 
pénteken a temesvári Taverna szóra-
kozóhelyen koncertezik. „Nagyon örü-
lünk, hogy idén visszatérünk Romá-
niába. A tavalyi 5 közös koncertünk a 
kolozsvári Funkorporation zenekarral 
felejthetetlen volt. Az együttműködés 
gyümölcseként megszületett az Off  
The Ground című dal, amely meghall-

gatható az új Caution! Contains Words 
albumunkon, a felvételen pedig Hor-
váth Hannah és Székely Erika, a Fun-
korporation tagjai énekelnek” – fo-
galmazott Elvijs Grafcovs, a Very Cool 
People frontembere. Hozzátette, idén 
visszatérnek a kolozsvári Atelier kávé-
zóba, és megismerkednek egy új hely-
színnel, a temesvári Tavernával, ahol 
olyan előadók fordultak meg, mint a 
soullegenda, Fred Weslet.

A Very Cool People zenéjének alap-
ját a jazz és a funk alkotja, de számos 
elemet használnak a surf, rock, klez-

mer és hiphop stílusokból is, ered-
ményként egy energetikus és modern, 
lendületes és könnyen hallgatható 
zenét kapunk, amely érdekesnek mi-
nősülhet egy széles körű közönség szá-
mára. Kortárs eszközök segítségével 
próbálják visszalopni a jazzt és a fun-
kot a táncparkettre, hogy mindenki 
számára elérhetővé tegyék ezt a stílust. 
Az együttes tagjai így jellemeznék élő 
fellépéseiket: „amikor közönség előtt 
zenélünk, mintha »kirúgnánk a ház ol-
dalát«, és feltöltjük a közönséget az ön-
feledt tánchoz szükséges energiával.”

Lettországi funkzenekar erdélyi és bánsági színpadon

 » Az együttes 
kortárs eszközök 
segítségével pró-
bálja visszalopni 
a jazzt és a funkot 
a táncparkettre, 
hogy mindenki 
számára elérhe-
tővé tegyék ezt a 
stílust.

„Amikor közönség előtt zenélünk, mintha »kirúgnánk a ház oldalát«, és feltöltjük a közönséget az önfeledt tánchoz szükséges energiával.”

 » INNEN-ONNAN

Mozgásnak indult az 
Antarktiszról leszakadt jégtömb
Mozgásnak indult az Antarktiszról 
néhány hete leszakadt hatalmas 
jégtömb. A kolosszus 90 fokkal 
elfordult az Európai Űrügynökség 
(ESA) legújabb műholdfelvételé-
nek tanúsága szerint – közölte az 
MTI. A 315 milliárd tonnás, 1636 
négyzetkilométeres jégdarab az 
antarktiszi Amery parti jégmezőről 
szakadt le szeptember végén, majd 
nagyjából 90 fokban elfordult. 
Bár az Egyesült Államok országos 
jégközpontja a D28 nevet adta a 
leszakadt jégtömbnek, a kutatók 
Zápfoghegyként emlegetik. Ennek 
oka, hogy annak a területnek a 
közelében tört le, amelyet Mozgó 
Fognak is neveznek, mivel műhold-
felvételeken kiesni készülő tejfogra 
hasonlít az alakja. „Most egy kis 
sziget felé sodródik” – mondta 
Daniela Jansen, a bremerhaveni 
Alfred Wegener Intézet kutatója. 
A szakértő szerint nem kizárt, 
hogy sodródását végül megállítja 
a tengerjég. A felvételek tanúsá-
ga szerint a jéghegy frontálisan 
fog ütközni az Amery egy másik 
területével. A szakemberek szerint 
valószínűleg több év is eltelik, mire 
a D28 darabkora hasad és elolvad.

Koalák százai vesztek oda 
az ausztrál erdőtűzben
Súlyos veszteség érte az ausztrál 
állatvilágot: a BBC cikke szerint egy 
Sydney-től 250 mérföldre kelet-
kezett tűzesetben több száz koala 
lelte halálát. Az állatvédők nemzeti 
tragédiának nevezték a történteket, 
a koalákból ugyanis eddig sem 
volt sok: az elmúlt évtizedekben a 
számuk jelentősen visszaesett, és 
az újabb adatok szerint a vadon-
ban már csak 43 ezer él belőlük. 
A tűz hatalmas területen tombolt, 
kétezer hektárnyi erdő égett le Új-
Dél-Walesben. A koalák ijedten sza-
ladtak a lángok elől, de a kutatók 
szerint esélyük sem volt a túlélésre. 
Mivel a tűz sok helyen most is 
ég, félő, hogy még több koala fog 
elpusztulni.

A világ legnagyobb 
mélytengeri merülő járműve
Kína megépítette a világ leg-
nagyobb, ember szállítására 
alkalmas mélytengeri merülő 
járművét.  A saját fejlesztés 
alapján készült kabin egyszer-
re három embert képes 10 ezer 
méternél is mélyebbre szállítani. 
A Kínai Tudományos Akadémia 
fémkutatással foglalkozó intézete 
kutatóinak nyilatkozata szerint 
a titánötvözetből készült jármű 
a legnagyobb beltérrel és szállító 
kapacitással bír a vetélytársai 
között. A gömb formájú kabinnak, 
amely már túlesett a hidroszta-
tikusnyomás-teszteken, három 
megfi gyelő ablaka van. Mivel 
az átmérője kevesebb mint két 
méter, a legénység tagjai ülve vagy 
guggolva utazhatnak csak benne. 
Üzemképes állapotában a jármű le 
tud merülni a Csendes-óceánban 
található Mariana-árokba is, ahol 
a legénység kutatásokat végez-
het. Becslések szerint az újonnan 
épített kabin teljes útideje a 10 
órát is meghaladhatja – ennyi idő 
alatt ereszkedik le és jön fel újból 
a 10 ezer méter alatti mélységből.




