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Szívleállás nem vet
véget a börtönnek

Iowában egy gyilkos azt állította, 
hogy letöltötte az életfogytig tartó 

börtönbüntetését, mert egyszer leállt 
a szíve, így most szabadlábra kell 
helyezni őt. A bíróság elutasította a 
beadványt. A tényleges életfogytig tar-
tó börtönbüntetésre ítélt, ma 66 éves 
Benjamin Schreibert egy 1996-ban 
elkövetett halálos késelésért ítélték el. 
Négy évvel ezelőtt azonban a férfi  egy 
vesekő miatt szepszist kapott, és leállt 
a szíve. De mivel azonnal kórházba 
szállították, sikerült az újraélesztése. 
Ügyvédje azzal érvelt védence sza-
badon bocsátása mellett, hogy mivel 
Schreiber a klinikai halál állapotá-
ban volt, meghalt, így le is töltötte a 
büntetését. A háromtagú fellebbviteli 
bíróság „eredetinek” tartotta az elítélt 
és ügyvédje beadványát, de nem 
bizonyult meggyőzőnek. Amanda Pot-
terfi eld bírónő azzal érvelt: Schreiber 
„vagy életben van, és akkor börtönben 
kell maradnia, vagy halott, de akkor 
a beadvány nem valódi”. Hiszen Ben-
jamin Schreiber nem lehet halott, ha 
képes volt aláírni a beadvány jogi do-
kumentumait – magyarázta a bírónő.

A marosvásárhelyi Szintaxis 
zenekar Közeleg feléd című 
szerzeménye nyerte el leginkább 
a zsűri tetszését a Legszebb 
Erdélyi Magyar Dal 25 év alatti 
kategóriájában – derült ki a 
szombati kolozsvári gálaesten.

 » GEBE ZOLTÁN

A korábbi kiadásokkal összeha-
sonlításban sokkal nagyobb 
érdeklődés övezte az 5. Leg-

szebb Erdélyi Magyar Dal szom-
bati döntőjét. Az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület ifjúsági 
szervezete (EMKISZ) által a ko-
lozsvári Bulgakov kávézóban szer-
vezett gálaesten André Ferenc köl-
tő, Gábora-Máté Éva énekes, Pap 
Tibor, a Peron Music Alapítvány 
elnöke és Nicuta Alin, a 4S Street 
zenekar (a tavalyi, 25 év alatti ka-
tegóriagyőztes) énekese értékelte 
a produkciókat.

„Számomra az értékelésnél el-
sődleges szempont, hogy a dal ön-

azonos legyen, ez általában érződik 
az előadásmódban. Szeretem, ha a 
zene belülről fakad, és van egyfajta 
egyedisége. Az idei mezőnnyel kü-
lönösen elégedett vagyok, már az 
előválogatóra is sok jó szerzemény 
érkezett” – mondta el a Krónika 
érdeklődésére Pap Tibor. A Peron 
Music Alapítvány elnöke azt java-
solta a fellépő zenekaroknak, hogy 
kölcsönösen támogassák, segítsék 
egymást, mert szerinte így tudnak 
előrébb jutni. A szakember azt sze-
retné, hogy a határon túli együtte-

A DALVERSENY ZSŰRITAGJAI SZERINT EGYRE TÖBB FIATAL EGYÜTTES TUD VÁLLALHATÓ NAGYSZÍNPADOS PRODUKCIÓT ÖSSZEHOZNI

Növekvő színvonal az erdélyi zenei színtéren

Győztesek. A marosvásárhelyi Szintaxis zenekar Közeleg feléd című szerzeményének üzenete: soha nem szabad menekülnünk félelmeinktől

Szász Csanád László magyarói népdalokat adott elő
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seknek is legyen esélye meghódí-
tani a magyarországi színpadokat, 
az erdélyi zenekarokat is ismerje 
meg az ottani közönség.

André Ferenc szerint a verseny 
egyik legszínvonalasabb döntőjét 
láthatta a közönség. Mint kifejtet-
te, néhány évvel ezelőtt még na-
gyon kevés tehetséges fi atal zene-
kar volt Erdélyben, viszont most 
egyre többen tudnak vállalható 
nagyszínpados produkciót össze-
hozni, tehát a fejlődés megkérdő-
jelezhetetlen.

A 25 év feletti kategóriában 
már hetekkel ezelőtt győztest 
hirdettek: a Térerő együttes Fel-
hőnjárók című dala bizonyult a 
legjobbnak. A 25 év alattiak ze-
neművei közül ötöt válogattak be 
a döntőbe. A pályaművek közül 
a marosvásárhelyi Szintaxis ze-
nekar Közeleg feléd című szer-
zeménye győzte meg leginkább 
a zsűrit. A dal központi üzenete: 
soha nem szabad menekülnünk 
félelmeinktől.

„A legjobb zenészeknek idén 
olyan különdíjakkal készültünk, 
amelyek segíthetik őket a tapasz-
talatszerzésben és karrierük fel-
építésében” – fogalmazott Kovács 
Lilla főszervező az eredmény-
hirdetésen. A kategóriagyőztes 
Szintaxis a magyarországi Öröm 
a zene tehetségkutatón is bemu-
tatkozhat. A második helyezett 
KentaurSoul együttes az Edda 
Művek előzenekaraként léphet 
fel a közeljövőben, a harmadik 
helyezést elért, illetve közönség-
díjas Raft ers zenekart pedig Ke-
resztes Ildikó avatja be a szakma 
rejtelmeibe. Imecs Anita külön-
díjának köszönhetően elmehet a 
budapesti Golden Records stúdi-
óba, ahol egész napos programon 
vehet részt. 

 » A Peron 
Music Alapítvány 
elnöke azt java-
solta a fellépő 
zenekaroknak, 
hogy kölcsönö-
sen támogassák, 
segítsék egy-
mást, mert sze-
rinte így tudnak 
előrébb jutni.

 » SZÁSZ CS. EMESE

É lő adással folytatódott a Fölszál-
lott a páva gyermekévada: pénte-

ken este tizenkét produkciót láthat-
tak a Duna Televízió nézői. Az első 
elődöntőből hat versenyző jutott to-
vább, köztük a kilencéves körtvély-
fáji Szász Csanád László is. Apró, de 
bátor legény – mondták a népzenei 
és néptáncos műsor zsűritagjai a 
Maros megyei kisfi úról. Hozzátet-
ték, a kilencéves kisfi ú olyan csodá-
latos családba született, ahol a min-
dennapokat átszövi a hagyomány.

„Mondták, hogy minden színpadi 
fellépés egy létrafok, amin mászunk 
felfelé. A Páva annak a legmaga-
sabb foka, és oda el kell jutni” – 
fogalmazott Csanád, aki magyarói 
népdalokat adott elő.

Produkcióját Eredics Gábor Kos-
suth-díjas népzenész, zsűritag érté-
kelte. „Fantasztikus csokrot hoztál, 
és nemcsak a vidám szövegeket, 
tréfás dalokat érezted át, hanem 
azokat is úgy közvetítetted felénk, 
mint egy felnőtt, amelyek az életre 

tanítanak. Mintha már készülnél a 
felnőtt életre” – részletezte a népze-
nész. Sebestyén Márta Kossuth-dí-
jas népdalénekes azt jegyezte meg, 
hogy „mint egy kicsi kakas, úgy 
röppent ki a hang” a körtvélyfáji le-
génykéből.

Szász Csanád László produkcióját 
végül minden zsűritag 9 pontra érté-
kelte, így egyenes ágon nem ő jutott 
tovább a kategóriájában, de a zsűri 
szabad kártyájával továbbküldte, 
így a középdöntőben ismét találkoz-
hatunk vele. Ebben a fordulóban 
már a nézők szavazata is számítani 
fog a továbbjutásban.

A tehetségkutatóban a gyerekek 
ezúttal is négy kategóriában – éne-
kes szólisták és énekegyüttesek, 
hangszeres szólisták és zenekarok, 
táncos szólisták és táncospárok, 
néptáncegyüttesek – mérhetik ösz-
sze a tudásukat. Az előző évek-
hez hasonlóan 48 produkció áll a 
Fölszállott a páva színpadára, az 
első elődöntőben ezekből tizenkét 
produkciót láthattak a nézők, kate-
góriánkként hármat-hármat.

Páva: „továbbénekelte” magát a körtvélyfáji kisfi ú




