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Különdíjat kapott a Fölszállott a 
páva népzenei és néptáncos te-
hetségkutató műsor döntőjében 
a Maros megyei Körtvélyfájáról 
származó Szász Csanád László, 
akinek produkcióját pénteken 
este rengetegen követték Erdély-
ből is. A szamosújvári verseny-
zők is nyertek: Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere 
átadta a tárca különdíját a Codo-
Banda tagjainak.

 » KRÓNIKA

E rdélyi versenyzőket is díjaztak 
a Fölszállott a páva népzenei és 
néptáncos tehetségkutató mű-

sor döntőjében a hétvégén. A Vasi 
Kislegényczéh nyerte a nézők szava-
zatai alapján a műsor gyerekévadát. 
A Duna Televízióban sugárzott tehet-
ségkutatóban a gyerekek ezúttal is 
négy kategóriában – a táncos szólis-
ták és táncospárok, táncegyüttesek, 
énekes szólisták és énekegyüttesek, 
hangszeres szólisták és zenekarok 
– mérték össze tudásukat. A Ma-
ros megyei Körtvélyfájáról szárma-
zó kilencéves Szász Csanád László 

produkcióját rengetegen követték 
fi gyelemmel Erdélyből. Csanád kö-
zönségszavazattal jutott be a pénteki 
döntőbe, ahol kilenc másik produkci-
ót értékelt a zsűri.

Nem vetélytársak,
hanem játszópajtások
Az erdélyi legényke többek között ma-
rossárpataki betlehemest adott elő, 
és a zsűri tagjai nagyra értékelték elő-
adásmódját, kiállását, énekhangját. 
Körtvélyfáján az iskolában gyűltek 
össze osztálytársai, a Bokréta tánc-
csoport tagjai, de felnőttek is, közö-
sen szurkolva Csanádnak. A település 
határába a polgármesteri hivatal egy 
nagy molinót is kihelyezett, így jelez-
ve, hogy büszkék a falu szülöttjére és 
egész családjára. Szász Csanád Lász-
ló egymillió forintos jutalmat kapott. 
A kisfi ú édesanyja, Szász Magdolna 
megkeresésünkre elmondta, végig 
nagy izgalom és aggodalom volt szí-
vében, hiszen az egész verseny, de 
különösen a döntő nagyon gyorsan 
zajlott, szinte fel sem fogták, hogy mi 
minden történik velük. „Láttam, hogy 
Csani hol nagyon fel van pörögve, hol 
meg nagyon fáradt. Én többször félre-
vonultam, és hagytam, hogy a men-
tora foglalkozzon vele, nem akartam, 
hogy az én izgalmam és aggodalmam 

megérezze. A mentorra jobban hall-
gatott, mint rám, ha ő azt mondta, 
hogy enni kell, akkor rögtön azt tette” 
– mesélte az édesanya. Hozzátette, 
a fellépés előtt nemcsak énekeltek, 
hanem beszélgettek a népdalok szö-
vegéről, hogy Csani megértse azt, 
és jobban átélve tudja majd énekel-
ni. „Azért drukkoltam, hogy amikor 
színpadra áll, akkor legjobb tudása 
és tehetsége szerint tudjon énekelni, 
és így is történt, nagyon ügyes volt” – 
mondta Szász Magdolna. Arról is me-
sélt, hogy nagy öröm volt számára, 
hogy a versenyben részt vevő gyerme-
kek játszópajtásokként, nem pedig 
vetélytársakként kezelték egymást. 
A próbák után együtt társasjátékoz-
tak, kergetőztek a szálloda folyosó-
ján, a verseny alatt biztatták egymást, 
drukkoltak egymásnak. Magdolna 
azért is hálás, mert a körtvélyfájiak 
egy emberként Csanád mellé álltak, 
és szurkoltak, szavaztak, együtt ün-
nepelték meg Csanád sikerét.

Díjazták a szamosújvári
CodoBanda zenekart is
Egymillió forintos különdíjat vehetett 
át a Szamosújváron tevékenykedő 
CodoBanda is. A zenekart prímá-
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Erdélyi különdíjasok a Fölszállott a pávában

A Maros megyei Körtvélyfája határában molinó hirdette, 
hogy a falu Szász Csanádnak drukkol 

Egymillió forintos különdíjat vehetett át a szamosújvári CodoBanda is

A székelyudvarhelyi off roadosok játékszereket, édességeket vittek a Nyikó menti gyerekeknek
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sukról, Codoba Florinról nevezték 
el; Molnár Ádám brácsán, Balla 
Péter bőgőn játszik. A zenészek 
felkészítői a szamosújvári Téka és 
a válaszúti Kallós Alapítvány kere-
tében oktató népzenészek. Az MTI 
tájékoztatása szerint a döntő vala-
mennyi résztvevőjének egymillió 
forintot ajánlott fel az OTP Bank. 
Emellett számos különdíjat is ki-
osztottak a műsor végén. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának 
különdíjait Kásler Miklós miniszter 
adta át. A budapesti Agrárminisz-
térium és a Hungarikum Bizottság 
nevében V. Németh Zsolt kiemelke-
dő nemzeti értékek felügyeletéért 
felelős miniszteri biztos, a Hunga-
rikum Bizottság tagja szintén egy-
millió forintos különdíjat adott át a 
vajdasági Bodros Tamburazenekar-
nak. Mint elhangzott, az Örökség 
Gyermek Népművészeti Egyesület 
a műsorban bemutatkozott táncos-
párok és táncos szólisták számára 
lehetővé teszi, hogy az egyesület 
tehetséggondozó táborában té-
rítésmentesen részt vehessenek 
2020 júliusában. A zsűri tagja volt 
Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas népdalénekes, Pri-
ma Primissima és UNESCO-díjas 
előadóművész; Salamon Beáta 
előadóművész, népihegedű-tanár, 
a népművészet ifj ú mestere, a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt birtokosa; 
Kocsis Enikő Harangozó-díjas ko-
reográfus, táncművész, a Szentend-
re Táncegyüttes, a Győri Lippentő 
és a Fitos Dezső Társulat művészeti 
vezetője; Eredics Gábor Kossuth-dí-
jas népzenész, a Vujicsics Együttes 
vezetője, a Zeneakadémia tanára, 
valamint Zsuráfszky Zoltán Kos-
suth-díjas koreográfus, táncmű-
vész, a Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tes művészeti igazgatója, a Honvéd 
Együttes igazgatója. A Médiaszol-
gáltatás-támogató és Vagyonkeze-
lő Alap (MTVA) és a Hagyományok 
Háza, valamint szakmai partnere, 
az Örökség Gyermek Népművésze-
ti Egyesület népzenei és néptáncos 
tehetségkutatóját az idén is Morvai 
Noémi és Novák Péter vezette.

 » „Azért druk-
koltam, hogy 
amikor színpadra 
áll, akkor leg-
jobb tudása és 
tehetsége szerint 
tudjon énekelni, 
és így is történt, 
nagyon ügyes 
volt” – mondta 
Szász Magdolna. 

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Összesen huszonöt, adományokkal 
megpakolt terepjáró indult el Szé-

kelyudvarhelyről a Nyikó menti falvak-
ba, hogy sokgyerekes családoknak, il-
letve nehéz helyzetben lévő időseknek 
segítsenek – tudtuk meg Vári Ferenc-
től, az akció egyik szervezőjétől. Több 
mint száz rászoruló családnak vitt 
ajándékot a Nyikó mentére szombaton 
egy udvarhelyszéki off roados baráti 
társaság. A Terepjárón érkező karácso-
nyi csomag elnevezésű akciójuk célja 
az volt, hogy minél több ember számá-
ra szebbé tegyék az ünnepeket. Vári 
Ferenc elmondta, a program során 
mintegy 130–140 családhoz látogattak 
el, a felnőtteknek tartós élelmiszereket 
– liszt, cukor, olaj, konzervek stb. –, a 
gyerekeknek pedig édességet és játé-

kokat adományoztak. Az adományo-
kat egyébként a baráti társaság maga 
gyűjtötte, ahogyan ezt az elmúlt évek-
ben is megtették az ünnepek közeled-

tével. Vári hangsúlyozta, az akciójuk 
célja éppen az, hogy szebbé varázsol-
ják azok karácsonyát, akiknek esetleg 
nem jut pénz ajándékok vásárlására.

Rászorulókon segített a terepjárós társaságJó pénzért kelt el
a diktátori Aro

Jó pénzért kelt el Nicolae Ceauşes-
cu Aro terepjárója: 189 180 lejért, 

azaz csaknem 40 ezer euróért 
vették meg országos adóhatóság 
(ANAF) által szervezett árverésen. 
Az ANAF tájékoztatása szerint az 
1977-es gyártású, szürke Aro 304-
es terepjáró értékét 137 500 lejre 
becsülték, és januárban bocsátották 
először árverésre, akkor azonban 
senki nem jelentkezett a megvá-
sárlására. A pénteki árverésen – a 
törvényi előírásoknak megfelelően 
– a becsült értéknél 25 százalékkal 
kisebb, 103 125 lejes kiindulási árat 
szabtak meg. Öt ajánlattevő vett 
részt a liciten, és végül 189 180 lejért 
kelt el a jármű. Az adóhatóság rend-
szeresen szervez liciteket a lefoglalt 
vagyontárgyakra – számolt be az 
Agerpres. 




