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IDÉN ELŐSZÖR PÉNZJUTALOMBAN RÉSZESÜLT A TEHETSÉGKUTATÓ MINDKÉT KATEGÓRIÁJÁNAK GYŐZTES ZENEKARA

Fesztiválsláger és kávédal lett a legszebb
Online gálaest keretében 
jelentették be szombaton a 
Legszebb Erdélyi Magyar Dal 
pályázat nyerteseit: a 25 év 
alatti kategória első díját a 
csíkszeredai Kvab zenekar 
Ágyban kávé című zeneműve 
kapta, a 25 év feletti kategó-
ria első helyezettje pedig A 
Csajod kolozsvári zenekar Az 
első tartalék című szerzemé-
nye lett.

 » BEDE LAURA

K ihirdették szombaton este 
a Legszebb Erdélyi Magyar 
Dal pályázat eredményét. 

Az Erdélyi Magyar Közművelődé-
si Egyesület Ifj úsági Szervezete 

(EMKISZ) által hatodik alkalom-
mal megrendezett verseny díjá-
tadója a járvány miatt az online 
térben zajlott. Kovács Lilla főszer-
vező szerint idén több nehézség-
gel is szembesültek, ugyanis nem 
láthatták, nem ismerhették meg 
a zenekarokat, és csak a bemu-
tatkozók alapján tudtak értékel-
ni. „Éppen ezért átalakítottuk 
az elismerés menetét is, eddig 
igyekeztünk gyakorlatias díja-
kat adni, amelyek által ismertté 
válhattak a zenekarok például 
fesztiválokon. Idén először úgy 
döntöttünk, hogy pénzjutalmat 
adunk mindkét kategória győzte-
sének, ezzel is segítve munkáju-
kat” – fogalmazott a tehetségku-
tató főszervezője.

Tamás Csilla, az EMKISZ el-
nöke emlékeztetett, 2014-ben 
kezdtek el gondolkodni a ver-

seny ötletén, mivel hiába voltak 
kisebb tehetségkutatók, de nem 
volt olyan, amely Erdély egész 
területét lefedné, és olyan sem, 
amely kiemelten a magyar nyel-
vű dalok születését támogatná. 
„Úgy éreztük, elég fontos len-
ne, ha az a sok erdélyi zenekar, 
amely elkezdett tevékenykedni, 
és igazán jó munkát végez, meg-
szólalna anyanyelvén, és ebben 
ösztönözhetnénk őket. Így 2015-
ben megszerveztük a Legszebb 
Erdélyi Magyar Dal első kiadá-
sát” – részletezte a szervezet 
vezetője.

Az idei pályaműveket Papp 
Levente, a Kolozsvári Rádió mű-
sorvezetője, zenei szerkesztője, 
Nagy Egon, a nagyenyedi Beth-
len Gábor Kollégium magyarta-
nára, Gáborá-Máté Éva, a Knock 
Out zenekar énekese, illetve 
Nicuța Alin, a 4S Street zenekar 
énekese értékelte.

A 25 év alatti kategória har-
madik helyezettje a marosvá-
sárhelyi RKS Eltűntél című dala, 
második díjat kapott a sepsi-
szentgyörgyi House of Pioneers 
Életünk tavaszán zeneműve, a 
kategórianyertes pedig a csík-
szeredai Kvab zenekar Ágyban 
kávé című szerzeménye. A 25 
év feletti kategóriában harma-
dik helyen végzett Molnár Ede 
Kisangyalom című száma, má-
sodik lett Káer ft . Kapriccio Min-
den időmmel szerzeménye, és a 
kategóriagyőztes a zsűri szerint 
„igazi fesztiváldal”, ez pedig A 
Csajod kolozsvári zenekar Az 
első tartalék című zeneműve. A 
Peron Music Alapítvány Újfalusi 
Gábor-díját szintén A Csajod ze-
nekar nyerte el, amely így részt 
vehet az Öröm a zene! tehet-

ségkutató döntőjében. Az RKS 
Lehet című dala közönségdíjas 
lett, nyereménye 300 lej, a két 
kategória első helyezettje pedig 
külön-külön 1500 lejt nyert.

Idén a zsűri 24 dal közül vá-
lasztotta ki a nyerteseket. A 

versenyre egy vagy több dallal 
benevezett: A Csajod, Bertóti 
Johanna, Ferencz Mari, a Hó-
hányók, a House of Pioneers, a 
KáeR ft . Kapriccio, a Kvab, Mol-
nár Ede, Papp Tilu, az RKS és 
Szatmári Boróka.A Kvab együttes Ágyban kávé című dalát értékelték az egyik legjobbnak

A Csajod zenekar kategóriagyőztes lett, és Újfalusi Gábor-díjat kapott
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