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Kultúránk továbbadásának 
fontossága, hagyományaink 
megőrzése ösztönzi évről évre 
a marosvécsi Kemény-kastély 
őreit, hogy folytassák a kihí-
vásokkal, újdonságokkal teli 
versenyt – mondták lapunknak 
az Örökségünk Őrei vetélkedőt 
megnyert szászrégeni csapat 
vezetőtanárai.

 » BEDE LAURA

O nline díjátadóval zárult szer-
dán az Örökségünk Őrei vetél-
kedő, amelyen a versenyben 

maradt négy csapat tagjai, tanárai 
vettek részt. A szakmai zsűri döntése 
alapján a marosvécsi Kemény-kas-
tély őrei, a szászrégeni Lucian Blaga 
Technológiai Líceum csapata nyert. 
„Minden verseny új kihívást jelent 
számunkra. Mivel esetünkben már 
jól összekovácsolt csapatról van 
szó, bíztunk abban, hogy ebben az 
évben is sikerrel járunk. Gratulálni 
szeretnénk minden résztvevőnek, 
hiszen a mostani helyzetben helyt-
állni külön kihívás volt” – mondta a 
Krónika megkeresésére Reichenber-
ger Iringó és Székely Rozália. A csa-
pat két vezetőtanára emlékeztetett, 
hogy már 2017-től – amikor Maros 
megye is csatlakozott a mozgalom-
hoz – jelen voltak a Kemény-kastély 
őreivel az online felületen, több mint 
20 nyelvre fordították le a nemesi 
lak történetét, és minden magyar-
lakta megyében megjelent egy új-
ságcikkük. Ugyanakkor többnyelvű 
Facebook-oldalt működtetnek, ezért 

eléggé hozzá voltak szokva a virtuá-
lis térhez. „Az események lebonyo-
lítása jelentett kihívást számunkra, 
de bízunk abban, hogy ezen a téren 
is eredményesek voltunk, és min-
denki számára sikerült valami újat, 
érdekeset bemutatni. Csapatunk 
már négyéves múlttal rendelkezik. 
A kultúránk továbbadásának fon-
tossága, hagyományaink megőrzése 
motiválja évről évre a Kemény-kas-
tély őreit, hogy folytassák a kihívá-
sokkal, újdonságokkal teli versenyt. 
Köszönjük a szervezőknek a lehető-
séget” – fogalmaztak a szászrégeni 
iskola pedagógusai.

Az Örökségünk Őrei – fogadj 
örökbe egy műemléket! országos 
örökségvédelmi versenyen második 
helyezést értek el a szatmárnémeti 
Vécsey-ház őrei, harmadikok lettek 
a gyulafehérvári Gizella-udvar örök-
befogadói, negyedik helyen pedig a 
Most(K)Kőhalom nevű csapat végzett, 
amely a szegény emberek régészének, 
László Gyulának a szülőházára hívta 
fel a fi gyelmet. A versenyen részt vevő 
fi atalok ismét bebizonyították, hogy 
fontos számukra az örökségvédelem 
és képesek élettel megtölteni az épü-
leteket – olvasható a szervezők szer-
kesztőségünkhöz eljuttatott közlemé-

AZ ESEMÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA JELENTETT KIHÍVÁST A MŰEMLÉKVÉDELMI VETÉLKEDŐN RÉSZT VEVŐ CSAPATOK SZÁMÁRA 

Országos győztesek a Kemény-kastély őrei

A Kemény-kastély őrei már több alkalommal is saját előadással léptek fel a közönség előtt
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nyében. „Néha, amikor a közösségi 
hálókon görgetek, szembejön velem 
a csapatok egy-egy aktuális bejegy-
zése, annak ellenére, hogy az álta-
lunk kitűzött feladatok szerint csak 
januárig kellett volna tartalmakat 
megosztani az oldalon. Hihetetlenül 
örülök ezeknek, mert azt bizonyít-
ják, hogy a csapatok nem csak azért 
dolgoznak, mert épp ez a feladat, 
hanem mert élvezik, szeretik és mert 
tudják, tapasztalják, hogy erre szük-
ség van, a munkájuknak értelme 
van” – nyilatkozta Hegedüs Csilla, 
a verseny ötletgazdája. Hozzátet-
te, ez hihetetlenül erős visszajelzés 
és megerősítés, hogy a fi ataloknak 
szükségük van erre, vannak ötleteik 
és elképzeléseik az örökségvédelem-
mel kapcsolatban. Rámutatott, az 
Örökségünk Őrei verseny jelen ki-
adását 2019-ben indították el, akkor 
nem tudtak semmit arról, hogy mi 
vár a versenyzőkre és szervezőkre.

A vetélkedőre 19 csapat jelent-
kezett, amelyek nagyon lelkesen 
és szorgalmasan végezték a fel-
adatokat, kiállításokat, jótékony-
sági bálokat és vásárokat, sza-
való- és történelmi versenyeket, 
virtuális tárlatvezetéseket, mú-
zeumpedagógiai rendezvényeket, 
koncerteket, rockoperát szerveztek 
az épületekben, iskoláikban. So-
kan azóta már egyetemen vannak, 
vagy a járvány miatt kénytelenek 
voltak kiszállni a versenyből. 
„Remélem a következő tanévben 
ismét a megszokott módon, sok 
rendezvénnyel, személyes talál-
kozásokkal tudjuk ünnepelni 
örökségünket!” – összegzett He-
gedüs Csilla.

 » A versenyen 
második helye-
zést értek el a 
szatmárnémeti 
Vécsey-ház 
őrei, harma-
dikok lettek a 
gyulafehérvári 
Gizella-udvar 
örökbefogadói, 
negyedik helyen 
pedig a Most(K)
Kőhalom nevű 
csapat végzett.

 » BÍRÓ BLANKA

Bemutatták csütörtökön délután 
az István, a király székelyföldi 

nagyprodukció újabb, egyben utol-
só szereplőit, valamint az alkotóstáb 
egy részét, és ízelítőt is nyújtottak 
az előadásból. „Izomból tolom ezt 
a projektet, támogatást, kapcsolati 
tőkét biztosítunk, hiszen fontos üze-
nete van a magyar nemzet számára. 
Olyan színvonalon szólal meg, ami 
bárhol vállalható világon” – fogal-
mazott a sepsiszentgyörgyi sajtótájé-
koztatón Demeter Szilárd, a magyar 
könnyűzene megújításáért felelős 
miniszteri biztos. Kifejtette, a magyar 
könnyűzene olyan, mint a magyar 
kultúra, nem ismer határokat, ezért a 
tavaly napvilágot látott könnyűzenei 
stratégia mentén a Kárpát-meden-

cében gondolkodnak, szélesebbre 
nyitva az ollót, becsatornázzák a te-
hetségeket. Rámutatott, egyenran-
gúsítani kell a magyar popkultúrát, 
ami jelenleg túl Budapest-központú, 
ami nem jó, mert egysíkú, billeg, 
ezáltal szűkül a kínálat, közben a 
fővároson kívül rengeteg tehetség 
képződik. Hozzátette, van ugyan egy 
masszív ellenérzés, de ez nem arról 
szól, hogy jön a székely maffi  a, és le-
uralja a magyar kulturális életet.

Újságírói kérdésre válaszolva arról is 
beszélt, hogy a könnyűzenei stratégia 
sokrétű, fi gyelnek az infrastruktúra 
megerősítésére, áthangolják a Petőfi  
Rádió programkínálatát, de a kereske-
delmi rádiókkal is egyeztetnek. „Nem 
Budapestről osztjuk az észt, kerin-
getni kell a tartalmakat, színesíteni 
a szcénát úgy, hogy az értékelvűség, 

a minőség legyen a szempont” – szö-
gezte le Demeter Szilárd. Felidézte, 
amikor felhívták az István, a király 
székelyföldi nagyprodukció ötletével, 
azonnal támogatta azt. Büszkén em-
lítette, hogy a produkcióban Koppány 
szerepét játszó Baricz Gergő annak a 
Loyal zenekarnak az énekese, ahol ő 
a basszusgitáros. Arra is kitért, hogy 
a járvány miatt az országhatárok légi-
esítésének mítosza szétrombolódott, 
az újraindítást másként kell megvaló-
sítani. A közösségépítés lehet a pan-
démiás, globalizált világ ellenszere, 
a közösségépítésre pedig nincs jobb 
művészeti alkotás, mint az államala-
pítás történetét megidéző rockopera, 
amelynek az üzenete augusztus 20-án 
Sepsiszentgyörgyön csendül fel.

Antal Árpád polgármester elmond-
ta, már márciusban sejtette, hogy ez 
a produkció lesz a legnagyobb kul-
turális projekt a város életében, 245 
személyt foglalkoztat, akiknek fele 
sepsiszentgyörgyi. Ugyanakkor be-
jelentette, a tervezett négy előadás 
helyett ötöt tartanak. Tamás Sándor, 
a Kovászna Megyei Tanács elnöke az 
előadás székelyföldi dimenziójáról 
beszélt, hiszen fellép benne többek 
között a Háromszék Táncegyüttes, 
az Udvarhely Néptáncegyüttes és a 
Bekecs Néptáncegyüttes. „Több mint 

tíz évvel ezelőtt azért kezdtünk épít-
kezni, hogy a székelyföldi kulturális 
erőteret is megjelenítsük” – mondta 
a tanácselnök. Dancs Zsolt producer 
kifejtette, verejtékes munka áll mö-
göttük és előttük, de már megvoltak 
a sorpróbák mind a két szereposz-
tásban. „Magas a léc, de bátran át-
ugrunk minden akadályt, zajlanak a 
próbák, majd augusztus 9-én beköl-
tözünk a Sepsi Arénába, és augusz-
tus 20-ig ki sem jövünk onnan” – fo-
galmazott a producer.

A világon bárhol vállalható színvonalú a székelyföldi István, a király

 » „Magas a 
léc, de bátran 
átugrunk minden 
akadályt, zajlanak 
a próbák, majd 
augusztus 9-én 
beköltözünk a 
Sepsi Arénába, és 
augusztus 20-ig 
ki sem jövünk on-
nan” – fogalma-
zott a producer.

Koszorús Krisztina Gizellát alakítja a produkcióban  

A sajtóbemutatón elhangzott dalok

Mondd, te kit választanál? – kórus + Ferencz Csaba és Demeter Elemér 
(gitáros regős); Veni lumen cordium! – kórus + Rózsa Imre, Kádár Barna 
Zsolt (Asztrik), Bagoly Barna, Hajdú Lóránd, Fórika Balázs (térítőpapok); 
Hála néked fejedelem! – Pakot István (Vecellin), Babos László (Hont), Lőfi  
Gellért (Pázmány); Töltsd el szívünk fényesség! – Molnár József (István) 
és Koszorús Krisztina (Gizella); Abcug István Rétyi Zsombor, Kiss László, 
Sárdi Hunor főurak, Baricz Gergő (Koppány)




