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Körkép
WEBkastély vEtélkEdő

Öt Hargita megyei kúria és kastély nevezett
WEBkastély – Élj a kastéllyal! 
néven hirdetett vetélkedőt a 
PONT Csoport, a Transindex, a 
Transilvania Trust Alapítvány és 
az élő Erdély Egyesület. a ver-
senyre olyan 6–10 fős csapatok 
jelentkezhettek, amelyek tagjai 
erdélyi kastély vagy kúria kö-
zelében élnek, és egy helyi civil 
szervezettel is együttműködnek. 
Hargita megyéből négy telepü-
lésről öt csapat nevezett be.

hN-információ

WEBkastély névvel ok-
tóber 20-án kezdődött 
a PONT Csoport, a 

Transindex, a Transilvania Trust 
Alapítvány és az Élő Erdély Egyesü-
let közös vetélkedője. A versennyel 
a szervezők fel szeretnék hívni a fi-
gyelmet az erdélyi kastélyok, kúriák 
állapotára azzal a végső céllal, hogy 
azok minél hatékonyabban kapcso-
lódjanak be a turisztikai körforgás-
ba. Továbbá szeretnék elérni, hogy 
szorosabbá fonódjon a kapcsolat a 
közösség és a kastélyok, kúriák tulaj-
donosai–működtetői között, ezáltal 
is tudatosítva, hogy a műemlékek a 
település részei, közös örökséget hor-
doznak, mely a közösséget is gazda-
gíthatja. A vetélkedő révén egy olyan 

gyakorlati adatbázis, információhal-
maz gyűlhet össze, amely másképp 
esetleg elkerülné a műemlékvédők, a 
témát kutatók figyelmét. 

A vetélkedőre a benevezés folya-
matos, de előnyben vannak azok a 
csapatok, amelyek első perctől részt 

vesznek a versenyben. Az első próbát 
október 20-án hirdették meg, ame-
lyet hat nap alatt kellett teljesítsenek 
a csapatok. Ez a KastélyMúlt volt, 
amely során régi fotókat, története-
ket kellett bemutassanak a csapatok. 
A második próbát tegnap hirdették 

meg a szervezők. Ezúttal a csapatok 
interjút kell készítsenek az adott tele-
pülés lakóival, hogy kiderüljön, azok 
hogyan vélekednek a kastélyról vagy 
kúriáról. A harmadik próba csak egy 
hét múlva lesz nyilvános, a negyedik 
próba viszont úgymond állandó: a 

résztvevők kastélynapot kell szer-
vezzenek. A díjátadó rendezvényre 
2011. november 26-án kerül sor. A 
győztes csapat brüsszeli utat és pályá-
zatírási szakmai segítséget nyerhet.

A versenyre összesen 23 csapat 
nevezett, köztük öt Hargita megyei. 
Csíkszeredából a Sapientia diákjai a 
Mikó-várat, míg a Xántus János Ál-
talános Iskola diákjai a csíktaplocai 
Lázár-kúriát mutatják be. A 
gyergyószárhegyi Ifitékások által 
a Lázár-kastély, a Csíkszentimrei 
Henterek által a szentimrei Henter-
kúria, míg a Urmánczyak által a 
maroshévízi Urmánczy-kastély ke-
rül bemutatásra.

A szentimrei Henter-kúria a vetélkedő egyik résztvevője fotó: zoldfak.ro
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