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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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„Nem volt tökéletes, de kezdetnek 
jó. Legalább valaki lépett ez irányba” 
– értékelte egy részvevő az elmúlt 
rendszerben betiltott, majd azóta 
másodjára is újraindított Siculus 
fesztivált a szombati gálaesten. Szá-
munkra is ez tűnt a legvalószerűbb 
helyzetelemzésnek a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont, 
Hargita Megye Tanácsa (HMT), az 
Udvarhelyszéki Ifj úsági Egyeztető 

Tanács (UIET) és a Zújgé csapatának 
próbálkozásával kapcsolatban. Tény, 
hogy a vártnál kevesebb érdeklődő 
jött el az eseményre, ugyanakkor az 
előre bejelentkezett versenyzőknek 
több mint fele objektív okokra hivat-
kozva az utolsó pillanatokban visz-
szamondta fellépését – tizenegyből 
öten vállalták a megmérettetést –, 
ám így is megérte részt venni a kon-
certeken. Nagyszerű magyar nyelvű 
dalokat hallhattunk a fi atal formáci-
óktól, amelyeket szemmel láthatóan 
a jelenlévők és a szakmai zsűri is ér-
tékeltek.

Anyagi gondok, telített piac

Az eredeti elképzelésekhez képest 
jóval alacsonyabb költségvetésből 
kellett megvalósítani a fesztivált, 
ami érződött is a programkíná-
laton – fejtette ki Kovács László, 
a Zújgé egyik tulajdonosa, aki a 
szervezésből vette ki a részét. Mint 
mondta, jövőre több támogatóra 
van szükség, hogy igazi fesztivál-
lá nőhesse ki magát a rendezvény, 
amely így vonzóbbá válhat a ma-
gukat kipróbálni vágyó fiatal ze-
nészek számára. Az egykori Sicu-
lus hangulatának megidézéséhez 
ugyanakkor arra is szükség van, 
hogy maguk a fiatalok támogassák 
egymást, vagyis vegyenek részt 
társaik fellépésén. Kovács arra is 
kitért, hogy a hetvenes évekhez 
képest most jóval nehezebb egy 
fesztivál felfuttatása, hiszen míg 
korábban csak egy-kettő volt, je-
lenleg rengeteg hasonló rendez-
vényt tartanak minden évben.

Több támogatást ígértek

Bíró Barna Botond, a megyei tanács 
alelnöke köszönetet mondott a szer-
vezésért, és azt ígérte, hogy jövőre 
igyekeznek még több anyagi támo-
gatást biztosítani a Siculus fesztivál 
megszervezéséhez, hogy az minél 
színvonalasabb lehessen. Antal Ló-
ránt szenátor is hasonló ígéretet tett, 
hangsúlyozva, hogy Székelyudvar-
hely megérdemel egy ilyen rangos 
rendezvényt. Orbán Árpád székelyud-
varhelyi alpolgármester kijelentette, 
szüksége van Székelyudvarhelynek a 
Siculus fesztiválra, így intézményük 
is segíteni fog a jövőben, hogy minél 
rangosabb eseményt szervezhesse-
nek a következő évben. Szécsi Zsolt, 
aki szintén a Zújgé tulajdonosa, kije-
lentette, most is ugyanaz a lázadás 
és küzdelem van meg a fi atalokban, 
mint a 70-es években, csak most a 
szülőföldön való érvényesülés a cél. 
Éppen ezért van létjogosultsága a 
fesztiválnak. Imre Gábor, az UIET el-

nöke rámutatott, a Siculus által Szé-
kelyudvarhely az erdélyi könnyűzene 
és kultúra központjává és iránymu-
tatójává válhat, éppen ezért minden-
képp folytatni kell a kezdeményezést.

A jutalmakról

A fődíjat a 4S Street nevű együt-
tesnek ítélte a zsűri, míg a legjobb 
szerzeményért járó jutalmat a Ken-
taurock A szabadság rabjai című 
dala érdemelte ki. A legjobb énekes 
díját Jánosi Tamás kapta, aki szin-
tén az utóbb említett együttes tag-
ja. Dalszöveg kategóriában a Teddy 
Queen Zűrzavar című dalát tüntet-
ték ki. A legjobb hangszeres szólista 
Luppinger Attila lett, aki gitárjával 
kápráztatta el a közönséget. A The 
Stone crops a zsűri különdíját érde-
melte ki. A díjazottak egyebek mel-
lett hangszervásárlási utalványokat 
kaptak, illetve lehetőséget feszti-
válfellépésre, videoklip-forgatásra, 
zenei felvételre és médiaszereplésre.

A húrok közé csaptak a fi atalok
Az egykori Siculus fesztivál szellemiségét próbálták megidézni Székelyudvarhelyen
• Öt erdélyi formáció közül végül a 4S Street nevű 
együttes produkciója érdemelte ki az újjáélesztett 
székelyudvarhelyi Siculus fesztivál és zenei vetélkedő 
fődíját. A rendezvény ugyan közel sem volt annyira 
népszerű, mint az 1970-es években, de a szervezők 
bizakodók a jövőre nézve, hiszen az előadók jól tel-
jesítettek, így érdemes tovább ösztönözni őket saját 
szerzeményű magyar dalaik megalkotásában.

A fődíjat a 4S Street tagjai 
érdemelték ki. Nagyon örültek 
a sikernek
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