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Az egykori fesztivál szellemiségét próbálták megidézni Udvarhelyen

Újjáéledt Siculus-hangok
Öt erdélyi formáció közül végül a 4S Street nevű együttes produkciója érdemelte 

ki az újjáélesztett székelyudvarhelyi Siculus fesztivál és zenei vetélkedő nagydíját. 

A rendezvény ugyan közel sem volt annyira népszerű, mint az 1970-es években, de 

a szervezők bizakodóak a jövőre nézve, hiszen az előadók jól teljesítettek, így érde-

mes tovább ösztönözni őket saját szerzeményű magyar dalaik megalkotásában.

„Nem volt tökéletes, de kezdet-
nek jó. Legalább valaki lé-
pett ez irányba” – értékelte 

egy részvevő az elmúlt rendszerben 
betiltott, majd azóta másodjára is új-
raindított Siculus fesztivált a szom-
bati gálaesten. Számunkra is ez tűnt 
a legvalószerűbb helyzetelemzésnek 
a Hargita Megyei Hagyományőrzé-
si Forrásközpont, a Hargita Megyei 
Tanács (HMT), az Udvarhelyszéki If-
júsági Egyeztető Tanács (UIET) és a 
Zújgé csapatának próbálkozásával 
kapcsolatban. Tény, hogy a vártnál 
kevesebb érdeklődő jött el az ese-
ményre, ugyanakkor az előre beje-
lentkezett versenyzőknek több mint 
a fele, objektív okokra hivatkozva, az 
utolsó pillanatban visszamondta fel-
lépését – 11-ből 5-en vállalták a meg-
mérettetést –, ám így is megérte részt 
venni a koncerteken. Nagyszerű, ma-
gyar nyelvű dalokat hallhattunk a fia-
tal formációktól, amelyeket szemmel 
láthatóan a jelenlévők és a szakmai 
zsűri is értékelt.

Az eredeti elképzelésekhez ké-
pest jóval alacsonyabb költségvetés-
ből kellett megvalósítani a fesztivált, 
ami érződött is a programkínálaton 
– fejtette ki Kovács László, a Zújgé 
egyik tulajdonosa, aki a szervezés-
ből vette ki a részét. Kifejtette, jövőre 

több támogatóra van szükség, hogy 
igazi fesztivállá nőhesse ki magát a 
rendezvény, amely így vonzóbbá vál-
hat a magukat kipróbálni vágyó fi-
atal zenészek számára. Az egykori 
Siculus hangulatának megidézésé-
hez ugyanakkor arra is szükség van, 
hogy maguk a fiatalok támogassák 
egymást, vagyis vegyenek részt tár-
saik fellépésén. Kovács László arra 
is kitért, hogy a hetvenes évekhez ké-
pest most jóval nehezebb egy feszti-
vál felfuttatása, hiszen míg korábban 
csak egy-kettő volt, jelenleg rengeteg 
hasonló rendezvényt tartanak min-
den évben.

Bíró Barna Botond, a HMT alelnöke 
köszönetet mondott a szervezésért, 
és azt ígérte, hogy jövőre igyekeznek 
még több anyagi támogatást biztosí-
tani a Siculus fesztivál megszervezé-
sére, hogy az minél színvonalasabb 
lehessen. Antal Lóránt szenátor is 
hasonló ígéretet tett, hangsúlyozva, 
hogy Székelyudvarhely megérdemel 
egy ilyen rangos rendezvényt. Or-
bán Árpád székelyudvarhelyi alpol-
gármester kijelentette, szüksége van 
Székelyudvarhelynek a Siculus fesz-
tiválra, így intézményük is segíteni 
fog a jövőben, hogy minél rangosabb 
eseményt szervezhessenek a követ-
kező évben. Szécsi Zsolt, aki szin-

tén a Zújgé tulajdonosa, elmondta, 
most is ugyanaz a lázadás és küzde-
lem van meg a fiatalokban, mint 70-
es években, csak most a szülőföldön 
való érvényesülés a cél. Éppen ezért 
van létjogosultsága a fesztiválnak. 
Imre Gábor, az UIET elnöke rámuta-
tott, a Siculus által Székelyudvarhely 
az erdélyi könnyűzene és kultúra 
központjává és iránymutatójává vál-
hat, éppen ezért mindenképp folytat-
ni kell a kezdeményezést.

A Siculus nagydíjat a 4S Street ne-
vű együttesnek ítélte a zsűri, míg a 
legjobb szerzeményért járó jutalmat 
a Kentaurock zenekar A szabadság 
rabjai című dala érdemelte ki. A leg-
jobb énekes díját Jánosi Tamás kapta, 
aki szintén az utóbb említett együt-
tes tagja. Dalszöveg-kategóriában a 
Teddy Queen Zűrzavar című dalát 
tüntették ki. A legjobb hangszerszó-
lista Luppinger Attila lett, aki gitár-
jával kápráztatta el a közönséget. 
A The Stonecrops a zsűri különdíját 
érdemelte ki. A díjazottak egyebek 
mellett hangszervásárlási utalványo-
kat kaptak, illetve lehetőséget kínál-
tak nekik nagyobb fesztiválokon való 
fellépésre, videóklip-forgatásra, ze-
nei felvételre és médiaszereplésre is.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Zenei teljesítmény. A 4S Street nevű együttes kapta a székelyudvarhelyi Siculus fesztivál nagydíját

Rekordméretű kürtőskalácsot sütöttek a farkaslakiak
A farkaslaki Kovács Kalács csapa-
ta nyerte el az Év Székelyföldi Kür-
tőskalácsa  címet a 2. Kürtőskalács 
– Édes ízek fesztiválján. A Sepsi-
szentgyörgy főterén megszervezett 
gasztro-turisztikai fesztivál szomba-
ti napján hagyományosan elkészített, 
cukormázas kürtőskalácsok verse-
nyeztek, a megmérettetésre 17 csa-
pat nevezett be. A győztes Kovács 
Kalács tulajdonosa, Kovács István el-

mondta, több mint 13 évvel ezelőtt 
kezdtek el ezzel foglalkozni, közel 
negyven személyt foglalkoztatnak. 
Sikerük titka a jó csapatszellem. A 
farkaslaki csapat a Gyermelyi jó-
voltából 720 kilogramm finomlisztet 
nyert, és egyedüli székelyföldi csa-
patként részt vehet a budapesti kür-
tőskalács-fesztiválon. A Kovács Kalács 
nevéhez kötődik Erdély leghosszabb 
kürtőskalácsának elkészítése is, első 

alkalommal a tavalyi kürtőskalács-
fesztiválon sütöttek óriáskürtőst. Idén 
a Diószegi pékséggel partnerségben 
sütötték meg Sepsiszentgyörgy főte-
rén a 13 kilogramm lisztből készült, 
13 méter és 5 centiméter hosszú kür-
tőskalácsot, 13-an tekerték az öt-
ven kürtősnek megfelelő óriáskürtőst, 
amely 13 perc alatt készült el.
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