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A hétvégén tartott 8. Örmény 
Művészeti Fesztivál vendége 

volt Miguel Maury Buendìa pápai 
nuncius, aki gyergyószentmiklósi 
tartózkodása idején meglátogatta 
a felszegi templomot is, és a frissen 
felszentelt orgonát is kipróbálta. A 
Munkás Szent József templomban 
ugyanis szombaton, a Kisboldo-
gasszony napi ünnepi szentmise 
keretében Korom Imre plébános 
mutatott be szentmiseáldozatot 
az alszegi Szent István templom 
plébánosa Keresztes Zoltán és se-

gédlelkésze, Antal Zoltán közre-
működésével. A szentmise előtt 
megszentelték a templom klasz-
szikus orgonáját, ami Geréd Vil-
mos nyugalmazott karnagynak, a 
gyulafehérvári Hittudományi Főis-
kola és Papnevelő Intézet egykori 
tanárának köszönhetően került a 
Munkás Szent József templomba. 
A szentmise után Geréd karnagy  
rövid hangverseny keretében mu-
tatta be a Bartis Szabolcs helyi or-
gonakészítő által összeszerelt és 
felhangolt hangszert. Ezután újabb 
hangversenyen telítődhetett a lé-
lek: a székesfehérvári Ifj úsági Fú-
vószenekar másodszor muzsikált a 
templomban.

GERGELY IMRE

A Siculus fesztivál leginkább 
azok számára idéz szép 
emlékeket, akik az 1970-es 

években élték fi atalságukat, ez szá-
mított Erdély legrangosabb könnyű-
zenei rendezvényének. Ezt támasz-
tották fel Székelyudvarhelyen, azzal 
a céllal, hogy a mai fi atal együtte-
seket magyar nyelvű dalok írására 
ösztönözzék. A múlt héten, csütör-
töktől szombatig zajlott vetélkedőn 
szólóénekesek és együttesek mérték 
össze tudásukat. A Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont ál-
tal szervezett eseményen a fellépők 
saját, magyar nyelvű szerzeményei-
ket mutathatták be.

Stúdiófelvételek készülnek, 
koncertmeghívásokat kaptak

A fellépő együttesek közül a gyer-
gyószentmiklósi 4S Street produkci-
ója érdemelte ki az újjáélesztett szé-

kelyudvarhelyi Siculus fesztivál és 
zenei vetélkedő fődíját. 

„Nagy siker és megtiszteltetés 
számunkra, felemelő érzés, hogy en-
nek a rangos fesztiválnak az újjászü-
letésekor mi kaptuk meg a fődíjat. 
Ezzel úgy gondolom, picit bele is ír-
tuk magunkat az erdélyi zene törté-
nelemkönyvébe. S ha hozzáteszem, 

hogy a zenekar mindössze négy hó-
napja alakult, így még nagyobb ez az 
elismerés” – nyilatkozta a 4S Street 
nevében lapunknak Mihály Csaba, 
az együttes egyik tagja. 

A fődíj része, hogy a Román Te-
levízió Magyar Adása felajánlásával 
zenei felvételt és videoklipet készít-
hetnek. Ez már idén megvalósul, 
novemberben egy hétre Bukarestbe 
költözik a 4S Street a stúdiómunká-
ra. Fontos lehetőség még számukra, 
hogy meghívást kaptak a Kolozsvári 
Magyar Napokra a Kincses Kolozs-
vár Egyesülettől és a székelyud-
varhelyi városnapok színpadán is 
felléphetnek. A díjjal járó 2000 lej ér-
tékű vásárlási utalvány alaptőke lesz 
ahhoz, hogy fülmonitor-rendszert 
vásárolhassanak, ami a hangzásban 
fogja előlendíteni az együttest, ami 
elsőrendű szempont – mondta el Mi-
hály Csaba. 

Dalszöveg kategóriában a szintén 
fi atal gyergyószentmiklósi együttes, 
a Teddy Queen Zűrzavar című dalát 

tüntették ki a fesztiválon. „Nekünk 
ez a díj egy megerősítést jelent, még-
pedig arról, hogy az erdélyi zenei 
palettán igenis van helye az alterna-
tív zenének, éppúgy, mint Magyar-
országon. Biztos, hogy sokat lendít 
majd az együttesen és pozitívan fog 
hozzájárulni a karrierünkhöz” – 
nyilatkozta a zenekar.

Az együttes fellépési lehetőséget 
kapott a 2019. évi Udvarhelyi Város-
napokra a Székelyudvarhely Város 
Polgármesteri Hivatala felajánlására, 
valamint zenei felvétel és videoklip 
készítését nyerte el a Román Televízió 
Magyar adása meghívására, továbbá 
1000 lejes vásárlási utalványt az Ud-
varhelyszék Kulturális Egyesülettől.

Pápai nuncius próbálta ki az új orgonát

Gyergyói sikerek a Siculus fesztiválon
Fődíjas a 4S Street, a Teddy Queen írta a legjobb dalszöveget
• Tovább erősödik az 
a megállapítás, hogy 
Gyergyószentmiklós a 
zene erdélyi fővárosa. 
Egymás után lépnek 
ki a nyilvánosság elé 
olyan fiatal együtte-
sek, akik nemcsak a 
közönség szeretetét, 
hanem a szakma el-
ismerését is nagyon 
gyorsan elérik. A 4S 
Street lett a nagy múl-
tú Siculus fesztivál fő-
díjasa, a Teddy Queen 
pedig a legjobb dalszö-
vegért kapott díjat.

A fellépő együttesek közül 
a gyergyószentmiklósi 4S 
Street produkciója érdemelte 
ki az újjáélesztett székelyud-
varhelyi Siculus fesztivál 
és zenei vetélkedő fődíját. 
Dalszöveg kategóriában a 
szintén fi atal gyergyószent-
miklósi együttes, a Teddy 
Queen Zűrzavar című dalát 
tüntették ki a fesztiválon.

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

▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

A fesztivál története és más díjazottak
Először 1970-ben szervezték meg a Siculus fesztivált Székelyudvarhe-
lyen, amelyet újabb három alkalom követett az elkövetkező években, 
amíg végül az akkori rendszer vezetői betiltották a rendezvényt, amely 
időközben mozgalommá nőtte ki magát. A rendszerváltozás után, 1990-
ben volt egy újabb kiadása a hazai könnyűzene bölcsőjeként emlegetett 
vetélkedőnek, ám ezt nem tudták folytatni a szervezők. A fesztivál 
mostani „feltámasztása” során a két gyergyószentmiklósi zenekar 
mellett még a következők voltak a díjazottak: legjobb szerzeményért járó 
jutalmat a szászrégeni Kentaurock zenekar A szabadság rabjai című dala 
érdemelte ki. A legjobb énekes díját Jánosi Tamás kapta, aki szintén az 
utóbb említett együttes tagja. A legjobb hangszeres szólista a sepsi-
szentgyörgyi Luppinger Attila lett, aki gitárjával kápráztatta el a közön-
séget. A marosvásárhelyi The Stonecrops a zsűri különdíját érdemelte ki.

▴  FOTÓ: KOROM IMRE




