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Összesen tizenöt együttes 
versenyez magyar nyelvű saját 
szerzeményeivel az idén három-
naposra tervezett Siculus Fesz-
tiválon Székelyudvarhelyen. A 
kulturális programokkal színesí-
tett esemény gálaestjén az Anna 
and the Barbies magyarországi 
zenekar is fellép – jelentették be 
a szervezők.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

S zeptember 6-a és 8-a között 
szervezi meg a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásköz-

pont (HMHF) Székelyudvarhelyen 
a Siculus Fesztivál immár hetedik 
kiadását. A rendszerváltozás előtti 
időszakban fénykorát élő zenei te-
hetségkutatót a kilencvenes évek 
után tavaly szervezték újra először. 
Bartalis Izabella, a HMHF igazgatója 
a tegnapi sajtótájékoztatón elmond-
ta, rendezvényük célja, hogy egyedi 
lehetőséget biztosítsanak az erdé-
lyi, saját magyar nyelvű szerzemé-
nyeket játszó fi atal együtteseknek a 
bemutatkozásra és az egymás közti 
megmérettetésre. El szeretnék érni, 
hogy a tehetséges zenészek szülő-
földjükön is ismertté válhassanak és 
megélhessenek. „Ez egy dobbantási 

lehetőség a fi ataloknak, nem sze-
retnénk szerződésekkel megkötni a 
kezüket, mint más tehetségkutatók 
esetében” – fogalmazott. A tavalyi 
szerényebbnek mondható körülmé-
nyekhez képest, idén a Márton Áron 
téren állítanak fel színpadot a meg-
hívott és a versenyző együtteseknek 
– hangzott el a sajtótájékoztatón. 

Kiderült az is, hogy tavaly óta nőtt 
a rendezvény népszerűsége, hiszen 
több mint húsz zenekar jelentkezett 
– egész Erdély területéről – a meg-
mérettetésre, akik közül végül csak a 
tizenöt legjobb állhat jövő hétvégén 
a héttagú zsűri és a közönség előtt.

A programnyitó ünnepséget szep-
tember 6-án délután négy órakor 

FIATAL ERDÉLYI ZENÉSZEK VERSENYEZNEK MAGYAR NYELVŰ SZERZEMÉNYEIKKEL A SZÉKELYUDVARHELYI MEGMÉRETTETÉSEN

Tizenöt együttes hangol a Siculus Fesztiválra

Az erdélyi magyar előadók megmérettetését, a Siculus Fesztivált harangozták be Udvarhelyen 

A hagyományos kovácsmesterség művelői találkoznak a háromszéki nemzetközi fesztiválon 
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tartják meg a Márton Áron téren, 
utána este nyolcig öt együttes méri 
össze a tudását. Ekkor kezdődik a 
slam poetry est, amit este tizen-
egy órától a 4S Street koncertje 
követ. Szombaton délután két 
órától a szerzői jogokról és név-
bejegyzésről tartanak előadást, 
valamint bemutatják Sarány Ist-
ván Garabonciások című kötetét 
és archív felvételeket lehet meg-
tekinteni a fesztivál múltjáról. 
A gyerekek számára elkülöníte-
nek egy területet, ahol arcfestés 
lesz. Délután öt órától újabb öt 
együttes mutatja be a dalait, majd 
este kilenctől az Ego Sum és a 
Knock out koncertezik. Vasárnap 
délután két órától az együttesek 
menedzseléséről lesz előadás, a 
gyerekeket pedig szintén a szá-
mukra elkülönített helyen várják. 
Két óra múlva újabb öt versenyző 
lép fel, majd a zsűrizést követően 
este nyolc órától eredményhirde-
tést tartanak. Az Anna and the 
Barbies este tíz órától lép fel a gá-
laműsor részeként.

A verseny nagydíját elnyerő 
zenekar 1000 euróval lesz gazda-
gabb, a legjobb szerzeményért 500 
euró jár, akárcsak a legjobb dal-
szövegírónak és a legjobb énekes-
nek és hangszerszólistának is. A 
díjazottaknak mindemellett fellé-
pési lehetőségeket is biztosítanak.

 » A verseny 
nagydíját el-
nyerő zenekar 
1000 euróval 
lesz gazdagabb, 
a legjobb szer-
zeményért 500 
euró jár. 

 » BÍRÓ BLANKA

Negyedik alkalommal szervezik 
meg Sepsiszentgyörgy főterén a 

Nemzetközi Kovácstalálkozót, mely-
nek célja a hagyományos kovács-
mesterség és a kovácsoltvas értéké-
nek bemutatása és népszerűsítése, 
illetve egy szakmai fórum megte-
remtése a különböző országokból 
érkező kovácsmesterek számára. 
A szeptember 6–8. között szerve-
zendő rendezvényre Olaszország-
ból, Ukrajnából, Oroszországból, 
Magyarországról és Ausztriából 
érkeznek kovácsmesterek, akik ott-
honról hozott, saját szerszámaik-
kal mutatják be mesterségük for-
télyait. A szervezők a programból 
a harangöntést, a szekérkerék ráf-, 
vagyis abroncshúzást, a lópatkolást 
ajánlják az érdeklődök fi gyelmébe. 
A látogatók nemcsak a kész alkotá-
sokat, hanem látványműhelyekben 
a munkafolyamatokat is megte-
kinthetik. A kovácsmesterek pedig 
szakmai konferencián és tanulmá-
nyúton vesznek részt. A rendezvény 
ötletgazdája Nagy György olaszte-
leki kovácsmester, akiben külföldi 
útjai során fogalmazódott meg a 
találkozó gondolata, hiszen Szé-
kelyföldön még ma is él a kovács-
mesterség hagyománya. A szakma 
különböző irányzatait az ilyen össze-
jöveteleken ismerhetik meg a kovácsok. 
A rendezvényen a kovácsoltvas és 
a kovácsolt jellegű termékek közöt-
ti különbségre is próbálják felhívni 
a fi gyelmet, hiszen más, ha előre 

megvásárolt elemeket összeillesz-
tenek, vagy valóban formára ková-
csolják a vasat. A Magyarországon 
népi iparművész címmel kitüntetett 

Nagy György készítette többek között 
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum kovácsoltvas lépcsőkorláta-
it, lámpáját is.

Harangöntés a sepsiszentgyörgyi kovácstalálkozónNémeteket tartottak 
fogva Máramarosban

Nyolc helyen végeztek házkutatást 
kedden a Szervezett Bűnözés és 

Terrorizmus Elleni Ügyészség 
(DIICOT) ügyészei a Máramaros me-
gyei Felsővisó városban és Leordina 
községben abban az ügyben, amely-
ben több személyt azzal gyanúsíta-
nak, hogy 12 és 18 év közötti német 
fi atalokat tartottak rabszolgasorban, 
kimerítő fi zikai munkát végeztetve 
velük több helyi lakos gazdaságá-
ban egy úgynevezett „rehabilitációs 
program” keretében – adta hírül az 
Agerpres. A DIICOT ügyészei őrizetbe 
vettek tegnap négy személyt, köztük 
egy német állampolgárt. 2014-től 
kezdődően idén augusztusig nyolc 
gyanúsított, közöttük egy német há-
zaspár szervezett bűnbandát alakított 
emberkereskedelem céljával. A gyanú 
szerint több, 12 és 18 év közötti német 
fi atalt tartottak fogva és dolgoztattak 
a német állampolgárok által kidol-
gozott és koordinált,  „rehabilitációs 
program” paravánja mögött. A fi ata-
loknak nem engedték meg, hogy Né-
metországban levő családjukkal, vagy 
a román hatóságokkal, sőt bárkivel 
kommunikáljanak, miközben munká-
ra kényszerítették, éheztették, verték 
őket. A kiskorúakat emiatt trauma 
érte, egyeseknek közülük öngyilkos 
szándékaik is voltak – állítják a DII-
COT ügyészei. A kiskorúak egy részét 
azonosították és ideiglenesen átadták 
a Máramaros megyei gyermekvédelmi 
hatóságnak. A DIICOT főügyészének 
rendeletére az ügyészség központi 
szerve átvette az ügyet a Máramaros 
megyei ügyosztálytól. (Krónika)




