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A járványügyi helyzet válto-
zását fi gyelembe véve három 
különböző tervvel készülnek a 
8. Siculus fesztivál szervezői: 
augusztus végén mindenképp 
megrendezik a székelyudvarhe-
lyi tehetségkutató rendezvényt.

 » BEDE LAURA

T ovábbra is az erdélyi, magyar 
nyelvű, saját szerzeményeket 
játszó együtteseknek szeretne 

bemutatkozási, fellépési lehetősé-
get nyújtani a 8. Siculus fesztivál 
– mondta lapunknak Bartalis Iza-
bella. A szervező Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont igaz-
gatója szerint a székelyudvarhelyi 
rendezvényt mindenképp szerették 
volna idén is valamilyen formában 
megrendezni, hogy a köztudatba 
ennyi idő után visszaépült tehetség-
kutató fesztivál ne maradjon el. A 
szervezők ezért A, B és C tervvel ké-
szülnek az augusztus 28–30. közötti 
rendezvény megvalósítására.

Az első opció ugyanaz lenne, 
mint tavaly: a Márton Áron téren 
állítanák fel a nagyszínpadot a 
meghívott és a versenyző együtte-
seknek. Amennyiben a járványügyi 
szabályok kisebb közösségekre 
szűkítik az ilyen rendezvényeket, 
akkor egy kisebb téren vagy kul-
túrkávéházban szeretnék meghall-
gatni a zenekarokat. „Ha nagyon 
leszűkítik a résztvevők körét, akkor 

csak a zsűri és a zenekar lesz bent 
a teremben. Ha még ez sem enge-
délyezik, akkor online felületen 
rendezzük meg a tehetségkutató 
versenyt. Amennyiben csak a B 
vagy C variáció alapján tudjuk meg-
szervezni a fesztivált, akkor min-
denképp a tehetségkutatói részére 
összpontosítanánk” – fogalmazott 
a szervező. Hozzátette, a tavalyihoz 
hasonlóan idén is szerettek volna 
egy magyarországi fellépőt meghív-
ni, de a járványügyi helyzetre való 
tekintettel nem igazán mertek ilyen 

nagy vállalkozásba belemenni. „A 
gazdasági helyzet is annyira labilis, 
hogy nem vállalkoztunk magyaror-
szági zenekarokkal való szerződés-
kötésre, ugyanakkor a határátlépés 
is egyik napról a másikra változ-
hat. Ezért a tavalyi és tavalyelőtti 
nyertes fellépőket hívjuk meg, akik 
tulajdonképpen etalonként is szol-
gálhatnak a versenyző együttesek 
számára. Ezenkívül további erdélyi 
zenekaroknak kínálunk fellépési 
lehetőséget” – részletezte Bartalis 
Izabella. A rendszerváltozás előtti 

MAGYAR NYELVŰ DALOKAT SZERZŐ ÉS JÁTSZÓ EGYÜTTESEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK A SZÉKELYUDVARHELYI TEHETSÉGKUTATÓN 

Erdélyi zenekarokra összpontosít a Siculus

A Siculus fesztivál tavalyi nagydíjasa, a sepsiszentgyörgyi Térerő együttes is fellép az idei fesztiválon
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időszakban fénykorát élő zenei 
tehetségkutatót a kilencvenes 
évek után 2018-ban szervezték 
újra először. A rendezvény célja 
ugyanaz maradt: fórumot terem-
teni a saját szerzeményt magyar 
nyelven előadó hazai zenekarok 
felkarolására. A Siculus fesztivál 
versenyprogramja idén is kétfor-
dulós. Az első fordulóban rock, 
pop-rock, hard rock, folk-rock, al-
ter-rock, metal, funky, hiphop stb. 
zenei stílusok valamelyikét játszó 
zenekarok vagy szólóénekesek két 
saját, magyar nyelvű dallal vagy 
zenei szerzeménnyel nevezhetnek 
be  Siculusfestival.hargitamegye.
ro oldalon. A jelentkezési határidő 
július 20., 16 óra. A benevezők fel-
vételeit szakmai zsűri bírálja el.

A nyerteseket meghívják az au-
gusztus 28–30. között szervezendő 
8. Siculus fesztivál döntőjére. A 
második fordulóba jutók számára 
a fesztivál programjain való rész-
vétel ingyenes, a bejelentkezés 
díjmentes. A döntőbe került ze-
nekaroktól három zenekari vagy 
szólóénekesi produkciót kérnek, 
önmaguk bemutatásával. Minden 
zenekarnak legtöbb 15 perc és 
legtöbb 3 dal műsoridő áll a ren-
delkezésére. A produkciók után 
a zsűri röviden szakmailag érté-
keli a versenyzők teljesítményét. 
A nyerteseket 1000 euró értékű 
fesztiváldíjjal, további értékes 
nyereményekkel, valamint más 
fesztiválokon való bemutatkozási 
lehetőségekkel jutalmazzák.

 » A szervezők 
A, B és C tervvel 
készülnek az au-
gusztus 28–30. 
közötti rendez-
vény megvalósí-
tására.

Virtuális királyi hét 
Nagyváradon

A szombati mínusz egyedik nappal 
rajtolt volna el a 8. Szent László 

Napok. A nagyváradi várba évente 
több tízezer fesztiválozót bevonzó 
rendezvényt azonban a járványügyi 
helyzet miatt lemondták. Viszont 
a szervezők úgy határoztak, hogy 
az online térben – a Szent László 
Napok Facebook-oldalán és YouTu-
be-csatornáján – tartanak egy vir-
tuális királyi hetet. Hét rövidfi lmet 
forgattak, amelyek célja bemutatni, 
hogy száz évvel a trianoni békeszer-
ződés után van magyar múlt, jelen, 
jövő Nagyváradon. Lesznek virtuális 
városnézések Nagyváradon, ame-
lyek során kevésbé ismert tényeket, 
részleteket mutatnak be a Körös-par-
ti város épített örökségéből, egyúttal 
igyekeznek eloszlatni néhány tévhi-
tet is. Megmutatják híres váradiak 
szülőházát, bepillantanak az idén 
30. születésnapját ünneplő Partiu-
mi Keresztény Egyetemre, és Szent 
Lászlónak, a városalapító lovag-
király örökségének is külön fi lmet 
szentelnek. A sport is mindig fontos 
helyet kapott a Szent László Napo-
kon, ezúttal Nagyvárad sportéletébe 
nyújtanak betekintést egy kisfi lm 
erejéig. A délutáni-esti órákban 
megtartott koncertek helyett pedig 
egy kis nosztalgiázásra hívnak 
mindenkit, hétfőtől vasárnapig az 
elmúlt hét év legjobb pillanatait 
idézik fel. (B. L. J. )

 » KRÓNIKA

Meghalt csütörtökön Vera Lynn, 
a britek háborús hős énekes-

nője. A művészt 103 éves korában 
érte a halál. Vera Lynn, aki a lovagi 
cím női kitüntetettjeinek járó Dame 
előnév viselésére volt jogosult, a II. 
világháború idején vált élő nemzeti 
intézménnyé Nagy-Britanniában: 
hol édes-bús, hol lelkesítő dalaival 
brit és szövetséges katonák milli-
óiban tartotta a lelket. Ő énekelte 
a háború talán leghíresebb brit ha-
zafi as dalát, az 1941-ben Nat Bur-
ton által írt White Cliff s of Dovert 
– Dover fehér sziklái –, amely azóta 
is rendre felcsendül a brit háborús 
megemlékezéseken.

Másik, szinte himnuszként szá-
montartott dala, a We’ll Meet Again 
– Találkozunk még – a frontra indu-
ló katonákat töltötte el a viszontlátás 
reményével. Ebből a dalból II. Erzsé-
bet királynő is idézett, amikor április 
elején, a nagy-britanniai koronaví-
rus-járvány és a betegség terjedésé-
nek megfékezését célzó korlátozások 
legnehezebb időszakában televíziós 
beszédet intézett nemzeteihez, és 
úgy fogalmazott: az országra várnak 
még megpróbáltatások, de „vissza-
térnek majd a szebb napok, amikor 
ismét a barátainkkal és a családunk-
kal lehetünk, és újból találkozunk 
egymással”.

Vera Lynnt az uralkodó négy éve 
a brit becsületrend, az Order of the 
Companions of Honour tagjává avat-
ta. Dame Vera, aki 1917-ben született 
Londonban, a II. világháború idején 
a legnagyobb brit énekes sztár volt, 
dalai hosszú évtizedekkel később is 
előkelő helyeken szerepeltek a brit 
slágerlistákon. A 2009-ben összeállí-
tott top 60-as rangsorban például az 
első helyre került, miután a II. világ-
háború kezdetének 70. évfordulójára 
kiadott CD-je – We’ll Meet Again - 
The Very Best of Vera Lynn – a leg-
kelendőbb album lett megjelenése 
után. Az énekesnő annak idején nem 
kisebb nevet utasított maga mögé, 
mint a Beatles, amelynek szintén 
akkoriban jelent meg digitális mód-
szerrel újrarögzített albumgyűjtemé-
nye. A Beatles CD-szettje a 2009-es 
top 60-ból a 17. helyet foglalta el, de 
az első helyezés szilárdan Vera Lyn-
né volt. Dame Vera abban az évben 
korrekordot is megdöntött, addig 
ugyanis Bob Dylan volt a legidősebb 
brit slágerlista-vezető.

Alig néhány hete, május közepén 
ismét Vera Lynn lett a legidősebb éne-
kes, aki felkerült az ezúttal a legjobb 
40 albumot jegyző brit slágerlistára: 
a 103 éves énekesnő legnépszerűbb 
dalainak 100 című gyűjteményével a 
lista 30. helyén szerepelt. Vera Lynn 
volt az első százéves énekes, aki 
2017-ben, ugyanennek az albumá-

nak az első kiadásával a slágerlista 
harmadik helyére került. Az album 
az idén a második világháború eu-
rópai befejeződésének 75. évforduló-
jára emlékező ünnepségek hatására 
vált ismét népszerűvé.

Boris Johnson brit miniszterel-
nök csütörtöki nyilatkozatában azt 
mondta: Vera Lynn bája és varázs-
latos hangja a legsötétebb időkben 
is magával ragadta és felemelte az 
egész nemzetet, hangja a következő 
nemzedékek szívét is betölti majd.

Elhunyt Vera Lynn, a britek háborús hős énekesnője

 » Vera Lynn 
énekelte a háború 
talán leghíresebb 
brit hazafi as da-
lát, a White Cliff s 
of Dovert.

Vera Lynn a II. világháború idején a legnagyobb brit énekes volt




