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H I R D E T É S

A KÖZÖNSÉG IS MEGTAPASZTALHATTA A LEGÚJABB ZENEI STÍLUSOKAT A SZÉKELYUDVARHELYI VETÉLKEDŐ KERETÉBEN

Siculus-díjak erdélyi magyar zenekaroknak
Sajátos körülmények között, 
de igazi zenei élményekkel 
tűzdelve zajlott a hétvégén 
a székelyudvarhelyi Siculus  
fesztivál, amelynek nagydí-
ját A Csajod zenekar vihette 
haza Kolozsvárra.

 » BEDE LAURA

A Csajod kolozsvári zenekar 
nyerte a Siculus nagydí-
ját a vasárnap este zárult 

székelyudvarhelyi fesztiválon. 
A versenyprogram további dí-
jazottjai: House of Pioneers 
(Sepsiszentgyörgy), Kvab (Csík-
szereda), Oncsi (Kálmán Eszter 
Antónia, Marosvásárhely), Ede 
& The Barbers (Marosvásárhely). 
Fellepési lehetőséget nyert erdé-
lyi fesztiválokon és városnapo-
kon a szatmárnémeti Phoenix 
SM, a brassói Arzenál, a temes-
vári 8Light Minutes és a nagyvá-
radi FACE X BRO.

A szerkesztőségünkhöz eljut-
tatott közlemény szerint sajátos 
körülmények között, de igazi 
zenei élményekkel tűzdelve 
zajlott a hétvégén a 8. Siculus 
fesztivál. A szervezőket nem 
gátolta a jelenlegi különleges 
helyzet sem, ám a szükséges 
korlátozásokat mind betartot-
ták. A Hargita Megyei Tanács 
támogatásával, a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési For-
rásközpont szervezésében, 
illetve az Udvarhelyszéki Ifj ú-
sági Egyeztető Tanács (UIET) 
társzervezésében idén is a fesz-
tiválhoz hangolt Márton Áron 
térre jöhetett a zenei verseny 
döntőjébe jutó 12 erdélyi ze-

nekar, illetve az esti koncertek 
minden meghívott előadója.

Bartalis Izabella, a hagyo-
mányőrzési központ vezetője 
elmondta, bár három lehetséges 
változattal készült az intézmény 
a folyamatos korlátozások mi-
att, ezekből a lehető legjobb 
társítás valósulhatott meg: a ze-
nészek szabadtéri nagyszínpa-
don adhatták elő dalaikat, és a 
különlegesen berendezett térre 
szűk körű közönség is bebocsá-
tást nyert. Az intézményvezető 
elmondta, e zenei vetélkedő 
megtartása nemcsak azért fon-
tos, hogy felkarolja a magyar 
nyelven előadó zenekarokat, 
hanem a közönség is megta-
pasztalhatja a legújabb zenei 
stílusokat és azt, hogy évről évre 

hogyan fejlődnek a zenekarok, 
ugyanis a szakmai zsűri pozitív 
kritikája megerősíti őket, a ne-
gatív kritika pedig építő jelleg-
gel hangzik el.

Mivel Virányi Attila nagyváradi 
származású zenész, a Metropol 
együttes frontembere csak az 
előzsűrizésen vehetett részt, és 
ezúttal nem utazhatott Székely-
udvarhelyre, helyette a zsűri 
tiszteletbeli elnöke, Boros Zoltán 
fi lmrendező, zeneszerző, televízi-
ós szerkesztő értékelt a döntőben. 
További zsűritagok: Zilahi Csaba, 
a Kolozsvári Rádió zenei szerkesz-
tője, az erdélyi gitártáborok egyik 
kezdeményezője és szervezője 
volt a zsűri elnöke, Fülöp Loránd, 
a 4S Street együttes szólógitárosa 
pedig a zsűri alelnöke. Továbbá 

Balázs Imre József Kolozsváron 
élő, Székelyudvarhelyen született 
költő, irodalomkritikus, szerkesz-
tő, irodalomtörténész, a Korunk 
főszerkesztő-helyettese, Orosz-
Pál Levente, a Transilvanium 
zenekar frontembere, Koszorus 
Krisztina, a marosvásárhelyi Ko-
szika & The HotShots zenekar éne-
kese, André Ferenc, költő, slam-
mer, a kolozsvári Helikon folyóirat 
szerkesztője értékelték a zenei 
verseny három napján fellépő ze-
nekarokat.

Zilahi Csaba a díjak átadásakor 
elmondta, hogy a zsűri felülírta 
az öt díj rendszerét, mivel sok jó 
zenekar és még több jó énekes és 
hangszeres mutatkozott be, a ko-
rábban meghirdetett díjakat átne-
vezték egyszerűen Siculus-díjak-

ká. A fesztivál fődíját Biró Barna 
Botond, a Hargita Megyei Tanács 
alelnöke adta át, aki megkö-
szönve a szervezők munkáját, a 
megyei önkormányzat részéről 
biztosította az elkövetkező ren-
dezvények támogatását.

Az ünnepi díjátadót követően 
megemlékezésre került sor: Szi-
lágyi Gödri Ildikó, a Román Tele-
vízió Magyaradásának riportere 
moderálásával megemlékeztek az 
50 éve megtartott első Siculus fesz-
tiválról, illetve a 30 éve felújított, 
1990-es fesztiválról, a fesztivál 
2018. évi újraélesztéséről, felele-
venítve a múltat, összekapcsolva 
azt a jelennel. A megemlékező 
beszélgetés meghívottai Boros 
Zoltán, Sinka Ignác, az 1990. évi 
5. Siculus fesztivál szervezője, Jó-
zsa Attila, az 1990. évi fesztiválon 
díjat nyert Európa Hátsó Udvara 
elnevezésű zenekar szólógitárosa, 
Lőrincz Ildikó, a 2018-ban felé-
lesztett Siculus fesztivál kezde-
ményezője és szervezője, Bartalis 
Izabella, az idei fesztivált szervező 
intézmény vezetője és Nicuța Alin, 

a 4S Street frontembere voltak. A 
beszélgetést követően az idei Si-
culus-nagydíjas A Csajod zenekar 
több mint egyórás fellépésével zá-
rult a fesztivál.

A nyolcadik alkalommal szervezett Siculus fesztivál nagydíját A Csajod kincses városi zenekar kapta

 » A versenyen a közön-
ség megtapasztalhatja, 
hogy évről évre hogyan 
fejlődnek a zenekarok, 
ugyanis a szakmai zsűri 
pozitív kritikája megerő-
síti őket, a negatív kritika 
pedig építő jelleggel 
hangzik el.
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