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A mulatásé lesz a főszerep
Egy év kihagyás után ismét rendhagyó olimpiának ad otthont Csíkszenttamás

ISZLAI KATALIN

É vek óta nagy népszerűség-
nek örvend Csíkszéken a 
Falun az olimpia elneve-

zésű tréfás vetélkedő, amely idén 
hatodik kiadásához érkezett. Új-
donság, hogy ezúttal nem önálló 
programként, hanem a Rózamama 
Fesztivál részeként szervezi meg a 
csíkszenttamási önkormányzat és 
a helyi ifjúsági szervezet.

A név háttértörténete

Az első hallásra szokatlannak tű-
nő elnevezés hátterében valójában 
egy igencsak kedves történet áll. 
Mint Teutsch Tamástól, a Csík-

szenttamási Ifj úsági Szervezet 
elnökétől megtudtuk, van 
a településen egy tizenegy 
fi atalból álló rokoni-baráti 
társaság, akik úgy hívják 
magukat, hogy Róza Má-
má onokái (azaz unokái), 
és akik minden családi, il-
letve egyéb eseményt Róza 

nevű nagymamájuk házában 
ünnepeltek meg. Egy idő után 
ezekről az összejövetelekről külön-
böző tartalmakat osztottak meg az 
Instagram közösségi oldalon, ahol 
sokan kérték, hogy szervezzenek 

olyan mulatságokat is, amelyekre 
bárki ellátogathat. Ennek a kérés-
nek eleget téve az ifj úsági szerve-
zettel karöltve már több bulit is 
tartottak, most pedig egy fesztivál 
létrehozása mellett döntöttek. Sze-
rettek volna egy olyan alkalmat 
teremteni, amely egy második fa-

lunaphoz hasonló, csak ezúttal a 
fi atalokon van a hangsúly, elsősor-
ban róluk, nekik szól.

A programról

Az is újdonság, hogy míg a Fa-
lun az olimpia korábbi kiadásaira 

csak felcsíki csapatok nevezhet-
tek, idén a teljes Csíki-medencéből 
várják a versenyzőket. A rendez-
vény szombaton 9.30-kor a vetél-
kedő megnyitójával és az olimpiai 
láng meggyújtásával kezdődik a 
csíkszenttamási Szent Anna-fe-
redőnél, 10 órától pedig indulnak 
is a versenyszámok. Utóbbiak kö-
zött régiek és újak is vannak, lesz 
egyebek mellett csipros ügyességi 
verseny, boglyahordás, fafűrésze-
lés, járomba futás, tojásdobálás, 

asszonytalicskázás és egyebek. A 
versenyszámok délután négy óráig 
tartanak, ezt követi majd a díja-
zás. Este hét órától A Csajod nevű 
kolozsvári zenekar lép színpadra, 
20.30-tól pedig a gyergyószentmik-
lósi 4S Street zenekar. A koncertek 
után DJ DewiL szórakoztatja majd 
a résztvevőket. A rendezvényre a 
belépés ingyenes, és jó tudni, hogy 
gyerekmegőrző is lesz a helyszínen 
annak érdekében, hogy a szülők is 
kikapcsolódhassanak.

Ismét fellobban Csíkszent tamáson az olimpiai 
láng. Egész Csíkszék versenybe szállhat 
a gazdaolimpikon címért

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN

GERGELY IMRE

F iatal, pályakezdő tehetségek-
nek szeretnének bemutatkozási 

lehetőséget biztosítani, és 
ezzel egyengetni az útjukat 
a zenei karrier felé – ez az 
Utcazene-fesztivál alap-
gondolata. Az már sokak 
számára ismert, hogy Gyer-
gyószentmiklós az utóbbi 
időben Erdély meghatározó 
zenei központjává vált, de 
pár éve még a Bagossy Bro-

thers Company, a No Sugar tag-
jai és mások is kis kocsmákban, alig 

néhány néző előtt zenéltek – mu-
tatott rá Nicuta Alin, a rendezvény 
szervezője. Akkoriban megtanultak 
a közönséggel közvetlen közelben 
játszani, és a zene iránti alázat is így 
alakult ki bennük – mondta a ha-
sonló tapasztalatokkal bíró 4S Street 
zenekar frontembere. Meglátása sze-
rint minden zenésznek végig kell jár-
nia ezeket az utakat, és ebben segít 
az Utcazene Fesztivál.

Nyolc előadót fogadnak

A rendezvényt először 2019-ben 
rendezték meg, idén ezt szeretnék 
felülmúlni. A fellépők névsora még 
változhat, csütörtök estig nyitott a 

jelentkezés. Nyolc előadót tudnak 
fogadni, és ha ennél többen jelent-
keznének, akkor előzsűrizést tarta-
nak. Szerdáig gyergyószentmiklósi 
zenészek mellett csíkszeredai, szé-
kelyudvarhelyi, marosvásárhelyi és 
szászrégeni zenekarok jelentkeztek, 
de várnak együtteseket a Partium-
ból is. A zenei paletta színes: rock, 
jazz, pop és népzenei produkciók 
is lesznek a programban. A fellé-
pők pénteken délután és szomba-

ton a gyergyószentmiklósi Szent 
István téren, a sétálóutcában és a 
Petőfi -szobor mellett szórakoztatják 
a közönséget. A zsűri által legjob-
baknak ítélt előadók értékes nyere-
ményekkel gazdagodnak, például 

hazai és magyarországi fellépésekre 
kapnak meghívást, vagy stúdióban 
vehetik fel dalaikat. 

Az első helyezett pedig szerepel-
het az eseménnyel párhuzamosan 
zajló Ifi napok nagyszínpadán is.

Ismét teret adnak a zenei tehetségeknek
• Nyolc fellépő szolgáltatja a zenét pénteken és szombaton Gyergyószentmiklóson, ahol 
egy év kényszerszünet után ismét megrendezhetik az Utcazene-fesztivált. A legjobbak 
koncertfellépési lehetőséget nyerhetnek, vagy épp stúdióban rögzíthetik a dalaikat.

Újabb utcazene-fesztiválra készülnek 
Gyergyószentmiklóson

▸  FOTÓ: PINTI  ATTILA

• Első alkalommal rendezik meg a Rózamama Fesztivált a hétvégén Csíkszentta-
máson, és a rendezvény része lesz a VI. Falun az olimpia elnevezésű tréfás vetélke-
dő is, amelyre idén először a teljes Csíki-medencéből várják a csapatokat.




