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Komoly készülődés előzi meg Csík-
szeredában a harmadik Mini Jazz-
fesztivált, hiszen idénre sikerült 
olyan húzó nevekkel és zeneka
rokkal színesíteni a programot, 
mint a magyarországi Benkó Dixi-
eland Band vagy a romániai Luiza 
Zan & Jimmy Cserkész.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Benkó Sándort és zenekarát 
szerették volna meghívni két 
évvel ezelőtt az első csíkszere-

dai Mini Jazzfesztivál szervezői, hogy 
a neves együttes a kezdetekkor oly 
szükséges húzóerőt biztosítsa a ren-
dezvénynek, de erre akkor még nem 
volt pénze a kezdeményezőknek. „Sőt 
még a tavaly sem volt fedezet, amikor 
a válság miatt jelentős pénzbeli tá-
mogatás-visszaesést tapasztaltunk. 
Termékekkel vagy munkával sokan 
segítettek, de készpénzzel, amivel ze-
nekarokat tudnánk kifizetni, sajnos 
nem. Idén azonban támogatók segít-
ségével, pályázatok útján, ha törik, ha 
szakad, itt lesznek” – újságolja Szil-
ágyi Nóra, az idén harmadik kiadását 
megérő rendezvény főszervezője. A 
csíkszeredaiaknak így lehetősége lesz 
olyan előadókat meghallgatni, akik 
ötven éve „űzik a szakmát”, ráadásul 
a legtapasztaltabb és világszinten a 
legelismertebb magyar dzsesszzené-
szeknek számítanak. 

„A rangos meghívottakkal, az 
itteni és a külföldi előadók minél igé-

nyesebb megválogatásával azt szeret-
nénk jelezni a helybelieknek, hogy ez 
a fesztivál nemcsak a miénk, hanem a 
városé” – magyarázza lapunknak a fő-
szervező. Szerinte ilyen rangos dzsessz-
fesztivál nincs a környéken, az ország-
ban Szebenben, a Krassó-Szörény 
megyei Szörényordason (Gărâna) és 

Temes megyében zajlanak hasonló jel-
legű rendezvények.

A Mini Jazzfesztivál iránt egy-
re nő az érdeklődés: már Japánból, 
Amerikából és európai országokból  
jelentkeznek résztvevők. „Van, aho-
vá fejlődnie a rendezvénynek, egyre 
inkább nemzetközivé szeretnénk 

tenni, csak ennek a megszervezésé-
hez jövőre már nagyobb csapatot 
kell magam köré szerveznem” – utal 
a jövőbeni tervekre Szilágyi Nóra.

A fesztivált nemcsak az 1957-ben 
alakult Benkó Dixieland Band teszi 
színessé: a csíkszeredai, brassói, sep-
siszentgyörgyi, bukaresti, budapesti 

fellépők között ott lesz a sokak által 
kedvelt Sárik Péter Trió, akik gyakran 
lépnek fel Erdélyben, de Csíkszeredá-
ban nem láthatta őket a nagyérdemű.

A fesztivál zárózenekara pedig a 
Nagy János Trió lesz, amelynek veze-
tője gyakori vendége Csíkszeredának, 
és aki most egy különleges énekesnőt 
hoz magával, a csodálatos hangú Szir-
tes Edina „Mókus” személyében, aki 
a sok kiadott lemez mellett többek 
között Artisjus- és Fonogram-díjjal is 
büszkélkedhet.

„A romániai előadók közül érde-
mes kiemelni Luiza Zant, aki a híres 
Slang zenekar énekesnőjeként járt 
legutóbb Csíkszeredában, és akit ma 
az ország legjobb női dzsesszhangjá-
nak tartok. A fesztiválra Luiza is az 
idén született kislányával érkezik, én 
is viszem az idén született kisfiamat. 
Nagy szeretettel várjuk így a gyermek-
közönséget is a rendezvényre, hiszen 
a jó zenére való nevelést célszerűbb 
minél hamarabb elkezdeni. Jó, ha 
megszokják, sokféle zene van, élnek a 
műfaji változatosságok nyújtotta lehe-
tőségekkel, a dzsessznek nemcsak az 
elvont oldalát ismerik, hanem létrejön 
egy közvetlenebb kapcsolat” – hang-
súlyozza a főszervező.

A fesztivál marad eddigi színhe-
lyén, a Mikó-vár udvarában, a szer-
vezők pedig azt szeretnék, ha ezt a 
helyszínt még sokáig nem nőnék ki, 
„hiszen a hely hangulata egy ráadást je-
lent mind az előadók, mind a dzsessz-
kedvelők élményéhez”.

HarMaDiK KiaDásáHoZ KöZeLeDiK a CsíKsZereDai fesZtiváL

„Maxi” sztárok a minidzsesszen

A Mini Jazzfesztivál kis költségvetése nehezen teszi lehetővé, hogy a nagyágyúk is fellépjenek Csíkszeredában  fotó: mihály lászló
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eLŐfiZetÉsÉrt HívJa 
terJesZtŐiNKet: 

Csíkszeredában:
Nistor Attila: 0747–140901 

(központ)
imre istván: 0745–107618 

(központ)
Rácz Dezső: 0740–619711 
(Kalász és Tudor negyed)

Elekes Csaba: 0745–632371 
(Csíksomlyó és környéke)
Banceanu Tibor: 0743–

948705 (Zsögöd és 
környéke)

székelyudvarhelyen:
Krafft István: 0742-419786
Jakab Zoltán: 0741-260184

viDÉKeN:
Csíkpálfalva: Fülöp Klára: 

0740–535990
Csíkszentmiklós: Kovács 
Zsuzsanna: 0746–350229
Újtusnád: Szántó Margit: 

0723–583108
Csíkszentkirály: Gerczuj 
Piroska: 0744–912658

Csíkmenaság: Göte erzsé-
bet: 0746–664805

Csíkszentgyörgy: Czikó 
Ildikó: 0747–781698

Bánkfalva: Kánya Ibolya: 
0753–213997

Csíkszentmárton: Potyó 
István: 0724–976659 

Csíkkozmás: Lestyán Jenő: 
0726–604137

Nagytusnád: Pál Csaba: 
0728–835643

Csíkszeredába Gurult a rádió. Csíkszeredába érkeztek tegnap a 
Marosvásárhelyi Rádió kerékpározó munkatársai. Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester, Zsigmond Barna Pál főkonzul és Gyarmati Zsolt, a Csíki Szé-
kely Múzeum igazgatója fogadta a csapatot a Mikó-várban, ahol megtekintet-
ték a Rejtélyek, sorsok, múmiák című kiállítást. Tegnap délután a lelkes társaság 
már Székelyudvarhelyen volt. Ma a Székelyszentlélek–Oroszhegy–Ze telaka 
–Libán–Gyergyószentmiklós–Gyergyószárhegy távot teszik meg, holnap 
Maroshévíz érintésével hagyják el a megyét. A rádió munkatársai június 9-én 
indultak útnak 11. alkalommal, hogy kerékpárral bejárják adáskörzetük tele-
püléseit. Céljuk közéleti személyiségekkel, a hallgatókkal való találkozás, vala-
mint a Marosvásárhelyi Rádió és a kerékpározás népszerűsítése. Aki találkozna 
velük, jelezheti a 0737–607036-os telefonszámon.  fotó: nagy gyöngyvér


