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Korlátozott létszámmal, több 
városban szervezik meg idén az 
Awake fesztivált. Jelenleg a hely-
színek között szerepel a Maros 
megyei Gernyeszegen található 
Teleki-birtok, Konstanca, Jászvá-
sár, Kolozsvár és Bukarest.

 » BEDE LAURA

A világjárványhoz alkalmazko-
dott formában tér vissza az 
Awake fesztivál – jelentették 

be tegnap a korábbi években a ger-
nyeszegi kastélyparkban megtartott 
butikbuli szervezői. Emlékeztettek, 
az Awake volt az első fesztivál, amely 
lemondta 2020-as kiadását, még mi-
előtt a román kormány megtiltotta 
a zenei rendezvények szervezését. 
„Még tavaly nyáron úgy döntöttünk, 
hogy megőrizzük a csapatot, és olyan 
terven dolgozunk, amely minél biz-
tonságosabb formában visszahozza 
az Awake fesztivált. Természetesen 
reméltük, hogy idén már a normális, 
megszokott módon dolgozhatunk. 
Mindjárt februárban vagyunk, de 
még mindig szünetel a teljes rendez-
vényszervezési ipar tevékenysége, 
és abban se bízhatunk, hogy nyáron 
több tízezres fesztiválokat rendezhe-
tünk” – fogalmazott Laura Coroianu 
fesztiváligazgató.

Ezért az idei Awake nomád fesz-
tivállá válik, és az országon belül 

minden hétvégén más-más város-
ban zajlik. Jelenleg a helyszínek 
között szerepel a Maros megyei Ger-
nyeszegen található Teleki-birtok, 
Konstanca, Jászvásár (Iași), Kolozs-
vár és Bukarest.

A fesztiváligazgató rámutatott, a 
járványügyi – többek között utazásra 
is vonatkozó – korlátozások miatt azt 
tűzték ki célul, hogy „hazavigyék” a 
hangulatot a fesztiválozók saját váro-
sába. „Az Awake idén nomádfesztivál 

A JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOKAT BETARTVA, ÖT KÜLÖNBÖZŐ HELYSZÍNEN SZERVEZIK MEG IDÉN A ZENEI RENDEZVÉNYT 

Nomádkiadással tér vissza az Awake fesztivál

Egy év kihagyás után idén már bulizhatnak a gernyeszegi kastélyparkban a fesztiválozók
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lesz, amelyen a résztvevők biztonsá-
ga és a hatályos szabályok betartása 
prioritások lesznek. Természetesen 
megőrizzük a művészeti, zenei bu-
tikfesztivál-jelleget, ugyanakkor 
új élményeket is kínálunk majd” – 
részletezte Laura Coroianu.

A szervezők közleménye értelmé-
ben a fesztiválozók számát korlátoz-
zák, a jelenlegi forgatókönyv szerint 
1000–3000 ember vehet részt mind-
egyik városban. A maszk viselése, 
a távolságtartás, oltás és gyorsteszt 
elsődleges szempontok a fesztivál 
rendezésében azzal a céllal, hogy 
biztonságos körülményeket te-
remtsenek a fellépők, látogatók és 
szervezők számára egyaránt. „Az 
Awake mindig felelősségteljes kö-
zönséget vonzott, ezért szerintünk a 
fesztiválozók szolidárisak lesznek. 
Megbeszéléseket folytatunk a ható-
ságokkal a szervezési lehetőségek-
ről, és reméljük, hogy hamarosan 
konkrét elképzelésekre támaszkod-
va térhetünk a szervezés következő 
szakaszába” – mondta Guido Jans-
sens, az Emagic rendezvényszerve-
ző iroda ügyvezető partnere.

A rendezvények pontos hely-
színéről, időpontjáról, valamint 
a fellépőkről és jegyekről hama-
rosan tájékoztatnak a szervezők. 
Ugyanakkor arra is felhívták a 
fi gyelmet, hogy a 2020-as feszti-
válra megvásárolt belépők érvé-
nyesek bármelyik városban szer-
vezett Awake-kiadásra.

 » A maszk vise-
lése, a távolság-
tartás, oltás és 
gyorsteszt elsőd-
leges szempontok 
a szervezésben.

 » B. L. J.

R ekordszámú, 40 túzokot fi gyeltek 
meg a Milvus Csoport Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület 

munkatársai Nagyszalontán – közöl-
ték tegnap Facebook-oldalukon. Mint 
írták, a téli túzokszámlálást egyidejű-
leg ejtik meg a szakemberek az összes, 
Közép-Európában található túzok 
élőhelyén (Németország, Ausztria, 
Csehország, Szlovákia, Magyarország, 
Románia, Szerbia) annak érdekében, 
hogy elkerüljék a dupla számolást az 
esetleges „bolyongó” példányok ese-
tében. Idén január 16-án Nagyszalon-
tán 40 túzokot regisztráltak: 10 felnőtt 
kakast, 4 fi atal kakast és 26 tyúkot. Ez 
a legnagyobb példányszám, amelyet a 
Milvus Csoport tagjai az elmúlt 10 év 

során Románia területén számba ve-
hettek.

A határ túloldalán, a magyarországi 
Mezőgyán térségében a Körös–Maros 
Nemzeti Park alkalmazottjai nem ész-
leltek egyetlen túzokot sem. Az elmúlt 
évek téli túzokszámlálásai visszaigazol-
ják, hogy a határon átnyúló Nagyszalon-
ta–Mezőgyán térségben élő túzokpopu-
láció szívesebben telel a nagyszalontai 
oldalon. A következő túzokszámlálást 
tavasszal szervezik, a dürgési időszak-
ban (ez a túzokokra jellemző násztevé-
kenység). A monitoringprogramok (a 
téli és a tavaszi számlálás) a túzokvéde-
lem fontos eszközei, amelyek elenged-
hetetlenek az állományokban jelentke-
ző esetleges változások elemzéséhez, 
és a populáció hosszú távú trendjének 
nyomon követéséhez.

Szívesen telelnek Szalontán a túzokok

 » Az elmúlt 
évek téli túzok-
számlálásai 
visszaigazolják, 
hogy a határon 
átnyúló Nagysza-
lonta–Mezőgyán 
térségben élő 
túzokpopuláció 
szívesebben telel 
a nagyszalontai 
oldalon.

Túzokkakasok csoportban. Nagyszalontán rekordszámú túzokot regisztráltak az ornitológusok 

 » INNEN-ONNAN

Harvey Weinstein áldozatai 17 millió dolláros kártérítést kaphatnak
Egy amerikai csődbíróság bírája elfogadta, hogy a Harvey Weinstein 
bukott fi lmmogult szexuális zaklatással vádoló nők együttesen 17 millió 
dolláros (5 milliárd forintos) kártérítést kapjanak. A 68 éves Weinsteint 
tavaly ítélték büntetőperében 23 évi börtönre nők elleni erőszakért és 
szexuális zaklatásért – idézte fel az MTI a BBC News beszámolójára 
hivatkozva. Az áldozatoknak a 2018-ban csődeljárást kérő Weinstein Co. 
produkciós vállalat felszámolásából fognak sérelemdíjat fi zetni. A bíró 
elutasította néhány vádló kifogását, akik a csődbíróságon kívül akartak 
fellebbezést benyújtani. A bíró közölte, hogy a most elért megállapo-
dás nélkül a felperesek csak „minimális kártérítésre számíthatnának, 
ha egyáltalán kapnának valamit”. A független filmes Weinstein Co. 
produkciós vállalat 2017-ben omlott össze, miután a társalapító Harvey 
Weinsteint számos alkalmazottja és sok színésznő vádolta meg szexuá-
lis visszaéléssel, egy színésznő pedig szexuális erőszakkal is. 
A bíró hétfőn hangsúlyozta, hogy a perben érintett felperesek 83 
százaléka akart az ügy végére járni a kártalanítási terv elfogadásával, 
és kifejezték szándékukat, hogy nem akarnak többé pereskedni. A bíró 
azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy a pénzzel nem lehet jóvátenni a 
történteket. A megítélt 17 millió dollárt a több mint ötven vádló között 
osztják el, a legsúlyosabb esetekben a kompenzáció eléri vagy megha-
ladja az 500 ezer dollárt. A megállapodást szavazásra bocsátották: a 
vádlók közül 39 elfogadta, és nyolcan ellenezték. A Weinsteint megvá-
doló nőknek továbbra is lehetőségük van újabb eljárásokat indítani.

A rendkívüli havazás miatt mintegy 80 ezer fát kell kivágni Madridban
A Madridot sújtó rendkívüli havazás miatt a város mintegy 80 ezer fája 
sérült meg annyira, hogy ki kell vágni – adta hírül az El Mundo spanyol 
napilap. A spanyol főváros nagyjából 1,6 millió fájának fele érintett, 
ezek tíz százalékát a napokig tartó havazás és a Filomela nevű téli vihar 
annyira tönkretette, hogy veszélyeztetik a város lakóit, így a következő 
hetekben ki kell vágni őket – közölte Borja Carabante, a városvezetés kör-
nyezetért és közlekedésért felelős tagja. A politikus a fakivágást elkerülhe-
tetlennek nevezte, de új fák ültetését is ígérte, amelyről azonban egyelőre 
nincsenek konkrét tervek. Madrid parkjainak többsége – köztük a kedvelt 
Retiro – a vihar óta biztonsági okokból zárva tart. A történelmi havazást, 
a hidegrekordot és hatalmas széllökéseket okozó Filomela január első 
felében pusztított Spanyolországban, jelentős fennakadásokat okozva a 
közlekedésben.




