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A változó járványügyi helyzet 
tükrében még mindig bizonyta-
lanság övezi az idei fesztiválsze-
zont. Raed Arafat államtitkár 
szerint nem kizárt, hogy idén 
nyáron sem engedélyezik a 
100–150 fős bulikat sem.

 » KRÓNIKA

E lőfordulhat, hogy idén sem lehet 
megtartani a sokak által nagyon 

várt fesztiválokat – mondta Raed Ara-
fat, a belügyminisztérium katasztró-
favédelemért felelős államtitkára, aki 
szerint az sem kizárható, még a nyá-
ron sem engedélyezik, hogy 100–150 
főnél többen gyülekezzenek. Az 
egészségügyi szakember az Antena 
3 hírtelevízió vasárnapi műsorá-
ban beszélt arról, hogy egyes fesz-
tiválszervezők már meghirdették a 
jegyértékesítést, holott a hatóságok 
még nem tudják, hogyan alakul 
nyárig a járványhelyzet. „Megha-
ragudott rám valaki, amiért azt 
mondtam, nem biztos, hogy meg le-
het majd tartani a koncerteket több 
tízezer fő részvételével, és azonnal 
kiállt egy Kolozsvárról, hogy azt 
mondja, Arafat nem ért az iparág-
hoz. Valóban inkább az egészség-
ügyhöz értek, így igaz. Meghirdet-
ték a jegyértékesítést, holott nem 
tudjuk, mi lesz a nyáron, és akkor 
újra vita, botrány lesz, hogy ki fi zeti 

vissza a pénzt azoknak, akik meg-
vásárolták a jegyeket… Nekik kell 
értesíteniük az embereket, hogy sa-
ját kockázatra történik” – szögezte 
le az államtitkár. Hozzátette, nyárig 
még nőhet az esetszám.

„Senki nem tud konkrét választ 
adni. Azon múlik, hogyan alakul 
majd a járványhelyzet. Mi sem tud-
juk. Arra ébredhetünk, hogy növe-
kedés lesz, újabb csúcs, nem tudja 
senki. Vállalni kell a kockázatot. 
Eladnak 10, 20, 50, 100 ezer jegyet, 
aztán ráébredünk, hogy nem lehet 
megszervezni egy 300 ezer résztve-
vős fesztivált néhány nap alatt” – 
fogalmazott Arafat. Hangsúlyozta, 
a fesztiválszervezőknek vállalniuk 
kell a kockázatot, hogy az esemé-

nyek elmaradhatnak. „Senki sem 
tudja garantálni, hogy meg lehet 
tartani ezeket a fesztiválok. Én re-
mélem, de még százalékokat sem 
tudunk mondani. Ha megkérdik a 
kollégákat a közegészségügyi inté-
zettől vagy bárhonnan, azt fogják 
mondani, hogy túl korai, nem tud-
nak semmit mondani” – hívta fel 
a fi gyelmet az egészségügyi szak-
ember. Mint kifejtette, nem lehet 
azt mondani, hogy megcsináljuk, 
aztán egy hónappal az esemény 
előtt veszekszünk, hogy miért nem 
hagynak. Évente van két, három, 
négy fesztivál, amelyekről most 
nem tudják megmondani, hogy 
meg lehet-e majd tartani, mert 
előfordulhat, hogy nem engedé-
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Kérdéses az idei nagyfesztiválok sorsa
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lyezhetik, hogy 100-nál, 150-nél 
vagy 50-nél több ember közös te-
vékenységet folytasson.

Edy Chereji, a tengerparti Ne-
versea és a kolozsvári Untold fesz-
tivál kommunikációs igazgatója 
Facebook-bejegyzésben jelezte, 
aggodalommal töltik el az állam-
titkár kijelentései, és a rendez-
vényszervező ágazat teljes lánco-
latát negatívan érintené még egy 
év kihagyás. Úgy fogalmazott, 
a hatóságok nem is próbálnak 
megoldást találni. „Mindig a ha-
tóságok partnerei voltunk, ebben 
az időszakban betartottunk min-
den intézkedést, és az embereket 
is arra biztattuk. Jóhiszeműek 
voltunk és vagyunk! De ezzel egy 
időben nem tartom normálisnak, 
hogy ő meg se próbál kigondol-
ni egy olyan intézkedéstervet, 
ami lehetővé tenné, hogy a nyá-
ron újrakezdjük! Legalább meg-
próbálnánk! Tizenegy hónapja 
vagyunk ebben a helyzetben! 
Nem folytathatjuk tevékenysé-
günket, és ami még szomorúbb, 
nem is történik semmi abban a 
tekintetben, hogy megoldásokat 
találjunk a kulturális ágazat új-
raindítására” – írta Edy Chereji. 
Mint ismeretes, a Neversea és az 
Untold szervezői korábban beje-
lentették, hogy nyáron megtart-
ják a fesztiválokat, a konstancai 
eseményt júliusban, a kolozsvá-
rit augusztusban tervezik.

 » Az első fesz-
tiválon legkeve-
sebb négy hely-
színen állítanak 
fel színpadokat.

 » BEDE LAURA

K ét fesztivállal tér vissza idén a 
kolozsvári Jazz in the Park – je-
lentették be tegnap a szervezők. 

Mint írták, a két rendezvény különbö-
ző időpontban és helyszíneken, eltérő 
koncepcióval valósul meg. Viszont 
mindkét eseményt úgy képzelték el, 
hogy a közönség részt vehet majd a 
koncerteken, kisebb létszámban és 
biztonságos körülmények között.

„A többi fesztivállal összehasonlí-
tásban mi megengedhetjük magunk-
nak, hogy alkalmazkodjunk szinte 
bármekkora befogadóképességhez. 
Ha százfős koncerteket engedélyez-
nek, ugyanolyan komolysággal és 
érdeklődéssel szervezzük meg, mint 
azokat, ahol több ezren vehettek 
részt. Ha a járványügyi korlátozások 
enyhülnek, készen állunk majd az 
újabb alkalmazkodáshoz” – fogalma-
zott Alin Vaida fesztiváligazgató.

A jelenlegi forgatókönyv szerint 
június 24–27. között a kincses város 
különböző pontjain szervezik meg a 
Jazz in the Park – Az egész városban 
nevű rendezvényt, amely az európai 
szinten legjobb kisfesztivál címet 
elnyert Jazz in the Park nyolcadik 
kiadásának felel meg. A négynapos 
eseményen legkevesebb négy hely-
színen – Iulius Park, Szépművésze-
ti Múzeum, Stadion utca, sétatéri 
nagypark – állítanak fel színpado-
kat a több mint 40 koncertnek. A 
júniusi fesztivál projektjei révén a 

helyi közösségre összpontosít és a 
jazzpiac fejlesztésére.

A szeptember 3–5. közötti, a Ro-
mulus Vuia néprajzi parkban szerve-
zendő kiadás pedig a kísérleti jazzre 
fókuszál majd. „A járvány nem befo-
lyásolta a döntésünket abban, hogy 
két külön rendezvényt szervezzünk. 
A tavalyi tapasztalatunk megerősí-
tett abban, hogy a néprajzi parkban 
hosszú távon fejleszthetünk ki egy új 
koncepciót” – részletezte a főszerve-
ző. Mint kifejtette, amikor visszatér-

hetnek a normális szervezési körül-
ményekhez, két, párhuzamosan zajló 
rendezvényt képzelnek el. Az első a 
sétatéri nagyparkban valósulna meg 
nyáron ingyenes belépéssel, a másik 
pedig a néprajzi parkban belépőkkel 
és korlátozott létszámmal. A kettő kö-
zötti különbség a koncepcióban mu-
tatkozna meg: míg az első a közösség-
re, partnerségre, oktatási projektekre 
és a jazzpiac fejlesztésére összponto-
sítana, a második kísérletibb lenne, a 
fellépőkre helyezné a hangsúlyt.

Duplabulit tervez a kolozsvári Jazz in the Park

 » Edy Chereji, a 
tengerparti Never-
sea és a kolozsvá-
ri Untold fesztivál 
kommunikációs 
igazgatója Face-
book-bejegyzés-
ben jelezte, aggo-
dalommal töltik 
el az államtitkár 
kĳ elentései, és a 
rendezvényszer-
vező ágazat teljes 
láncolatát negatí-
van érintené még 
egy év kihagyás.

 » INNEN-ONNAN

Megütötték a hatos lottó 
főnyereményét
Megnyerték vasárnap a több mint 
1,72 millió eurós főnyereményt a ha-
tos lottón. A Román Lottótársaság 
közleménye szerint a nyertes szám-
sort Bukarest harmadik kerületének 
egyik lottózójában játszották meg. 
A 18,50 lejért megvásárolt szelvény 
8 420 611,68 lejt, azaz több mint 1,72 
millió eurót hoz szerencsés tulajdo-
nosának – közölte az Agerpres. Idén 
ez volt az első telitalálat a 6/49-es 
lottón, legutóbb tavaly december 
6-án vitték el a főnyereményt, amely 
akkor 7 130 807,28 lej volt. A lottó-
játék szabályai szerint a nyertesnek 
90 nap áll a rendelkezésére, hogy 
jelentkezzen a nyereményért.

Űrkőzeteket árvereznek el
A Holdról és a Marsról származó 
ritka űrkőzeteket bocsát árverésre 
a Christie’s. A február 9. és 23. 
között zajló online árverésen a 
Földön talált meteorkőzetekre is 
lehet licitálni – közölte az MTI a 
CNN hírportáljára hivatkozva. A 
kínálat egyik különlegessége, a 
Hszincsiangból származó meteo-
ritdarab drágaköveket is tartalmaz, 
becslések szerint 3500-4500 dollárt 
érhet. Szintén eladó egy gömb, 
amelyet egy összetört svéd aszteroi-
da meteoritmagjából terveztek. Az 
árverés fénypontja egy Szaharában 
talált mintegy 7 kilogramm súlyú 
meteoritdarab, amely szerint 50-80 
ezer dollárt is érhet.

Az Untold szervezői már bejelentették, hogy megtartják a nagy tömegeket vonzó fesztivált

A sétatéri nagyparkban idén is lesznek koncertek, ám a megszokotthoz képest kisebb közönséggel




