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• A járványügyi korlátozások a közelgő székelyföldi fesztiválszezonra is 
rányomják még a bélyegüket. Tusványos elmarad, két kisebb zenei ese-
ményt azonban megtartanak idén Tusnádfürdőn. Mások úgy készülnek, 
hogy a jelenlegi korlátozások betartása mellett, kevesebb közönség szá-
mára, de megtartják a tervezett eseményüket. Jó hír, hogy rendezvények 
is születnek, ilyen például a Csíki Sör Manufaktúra Tiltott Fesztiválja.

GERGELY IMRE

I dén sem rendezik meg a Tus-
ványost, Székelyföld legna-
gyobb nyári fesztiválját, ami 

óriási bevételkiesést jelent Tus-
nádfürdőnek. Mint Butyka Zsolt 
polgármester elmondta, látván az 
utóbbi hónapokban a járványügyi 
előírások többszöri változását ele-
ve úgy számoltak, hogy 50 szá-
zalék esélye van annak, hogy 
idén sor kerülhet a Tusványosra. 
Azonban mégis rosszul érintette 
a helyieket, amikor a szervezők 
tegnapelőtt bejelentették: csak 
2022-ben tér vissza a rendezvény. 
„Ez a kisváros teljes egészében a 
turizmusból él, és a fesztivál egy 
jó nagy segítségcsomag lett volna 
ahhoz, hogy ezt az évet ki tudjuk 
húzni. Nem jött össze, de ha már 
így van, akkor most arra koncent-
rálunk, hogy az utakat és egye-
beket rendbe tegyük, hogy jövőre 
színvonalasabb körülmények fo-
gadják a Tusványost”– fogalma-
zott a polgármester. Az eseményt 
a terv szerint 2022-ben július 19. és 
24. között rendezik meg. 

Tusnádfürdő nem marad teljesen 
zene és koncertek nélkül: június 18–
20. között kerül sor a Gastro Blues 
Fest bluesfesztiválra, amelyen a 
műfaj neves hazai előadói mellett 
az amerikai Mud Morgan fi eld is fel-
lép majd. Augusztus végén pedig 
először rendezik meg a Gastro Rock 
Fest rockfesztivált. A júniusi ren-
dezvényre a nézők létszáma nagyon 
korlátozott, a labdarúgópályán 250-

en lehetnek jelen a most hatályos 
előírások betartásával. 

Ahol szólni fog a zene

Kihasználják a törvény nyújtotta 
lehetőségeket a csíkszentsimoniak. 

Június 1-jén kinyit a Tiltott Csíki Sör 
Manufaktúra látogatóközpontja, a 
létesítmény tehát ismét fogadhatja 

a vendégeket. Június első hétvégé-
jén pedig a kétnapos Tiltott Feszti-
válon bulizhat több száz rajongó a 
csíkszentsimoni sörgyár udvarán, 
ugyanis június 4-én, pénteken 20 
órától Rúzsa Magdi, másnap a Ha-
lott pénz zenekar zenél itt. Mint 

Tófalvi Margit, a rendezvény illeté-
kese megkeresésünkre elmondta, 
természetesen itt is be kell tartani 

az országosan megszabott járvány-
ügyi korlátozásokat: oltási igazo-
lásra, illetve 72 óránál nem régebbi 
negatív PCR-tesztre vagy 24 óránál 
nem régebbi, laborban elvégzett an-
titestteszt eredményére lesz szük-
ség a belépéshez. 

Új fesztiválként jelenik meg a 
székelyföldi rendezvénypalettán 
az Egyfeszt is. Július 29. és au-
gusztus 1. között először rendezik 
meg az összművészeti, kulturá-
lis és zenei fesztivált, amelynek 
Gyergyószentmiklós lesz a köz-
ponti helyszíne, de a gyergyói tér-
ség minden településén zajlanak 
majd különböző programok. Az 

Egyfeszten fellép többek között az 
Omega, a Csík Zenekar és a „hazai 
pályán” szereplő Bagossy Brothers 
Company is. A térség „könnyen 
fogyasztható”, szórakoztató, láto-
gatókat vonzó módon kerülne fel 
a Kárpát-medence kulturális és tu-
risztikai térképére.

Az EMI-tábor elmarad, 
a lovas rendezvények nem

A gyergyószéki nyár legtöbb lá-
togatót vonzó eseménye volt az 
EMI-tábor, amelyet 2020 után idén 
sem tudnak megrendezni. Sorbán 
Örs főszervező azonban leszögezte, 
nem adják fel, mindent megtesz-
nek, hogy 2022-ben újra sor kerül-
hessen az eseményre. 

Gyergyószéken még a Székely-
földi Lovas Ünnep vonz hagyomá-
nyosan tízezernél is több látogatót. 
Erre idén szeptember 3. és 5. 
között kerül sor. Ennek fő 
szervezője Bajkó Tibor, aki 
nagyon reméli, hogy már je-
lentős számú közönség előtt 
zajlanak majd a programok. 
Fontosnak tartja ezt, mert 
mottójuk szerint is a rendez-
vény egy négyes fogat közös mun-
kája, amely versenyzőből, nézőből, 
támogatóból és szervezőből áll.

Székelyföldön a Sepsiszentgyörgy 
közelében, az Óriáspince-tetőn zajló 
Székely Vágta a másik nagy, töme-
geket vonzó lovas esemény. Idén is 
megrendezik, de ezúttal tömegek 
nélkül. Mint a szervezők korábban 
közölték, június 26-án a helyszínen 
nem lehetnek nézők, a műsort on-
line lehet majd követni. 

Marosvásárhelyen a Vibe fesz-
tivál közeleg, ez július 2–5. között 
esedékes. Egyelőre nem hirdették 
ki a fellépőket, de színes feszti-
válprogramot ígérnek. A Vásárhe-
lyi Forgatag szervezése is zajlik, a 
programot a szervezők a szeptem-
ber 11–13. között érvényes szabá-
lyokhoz alakítják, többféle forgató-
könyv is létezik.

Tusványos nélküli székely nyár
Öröm az ürömben: új lehetőségek jelentek meg a fesztiválprogramban

Tusványos elmaradása nagy űrt 
hagy sokakban, a fesztiválozni 
vágyóknak más lehetőségeket 
kell keresniük

▴  KORÁBBI FELVÉTEL: RÉDAI ATTILA
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