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H I R D E T É S

Csíkszék

Régóta várt közösségi élmény
Neves előadókkal rendeznek fesztiválsorozatot Csíkszentsimonban
• Holnap rajtol a 
Tiltott Csíki Sör Manu-
faktúra által szerve-
zett Tiltott Fesztivál. 
A szervezők célja 
és törekvése, hogy 
a rendezvény kissé 
elmulassza a pandé-
miás időszak által az 
emberekben okozott 
„bezártságérzést”, és 
az újra átélt közösségi 
élmény jobb kedvre 
derítse a résztvevőket. 
Szeptemberig számos 
neves előadót láthat 
majd a közönség Csík-
szentsimonban: első-
ként Rúzsa Magdi és 
a Halott Pénz zenekar 
lép színpadra.

ISZLAI KATALIN

A járványügyi korlátozások 
tiszteletben tartásával ren-
dezik meg pénteken és szom-

baton a Tiltott Fesztivál első szaka-
szát Csíkszentsimonban, a szervező 
Tiltott Csíki Sör Manufaktúra szék-
helyén. Az érvényben lévő előírá-
soknak megfelelően legtöbb ezer, a 
helyszínen vagy laboratóriumban el-
végzett, negatív koronavírusteszttel, 
illetve oltással rendelkező személyt 
fogadhatnak – tudtuk meg Tófalvi 
Margit közkapcsolati felelőstől.

Tesztelés a helyszínen

„A látógatóközpontunk a járvány 
kezdete óta zárva volt, és sokan ke-

restek meg azzal kapcsolatosan, 
hogy mikor nyitunk vagy szerve-
zünk koncerteket, ahogyan koráb-
ban. Ezért, miután enyhült a jár-
ványhelyzet, úgy döntöttünk, hogy 
június elsejétől megnyitjuk a sör- és 
a chipsgyár látógatóközpontjait, és 
koncerteket is szervezünk. A célunk 
az, hogy újra összehozzuk az embe-
reket, közösségi élményt biztosít-
sunk számukra” – húzta alá Tófalvi 
Margit. Hozzátette, a szervezéssel jól 
haladnak, a színpad már áll, és az 
udvart is szinte teljesen berendezték, 
csak az utolsó simítások vannak hát-
ra. Kiemelte továbbá, hogy a belépte-
tési feltételek miatt kaptak ugyan hi-

deget-meleget, de az érdeklődőknek 
meg kell érteniük, hogy eleget kell 
tenniük a járványügyi előírásoknak. 
Ennek megfelelően legtöbb ezer sze-
mélyt fogadhatnak (nem is áll rendel-
kezésre több jegy), és minden 16 éven 
felüli résztvevőnek bizonyítania kell 
valamilyen formában a védettségét. 
Ezt az oltási igazolvány felmutatá-
sával, 72 óránál nem régebbi negatív 
PCR-teszttel vagy 24 óránál nem ré-
gebbi antitestteszttel tudják megten-
ni. Újdonság továbbá, hogy egy friss 
intézkedésnek köszönhetően antigén 
gyorsteszteket végezhetnek a ren-
dezvényszervezők, tehát az érdeklő-
dők igazoló dokumentumok nélkül 

is elindulhatnak a koncertekre, a 
bejáratnál ugyanis lehetőség lesz a 
díjmentes tesztelésre. A mintavétel 
garatból, azaz nyálból történik, nem 
az orrüregből, így sokkal gyorsabb 
és kényelmesebb. Fontos tudni azt is, 
hogy a kiskorúak belépése a rendez-
vényre csak szülő vagy gondviselő 
társaságában lehetséges. Minden 
érdeklődőnek magával kell vinnie 
továbbá a személyi igazolványát.

Számos előadó érkezik

Holnap Rúzsa Magdi, szombaton 
pedig a Halott Pénz zenekar lép 
színpadra a fesztiválon. Délután 

négy órakor lesz a kapunyitás, és es-
te nyolc órától lépnek fel az előadók, 
a kettő között pedig lehetőség lesz 
például gyárlátogatásra vagy étke-
zésre is. A helyszínen hangulatos 
sörkertek (eső esetén sörsátrak) 
biztosítják azon vendégek kényel-
mét, akik étkezni szeretnének vagy 
ülve kívánják hallgatni a koncertet. 
A kapuzárás 23 órakor várható. A 
jegyek egy koncertre száz lejbe ke-
rülnek, és megvásárolhatók belépés 
előtt a fesztivál helyszínén, vagy 
elővételben online az eventim.ro 
oldalon, személyesen pedig a Tiltott 
Csíki Sörözőkben, illetve a Tiltott 
Csíki Sör Manufaktúra ajándékbolt-
jában. Tófalvi Margit továbbá arra 
is kitért, hogy a közelgő esemény 
nem egyszeri alkalom lesz, 
hanem egy rendezvényso-
rozatot terveznek: nyáron 
és kora ősszel számos neves 
előadót láthat majd a közön-
ség. Igyekeztek úgy kialakí-
tani a fellépők névsorát, hogy 
minden korosztály találjon kedvére 
valót, illetve több zenei stílus is 
képviselve legyen. Ennek megfele-
lően a következő hónapokban fellép 
majd Csíkszentsimonban többek 
között a Republic, a Honeybeast, 
Ákos, a Tankcsapda, a Bagossy 
Brothers Company, az Edda, a Csík 
Zenekar, az Anna and the Barbies, 
a Margaret Island, Keresztes Ildikó, 
Nagy Feró, Simó Annamária és a 
Magna Cum Laude. „Bízunk benne, 
hogy tovább fognak lazítani a jár-
ványügyi korlátozásokon országos 
szinten, és akkor mi is ahhoz tudjuk 
igazítani a belépési feltételeinket. 
Szeretnénk, hogy az emberek újra 
visszanyerjék egykori életérzésü-
ket” – vetítette előre Tófalvi Margit.

Benépesül a következő napokban 
a Tiltott Csíki Sör Manufaktúra udvara. 
Koncertekre várják az érdeklődőket
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