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Idén augusztus közepén szer-
vezik meg a járványügyi sza-
bályok betartásával a Double 
Rise fesztivált a Fehér megyei 
Torockón. Az 5. alkalommal 
tartandó rendezvénysorozat, 
amelyre mától válthatók jegyek 
és bérletek, továbbra is megőrzi 
összművészeti jellegét – mondta 
el a Krónikának Gazdag Balázs 
főszervező. A Double Rise-on  
kizárólag beoltott személyek 
vehetnek részt, a tavaly megvá-
sárolt bérletek idén érvényesít-
hetőek.

 » DEÁK SZIDÓNIA

M ától vásárolhatók úgyne-
vezett „early bird” jegyek 
és bérletek a  Fehér megyei 

Torockón tartandó Double Rise feszti-
válra, amely tavaly a koronavírus-jár-
vány miatt elmaradt. Az augusztus 
12–14. között szervezendő esemény 
az előző évekhez hasonlóan a hagyo-
mányos és alternatív zenei, kulturális 
programok fúziója lesz – nyilatkozta 
lapunknak Gazdag Balázs főszer-
vező. A fesztiválra a hatályos járvá-

nyügyi rendelkezések betartásával 
kerül sor, a programokon csak beol-
tott személyek vehetnek részt, gyors-
tesztek és más igazolások nem érvé-
nyesek – írták közösségi oldalukon a 
Double Rise szervezői. Mint felhívták 
a fi gyelmet, a napijegyek és bérletek 
mától vásárolhatóak az Eventim.ro 

hálózatában 149 lej értékben, a fesz-
tiválra belépők száma korlátozott a 
járványügyi adatok függvényében. 
A tavaly megvásárolt bérletek idén, 
illetve jövőben is érvényesíthetőek. 
„Az 5. Double Rise fesztivál is meg-
tartja a már korábban követett irányt, 
a hagyományos népzenei vonal az 

CSAK BEOLTOTTAK VEHETNEK RÉSZT AZ AUGUSZTUS KÖZEPÉRE TERVEZETT TOROCKÓI ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁLON 

Mától már jegyet válthatnak a „napfelkelők”

Legutóbb 2019-ben szervezték meg a Double Rise fesztivált Torockón, most újra várják a „napfelkelőket” 
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alternatív rockzenével ötvöződik az 
idei programokban. A kínálatban 
irodalmi, színházi, valamint közéle-
ti jellegű események is szerepelnek, 
a nagyszínpadon a tervek szerint 
neves magyarországi és erdélyi 
előadók lépnek fel, a folkudvar is 
erős pillére lesz a fesztiválnak” – 
mutatott rá Gazdag Balázs. Mint 
sorolta, idén kötetlenebb utcazenei 
helyszín, valamint éjszakánként 
bulisátor is várja a fesztiválozókat. 
Cél, hogy a fesztivál három napján 
karneváli hangulatot teremtsenek 
a Székelykő lábánál fekvő, festői 
szépségű Torockón, ahol a mondás 
szerint kétszer kel fel a nap – tette 
hozzá a főszervező. Az előző évek-
ben olyan neves előadók léptek fel 
a Double Rise-on, mint Lovasi And-
rás, a Kiscsillag együttes frontembe-
re, a Hiperkarma, a Kistehén, a Bo-
hemian Betyars, Ferenczy György 
és a Rackajam, valamint a népzenei 
élet több jelentős alakja. A progra-
mok között minden évben színházi 
előadások, kiállítások szerepeltek, 
illetve szerveztek már slam poetry 
bajnokságot, valamint komoly-
zenei koncerteket is. A részletes 
programot, egyéb információkat a 
Double Rise fesztivál Facebook-ol-
dalán közlik a szervezők az elkövet-
kező időszakban. 

 » A programo-
kon csak beol-
tott személyek 
vehetnek részt, 
gyorstesztek 
és más igazolá-
sok nem érvé-
nyesek.

 » KRÓNIKA

A meleg méltóság felvonulás né-
zői közé hajtott szombat este 

egy autós Floridában, egy ember 
meghalt, egy másik pedig megsérült 
– közölték a helyi hatóságok. A kis-
teherautó sofőrje úgy tett, mint ha ő 
is fel akarna vonulni, de aztán gázt 
adott, és az emberek közé hajtott – 
mondta a Wilton Manorstól délre 
fekvő Fort Lauderdale polgármeste-
re, Dean Trantalis. Az autó vezetőjét 
őrizetbe vették. A rendőrség egyelőre 
nem közölt részleteket, és arról sem 
nyilatkozott, hogy szándékos tettről 
van-e szó. Ez terrortámadás volt az 

LMBT-közösség ellen” – jelentette ki 
Trantalis. „Két embert, akik az elfo-
gadás és az egyenlőség mellett álltak 
ki, eltalált egy autó. A tragédia tőlem 
és az embereimtől néhány méterre 
történt. Letaglóz, hogy ilyennek kel-
lett tanúi legyünk” – hangoztatta 
Gregory Tony megyei seriff . Június 
a nyugati világban a pride, a me-
leg méltóság hónapja, amikor arra 
emlékeznek, hogy 1969-ben ebben 
a hónapban ütött rajta a rendőrség 
New Yorkban a meleg közösség kö-
rében népszerű Stonewall Inn szó-
rakozóhelyen, ami országszerte arra 
sarkallta az LMBT-közösség tagjait, 
hogy kiálljanak jogaikért. 

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Kétkerekű suli címmel tartottak pre-
ventív közlekedésbiztonsági kép-

zést erdélyi diákoknak a Continental 
Safety Hungary szervezet munkatár-
sai. A cél a baleset-megelőzés – hang-
zott el a program székelyudvarhelyi 
állomásán, a Tamási Áron Gimnázi-
umban tartott hétvégi sajtótájékozta-
tón. Novák Károly Eduárd, Románia 
ifj úsági és sportminisztere köszönetet 
mondott a magyar kormánynak a pro-
jekt támogatásáért, hiszen, mint fogal-
mazott, hiánypótló kezdeményezésről 
van szó, amely hozzájárul az egészsé-
ges életmód népszerűsítéséhez, a köz-
lekedés biztonságosabbá tételéhez. 
Hangsúlyozta, nem elég pusztán spor-
tolásra biztatni a fi atalokat, hanem 

meg kell teremteni a megfelelő körül-
ményeket is, vagyis sporttermekre és 
bázisokra, valamint bicikliutakra van 
szükség. A kétkerekű járművekre, első-
sorban kerékpárra vonatkozó közleke-
désbiztonsági képzést Magyarország 
határain túl először Erdélyben terjesz-
tették ki 2019 végén 10–18 éves diákok 
számára. A kísérleti program a vártnál 
is nagyobb népszerűségnek örvendett, 
ezért megkezdték a konkrét oktatást. 
A járványhelyzet miatt megszakadt a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 
támogatott projekt, de végül sikerült 
folytatni azt. Az udvarhelyi fi atalok 
interaktív előadásokon vehettek részt, 
szimulációs eszközökkel, biztonságos 
körülmények között tapasztalhatták 
meg a forgalom veszélyes helyzeteit. A 
népszerű képzést ősztől folytatnák.

 » KRÓNIKA

Lelkesedéssel fogadta a közönség 
tegnap a Madarasi Hargitán a sep-

siszentgyörgyi Evilági együttes kon-
certjét, amely a 2009-ben elhunyt Cseh 
Tamás énekes, zeneszerző, előadómű-
vész emlékét idézte fel, valamint a da-
lai szövegét író, idén 75 éves Bereményi 
Géza előtt tisztelgett. A Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont ál-
tal a Súgó pályán szervezett koncert a 
majdnem 25 évvel ezelőtti, szintén a 

Madarasi Hargitán megtartott Cseh Ta-
más-koncertet elevenítette fel. Az 1996. 
június 15-én szintén a Madarasi Hargi-
tán megszervezett nagy sikerű koncert 
dalait Orbán Ferenc (ének, gitár) és 
Gyergyai Szabolcs (basszusgitár, zon-
gora) adta elő Micsoda útjai címmel. 
A szervezők az eseménnyel a Liszt- és 
Kossuth-díjas, valamint Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztikeresztjével 
kitüntetett Cseh Tamásra, mintegy 
ezerkétszáz dal szerzőjére emlékeztek, 
aki idén lenne 78 éves.  

Felvonuló melegek közé hajtott

Életmentő tudás diákoknak

Népszerű volt a Cseh Tamás-emlékkoncert

 » Az esemény 
a majdnem 25 
évvel ezelőtti, 
szintén a Ma-
darasi Hargitán 
megtartott Cseh 
Tamás-koncertet 
elevenítette fel.

Az Evilági együttes tagjai tartottak Cseh Tamásra emlékező koncertet tegnap délután a Madarasi Hargitán 




