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• A Republic együttes 
koncertjével folytató-
dik szombaton a Tiltott 
Csíki Sör Manufaktúra 
által szervezett Tiltott 
Fesztivál Csíkszentsi-
monban. A járványügyi 
szabályok újabb lazí-
tásának köszönhetően 
ezúttal már többen 
látogathatnak el a ren-
dezvényre, a védettsé-
get viszont továbbra is 
igazolni kell.

ISZLAI KATALIN

J únius elején Rúzsa Magdi és a 
Halott Pénz zenekar koncertje-
ivel rajtolt el a Tiltott Csíki Sör 

Manufaktúra által szervezett Til-
tott Fesztivál, júliustól pedig újabb 
neves előadók lépnek színpadra 
Csíkszentsimonban. A nyári rendez-
vénysorozat szombaton a Republic 
együttes koncertjével folytatódik – 
tudtuk meg Tófalvi Margit közkap-
csolati felelőstől.

Igazolni kell a védettséget

A részletekkel kapcsolatosan el-
mondta, a fő szervezési tényezők 

változatlanok maradnak, tehát ez-
úttal is délután négy órakor lesz 
a kapunyitás, és este nyolc órától 
kezdődik a koncert, a kettő között 
pedig gyárlátogatásra is lehető-
séget biztosítanak. A járványügyi 
előírásoknak megfelelően minden 
16 éven felüli résztvevőnek bizo-
nyítania kell valamilyen formában 
a védettségét. Ezt az oltási igazol-

vány felmutatásával, 72 óránál nem 
régebbi negatív PCR-teszttel vagy 
24 óránál nem régebbi antitest-
teszttel tudják megtenni. Ezúttal 
is végeznek gyorsteszteket a hely-
színen, így az érdeklődők igazoló 
dokumentumok nélkül is elindul-
hatnak a koncertekre, a bejáratnál 
ugyanis lehetőség lesz a díjmentes 
tesztelésre. Fontos tudni azt is, 

hogy a kiskorúak csak szülő vagy 
gondviselő társaságában léphetnek 
be a rendezvényre.

Több személy, olcsóbb belépő

Tófalvi Margit emellett újdonságokról 
is beszámolt. Az étkezési lehetősége-
ket kibővítették: míg korábban csak 
kolbász szerepelt a menüben, július-

tól több hagyományos és vegetáriá-
nus fogás közül választhatnak az ér-
deklődők. Fontos változás az is, hogy 
míg korábban csak ezer személyt fo-
gadhattak, egy friss kormánydöntés 
értelmében július elsejétől már 2500 
személy részvételével lehet kulturális 
vagy szórakoztató rendezvényeket 
tartani. A megnövekedett létszámnak 
köszönhetően a jegyek árán is mó-
dosítani tudtak. A koncertre 75 lejbe 
kerül a belépő, a 6 és 14 év közöttiek 
számára 40 lej, hat év alatt pe-
dig díjmentes. A jegyek meg-
vásárolhatók belépés előtt a 
fesztivál helyszínén vagy elő-
vételben online az eventim.ro 
oldalon, személyesen pedig a 
Tiltott Csíki Sörözőkben, illetve 
a Tiltott Csíki Sör Manufaktúra aján-
dékboltjában.

A hónap folyamán a szombatin 
kívül még számos koncertet tarta-
nak minden hétvégén. Július 9-én 
az Intim Torna Illegál lép színpadra, 
10-én a Honeybeast, 17-én Ákos, 23-
án a Tankcsapda, 24-én a Follow the 
Flow, 31-én pedig a Kowalsky meg a 
Vega. Emellett két alkalommal, 18 
órától előkoncertekre is számíthat-
nak az érdeklődők: a Honeybeast 
előtt a marosvásárhelyi Titán zene-
kart, a Follow the Flow előtt pedig 
Szőcs Renátát láthatja a közönség 
Csíkszentsimonban.

Július összes hétvégéjén koncertekre várják 
a kikapcsolódni vágyókat a Tiltott Csíki Sör 
Manufaktúra udvarán
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KORPOS ATTILA

A programsorozatot beharangozó 
sajtótájékoztatón András Mi-

hály, a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes vezetője a pénteki Székely 

Népviselet Napjára tért ki. A 
2017-ben általuk elindított és 
azóta rendszeresen megtar-
tott hagyományőrző napon 
arra kérnek minden határon 
innen és határon túl élő 
hagyományőrzőt, hogy ölt-
se magára a székely ruhát. 
„Jelezzük ezzel a gesztus-

sal, hogy egy közösséghez 
tartozunk. Ebben a viseletben men-
jünk munkába, bevásárolni, mu-
tassuk meg, hogy büszkék vagyunk 
hovatartozásunkra. Készítsenek 

fényképet, és küldjék el az együttes 
Facebook-oldalára” – biztatott a mű-
vészeti vezető. 

Ezer Székely Leány Napja

Szombaton a csíksomlyói nyeregben 
a Hármashalom-oltárnál kerül sor 
az Ezer Székely Leány Napjára. Bár a 
résztvevők száma nem lesz korlátoz-
va, a szervezőknek – a tavalyi, kor-
látozásokkal megtartott eseményhez 
hasonlóan – szem előtt kellett tarta-
niuk az érvényben lévő szabályokat. 
Idén is – sorozatban harmadik éve – 
az ünnepség tiszteletbeli házigazdája 
Csíkpálfalva község lesz, Csíkdelne 
település révén. A 11 órakor kezdő-
dő eseményen előbb a köszöntők, 
beszédek hangzanak el, majd ezt 
követi a szentmise, amelyet újfent a 
település plébánosa és ifj úsági főlel-

késze, Csíki Szabolcs fog celebrálni. 
A korlátozások miatt elmarad a kü-
lönböző tájegységek táncbemutatója 
a helyszínen, ellenben a népviseletbe 
öltözötteket megörökítő közös fotó 
készítésének hagyományát megtart-
ják, továbbá néhány műkedvelő nép-
tánccsoport fellépésére is sor kerül 
a csobotfalvi plébánia udvarán 15 
órától. „A találkozó előestéjén, a ha-
gyományokat megtartva, pénteken 17 
órától Csíkcsomortánban a Kárpátok 
őre emlékműnél a pozsonyi csatáról 
fogunk megemlékezni” – egészítet-
te ki Ferencz Csaba, Csíkpálfalva 
község polgármestere. A szervezők 
nyomatékosítják a személyautók mel-
lőzését a hegynyeregben. Az esemé-
nyen közreműködő Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes Facebook-ol-
dalán élőben lehet majd követni a 
történéseket.

Díjkiosztó és párlatkóstolás

Korodi Attila csíkszeredai polgármes-
ter ismertette a csütörtöktől szomba-
tig tartó, a város központi parkjában 
megrendezendő Párlat- és Pálinka-
vásár programját. „Az a rangos ese-
mény, amely eddig szakmai körökben 
zajlott, most a nagyközönség előtt is 
megnyílik. Vásárral egybekötött fesz-
tiválos hangulatot szeretnénk terem-
teni a parkban” – tudatta. Ez alkalom-
mal kerül sor az Ákovita Nemzetközi 

Párlat- és Pálinkaverseny díjkiosztó 
ünnepségére, ahol 223 benevező 1082 
pálinka- és párlatmintával szállt ver-
senybe Romániából, Magyarország-
ról, Szerbiából, Szlovákiából és Izra-
elből. A minták közül 315 bronz, 394 
ezüst és 209 arany minősítésben fog 
részesülni. A pálinkák mellett sajt- 
és péktermékek kóstolására lesz 
lehetőség a vásáron, szakmai előa-
dások lesznek a pálinkakészítésről, 
csütörtökön és pénteken pedig esti 
koncertekre is sor fog kerülni. 

A székely népviseleten és a pálinkán lesz a hangsúly

Ferencz Csaba, Korodi Attila és András 
Mihály ismertették a következő napok 
csíkszeredai vonatkozású programjait
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• Összekapcsolt eseménysorozatot rendeznek a követke-
ző napokban Csíkszeredában. Pénteken a Székely Nép-
viselet Napját, szombaton az Ezer Székely Leány Napját 
tartják, ugyanakkor díjazzák a nemzetközi pálinkaverseny 
résztvevőit a pálinkavásár keretén belül.

Folytatódik a fesztiválsorozat
Szombaton a Republic együttes lép színpadra Csíkszentsimonban




