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Régi kedvencek és újonnan 
érkező zenekarok is fellép-
nek augusztus 12–14. között 
a festői szépségű Torockón 
szervezett Double Rise Fesz-
tiválon. A Székelykő lábánál 
koncertezik idén a korábbi 
években nagy népszerűségnek 
örvendő Péterfy Bori & Love 
Band, a Bohemian Betyars 
és a Parno Graszt, a „napfel-
kelők” a fesztiválon először 
fellépő LUNDA magyarországi 
punk-rock zenekar dalaira is 
bulizhatnak.

 » BÁLINT ESZTER

N agy visszatérők, mint a Péterfy 
Bori & Love Band, a 2019-es 
fesztiválhimnuszt jegyző Bo-

hemian Betyars és a Parno Graszt 
koncertjeire is bulizhatnak a részt-
vevők a festői szépségű Torockón 
augusztus 12–14. között a Double 
Rise fesztiválon. A Székelykő lábánál 
először lép színpadra a pop kötődé-
sű, folk-, indie-, rockelemeket ötvöző 
magyarországi LUNDA zenekar – 
jelentették be tegnap a szervezők. 
Mint a fesztivál sajtóirodája által 
lapunkhoz eljuttatott közlemény-
ben fogalmaznak, az összművésze-
ti fesztivál  idén is ötvözi a pop, a 
rock, a folk, az elektronikus és a 
népzene egyvelegét, de felvonultat 
számos kulturális eseményt is. Az 
5. Double Rise a kezdetekhez kí-
ván visszatérni, zenei felhozatala 
a már visszatérő előadókra össz-
pontosít, újra felcsendülnek To-
rockón sepsiszentgyörgyi sZempöl 
zenekar dallamai, itt koncertezik a 

punk-rockot játszó magyarországi 
Szupermen zenekar is. A korábbi 
évekhez hasonlóan a folkudvar 
idén is a faluban kap helyet lenyű-
göző „székelyköves” színpadkép-
pel. A hagyományoknak megfe-
lelően a folkudvar házigazdája a 
kolozsvári Tokos Zenekar lesz, így 
az idén tízéves banda vezetésével 
lehet majd naponta kétszer „hajna-
lizni”. A koncertélmények csupán 
egy részét fedik le a Double Rise 
Fesztivál kínálatának, idén is nagy 
hangsúlyt kapnak a zenei kínálatot 
kiegészítő művészetek: színházi és 
irodalmi események, kiállítások és 

A BELÉPŐK FELE MÁR ELKELT, ÚJ ZENEKAROK IS ÉRKEZNEK A TOROCKÓI ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁLRA 

Visszatérő fellépők a Double Rise-on

A legutóbbi Double Rise himnuszát jegyző Bohemian Betyars dalai is felcsendülnek a Székelykő lábánál

Mondák révén erősítik a magyar identitást a Rákóczi Szövetség bajai táborában
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sportesemények is szerepelnek a 
programban. Mint korábban lapunk 
is megírta, a fesztivált a járvány-
ügyi szabályozásoknak megfele-
lően szervezik, csak a koronavírus 
ellen beoltott személyek vehetnek 
részt, jegyek korlátozott számban 
kaphatók, naponta  maximum 
5000 embert engednek be a ren-
dezvényre. A szervezők tegnapi 
közlése szerint a belépők több 
mint fele elkelt. Részletek a továb-
bi fellépőkről, a kísérőprogramok-
ról, a jegyvásárlásról a fesztivál 
honlapján, illetve Facebook-olda-
lán találhatóak. 

 » „A koncertél-
mények csupán 
egy részét fedik 
le a Double Rise 
fesztivál kínálatá-
nak, idén is nagy 
hangsúlyt kapnak 
a zenei kínálatot 
kiegészítő  művé-
szetek.”

A magyar identitást erősítő tematikával zajlanak a Rákóczi Szövetség táborai
 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

E rdélyi gyerekeket is várnak a Rá-
kóczi Szövetség táboraiba idén 

nyáron, a szervezet 16 nyári tema-
tikus táborába ötezer diák és tanár 
érkezik a Kárpát-medencéből. A fi a-
talok számára szervezett táborok a 
magyar identitást megerősítő tema-
tikával zajlanak több magyarországi 
helyszínen. „A magyarságtudat ki-
alakulása nemcsak a származáson 
múlik, hanem a kulturális nevelésen, 
a használt nyelven, de legfőképpen 
az identitáson” – idézte az MTI Potá-
pi Árpád Jánost, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitká-
rát, aki jelen volt a bajai tábor meg-
nyitóján. A Szeged melletti városban 
huszadik alkalommal rendeztek 
találkozót a szórványból érkezett 
gyerekeknek, ezúttal a magyar mon-
dák kerültek középpontba, az őstör-
ténettől egészen II. Rákóczi Ferenc 
koráig. Mint az államtitkár kifejtette, 
a táborok fontos hozadéka, hogy a 
résztvevők új élményekkel, ismere-
tekkel gazdagodnak. Továbbá évről 
évre cél, hogy a fi atalok megismer-

jék egymást, és olyan kapcsolatokat 
alakítsanak ki, amelyek a későbbi-
ekben is meghatározóak lehetnek 

– mondta el Maruzsa Zoltán, az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának 
köznevelésért felelős államtitkára, a 

bajai tábor szervezője. Felidézte, az 
első találkozót még akkor tartották 
meg, amikor a Rákóczi Szövetség lét-
rehozta a Kárpát-medencében azt a 
helyi szervezet- és programhálózatot, 
amely a Felvidék, Kárpátalja, Erdély 
és a Délvidék irányába is megnyitotta 
tevékenységét. A táborok programjai 
a határokon átívelő közös gondolko-
dást segítik elő, ugyanis fontos, hogy 
a közös kultúra megjelenjen és meg 
tudjon erősödni a szórványtelepülé-
seken élők körében is – tette hozzá 
Maruzsa Zoltán.

A találkozóknak a sátoraljaújhe-
lyi Rákóczi Tábor és Rendezvény-
központ biztosít helyszínt, továb-
bá a bajai anyanyelvi tábor mellett 
Székesfehérváron színjátszó, Or-
fűn, Nyékládházán pedig vitorlás-
táborok várják a fiatalokat.

 A szövetség minden korosztályra 
gondol, hiszen az általános iskolás 
és középiskolás gyerekek mellett 
augusztus utolsó hetében a főisko-
lások és egyetemisták találkoznak, 
hogy a fiatalokat érintő kérdésekről 
közösen gondolkodhassanak – kö-
zölték a szervezők.

Szeben lekörözte 
Párizst

Párizst, Bécst, Kefalóniát, a Ka-
nári-szigeteket és Tahitit előzte 

meg Nagyszeben az Európa legjobb 
turisztikai desztinációi címért zajló 
versenyben. A 20-as ranglistán az 
egykori szász város az előkelő 5. 
helyet foglalja el. A Europe’s Best 
Destinations utazási oldal által 
összeállított rangsort a portugáliai 
Braga vezeti idén, a 190 ország több 
ezer felhasználójának szavazata 
alapján létrejött „kívánságlista” 
második helyén Róma szerepel. 
Az „örök várost” a horvátországi 
Cavtat település követi a dobogó 
harmadik fokán, majd egy újabb 
itáliai látványosság, Firenze 
következik a sorban. Az 5. helyre 
meglepő módon Nagyszeben került 
fel. Az utazási honlapon található 
leírás szerint az egykori szász város 
a „híres és gyönyörű történelmi 
régió, Erdély szívében található”, 
értékes épített és kulturális öröksé-
ge miatt ajánlják. Az utazási portál 
szerint az európai kultúrában 
gyökerező romániai város ezeket 
az értékeket harmonikusan ötvözi 
a modern élettel. A gasztronómia 
szerelmeseinek szintén ajánlják, rá-
mutatva, hogy az egyetlen romániai 
város, amely 3 Michelin-csillaggal 
büszkélkedhet, és Európa egyko-
ri kulturális fővárosaként az év 
bármelyik szakában meglátogatha-
tó. A turistacélpontok rangsorában 
szerepel még Montenegró leglátvá-
nyosabb tengerparti városa, Kotor, 
a szlovéniai Soca folyó völgye, a 
németországi Tübingen városa és a 
franciaországi Dordogne folyó völ-
gye, illetve a dél-olaszországi Capri 
szigete. Az európai városok közül 
a Belgium fl amand régiójában ta-
lálható Gentet ajánlják látogatásra, 
de Törökország Kappadókia nevű 
régióját és a tengerparti mészkőhe-
gyeiről híres spanyol Calp (Calpe) 
települést is. A húszas listát az oszt-
rák főváros, Bécs, a nagy-britanniai 
Cornwall és a norvégiai Lofoten-szi-
getek zárják. (Pap Melinda)




