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Kinyitottak a szórakozóhelyek, 
újból lehetőség van koncerteket 
tartani Erdély-szerte a nyár eleji 
korlátozások enyhítését köve-
tően. A másfél éves kihagyás a 
szórakoztatóipart is megviselte,  
sok bulizóhely bezárt, a zeneka-
rok online térbe kényszerültek. 
Az újranyitás tapasztalatairól, a 
megváltozott szórakozási lehe-
tőségekről kérdeztük a szektor 
több képviselőjét. Érdeklődé-
sünkre elmondták, noha nagy 
öröm számukra, hogy újra élő-
ben találkozhatnak a közönsé-
gükkel, átmenetként tekintenek 
a mostani időszakra.

 » MOLNÁR RAJMOND

K oncertek, bulik, fesztiválok vár-
ják a közönséget Erdély-szerte 
a nyáron. Kinyitottak a bulizó-

helyek, lehetőség van koncerteket 
tartani a nyár eleji korlátozásokat 
követően, így a Székelyföldön is több 
szórakozóhelyen várják a bulizni vá-
gyókat, lemezlovasok és zenészek 
élőben találkozhatnak rajongóikkal. 
A szórakoztatóipar  képviselőivel 
jártuk körül a koronavírus-járvány 
okozta a másfél éves kihagyás utáni   
újraindulás tapasztalatait, a közön-
ség megváltozott igényeit.  A megkér-
dezettek elmondták,  az embereknek 
nagyon hiányzott, hogy élőben részt 
vegyenek zenés rendezvényeken, 
viszont minden szereplő számára 
kérdés, hogy mi várható az őszi idő-
szakban, ha módosulnak a járvány-
mutatók.

Szabadság, bulizás öröme,
közösségi élmények
„Az újranyitás furcsán indult, hi-
szen fogalmunk sem volt, hogy mire 
számítsunk. Rengeteg feltételnek 
kellett megfelelni a vírushelyzet mi-
att. Kezdetben csak éjfélig lehettünk 
nyitva, ezért ez idáig nem próbált, 
esti hétórai nyitással kezdtünk. Bevá-
sároltunk gyorstesztekből, mindent 

előkészítettünk, illetve a reklámanya-
gainkban elmondtuk, hogy melyek a 
belépés feltételei: negatív teszt, oltás 
stb. Ezenkívül egy magas belépőár-
ral készültünk a nagy visszatérésre 
– mondta el megkeresésünkre Szé-
csi Zsolt, a székelyudvarhelyi Alsó és 
Felső G szórakozóhelyek tulajdonosa. 
Hozzátette, a tervük meghiúsulni lát-
szott, mivel a vendégek a sok feltétel-
től és az új helyzettől ódzkodtak, és 
inkább otthon maradtak. A helyzetet 
gyorsan átlátták, és változtattak a 
kommunikáción: hirdetéseikben már 
nem a megszorításokra összponto-
sítottak, hanem szabadságot, a bu-
lizás örömét közvetítették. A váltás 
eredményes volt, a második buli óta 
folyamatosan telt házzal üzemelnek 
– jegyezte meg Szécsi. Hozzátette, a 
másfél év bezártság megmutatkozik 
az emberek bulizási szokásaiban, 
közösségi élményekre vágynak. „Lát-
szik az emberek arcán, viselkedésén 
a felszabadultság érzése, mámora. 
Teljesen más, soha nem tapasztalt 
dolgokat éltünk meg. Furcsa, szokat-
lan érzés ez még nekünk is” – fogal-
mazott.

Településenként 
változó igények
A szórakozóhelyek tulajdonosa arról 
is beszélt, hogy az újranyitás nem 

minden lokál számára volt járható út, 
főleg nyári időszakban. „A nagyobb 
egyetemista városokban, ahol nyári 
szünidőben a fi atalság zöme nincs 
ott, értelmetlen nyárra kinyitni. Erre 
jó példa Kolozsvár, ahol a nagy klu-
bok közül csak egy működik – hívta 
fel a fi gyelmet Szécsi. Hozzátette, 
azokon a helyeken, ahol nincs kávé-
zó vagy étterem, csak hétvégi bulikat 
tartanak, a személyzeti költségek ma-
gasak, nem éri meg egyetlen tulajdo-
nosnak sem néhány órát üzemeltetni 
egy bulizóhelyet. Inkább megvárják a 
következőt lazítást, amikor talán visz-
szaáll a hajnalig tartó nyitvatartás-le-
hetőség – jegyezte meg.

Székelyföld különböző városaiban 
eltérő a vendégek, a bulizó közön-
ség igénye, ezért a szórakoztatóipari 
egységek is különféleképpen ren-
dezkedtek be: vannak olyan lokálok, 
amelyek megszűntek vagy átalakul-
tak a pandémia alatt, és a jelenle-
gi járványügyi megszorítások sem 
teszik lehetővé, hogy újranyissanak 
– mondta el Szécsi. „Az általunk mű-
ködtetett szórakozóhely Gyergyóban 
eleve akkora kapacitású, hogy beltér-
re nem éri meg szervezni eseménye-
ket. Csíkszeredában erős a kulturális 
rendezvények jelenléte, a színház 
melletti téren szervezett programok 
nagy népszerűségnek örvendenek. 

A SZÓRAKOZÓHELYEK A KÖZÖNSÉGÜK IGÉNYEIHEZ IGAZODVA SZERVEZNEK ZENÉS RENDEZVÉNYEKET TÖBB SZÉKELYFÖLDI VÁROSBAN

„Visszakapott szabadság” bulikban, koncerteken

Közösségi élményt nyújtanak a zenés rendezvények a korlátozások ellenére
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Egyelőre az látható, hogy kulturá-
lis eseményeket, koncerteket szer-
vező lokálok kielégítik, pótolják az 
éjszakai klubélet hiányát” – vont 
párhuzamot a szórakozóhelyek tu-
lajdonosa.

Szécsi  kitért arra, hogy az elmúlt 
másfél év bezártság akkora veszte-
ségeket okozott a szektornak, hogy 
évekre van szükség azt helyrehozni. 
„A jelenlegi helyzet átmeneti, és 
nem tudjuk, mit hoz az ősz. Most 
éjszaka kettőig lehetünk nyitva, 
ami még mindig fele a vírus előtti 
nyitvatartásnak. Ezenkívül napról 
napra változó szabályokat kell be-
tartani, amelyeket sok esetben kép-
telenség gyakorlatba ültetni – tette 
hozzá Szécsi. 

Kevesebb fellépés, 
nagyobb érdeklődés
A szórakoztatóipar más szereplői 
is üdvözölték az újranyitást. Gegő 
Andor (DJ Dewil) gyergyóremetei 
lemezlovas megkeresésünkre el-
mondta, július elejétől folyamato-
san kap felkéréseket. Megjegyezte, 
másfél év kihagyás után számára 
hatalmas öröm, hogy újra lemez-
játszók mögé állhat, és reméli, hogy 
mielőbb visszaáll az élet a régi ke-
rékvágásba. A koncertszezon is 
újraindult, a gyergyószentmiklósi 
4Street zenekar is fellépéseken ta-
lálkozhat rajongóival. „Egy zenekar 
életében az a legfontosabb cél, hogy 
emberek előtt, színpadon állhas-
son. Tavaly erre nem volt lehetőség, 
így másfél évnyi otthon zenélgetés 
és tucatnyi online koncert után fele-
melő érzés újra emberek előtt, szín-
padon játszani” – fogalmazott Alin 
Nicuță, a zenekar frontembere. Hoz-
zátette, meglátása szerint átmeneti 
időszak a mostani a szakma szá-
mára, a járványhelyzet leginkább 
a szervezőket terheli, hatalmas 
munkát végeznek,  hogy a korláto-
zások ellenére egy-egy rendezvény 
megvalósuljon. Ebből kifolyólag 
lényegesen kevesebb koncert van, 
mint a korábbi években, de jól lát-
szik, hogy a kevesebb rendezvény 
ellenére lényegesen nagyobb a kö-
zönség érdeklődése – jegyezte meg 
a 4Street zenekar vezetője.

 » „Látszik az 
emberek arcán, 
viselkedésén a 
felszabadult-
ság érzése, 
mámora. Telje-
sen más, soha 
nem tapasztalt 
dolgokat éltünk 
meg. Furcsa, 
szokatlan érzés 
ez még nekünk 
is” – fogalmazott 
Szécsi Zsolt.

Látványos lézershow-val kísért kon-
certen vehettek részt azok, akik a 

Petőfi  zenei díjas, magyarországi Fol-
low the Flow fellépésére voltak kíván-
csiak a hétvégén. A 2016-ban alapított 
háromtagú együttes a Tiltott Csíki Sör 
Manufaktúra által szervezett Tiltott 
feszt keretében lépett színpadra Csík-
szentdomokoson. A koncertre legna-
gyobb számban a fi atalok lá togattak 
el, akik végigtombolták a fellépést, 
együtt énekelve a slágereket a zene-
karral. Nem tudja senki című dalukat, 
amelynek köszönhetően berobbantak 
öt évvel ezelőtt a köztudatba, a visz-
szatapsolást követően adták elő. Noha 
ez a koncert valamivel rövidebb volt, 
mint a fesztiválsorozat korábbi fellé-
pései, a remek hangulat, a show-ele-

mek igazi koncertélményt nyújtottak. 
Mint arról már beszámoltuk, a Tiltott 
Fesztivál koncertsorozata keretében 
korábban már fellépett, a Kossuth-dí-
jas Ákos, a magyar könnyűzenei élet 
meghatározó alakja, a felvidéki Rúzsa 
Magdi, továbbá a magyarországi Intim 
Torna Illegál, és a Halott Pénz formá-
ció dallamaira is több százan buliz-
hattak az elmúlt hetekben. A Tiltott 
Fesztivált a járványügyi szabályozások 
betartásával szervezik, a koncerteken 
csak oltási igazolással, negatív PCR-
teszt eredményével vagy antitestteszt 
felmutatásával lehet részt venni. A 
fesztiválsorozat következő állomásán, 
július 31-én a magyarországi Kowalsky 
meg a Vega lép színpadra Csíkszentsi-
monban. (Iszlai Katalin)

Látványelemek a Follow the Flow fellépésén Csíkszentsimonban

Fergeteges koncertélményben volt része a közönségnek a Follow the Flow fellépésén




