
#szórakoztatóipar  #éjszakai élet  #hírek
ki

ka
pc

so
ló

dá
s

2021.  JÚLIUS 27. ,  KEDD A K T U Á L I S 7

Kihasználni, amíg lehet
Mit hoz az ősz? A zenekarok és a klubtulajdonosok reménykednek

MOLNÁR RAJMOND

„Az újranyitás furcsán indult, hi-
szen fogalmunk sem volt, hogy mi-
re számíthatunk. Egyrészt csak éj-
félig lehettünk június elején nyitva, 
tehát eleve egy soha nem próbált, 
esti hét órás nyitással kezdtünk, 
illetve rengeteg feltételnek kellett 
megfelelni a vírushelyzet miatt. 
Bevásároltunk gyorstesztekből, 
mindent előkészítettünk, illetve a 
reklámanyagainkban elmondtuk, 
hogy mik a belépés feltételei: ne-
gatív teszt, oltás stb. Mindemellett 
egy magas belépőárral készültünk 
a nagy bummra... Csakhogy a ven-
dégek a sok feltételtől és az új hely-
zettől annyira megijedtek, hogy a 
nagy bumm elmaradt, alig jöttek 
el páran. Ebből gyorsan tanultunk, 
rá egy napra változtattunk a kom-

munikáción. A második buli 
óta a megengedett létszá-
mot már 11 óráig elérjük, 
és folyamatos telt házzal 
üzemelünk” – magyarázta 
az újranyitással kapcsolat-
ban Szécsi Zsolt, a székely-
udvarhelyi Alsó és Felső G 

szórakozóhelyek tulajdono-
sa. Szerinte az emberek ki voltak 
éhezve a közösségi élményekre. 
„Látszik a látogatóink arcán, visel-
kedésén a felszabadultság érzése, 
mámora. Teljesen más, soha nem 
tapasztalt dolgokat éltünk meg” – 
fogalmazott.

Nem könnyű az újranyitás 

Tudomásunk szerint egyébként 
Hargita megyében a székelyudvar-
helyi szórakozóhely egy a kevés kö-
zül, amely megpróbálkozott az új-
ranyitással, azóta pedig telt házas 
bulikat tartanak. Szécsi Zsolt ezzel 
kapcsolatban elmondta, egyrészt 
fontos leszögezni, hogy nem min-
denkinek éri meg nyitni ilyen felté-
telek mellett. „A nagyobb, egyetemi 
városokban, ahol a nyári szünidő 
miatt a fi atalság zöme nincs ott, 
eleve értelmetlen nyárra kinyitni. 
Erre jó példa Kolozsvár, ahol a nagy 
klubok közül eddig mindössze 
egy nyitott ki. A másik szempont a 
személyzet és a költségek kérdése. 
Ahol csak hétvégi  bulik vannak, 
hét közbeni működés nélkül (pl. 
étterem, kávézó), ott a személyzeti 
és működési költségek mellett nem 
biztos, hogy éjjel kettőig megéri 
kinyitni. Inkább megvárják a kö-
vetkezőt lazítást, amikor talán visz-
szaáll a hajnalig tartó nyitvatartás 
lehetősége” – mondta.

Eltérő igények

Hozzátette, más székelyföldi váro-
sokban eleve másabb a vendégek 
igénye, mint Székelyudvarhelyen, 
emiatt az egységek is másképp ren-
dezkedtek be. „Az általunk működ-
tetett szórakozóhely Gyergyóban 
eleve akkora kapacitású volt, hogy 
ilyen szabályok mellett értelmetlen 
beltérre szervezni bármit is, mert 
nem éri meg. A kisebb lokálok ese-
tében vannak, amelyek megszűntek 
vagy átalakultak a pandémia alatt, 
és jelenleg úgy néz ki, nem minden-
kinek éri meg ekkora felelősséggel 

újranyitni. Csíkszeredában mindig 
is erős volt a kulturális rendezvé-
nyek jelenléte. Úgy látom, a színház 
melletti téren szervezett rendezvé-
nyek nagyon népszerűek. Ugyan-
akkor más, kulturális eseményeket, 
koncerteket szervező lokálok, úgy 
néz ki, egyelőre kielégítik, pótolják 
az éjszakai klubélet hiányát” – vont 
párhuzamot. 

Nem tudni, mit hoz a jövő

Arról is szót ejtett, hogy az elmúlt 
másfél év akkora veszteségeket 
okozott a szektornak, hogy azt 
helyrehozni évekre van szükség. „A 
jelenlegi helyzet átmeneti, és nem 
tudjuk, mit hoz az ősz. Jelenleg éj-
szaka kettőig lehetünk nyitva, ami 
még mindig fele a vírus előtti nyit-
vatartásnak. Emellett folyamato-
san, napról napra változó szabályo-
kat kell betartani. A legfontosabb a 
nyitvatartási idő mellett a zárt tér-
ben tartózkodók száma. Az igazság 

az, hogy eddig a hatóságok részéről 
nagyon korrekt, emberi hozzáállást 
tapasztaltam, hisz tudjuk és tudják, 
hogy sem nekik, sem nekünk nem 
egyszerű ez a helyzet. Próbál min-
denki folyamatosan alkalmazkodni 
az épp aktuális szabályozásokhoz, 
és várjuk, hogy mit hoz a holnap” – 
zárta Szécsi. 

Hatalmas öröm

Gegő Andor (DJ Dewil) gyergyóre-
metei lemezlovas érdeklődésünkre 
úgy fogalmazott, július elejétől ér-
keztek felkérései – egyébként júni-

us közepétől enyhített a kormány 
az addig érvényben lévő korlátozó 
intézkedéseken –, azóta pedig már 
több rendezvényen is részt vett le-
mezlovasként. „Úgy látom, hogy 
mindenhol kiváló a hangulat, min-
denki alig várta, hogy kiereszthes-
se már a gőzt. A korlátozások miatt 
azonban egyelőre éjfél után nem 
sokkal be kell fejezni a bulit” – 
fogalmazott Gegő Andor. Hozzá-
fűzte, másfél év kihagyás után 
számára hatalmas öröm, hogy újra 
lemezjátszók mögé állhat, és remé-
li, hogy ősztől nem lesznek ismét 
korlátozások. 

Újra színpadon 

De nem csak az éjszakai élet, a 
koncertek szezonja is újraindult, 
amióta eltörölték a korlátozásokat. 
A gyergyószentmiklósi 4Street ze-
nekar érdeklődésünkre úgy fogal-
mazott, eléggé kritikus időszakon 
vannak túl. „Amikor elkezdődött 
ez az egész járványidőszak, naiv 

módon azt hittük, hogy pár hetet 
tart és utána minden a régi lesz. 
Elég gyorsan kiderült, hogy nincs 
esély erre, így a 2020-as tervek egy 
csapásra meg is semmisültek. Egy 
zenekar életében az a legfonto-
sabb cél, hogy emberek előtt, szín-
padon állhasson.

Tavaly ettől megfosztott a jár-
vány, így másfél évnyi otthon 
zenélgetés és tucatnyi online 
koncert után felemelő érzés újra 
emberek előtt, színpadon játsza-
ni” – fogalmazott Alin Nicuta, a 
zenekar frontembere. Elmondta, 
egyértelműen az látszik, hogy a 
jelenlegi helyzet jobban hasonlít 
a pandémiát megelőző időszak-
ra, mint a 2020-as évre. „Jelenleg 
egy átmeneti időszakban van a 
szakma, rengeteg dolog változott 
a korábbiakhoz képest szervezési 
és fogyasztói szinten. Minden-

képpen elmondható, hogy pozitív 
irányba haladunk ahhoz, hogy a 
jövőben is fenntartható legyen a 
jelenlegi állapot” – mondta.

A szervezőknek a legnehezebb 

Kérdésünkre, hogy mennyiben be-
folyásolja jelenleg a járványhely-
zet a fellépéseiket, közölte, előadói 
szinten annyira nem tapasztalható 
különösebb változás. „Ezek a vál-
tozások leginkább a szervezőket 
terhelik, ők azok, akik emberfelet-
ti munkát kell végezzenek ahhoz, 
hogy egy-egy rendezvény megva-
lósuljon. Ebből kifolyólag észreve-
hető, hogy lényegesen kevesebb 
koncert van, mint a korábbi évek-
ben, de ugyanakkor az is jól látszik, 
hogy a kevesebb rendezvény elle-
nére lényegesen nagyobb az érdek-
lődés. Mi jelenleg azon vagyunk, 
hogy kihozzuk magunkból a leg-
többet és a helyzethez igazodva a 
tőlünk telhető legjobbat nyújtsuk a 
közönségnek” – fogalmazott. 

A szórakozóhelyek éjszaka 
két óráig tarthatnak nyitva
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Szúnyogirtásra 
készülnek
A székelyudvarhelyi városi 
strandon és környékén, a 
terelőúti vasúti sínek mentén 
lévő vizesároknál, a Berde 
Mózes utcában, a sétaté-
ren, a Tomcsa-negyedben a 
Küküllő- parton, a Megálló 
utca szomszédságában lévő 
vizesároknál, az Árpád-patak 
mentén, a Bethlen-negyedi 
parkban és a Csereháton is 
szúnyogirtást terveznek ma 
este kilenc órától – közli Szé-
kelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala. Arra kérik a lakókat, 
hogy az említett időszakban 
lehetőleg kerüljék el az érin-
tett helyszíneket.

Jubiláló házaspárok
Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala arra kéri az idén 
ezüst-, arany- vagy gyé-
mántlakodalmukat ünneplő 
házaspárokat, hogy jelezzék 
ezt munkatársaiknak augusz-
tus 10-éig a 0266-218145-ös 
telefonszámon.

Tavaly elmaradt, 
idén megtartják 
A tavalyi kimaradás után 
idén július 30. és augusztus 
1. között rendezik meg a Se-
gesvári Középkori Fesztivált, 
ahol lovagok és dámák, udvari 
bohócok, mutatványosok, 
előadóművészek, zenészek, 
kézművesek mutatkoznak be. 
Ahogy Ioana Popa, a polgár-
mester tanácsadója a sajtónak 
nyilatkozta, a polgármesteri 
hivatal és az önkormányzat ál-
tal szervezett, 27. kiadásához 
érkezett fesztivál középkort 
idéző színes felvonulás-
sal, koncerttel és színházi 
bemutatóval kezdődik. Bár a 
hivatalos program még nem 
elérhető, és a járvány miatt 
a szervezők óvatosabban is 
állították össze a tervet, azt 
ígérik, hogy a színes progra-
mokért érdemes lesz Seges-
várra látogatni. Akárcsak 
az előző években, idén is a 
középkori ünnepi hangulatot 
szeretnék visszahozni három 
napra a várba. 

Táborozás Bedében
A Solidaris Egyesület 13. 
alkalommal szervez a Maros 
megyei Bedében ingyenes 
gyermektábort olyan kisis-
kolások számára, akiknek 
a nyári vakációban nincs sem-
milyen táborozási lehetősé-
gük. Olyan 6 és 14 év közötti 
gyermekek jelentkezését 
várják, akik Marosvásárhe-
lyen élnek és szívesen részt 
vennének egy életre szóló 
vidám együttlétben. Jelent-
kezési határidő: július 31., 
péntek, 20 óra. Jelentkezés és 
részletes információk a 0741-

555555-ös telefonszámon.

• RÖVIDEN 

• Több mint egy hónapja már, hogy a koronavírus-járvány enyhülése után újra-
indulhatott az éjszakai élet: Székelyföld-szerte több szórakozóhely is kinyitott, 
illetve a lemezlovasok és zenészek sem maradnak már munka nélkül. Egyértelműen 
látszik, hogy az embereknek nagyon hiányzott a zenés rendezvényeken való rész-
vétel, viszont hogy mit hoz az ősz, arra nincs biztos válasz.




