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Elektronikus zenétől hangos 
mától vasárnapig Kolozsvár bel-
városa. A hatodik alkalommal 
megszervezett Untold fesztivál 
több tízezer résztvevőt vonz 
a kincses városba, ez sokakat 
aggaszt a koronavírus-járvány 
terjedése miatt. Tasnádi István 
Szilárd Kolozs megyei prefektus 
lapunknak elmondta, a szer-
vezők arra törekednek, hogy 
biztonságos legyen a neves fellé-
pőket felvonultató rendezvény.

 » DEÁK SZIDÓNIA

K ezdődik a több mint száz or-
szágból napi hetvenezer részt-
vevőt Kolozsvárra vonzó Un-

told elektronikus zenei fesztivál, a 
mától vasárnapig tartó, a belváros-
ban szervezett gigabuli a zajszennye-
zés, a gépkocsiforgalom korlátozása 
miatt is megosztja a közvéleményt. 
„Van, aki várja, van, aki nem várja 
a fesztivált, én megértem mind a két 
szempontot. A szervezők azt ígérték, 
utolsó generációs felszereléssel csök-
kentik a zajszennyezést a Kolozsvár 
Aréna körül szervezett eseményen” 
– mondta el megkeresésünkre Tas-
nádi István Szilárd, Kolozs megye 
RMDSZ-es prefektusa. Az immár ha-
todízben tartandó, tavaly a pandémia 
miatt törölt Untoldon az elektronikus 
zene külföldi nagyágyúi, visszatérő 
és a fesztiválon első ízben részt vevő 
előadók produkciói, számtalan kísé-
rőprogram, a fantasy világát idéző 
látványelemek várják a műfaj szerel-
meseit. A fesztivált az év legjelentő-
sebb európai zenei rendezvényének 
tekintik a szervezők. Edy Chereji, a 
szervező csapat kommunikációs ve-
zetője a sajtónak elmondta, a koro-
navírus-járvány miatt Európa több 
jelentős elektronikus zenei fesztivál-
ját nem szervezték meg 2021-ben, így 
a kolozsvári esemény gyűjti össze a 
legnevesebb előadókat.

Szigorúan betartatják 
a járványügyi előírásokat
A rendezvény idei kiadására ráve-
tül a koronavírus-járvány árnyéka, 

többen aggályosnak tartják, hogy az 
élénkülő negyedik hullám elején el-
lepi a várost a nagy tömeg, ez pedig 
az esetszámok növekedéséhez ve-
zethet. A szervezők és a hatóságok 
azonban nem tartanak a járvány 
berobbanásától, mint közölték, a 
fesztivált a járványügyi előírások-
nak megfelelően szervezik. Tasnádi 
István Szilárd lapunknak elmondta, 
létezik egy jogi keret, ami megszab-
ja, milyen körülmények között ren-
dezhetőek kulturális események, 
e szerint azokon a településeken, 
ahol a fertőzöttségi arány 2 ezrelék 
alatti,  75 ezer résztvevővel lehet 
fesztivált szervezni szabadtéren a 
hatályos járványügyi szabályok be-
tartásával. A fesztiválra azok lép-
hetnek be, akik az egységes európai 
védettségi igazolvánnyal rendelkez-
nek. A résztvevők más-más színű 
karszalagot kapnak aszerint, hogy 
be vannak-e oltva, vagy átestek a 
betegségen. Az esemény honlap-
ján azoknak a laboratóriumoknak 
a listáját is közölték, amelyekben 
elvégezhető a koronavírusteszt, 
melynek negatív eredménye szintén 
lehetővé teszi a részvételt. A feszti-

válozóknak a belépéskor kötelező 
maszkot viselni, gyakran fi gyelmez-
tetni fognak a maszkviselési kötele-
zettségre, de végül is mindenkinek 
a saját felelőssége lesz, hogy elta-
karja-e a száját és az orrát a koncer-
tek alatt. Az esemény idején több 
mint 1600 rendőr, csendőr, tűzoltó 
és biztonsági őr vigyáz a résztvevők 
biztonságára. A rendőrség nulla to-
leranciát ígért a kábítószer-fogyasz-
tásra és -forgalmazásra – közölték a 
szervezők.

Prefektus: „az esetszámok 
így is, úgy is emelkedni fognak”
Tasnádit arról is megkérdeztük, 
aggályosnak tartja-e, hogy a nagy 
tömeg jelenléte miatt esetleg ugrás-
szerűen megnövekszik a fertőzések 
száma Kolozsváron. „Mivel benne 
vagyunk a negyedik hullámban, az 
esetszámok így is, úgy is emelkedni 
fognak. Körülbelül egy-két hét múl-
va látszik majd, hogy a fertőzöttek 
számának megugrása az Untold mi-
att következett-e be, vagy a hullám 
természetes növekedése” – fejtette 
ki a prefektus. Tasnádi egyébként 
cáfolta lapunknak azokat a sajtó-

MEGOSZTJA A KOLOZSVÁRI KÖZVÉLEMÉNYT A HATODÍZBEN TARTANDÓ ELEKTRONIKUS ZENEI FESZTIVÁL 

Egyesek alig várják, mások utálják az Untoldot

Hosszú sorok kígyóztak tegnap, hogy a fesztiválozók átvegyék az Untoldra szóló belépőket 
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ban megjelent híreket, miszerint 
ő azt állította volna, hogy az Un-
told a legbiztonságosabb rendez-
vény Romániában. Mint ponto-
sított, ő ehelyett azt nyilatkozta: 
a szervezők azt szeretnék, ha az 
Untold lenne a legbiztonságosabb 
fesztivál. Bár a kolozsváriak egy 
része azt tartja szem előtt, hogy 
a külföldieket is a városba vonzó 
fesztiválnak megvannak a pozitív 
hozadékai, hiszen fellendíti a ven-
déglátó és szórakoztató ipart, má-
sok ellenzik a hangos zenei ese-
mény megtartását a belvárosban. 
Sokakat zavar a koncertek hange-
reje, az esemény miatt elrendelt 
forgalomkorlátozások, és az, hogy 
a Sétatéren a tömeg letapossa a 
füvet, így sokáig nem használható 
a zöldövezet. A számos kellemet-
lenség miatt az Untold idejére so-
kan „elmenekülnek” a városból, 
vagy erre az időszakra időzítik 
nyaralásukat. Az elmúlt években 
a városlakók petíciót is indítottak, 
melyben a fesztiválnak a város 
peremére való költöztetését több 
ezren kérik a polgármesteri hiva-
taltól.

Neves külföldi előadók, 
borsos árak
A gigarendezvény népszerűsé-
ge évről évre töretlen, a 60 eurós 
napi- és 160 eurós hetijegyek el-
lenére minden korosztályt vonz 
az Untold birodalma. Mint arról 
korábban írtunk, a fesztivál óri-
ási felhajtóerővel hat a kolozs-
vári ingatlanpiacra is, az Untold 
idejére csillagászati áron lehet 
szálláshelyet találni: a fesztivál 
előtti napokban a belvárosban 
éjszakánként 750 lejért, a köz-
ponttól távolabbi tömbháznegye-
dekben 450 lejért kínál szállást az 
Airbnb szállásközvetítő portál. Az 
rendezvényen fellépő mintegy két-
száz előadó és együttes között lesz 
David Guetta, Martin Garris, Tyga, 
Dimitri Vegas & Like Mike, The 
Script és Steve Aoki. A fesztivál 
kisebb színpadjain minden zenei 
stílus kedvelői megtalálják az ízlé-
süknek megfelelő zenét – ígérik a 
szervezők.

 

 » A számos 
kellemetlenség 
miatt az Untold 
idejére sokan 
„elmenekülnek” 
a városból, vagy 
erre az időszakra 
időzítik nyaralá-
sukat, ezenkívül 
az elmúlt évek-
ben petíciót is 
indítottak, mely-
ben több ezren 
a fesztiválnak a 
város peremére 
való költözte-
tését kérik a 
polgármesteri 
hivataltól.

 » KRÓNIKA

Hétfőtől látható a Bonhams aukci-
ósház hongkongi kiállításán Na-

póleon egy kalapja, amelyet október-
ben bocsátanak árverésre Londonban. 
A kalapról DNS-vizsgálattal bizonyí-
tották be, hogy egykor valóban a fran-
cia hadvezér és császár hordta a fején. 
Uralkodása ideje alatt a császár kb. 120 
kalapot viselt. A fejfedőket általában a 
Poupart & Cie cég készítette számára, 
darabonként mintegy 60 frankos áron. 
Mára nagyjából 20 kalapja maradt 
fenn, amelyek többségét múzeumok-
ban őrzik. A Bonhams árverési ház 
az október 27-én Londonban aukcióra 
bocsátott relikvialeírásában úgy fogal-
mazott: „ez az első olyan kalap, ame-

lyen ott van az uralkodó DNS-e”. A 
kalapot egy német árverésen vásárolta 
jelenlegi tulajdonosa, aki csak később 
kezdett gyanakodni arra, hogy a jelleg-
zetes darab esetleg a francia hadvezéré 
lehetett. A kalapot alapos vizsgálatnak 
vetették alá, és több rajta talált hajszál 
genetikai elemzését is elvégezték. Így 
derült ki, hogy két hajszál Napóleoné 
lehetett. A DNS-bizonyíték csak most 
került napvilágra, ezért történhetett 
az, hogy a kalapot előzetesen 100–150 
ezer fontra értékelték. Napóleon ka-
lapjaiért árverésen ugyanis akár 2,5 
millió dollárt is megadnak a gyűjtők.

A Sotheby’s aukciósház nyáron 
jelentette be, hogy Napóleon (1769–
1821) halálának kétszázadik évfordu-
lójára emlékezve szerveznek árverést 

az uralkodó emléktárgyaiból. A szak-
értők szerint Napóleon ezt a kalapot 
viselte, amikor I. Sándor orosz cárral 

aláírta a tilsiti békeszerződést. Előze-
tes becslés szerint a fejfedő az aukción 
400–600 ezer euróért kelhet el.

Napóleon egyik kalapjára lehet licitálni a londoni aukción

Rekordáron kelhet el Napóleon francia hadvezér egyik kalapja




