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H I R D E T É S

TÖBB SZÁZ BÍRSÁGOT RÓTTAK KI A HATÓSÁGOK A KINCSES VÁROSBAN TARTOTT ELEKTRONIKUS ZENEI FESZTIVÁL RÉSZTVEVŐIRE

Lehullt a maszk az Untoldon bulizók arcáról
Nem viseltek védőmasz-
kot az Untold elektronikus 
zenei fesztivál résztvevői a 
koncertek alatt, ezért több 
száz bírságot róttak ki a 
hatóságok. A ma hajnalban 
zárult négynapos rendez-
vénysorozatra több mint száz 
országból napi hetvenötezer 
résztvevőt vártak a szerve-
zők. A városlakók az éjjel 
is messze hangzó, dübörgő 
zene miatt tiltakoztak.

 » KISS JUDIT

T öbb száz bírságot róttak ki 
a hatóságok a ma hajnal-
ban zárult kolozsvári Un-

told elektronikus zenei fesztivál 
résztvevőire, miután olyan felvé-
telek láttak napvilágot a világhá-
lón, hogy a bulizók nem viseltek 
maszkot. A fotókon, videókon 
látható, hogy több száz ember 
zsúfolódik össze a koncerteken, 
fi ttyet hányva a járványügyi elő-
írásoknak. A négynapos rendez-
vénysorozatra több mint száz 
országból napi hetvenötezer 
résztvevőt vártak a szervezők, 
akik az Untold engedélyeztetése-
kor azt közölték, a maszkviselés 
kötelező lesz a koncertek alatt. 
A szervezők szerint a fesztivá-
lozóknak a belépéskor kötelező 
volt maszkot viselniük, de végül 
is mindenkinek a saját felelőssé-
ge lesz, hogy eltakarja-e a száját 
és az orrát a koncertek alatt. „A 
koncertekre való belépéskor kö-
telező a maszkviselés, ha vala-
kinek nincs maszkja, adunk mi, 

de a koncertek alatt mindenki 
a saját felelősségére viseli vagy 
nem viseli. A résztvevők nyolc-
van százaléka amúgy is be van 
oltva, vagy már átesett a beteg-
ségen” – mondta Edi Chereji, 
az Untold menedzsere. A szabá-
lyozás szerint a fesztiválra azok 
léphettek be, akik az egységes 
európai védettségi igazolvány-
nyal rendelkeznek. A közösségi 
oldalakon nagy felháborodás 
kísérte az éjszaka is hatalmas 
dübörgéssel kísért rendezvényt, 
a hangos zene ugyanis egész 
éjszaka messzire hallatszott a 
belvárosból. A városlakók a zaj-
szennyezés miatt tiltakoztak, so-
kan felrótták a városvezetésnek, 

hogy a hatalmas bevétel miatt 
fi ttyet hány a lakosok igényeire. 
Emil Boc, a kincses város polgár-
mestere azzal próbálta csitítani 
a zúgolódást, hogy közölte: az 
előző években mintegy 50 millió 
euró folyt be az Untoldból a vá-
ros költségvetésébe, különböző 
becslések szerint idén 30 mil-
lió. Az elöljáró mindezt a Digi24 
hírtelevíziónak nyilatkozta. A 
lakosság azt is nehezményezi, 
hogy a hatóságok kettős mércét 
alkalmaznak: a több tízezres 
tömeget a belvárosba vonzó Un-
told idején a fesztiválozók fi ty-
tyet hányhattak a maszkviselési 
kötelezettségre, közben meg ma 
kezdődik a tanév, a gyerekeknek 

az iskolában pedig kötelező a vé-
dőmaszk. Dorina Duma, a Kolozs 
megyeiegészségügyi igazgatóság 
(DSP) illetékese az Europa FM-

nek úgy nyilatkozott, hogy a kö-
telező maszkviselés volt az egyik 
feltétele az Untold megszervezé-

sének. Elmondta, a szervezők a 
felelősek azért, hogy a résztve-
vők betartsák a járványügyi elő-
írásokat. Az immár hatodízben 
megtartott, tavaly a pandémia 
miatt törölt Untoldon az elektro-
nikus zene külföldi nagyágyúi, 
visszatérő és a fesztiválon első 
ízben részt vevő előadók produk-
ciói, számtalan kísérőprogram, 
a fantasy világát idéző látványe-
lemek várták a műfaj szerelme-
seit. Az Untold színpadain olyan 
előadók léptek fel, mint David 
Guetta, Parov Stelar, Martin Gar-
ris, Tyga, The Script és Steve Aoki. 
Dimitri Vegas & Like Mike „sürgős 
családi okok miatt” lemondta ko-
lozsvári fellépését.

Megabuli. A Kolozsvár belvárosában tartott rendezvénysorozatra több tízezren érkeztek külföldről és Románia minden pontjáról 
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Muzsika a téren – Erdélyi Táncháztalálkozó Székelyudvarhelyen 

Népzenétől voltak hangosak Székelyudvarhely utcái a hétvégén: számos zenész, táncos vett részt a 
negyedik Erdélyi Táncháztalálkozón. A találkozó az eddigi évekhez hasonlóan idén is gyülekezővel 
kezdődött, majd zenés-táncos felvonulással folytatódott. A résztvevők a város különböző pontjain 
csoportosultak, majd zenészek vezetésével sétáltak a Márton Áron térre. A rendezvény gálaműsorát, a 
Magyar Állami Népi Együttes Körtánc – Kárpát-medence antológia című folklórelőadását szombat este 
tartották, majd táncházzal búcsúztatták a találkozót.
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 »  A négynapos ren-
dezvénysorozatra több 
mint száz országból 
napi hetvenezer részt-
vevőt vártak a szer-
vezők, akik az Untold 
engedélyeztetésekor 
azt közölték, a maszk-
viselés kötelező lesz a 
koncertek alatt.




