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Holnaptól egy lesz a tábor
Kétszáz előadás és tizenkét nagykoncert az eddigi legkörnyezettudatosabb Tusványoson
• Érdekes előadások-
kal, neves fellépőkkel 
és számos újdonság-
gal várja a fesztivá-
lozókat a holnap este 
rajtoló 30. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor, ismer-
tebb nevén Tusvá-
nyos. A szervezők 
ezúttal a környezetvé-
delemre is nagy hang-
súlyt fektettek.

ISZLAI KATALIN

J avában folynak az előkészületek 
a 30. Tusványosnak helyet adó 
tusnádfürdői területen: hétvé-

gi ottjártunkkor egyebek mellett a 
sátrak felállításán dolgoztak a helyi 
labdarúgópályán. A kerek évfordulót 
ünneplő nagy múltú rendezvény idén 
is színvonalas programmal és újdon-
ságokkal várja a fesztiválozókat, a 
részletekről Kristály Lehelt, a rendez-
vény sajtófőnökét kérdeztük.

Gyakorlati tudnivalók

Mint megtudtuk, a beléptetőrendszer 
a korábbi évekhez hasonlóan fog mű-
ködni: a résztvevők mindennap más 
színű karszalagot kapnak, ehhez be-
lépéskor mindenkinek igazolnia kell 
magát személyazonossági igazolvány-
nyal, útlevéllel vagy gépjárművezetői 
engedéllyel. A belépés délután négy 
óráig ingyenes, ezt követően már napi-
jegyet kell váltani. Ez 10 lejbe kerül a 
diákok, egyetemisták és a 65 év felet-
tiek számára, másnak pedig 20 lejt kell 
fi zetnie érte. Heti karszalagot is lehet 
váltani, ez 60 lejbe kerül, akárcsak 
a sátortáborban a heti bérlet ára. Új-
donság, hogy ide a sátrak mellett idén 

először lakókocsikkal is lehet érkezni. 
A kiskorúak ismét megkülönböztető 
színű karszalagot kapnak, és nem 
szolgálhatják ki őket alkoholos itallal 
vagy dohányáruval a tábor területén. 
Az előző évekhez hasonlóan idén is 
két recepción lehet bejelentkezni, ezek 
kedden reggel 8 órakor nyitnak. A 
külső recepció a vendégeknek, meghí-
vottaknak szól, illetve mindazoknak, 
akik a városban foglaltak szállást. Ez 
a főút és a kempinghez letérő út ke-
reszteződésénél kapott helyet. Ennek 
a recepciónak több ellenőrzőpontja 
van, a karszalagokat itt vehetik át a tá-
bor résztvevői. A másik tábori recepció 
a sátorozóknak szól, ez a táborban, a 
kemping közepén kapott helyet. A ren-
dezvény területén tűzgyújtási tilalom 
van érvényben, illetve alkoholos ita-
lokat és tudatmódosító szereket is tilos 

bevinni a tábor területére. Szintén 
fontos szabály, hogy a koncertekről 
csak a szervezők írásos engedélyével 
lehet mozgóképes felvételeket készí-
teni. A szervezők továbbá autómen-
tes Tusványost szeretnének, a tábor 
területére csak a technikai személy-
zet, a szervezők és a hatósági jármű-
vek hajthatnak be.

A medvekérdés

A résztvevők biztonságát is szem 
előtt tartották a szervezők, ezért több 
óvintézkedést is foganatosítottak. 
Kristály Lehel szerint az Olt-folyót 
ezúttal is szigorúan tilos lesz meg-
közelíteni, a tábor teljes hosszában 
kerítést helyeztek ki, illetve a vasúti 
síneken sem lehet majd átjárni. A 
rendezvény helyszínére vezető hidat 

ismét kivilágítják a biztonságosabb 
átkelés érdekében. A Tusnádfürdőre 
kiemelten jellemző medveproblé-
mával kapcsolatosan a sajtófőnök 
elmondta, idén a tavalyinál is több 
medve jár be a fürdővárosba, ezért 
a fesztivál ideje alatt négy vadőr fog 
szolgálatot teljesíteni a tábor terüle-
tén. Ha valaki medvét lát, nekik kell 
jeleznie, elérhetőségeik a weboldalon 
és a tábor több pontján is ki lesznek 
függesztve. Fontos azonban, hogy ők 
csak a táborozók biztonságáért felel-
nek, a városban látott medvék ügyé-
ben nem őket kell riasztani. A sajtó-
főnök emellett elővigyázatosságra 
intette a látogatókat, és azt javasolta 
nekik, hogy ne közelítsék meg a 
nagyvadakat, s a biztonság kedvéért 

tartsanak maguknál medveriasztó 
sprayt. Arra is kitért, hogy a futball-
pályán esetlegesen kialakuló „sárt-
enger” ellen a tervek szerint szalma 
szétszórásával fognak védekezni.

Program, újdonságok

A rendezvény ideje alatt mintegy 30 
sátorban 200 politikai, közéleti, kultu-
rális, tudományos vagy hitéleti előa-
dás és számos neves előadó koncertje 
lesz hallható, illetve egyéb érdekessé-
gekkel is várják az érdeklődőket. Az 
előadásokon főként Kelet-Közép-Eu-
rópa jövője, az európai parlamenti 
választások elemzése, gazdasági té-
mák, valamint az erdélyi magyarság 
megoldatlan ügyei kerülnek előtérbe. 
Újdonságnak számít a Harminc éve 
szabadon sátor, ahol évfordulós, köz-
életi beszélgetéseket tartanak majd, 
hiszen Tusványos mellett a romániai 
rendszerváltozás harmincadik év-
fordulója is idén van. Zenei előadók 
tekintetében is arra törekedtek, hogy 
az elmúlt 30 év meghatározó fellépőit 
idén is felvonultassák, így színpad-
ra lép majd többek között a Metropol 
Group, a Magashegyi Underground, 
a Quimby, Nagy Feró és a Beatrice,  
a Bagossy Brothers Company, illetve 
Ákos is. A minőségi kikapcsolódás 
mellett a szervezők terve szerint ez 
lesz az eddigi legkörnyezettudato-
sabb Tusványos, ehhez azonban a 
fesztiválozók pozitív hozzáállására 
is szükség van. A táborban többször 
használható sörös- és más poha-
rak lesznek kaphatók, akik pedig 
ilyet használnak, egy lejjel olcsób-
ban juthatnak sörhöz. Ugyanakkor 
egy méternyi műanyag pohár ösz-
szegyűjtéséért egy sör jár. Kristály 
reményét fejezte ki, hogy az Egy a 
tábor! mottóval startoló rendezvé-
nyen ismét rekordot döntenek majd 
a résztvevők száma tekintetében, 
tehát sikerül átlépniük a tavaly jegy-
zett 75 ezer látogatót. A helyszínen 
egyébként ingyenes programfüzetet 
kérhetnek az érdeklődők, és a rendez-
vény weboldalán (www.tusvanyos.ro) 
is megtalálható a részletes program.

Készülnek. A rendezvény ideje 
alatt mintegy 30 sátorban 200 
előadás és számos neves előadó 
koncertje lesz hallható
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Áramszünet
Ma 9 és 17 óra között szünetel 
az áramszolgáltatás Tusnád-
fürdőn, az Olt utca 33., 39-49., 
42-89., 119-137/A, 15-160., 
a Tiszás utca 1-23., 2-12., az 
Apor Péter utca 1-3., 30-36., a 
Szarvas utca 2-22., 7-27. és a 
Komlós utca 1-es számok alatt. 

Ifjúsági zarándoklat
Július 28.–augusztus 2. között 
rendezik meg a XVII. Ferences 
Ifjúsági Zarándoklatot. Érdek-
lődni a ferencesprogramok33@
gmail.com e-mail-címen lehet.

• RÖVIDEN 

Rendkívüli ülésen döntöttek arról 
a csíkszeredai önkormányzati 

képviselők pénteken, hogy megvásá-
rolnák a Mihail Sadoveanu utcai Pos-
tabank-épületet, amelyet a későbbiek-
ben ügyfélfogadásra használnának. 
Eladásra kínálta a csíkszeredai Mihail 
Sadoveanu utca 4. szám alatti épületét 
a bukaresti Imo Property Investments 
Rt., a csíkszeredai önkormányzati 
képviselők pedig pénteki rendkívüli 
ülésükön vásárlási szándékukat fe-
jezték ki, erről hoztak döntést. „Az 
önkormányzatnak az az elképzelése, 
hogy egyablakos ügyfélszolgálatot lé-
tesítsen az épületben. Ha sikerül meg-
vásárolni, odaköltözhetnének azok a 

városházi osztályok, amelyek ügyfél-
fogadással foglalkoznak. Az épület 
mozgássérültek számára is könnyen 
megközelíthető, ráadásul sokkal mél-
tóbb hely lenne a mindennapos ügyek 
intézésére” – fogalmazott Füleki Zol-
tán, Csíkszereda alpolgármestere. A 
vásárlási szándék megfogalmazása 
és az ingatlan felértékelése után egy 
bizottság tárgyal majd a tulajdonossal 
az épület esetleges átvételéről.

Az önkormányzati képviselők más 
határozattervezetekről is szavaztak, 
egyebek közt jóváhagyták a költség-
vetés módosítását. Mint Fülekitől 
megtudtuk, a helyi iskolák nyári kar-
bantartási és javítási munkálataira biz-

tosítanak 400 ezer lejt, hogy tudjanak 
felkészülni a tanévkezdésre. Továbbá 
a Csíki Játékszín otthonául szolgáló 

épület tetőzetének újrabádogozására 
szintén 400 ezer lejt csoportosítottak át 
a város büdzséjéből. (Barabás Hajnal)

Megvásárolnák az egykori Postabank-épületet

Komoly szándékai vannak az önkormányzatnak a bank egykori épületével
▴   KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR




