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Egy lesz a harmincadik tábor

» ISZLAI KATALIN

J

avában folynak az előkészületek a
30. Tusványosnak helyet adó tusnádfürdői területen: hétvégi ottjártunkkor egyebek mellett a sátrak
felállításán dolgoztak a helyi labdarúgópályán. A kerek évfordulót ünneplő, nagy múltú rendezvény idén is
színvonalas programmal és újdonságokkal várja a fesztiválozókat – közölte érdeklődésünkre Kristály Lehel, az
Egy a tábor! mottóval startoló rendezvény sajtófőnöke.

Gyakorlati tudnivalók

Mint megtudtuk, a beléptetőrendszer
a korábbi évekhez hasonlóan fog működni: a résztvevők mindennap más
színű karszalagot kapnak, ehhez belépéskor mindenkinek fel kell mutatnia személyazonossági igazolványát,
útlevelét vagy gépjárművezetői engedélyét. A belépés délután négy óráig
ingyenes, ezt követően már napijegyet

helyet. Ennek a recepciónak több ellenőrzőpontja van, a karszalagokat itt
vehetik át a tábor résztvevői. A másik
tábori recepció a sátorozóknak szól,
ez a táborban, a kemping közepén
kapott helyet. A rendezvény területén
tűzgyújtási tilalom van érvényben,
illetve alkoholos italokat és tudatmódosító szereket is tilos bevinni a tábor
területére. Szintén fontos szabály,
hogy a koncertekről csak a szervezők
írásos engedélyével lehet mozgóképes felvételeket készíteni. A szervezők továbbá autómentes Tusványost
szeretnének, a tábor területére csak a
technikai személyzet, a szervezők és a
hatósági járművek hajthatnak be.

Négy vadőrrel oldanák meg
a medveproblémát

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 megközelíteni,
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
medveproblémával kapcsolatban a
sajtófőnök elmondta, idén a tavalyinál
is több medve járt be a fürdővárosba,
ezért a fesztivál ideje alatt négy vadőr
fog szolgálatot teljesíteni a tábor területén. Ha valaki medvét lát, nekik

ti előadás és számos neves előadó
koncertje lesz hallható, illetve egyéb
érdekességekkel is várják a kilátogatókat. Az előadásokon főként Kelet-Közép-Európa jövője, az európai
parlamenti választások elemzése,
gazdasági témák, valamint az erdélyi magyarság megoldatlan ügyei ke-
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A belépés délután négy
óráig ingyenes, ezt követően már napĳegyet kell
váltani. Ez 10 lejbe kerül a
diákok, egyetemisták és
a 65 év felettiek számára,
másnak pedig 20 lejt kell ﬁzetnie érte. Heti karszalagot
is lehet váltani, ez 60 lejbe
kerül, akárcsak a sátortáborban a heti bérlet ára.

rülnek előtérbe. Újdonságnak számít
a Harminc éve szabadon sátor, ahol
évfordulós, közéleti beszélgetéseket
tartanak majd, hiszen Tusványos
mellett a romániai rendszerváltozás harmincadik évfordulója is idén
van. Zenei előadók tekintetében is
arra törekedtek, hogy az elmúlt 30
év meghatározó fellépőit idén is felvonultassák, így színpadra lép majd
többek között a Metropol Group, a
Magashegyi Underground, a Quimby, Nagy Feró és a Beatrice, illetve
Ákos is.

Mottók a múltból. A jubileumi Tusványoson felvonultatják az elmúlt 30 év meghatározó fellépőit

kell váltani. Ez 10 lejbe kerül a diákok, egyetemisták és a 65 év felettiek
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. Újdonság, 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,
meghívottaknak szól, illetve mindazoknak, akik a városban foglaltak
szállást. Ez a főút és a kempinghez
letérő út kereszteződésénél kapott

kell jeleznie, elérhetőségeik a weboldalon és a tábor több pontján is ki
lesznek függesztve. Fontos azonban,
hogy ők csak a táborozók biztonságáért felelnek, a városban látott medvék
ügyében nem őket kell riasztani. A sajtófőnök emellett elővigyázatosságra
intette a látogatókat, és azt javasolta
nekik, hogy ne közelítsék meg a nagyvadakat, s a biztonság kedvéért tartsanak maguknál medveriasztó spray-t.
Arra is kitért, hogy a futballpályán
esetlegesen kialakuló „sártenger” ellen a tervek szerint szalma szétszórásával fognak védekezni.

Programok, újdonságok

A rendezvény ideje alatt mintegy
30 sátorban 200 politikai, közéleti,
kulturális, tudományos vagy hitéle-
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Érdekfeszítő előadásokkal,
neves fellépőkkel és számos
újdonsággal várja a fesztiválozókat a holnap este rajtoló 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem
és Diáktábor, ismertebb nevén
Tusványos. A szervezők ezúttal
a környezetvédelemre is nagy
hangsúlyt fektettek.
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A minőségi kikapcsolódás mellett
a szervezők terve szerint ez lesz az
eddigi legkörnyezettudatosabb Tusványos, ehhez azonban a fesztiválozók
pozitív hozzáállására is szükség van.
A táborban többször használható sörös- és más poharak lesznek kaphatók,
akik pedig ilyet használnak, egy lejjel
olcsóbban juthatnak sörhöz. Ugyanakkor egyméternyi műanyag pohár
összegyűjtéséért egy sör jár. Kristály
reményét fejezte ki, hogy a rendezvényen ismét rekordot döntenek majd a
résztvevők száma tekintetében, tehát
sikerül átlépniük a tavaly jegyzett 75
ezer látogatót. A helyszínen egyébként
ingyenes programfüzetet kérhetnek az
érdeklődők, és a rendezvény weboldalán (www.tusvanyos.ro) is megtalálható a részletes program.

A zöld ötven árnyalata

Vállalom a műanyagmentes július kihívást, vagy csak
egyszerűen #plasticfreejuly #műanyagmentesjúlius
– láthattuk számos ismerősünk Facebook- vagy Instagram-bejegyzéseiben az elmúlt bő három héten,
sokan pedig részletesen is beszámoltak arról, hogyan
próbálják teljes mértékben kiiktatni az életükből a
műanyagot. Egyértelműen kĳ elenthető tehát, hogy a
nemzetközi mozgalomnak egyre több követője van,
és – ezzel vagy enélkül is –, nálunk is egyre többen
próbálnak környezettudatosabban élni, és nem azt
hajtogatni, hogy egy fecske nem csinál tavaszt, és nem
az fogja megmenteni a Földet, ha én nem használok
egyszer használatos műanyag evőeszközöket, vagy
ha van választási lehetőség, akkor nem a műanyagba
csomagolt terméket választom.
A műanyagmentes július kezdeményezés amúgy
nem új keletű, nyolc éve indította útjára az ausztrál
Plastic Free Foundation, és azóta több mint 170 országban vannak követőik. Mint a kezdeményezők is
ráirányítják a ﬁgyelmet, a műanyagból készült tárgyak
többsége funkcióját csak pillanatokig tölti be, ám több
száz évbe telik, mire lebomlanak, szennyezve a bolygót. A szelektíven gyűjtött műanyaghulladék egy részét
ugyan újrahasznosítják, de a folyamat nem százszázalékos. Ráadásul az óceánokat veszélyeztetik a legjobban, aminek következtében a jóslatok szerint 2050-re
minden tengeri madárfaj fő tápláléka a műanyag lesz,
és a világ összes tengerparti hordalékának 73 százalékát a műanyagok teszik ki.
Ijesztően hangzik. És épp ilyen ĳesztően hangzik
sokunk számára vállalni a műanyagmentes július kihívást is, mivel már a felvetésbe bele van kódolva a
biztos kudarc. Sokan be is vallották múlt heti cikkünk
készítése során, kudarcot vallottak, nem úgy vagyunk
ugyanis berendezkedve a mindennapokban, hogy
műanyag nélkül tudjunk élni. E sorok írója is ebből a
megfontolásból nem hirdette fennhangon, hogy próbál műanyagmentesen élni, mivel látta előre, hogy
nem lehet menekülni a műanyag elől, mindennapi
feladataink, rohanásaink mellett megejtett gyors bevásárlásaink nem teszik lehetővé, hogy addig járjunk
utána, amíg mindenből műanyagmenteset találunk.
Jó volt viszont az elmúlt három hét arra, hogy lássuk,
mennyi műanyag van jelen a mindennapjainkban, s jó
lenne tényleg jobban odaﬁgyelni.
És úgy hiszem, igazából ezt kellene célként kitűzni
minden hasonló projektben. Hogy ne érezze senki magát bűnözőnek, amiért műanyag ﬂakonos ásványvizet
vett két találkozó között a nagy kánikulában, vagy már
megint műanyagban kapta a házhoz rendelt kaját. Mert
a netet böngészve, „zöld” tartalmakat olvasgatva, gyakran szembesülünk azzal, hogy szándékosan próbálnak
bűntudatot kelteni bennünk, szándékosan keltik azt a
benyomást, hogy nem elég, amit a mindennapokban teszünk, még több kellene ahhoz, hogy ne rajtunk múljon
a Föld pusztulása.
Nem mondjuk, hogy nem hatásos, sokan fognak neki
bűntudatból egy környzettudatosabb életmódnak. De
legalább ennyien vannak azok, akikben a sokszor zsarolásig menő hangnem a „csak azért sem” reﬂexet váltja ki. És valljuk be, egyik verzió sem jó.
Sokkal célravezetőbbek viszont a pozitív kampányok
– és szerencsére ezekből sincs hiány. Ezek közül említenénk az újrafelhasználható szatyor vagy a többször
használható palack/bögre használatára biztató akciókat. Ne feledjük, hogy egy olyan országban élünk, ahol
még sokak szemében a szelektív hulladékgyűjtés is úri
huncutság, és már annak is örülnünk kell, ha hétről hétre több szomszéd teszi ki a ház elé a sárga zsákot, vagy
teszi a sárga fedelű kukába a szétválogatott, reciklálható szemetet.
A műanyagmentes július megmutatta tehát, mennyire meghatározó része a műanyag az életünknek. Akik
teljesítik a kihívást, azoknak szívből gratulálunk! És közben mindenkit arra biztatunk, próbáljunk picit jobban,
tudatosabban odaﬁ gyelni a környezetünkre, hiszen a
sok-sok apró gesztus is segít egy élhetőbb, egyáltalán
élhető jövőhöz. Ki-ki a maga tehetsége, lehetősége
szerint, a maga tempójában. Hiszen ezen a téren sem
vagyunk egyformák, mindig lesznek zöldek, zöldebbek,
sötétzöldek. De ha holnap egy picivel leszünk zöldebbek, mint ma, már megérte ez a ﬁgyelemkeltő akció.

