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Új zenei fellépőkről, közéleti 
előadókról, helyszíni érdekes-
ségekről számoltak be a 4. Vibe 
fesztivál szervezői csütörtöki, 
kolozsvári sajtótájékoztató-
jukon. Július 2–5. között több 
mint 80 ezren tombolhatnak a 
Maros-parton.

 » BEDE LAURA

„K inőttük a fesztiválhely-
színt, és ezt pozitív csaló-
dásként értékeltük. Szeret-

nénk több programot szervezni, több 
zenei teret kialakítani, ezért a tava-
lyihoz képest idén másfélszeresére 
növeljük a területet” – mondta Rés 
Konrád Gergely fesztiváligazgató. 
Hozzátette, a 2019-es fesztiválon ösz-
szesen 48 760-an vettek részt, 2020. 
július 2–5. között ezt a számot 80 
ezer fölé szeretnék növeli. A kincses 
városi K+ közösségi térben csütörtök 
reggel tartott sajtótájékoztatón arról 
is beszélt, hogy a fellépőlista össze-
állítása három pillérre épül: mivel 
a fesztivál célközönsége a magyar 
diákság, igyekeznek napjaink leg-
jobb magyarországi előadóit elhoz-
ni a Maros-parti rendezvényre. Mint 
kifejtette, tavaly minden magyar 
toplistás zenész fellépett a maros-
vásárhelyi fesztiválon, ugyanakkor 
a nemzetközi fellépők terén még fej-
lődhetnek, színesíthetik a palettát. 
A nemrég bejelentett előadók között 
szerepel Burak Yeter, a Nervo, az 
Ofenbach, a Rudimental, a Sigma – 
olyan zenészek, akik nagyszínpados 
fellépők voltak neves európai feszti-
válokon.

„Talán a legfontosabb, hogy min-
den évben segítünk a feltörekvő 

erdélyi zenekaroknak, lemezlova-
soknak az Epic Music Battle tehet-
ségkutató által. Ezzel kapcsolatban 
számos pozitív visszaigazolást kap-
tunk, és már most sokan érdeklőd-
nek a lehetőség iránt” – részletezte 
a főszervező. Hozzátette, pozitív 
példa a 4. Vibe-on első alkalommal 
fellépő Bagossy Brothers Company, 
amelynek tagjai Gyergyószentmik-
lóson nőttek fel, sokszor zenéltek 
diákrendezvényeken, most pedig a 
top magyarországi zenekarok kö-
zött szerepelnek, nagy helyszíneken 
adnak telt házas koncertet.

Tudatosság, trend, természet téma 
köré épül a fesztivál tudásfóruma – 
mutatott rá Tankó Helén, a Vibe Koli 
főszervezője. Mint mondta, ez nem-
csak környezettudatosságról szóló 

előadásokat foglal magában, hanem 
olyan meghívottak beszélnek majd, 
akik tudatosan élnek, példát mutat-
hatnak a diákoknak. Ebben a téma-
körben például Zacher Gábor neves 
magyarországi toxikológus, főorvos 
értekezik. A természet kérdését szak-
mai szempontból taglalják, a trenddel 
való foglalkozást pedig azért tartották 
fontosnak, mert az infl uencerek (be-
folyást gyakorló személyek) hozzá-
járulnak a fi atal generáció életének 
alakításához, ezért lényeges lehet a 
találkozás. Az előadók között szerepel 
még Tibi atya (Tóth Máté), a TrollFoci 
Facebook-oldal működtetője, illetve a 
Vászonzsákoslány (Antal Éva).

Buryán Tünde programigazga-
tó kiemelte idei érdekességként 
az ökoprojektet, amely keretében 

A NEMZETKÖZI ELŐADÓK MEGHÍVÁSÁN KÍVÜL ERDÉLYI EGYÜTTESEKNEK IS FELLÉPÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT A MAROS-PARTI RENDEZVÉNY 

Fesztiválsztárokkal erősít a megnövekedett Vibe

A Vibe fesztivál szervezőcsapata több mint 80 ezer résztvevőt vár a bővített programú rendezvényre
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próbálnak környezettudatosab-
bak lenni a szervezésben, többek 
között szelektív hulladékgyűj-
téssel, szívószálmentességgel. 
Sport- és kulturális programokat 
idén is szerveznek, az életmód-
sarok pedig a fenntartható divat, 
organikus kozmetikumok és hul-
ladékmentes (zero waste) életmód 
témák köré épül. A szervezők né-
hány nevet is bejelentettek a saj-
tótájékoztatón: Csalár Bence ma-
gyarországi divatblogger, Ferencz 
Borbála erdélyi divattervező, Le-
dán Szende – Dishy tetoválómű-
vész, Bálint Krisztián és Csoma 
Nóra vállalkozók.

Lázár Beáta közösségi mene-
dzser a Bálint-napi jegyvásárlási 
akcióról beszélt. Mint mondta, 
eddig páros, két személynek szó-
ló kedvezményeket nyújtottak, de 
most gondoltak a „gyertyatartók-
ra” is, így három személynek szóló 
csomagot kínálnak. A vásárlók kö-
zött sorsolnak is: nyaralást, well-
nesst, rózsacsokrot vagy VIP-él-
ményt lehet nyerni a bérletekkel. 
A jegykedvezmények február 14-ig 
érvényesek, bővebb információk 
elérhetők a www.vibefestival.ro 
oldalon.

A tájékoztatón részt vett Andacs 
Zsolt Levente, az Országos Magyar 
Diákszövetség (OMDSZ) elnöke és 
Hatos Attila, a Kolozsvári Magyar 
Diákszövetség (KMDSZ) elnöke is. 
Arról beszéltek, hogy a Vibe fesz-
tivál magját magyar diákok képe-
zik, és találkozási pontot jelent 
számukra, amelyre már régóta 
igény mutatkozott. Ugyanakkor 
mindegyik diákszervezet bekap-
csolódik a szervezésbe, számukra 
is fontos, hogy találkozzanak, ta-
pasztalatot cseréljenek.

 » A Vibe Koli 
nemcsak környe-
zettudatosságról 
szóló előadá-
sokat foglal 
magában, hanem 
olyan meghí-
vottak beszél-
nek majd, akik 
tudatosan élnek, 
példát mutathat-
nak a diákoknak.

 » B. L. J.

A fénylő faltól a fehér hegyig 
címmel tartott előadást szer-

da este Varga Csaba nagyváradi 
hegymászó. A kolozsvári Báthory 
István Elméleti Líceumban a tavaly 
megmászott, fénylő falnak is neve-
zett Gasherbrum I-ről, illetve a fehér 
hegy jelentésű Dhaulagiriről beszélt. 
Rámutatott, 2019 volt az első év, ami-
kor két nyolcezres megmászására in-
dult, és annak ellenére, hogy utóbbi 
csúcsát nem érte el, kimagaslóan si-
keres évnek értékelte a tavalyit.

Varga Csaba kisfi lm levetítésével 
nyújtott betekintést az expedíciók-
ba: elsőként a 8080 méteres Hidden 
Peak (Gasherbrum I. vagy G1) pót-
lólagos oxigén és serpák segítsége 
nélküli megmászását mutatta be. 
Július 1-jén érkezett meg a Pakisztán 
és Kína határán található hegy alap-
táborába, és két akklimatizációs kört 
teljesített, hogy felkészítse szerve-
zetét a tengerszint feletti magasság 
növekedésével együtt járó oxigénhi-
ányra.

A csúcstámadásra július 16-án in-
dult az alaptáborból, és még aznap 

felért a 6400 méteren kialakított 
2-es táborba. Ezt követően indult to-
vább a 3-as táborba, megmászva az 
úgynevezett Japán-kuloár több száz 
méteres, meredek, hóval és jéggel 
borított sziklafalát. A csúcstámadás 
utolsó szakaszát magyar idő szerint 
az éjszakai órákban indította meg, 
mintegy 1000 méter szintemelkedést 
kellett teljesítenie rögzített kötelek 
nélkül, néhol 40-50 fokos meredek 
szakaszokat mászva. Nyolcezer mé-
teres magasság fölött, az úgynevezett 
halálzónában már minden megtett 
méter küzdelem, a hármas táborból 
a 8080 méteres csúcsig több mint 12 
órát vett igénybe a feljutás.

„Az expedíció érdekessége, hogy a 
csúcstámadás napjára jó időt jósol-
tak, ennek ellenére rossz időjárási 
körülmények voltak. Nehéz volt fel-
jutni, de nem fordultunk vissza” – 
fogalmazott a nagyváradi alpinista, 
aki a csúcsról közvetített üzenetében 
ezúttal is üdvözölt mindenkit a Par-
tiumban, Erdélyben, Székelyföldön, 
Kárpátalján, Felvidéken, Őrvidéken, 
Délvidéken és az anyaországban. 
Ugyanakkor zárásként kiemelte, 
hogy „ne hagyjuk Úzvölgyét, és tisz-

teljük őseinket”. Augusztus végén 
részt vett a katonai temetőben tartott 
megemlékezésen, majd elindult Ne-
pálba. Ugyanis a sikeres expedíció 
után alig másfél hónappal, „az utol-
só perceben” úgy döntött, hogy meg-
próbálja elérni a 8167 méter magas 
Dhaulagiri csúcsát.

Szeptember 15-én már az alaptá-
borban volt, két héttel később, rövid-
re szabott akklimatizációs mászásai 
után, elindult a csúcstámadásra, de 
a folyamatos havazás és a hegyen fel-
gyülemlett extrém hómennyiség mi-
att visszafordult. Október 8-án ismét 
megpróbálkozott a csúcs elérésével, 
de a viharos időjárás ezúttal sem 
adott esélyt.

„A Dhaulagirit nemhiába nevezik 
fehér hegynek, nagyon csapadékos, 
az alaptáborban folyton esik az eső, 
magasabban pedig a hó hull folya-
matosan. Olyan is volt, hogy ki kel-
lett ásni a sátrat a hó alól” – mutatott 
rá a Kalifa Alpin Csapat hegymászó-
ja. Hozzátette, a társa rosszul lett, és 
visszafordult, ezért egyedül próbált 
feljutni éjjel. „A kötelek a hó és jég 
alatt voltak, egyedül nagyon lassan 
haladtam. Szinte 10-12 óra volt még 

a csúcsig, úgy éreztem, hogy nincs 
reális esély a csúcshódításra. A társ 
pszichikailag nyújtott volna segít-
séget, és a nyomtaposással tudtunk 
volna könnyebben haladni” – mond-
ta a nagyváradi hegymászó.

Varga Csaba áprilisban a Mount 
Everest meghódítására indul, célja, 
hogy első magyarként mássza meg 
oxigénpalack nélkül a világ legmaga-
sabb, 8850 méter magas csúcsát.

Nyolcezresek vonzásában: élménybeszámolót tartott Varga Csaba alpinista

 » „A Dhaulagirit 
nem hiába nevezik 
fehér hegynek, na-
gyon csapadékos. 
Olyan is volt, hogy 
ki kellett ásni a 
sátrat a hó alól” 
– mondta a váradi 
hegymászó.

Varga Csaba tavasszal a Mount Everestet hódítaná meg




