
Kedves Gyüttment Építőtábor 2019 
résztvevők! 
 
Először is, hadd köszönjem meg, hogy beáldozzátok az időt és energiát, hogy egy szép, jól működő és szelíd fesztivál 
infrastruktúrát varázsoljatok az augusztus 22-én odaérkező ezreknek. Tavaly a Gyüttment építőtábor volt számomra 
az összes többi tábor és fesztivál közül a legkedvesebb, mert hiteles volt. Hiteles, a hétköznapjaikban is keményen és 
lelkiismeretesen dolgozó emberek jöttek, akik a tábor alatt is könnyedén felvették a hulladékmentes ritmust, hogy 
aztán együtt felvállalhassunk egy zéró hulladék fesztivált. Ez jó érzés volt, de az egész lényege, hogy mindig lehetünk 
még zöldebbek.  
 
A fesztivál alaphangulatát, közösségi érzetét mindig az építőtábor és a szervezőcsapat dinamikája határozza meg. 
Ugyanúgy a környezeti tudatosság, a természetre és egymásra figyelés csak akkor fog egy fesztiválon megvalósulni, 
ha az már az építőtáborban is alapértéknek számít.  
 
Ehhez kérem a segítségedet: szánj rá néhány percet az alábbi tudnivalókra, olvasd át, gondold át, és bízom benne, 
hogy ezek alapján meg tudod oldani a beszerzéseidet, szükségleteidet.  -  
 

Ron – rendezoldj.hu 
 

Utazások 
 
Idén a Gyüttment Fesztivál teljes karbon lábnyomát dokumentáljuk és számoljuk, hogy a később eldöntött módon 
azt visszaadhassuk a természetnek. Ezért kérünk mindenkit, hogy az alábbi linken töltse ki az oda- és 
visszautazásával kapcsolatos kilométereket:  

Hulladék 
 

A tavalyi fesztivál, bár zéró hulladékos volt, sajnos jelentős szelektív és kommunális szemetet termelt az építőtábor 
alatt. Ennek nagy részét a PET palack, az alumínium sörösdoboz és az élelmiszerek csomagolásai alkották. Idén 
tovább lépünk, és már az építőtábor is hulladékmentes lesz. Nem lesz a konyha mögött eldugva egy szelektív kuka, 
és nagyon szeretnénk, ha se a szervezők, se az önkéntesek egyáltalán nem hoznának be semmilyen terméket, ételt-
italt, ami PET-palackban, alu dobozban vagy műanyagba csomagolva kapható. Ha mégis előkerül ilyesmi a 
csomagból, kérünk, gondosan rejtsd el a sátrad/autód mélyére, hogy ne terjedjen a rossz példa. Minden nem lebomló 
hulladékot, amit mégis véletlenül behoztál, azt neked is kell kivinned, majd megfelelően deponálnod.  
 
A területen várhatóan elég sok szemét vár ránk már most is. Ezt fontos külön kezelni, mert dokumentáljuk, így az 
egyik első feladata az 5-én érkezőknek, hogy összeszedjék a területen az összes szemetet.  
 
Az építéssel járó hulladékra külön kell figyelni. A szelíd építőtábor jegyében kérünk, nyersanyagokat csak 
fenntartható forrásból vásárolj (pl. FSC-tanúsított faanyag), lehetőleg ne használj nem-újrahasználható 



nyersanyagokat, használj minél több másodlagos, újrahasznosított nyersanyagot (pl. bontásból téglát, faanyagot), az 
építés során pedig figyelj arra, hogy az alkotások részegységei újra felhasználhatóak legyenek, a kötések, 
csatlakozások és illesztések legyenek könnyen szétszedhetőek a végén (pl: szeg helyett csavar), ahol lehet, használt 
vagy bérbeadott felszerelést használj, a dekorációs csapat vegyianyag alapú festékeit és szereit próbáld meg más 
termékekkel kiváltani, az ideiglenes létesítményeket (színpad, bárpult, dekoráció), amennyiben nem tudod őket 
raktározni, igyekezz eredeti állapotukban másik rendezvénynek adományozni, mérd és mérsékeld az építés/bontás 
során szükséges közúti szállítást. A gipszkarton, sitt, festékesdobozok, elemek, aeroszol tartályok, gáztartályok, 
fénycsövek, elektromos berendezések, egészségügyi hulladékok kezelésére vonatkozóan bővebbet itt olvashatsz 
(Építés és szervezés c. fejezet). 

Étkezés 
 
A Gyüttment konyha a legjobb fesztiválkonyha, amit ismerünk. Lehetőleg helyben beszerzett, termelői vagy bio 
alapanyagokból, nagy szeretettel főznek nekünk a konyhások. A beszerzésnél kérünk ügyeljetek arra, hogy csak 
újrahasználható, esetleg lebomló csomagolásban vásároljatok a konyhára alapanyagokat. Mindenki hozzon magával 
saját tányért, poharat, étkészletet, mert semmilyen egyszer használatos eszközt nem fogunk használni a konyhában 
és étkezőkben.  

Minden, ami lebomlik, azt komposztáljuk! Papírpohár, használt zsebkendő, pamutrongy, kávézacc, konyhai 
zöldhulladék, falevél: minden megy a területen kijelölt komposztgyűjtőkbe. A komposztgyűjtőkbe szigorúan tilos 
bármilyen nem-lebomló hulladék vagy egyéb, szennyezett folyadék elhelyezése.  

Minden esetben akkora ételadagot kérjél/vegyél, amekkorát biztosan elfogyasztasz. Ha mégsem sikerül, az 
ételmaradékot ebben a sorrendben kezeld: rakd el magadnak későbbre, kínáld fel másnak, öntsd az állatok etetésére 
szánt moslékba, végül helyezd a komposztba (hús, csont, citromhéj is). Gondolj bele, micsoda környezeti 
erőforrásba került, hogy az a tál finom ebéd ott van előtted bőségesen, cserébe tiszteld meg azzal, hogy lehetőleg 
mindent elfogyasztasz. 

A kukoricakeményítőből készült műanyag (PLA) nem komposztálható a területen, ezért ilyen anyagot ne hozz be, és 
végképp ne dobd a komposztba. Se lebomló szemeteszsákot, se egyéb lebomló műanyagot ne használj.  

Az építőtábor konyhájában egy mosogató-állomást is felállítotok, ahol tisztára moshatod majd edényeidet. Itt és a 
vizes blokkoknál kérjük, csak lebomló tisztálkodószert, a fogmosáshoz pedig natúr fogkrémet vagy szódabikarbónát 
használj. Ezzel is példát mutatsz az utánad érkezőknek, hogy valóban ciki legyen Niveával meg Colgate-el 
mászkálni a réten.  

Dohányosok! Kérünk, semmilyen körülmények között ne dobj el cigicsikket a területen. Ha lebomló filteres 
cigarettát használsz, a csikkjeidet a komposztos edénybe ürítsd, ha műanyag/szivacs filteres a cigid, vagy nem vagy 
benne biztos, akkor ezeket a saját szemetesedbe ürítsd, a fesztivál végén pedig vidd őket magaddal.  

Egyéb 
Csökkentjük az energiafelhasználást, a közlekedéssel kapcsolatos emissziókat és a vízfogyasztást! 



Kérünk, az építőtábor alatt figyelj oda a szerszámok energiafelhasználására, robbanómotoros szerszámot csak 
indokolt esetben, elektromos kisgépet is csak nagy szükség esetén használj. A szelíd, környezetbarát és legfőképp 
biztonságos opció a mechanikus kéziszerszám. 

Az építkezéssel járó vízhasználatot igyekezz csökkenteni, ahol lehetséges és indokolt, használj esővizet.  

Az építőtábor elkerülhetetlen része a területrendezés. Fontos, hogy minden egyes élő fa vagy sövény metszésénél, 
visszavágásánál egyeztess az építésvezetővel, hogy erre valóban szükség van-e. Az erdei avart csak a legindokoltabb 
esetben távolítsd el a talaj felől, és tisztelj meg minden élőlényt azzal, hogy szelíden látsz neki az élőhelyének 
átalakításához. Természetesen ne hangoskodj, ne szemetelj, viselkedj a természettel és másokkal is szelíden.  
 
Végül kérlek olvasd el a https://gyuttmentfesztival.hu/zero-hulladek/ oldalon a teljes zéró hulladék kiírást, itt a 
fentieken kívül sok egyéb infót találsz, elsősorban fesztiválvendégeknek, de ez neked is fontos lehet, hisz a fesztivál 
képviselőjeként a te feladatod lesz az újonnan érkező csapattagok és vendégek tájékoztatása, hogy pontosan hogyan 
is képzeljük el az ország első Szelíd Fesztiválját.  

https://gyuttmentfesztival.hu/zero-hulladek/
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