East Fest Mezőtúr
Kelet-Magyarország
legdinamikusabban
fejlődő fesztiválját már nem szükséges
bemutatni. Az elmúlt években megtízszerezte
látogatottságát a mezőtúri rendezvény, ezzel
városunk ismét felkerült Magyarország
fesztiváltérképére. 2012-ben startolt el az
East Fest, azóta az ország mainstream
előadói évről-évre visszajárnak.
Soós Péter főszervezővel beszélgetésem során
elsősorban a gyakorlati kérdéseket jártuk
körbe.
– A dinamikus fejlődésnek is köszönhető, hogy ez évben olyan előadók is érkeznek a
fesztiválra, akik igen ritkán koncerteznek, valamint ismét nemzetközi fellépőt is fogad a
rendezvény. Hogyan értékeled ezt?
– A magyar fellépők esetében figyeljük azokat, akik még nem jártak nálunk. Ákos egy olyan
előadó, akit még a környéken sem nagyon láthattunk. Ő két évente koncertezik és nagyon
kevés helyre megy el. Neki, mi személy szerint is nagyon örülünk, valamint a visszajelzések
is azt mutatják, hogy igen jó választás volt.
Lovasi András és a Lovasi Életműkoncert esetében is már régre nyúlik vissza a kapcsolat.
Rengeteget kerestük és hívtuk a Kispál és a Borzzal, de azok a koncertek a Fishing on Orfűre
szóltak. A jelenlegi életműkoncert egy véletlen beszélgetés folytán merült fel lehetőségként.
A több éves megkeresésünkre és a rendezvény minőségére való tekintettel úgy döntöttek,
hogy az idén eljönnek hozzánk is. Tulajdonképpen sok év után 90%-ban Kispál és a Borz
dalokat hallhatunk Mezőtúron, de persze jó néhány szerzemény lesz Lovasi András más
korszakaiból is.
Mellettük elmondható, hogy a magyar könnyűzenei élet színe-java itt lesz nálunk. A hazai
élvonal mellé idén is tudtunk nemzetközi fellépőt hívni. Szempont volt, hogy olyan előadót
hívjunk, aki még aktuális. Nagy dolognak tartom, hogy Európa egyik legnagyobb
elektronikus zenei fesztiváljáról – a Tomorrowlandről – Fedde le Grand magánrepülővel
érkezik az East Festre.
A hazai előadók közül mindig hiányolnak egy-egy zenekart – amit maximálisan megértek – ,
de az sem jó, ha minden évben ugyanazokat hívjuk, illetve ennyi programhelyet, ennél
sűrűbbre már nem lehet megtölteni.
– A fesztivál helyszínei mennyiben változnak?
– Egy kicsit nagyobb lesz a felépítés az elmúlt évekhez képest. A Ballantines-zal közösen
épített elektronikus zenei színpadunk szinte kétszer akkora lesz, mint tavaly volt. Idén is
felépül a Borsodi Malátabár, a Baby Wine terasz, a nő a Pepsi által szponzorált
nagyszínpadunk és egy NKA-s pályázatnak köszönhetően megmarad a Liget színpadunk.
A területen folytak rendezési munkálatok, az előző évnél is több zuhanyt és wc konténert
fogunk kihelyezni.
– A beengedéssel kapcsolatban minden évben felmerülő kérdés az új kapu megnyitása.
Készültök e több kapuval?
– Részben jogos a kritika. Ezt a kérdéskört két részre osztanám: van egy része, ami adott és
van egy része, amit fejleszteni kell. A keddi napon nyitunk két kaput, ami a kijutást fogja
könnyíteni, illetve ezen a kapun a csomag nélkül érkezőket engedjük be. Szerdán az érkezők

számának függvényében döntjük el, hogy szükséges e ezt megnyitnunk. Ettől a változtatástól
a tömeg csökkenését várjuk. Emellett előrébb hoztuk a kapunyitást, idén délelőtt 10-kor
nyitunk. Azzal viszont nem tudunk mit kezdeni, ha valaki 24 órával korábban jön, vagy a
kapunyitás előtt 6 órával, akkor ő 6 órát biztos sorban fog állni.
Itt szeretném hozzátenni azt, hogy tavaly a szombati napra elfogytak a napijegyek és a
bérleteket is. Totál teltházunk volt. Ekkor néztük azt, hogy a fesztiválozók hogyan hagyják el
a helyszínt, így tudtunk lépésben valamennyi embert beengedni. Ez kívülről úgy nézett ki,
illetve azt lehetett hallani, hogy szombaton 5 órát kellett sorban állni. De, nem sorban állni
kellett, hanem eldönteni, hogy haza mennek, vagy várakoznak, hogy lesz e még jegy és be
tudjuk e őket engedni. Emiatt is hirdetjük rengeteg fórumon, hogy időben meg kell venni a
jegyeket.
Egyébként a jegyértékesítést is külön ablakokra fogjuk bontani csütörtökre, péntekre és
szombatra. Külön zajlik majd a jegybeváltás és a jegyvásárlás. A fesztivál alatt is figyeljék a
facebook és instagram oldalainkat, hiszen elsősorban ott értesülhetnek minden fontos
információról.
– A fesztivál facebook oldalán felvetették a kempingezők annak lehetőségét, hogy a boltok
felé egy kijáratot lehetne nyitni. Tervezitek-e ennek a megnyitását?
– Nem. Nagyon szigorúan vesszük, hogy minden olcsó legyen a fesztivál területén. Nyilván
egy sarki kocsmához képest drágább, de fesztivál szinten igen olcsónak számítanak az áraink.
Védenünk kell azokat az árusokat, akik bevállalják, hogy nyomott áron értékesítenek. Úgy
gondolom, hogy igen magas szintű kiépítettség van a rendezvényen belül, de ez csak úgy
működhet, hogy azok, akik bent vannak élnek a szolgáltatásokkal. Természetesen így is
kimennek, ezzel nincs is probléma, de azt nem tehetjük meg a vállalkozókkal, hogy direktbe
nyitunk egy kaput.
– A telefonfeltöltési lehetőséget is kevesellték a fesztiválozók. Ez nő idén?
– Igen, triplázódni fog.
– Étel-, italkínálat változik-e a tavalyihoz képest?
– Szinte ugyanazok a partnerek visszatérnek hozzánk, akik 2017- ben voltak. A fesztivál söre
2018- ban is a Borsodi lesz, egy korsó 390 Ft-ba fog kerülni. Az ételkínálatról elmondható,
hogy szélesedik, az árakat alacsonyan tartva. A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Kft. készül menüvel is, 1200 Ft-ért levest, másodikat és savanyúságot lehet majd
megvásárolni.
– Igen változékonynak mondható az időjárásunk. Mennyire lehet felkészülni az esőzésre?
– Egy szintig fel lehet készülni rá, de egy szabadtéri rendezvény esetében teljesen nem. A
tavalyinál jóval több aljzatot hozunk, sátor pedig nagyságrendileg ugyannyi lesz. Idén is
teljesül, ami már évek óta cél, hogy bármelyik helyszínhez száraz lábon el lehet majd jutni.
– Fontos kérdés, hogy a kempingezők mit vihetnek magukkal?
– Egy darab bontatlan két literes ásványvizet. Ételből nem kereskedelmi mennyiséget,
valamint lehetőleg mindenki műanyag evőeszközt hozzon. Mindig felmerül a vízipipa és a
kiskalapács kérdése, beengedjük.
– A gyermekek belépését is érdemes átbeszélni, hány éves korig ingyenes a rendezvény?
– 12 éven aluliak ingyenesen léphetnek a fesztivál területére, szülői felügyelettel. 14 éves
korig már venni kell jegyet, de csak szülői felügyelettel lehet bent és 16 éves kor alatt pedig
nagykorú felügyeletével tartózkodhat a fesztiválon.

– Ismét erős lesz a sport része a fesztiválnak. Mit emelnél ki?
– A bungee jumping helyett idén óriás katapult érkezik. A sport igen erősen jelen lesz, idén is
lesz Borsodi kupa, a hagyományos sportokkal; valamint egy East Fest kupa, ahol póker,
sörpong és kő-papírolló versenyek lesznek. Nagy újdonságunk a Lay’s E-Sport Zone. Nagyon
komoly, 150 négyzetméteres installációval jelenik meg az E-sport az East Festen. Szervezett
bajnokságokon vehetnek részt, valamint folyamatos lesz a játéklehetőség.
Összegezve, ajánlott már most megvásárolni a napijegyeket és a bérleteket, hogy minden
érdeklődő részese lehessen Kelet-Magyarország legdinamikusabban fejlődő fesztiváljának.
Strand, buli, nyaralás 2018-ban is Mezőtúron!
Bodor Márti

