
Fergeteges fesztivál Várpalotán 

Elkezdődött a fesztiválszezon: jó levegő, gyönyörű lányok, hideg sörök és hasonló klassz 

dolgok várnak bennünket. 

Idén negyedik alkalommal nyitotta meg kapuit a várpalotai Pannónia Fesztivál, május 20-

án. Az előző napok rossz ideje és a meteorológiai előrejelzések ellenére közel 100 ezren 

látogattak ki a Cseri-parkerdőbe, ahol szikrázó napsütés várta a fesztiválozókat. A négynapos 

eseményen mindenki megtalálta a neki tetsző stílust, hiszen minden műfajnak jelen volt 

valamely neves képviselője. A fesztivált a Kettőnégy nevű internetes videoblog indította, 

sörtörténeti ismerteket megosztva a fiatalsággal, majd mindennap jelentkeztek valamilyen 

bolondériázással. Az első nap fergetegesen telt, a nagyobb zenekarok koncertjeit a PASO 

nyitotta a nagyszínpadon, őket a Tankcsapda követte. A metálrajongók sem unatkozhattak, 

hiszen az Akela és a Pokolgép nekik is megadta a kezdő hangulatot. Az estét a Hősök zárta 

egy remek koncerttel. A pénteki napon nagyszínpadra került Sub Bass Monster, Deák Bill 

Gyula, a Depresszió és a Quimbi is. Az Óriás zenekar remek hangulatot teremtett, ismét „fát 

döntött” a nagysátorban. A szombati nap is hasonlóan jó hangulatban telt, amelyet Demjén 

Ferenc indított, majd a Subscribe és a 30Y-tartott fenn. Az utolsó napon a Kispálra, Iree 

Mafiára a Fish!-re és a Csík zenekarra hárult az a nehéz feladat, hogy még tovább fokozzák a 

hangulatot. A fesztivált Senior Hal lemezlovas zárta egy fergeteges bulival. 

Sajnos a fesztiválra mindenféle italt és ételt tilos bevinni, fél liter vízen kívül. A 

rendezvény honlapján azt írták, hogy ez ne okozzon problémát, mert alacsony árakkal várják a 

látogatókat. Lehet, hogy az olcsó szónak több jelentése van, de számunkra biztosan nem azt 

jelenti, mint a szervezőknek.(1kg kenyér és egy májkrém 600 Ft). A másik hátulütője a 

dolognak, hogy mindössze egy kút volt a fesztivál területén, és pár csap a zuhanyzónál. Az 

ember 20 perc várakozás után tudott csak kezet mosni. Tudjuk, hogy a higiénia nem a legfőbb 

erényük a fesztiváloknak, de azért egy-egy étkezés után jó lett volna kezet mosni. 

Ezektől a negatívumoktól eltekintve rendkívül jól éreztük magunkat, egy fantasztikus 

fesztiválon vagyunk túl. Rengeteg új embert ismertünk meg az ország minden tájáról, és 

nagyon sok új zenekart, mindenféle stílusból. 
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