
 
BALATONI DÜBÖRGÉS NAGYVASAKKAL ÉS 
NAGYÁGYÚKKAL

Az  immáron  kilencedik  alkalommal 
megrendezésre  kerülő  alsóőrsi  fesztivál 
beharangozására  rendhagyó  sajtótájékoztatót 
tartottak a minap a HOG budapesti bölcsőjében. 
A Harley-Davidson szalon felett lévő Club 66 
Étteremből üveg járólap alatt szépen szemügyre 
lehetett venni az idén 105 esztendős fennállását 
ünneplő  gyár  nagyvasait.  Kultuszjárműként 
Indiana Jones legújabb epizódjában pont erre a 
márkára  támaszkodik,  pontosabban  abban 
kapaszkodik!

Elsőként  Kiss  Csaba,  az  Országos  Rendőr  Főkapitányság-Országos  Balesetmegelőzési 
Bizottság  képviselője  a  tavalyi  kampány  sikeres  folytatásaként  idén  is  a  biztonságos 
motorozás kiemelt fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen a balesetek száma sajnos évről-
évre emelkedik. E tragikus növekményt dinamikusan számolva 2010-ben akár már minden 
harmadik közúti áldozat motoros lehet. A „Két kerék, Egy élet” szlogen természetesen nem 
csupán a HD fanatikusokra vonatkozik, hanem minden közlekedőre, aki két keréken járja az 
országutakat, legyen az biciklis, robogós vagy pluszban akár háromkerekű trike-os. A kövér 
gázra  alkalmas  nyári  idő  beköszöntével  sürgős  összefogás  szükségeltetik  Magyarország 
közúti  biztonságának  javítása,  az  egy  nyomon  közlekedők,  illetve  a  gépkocsivezetők 
konfliktusainak  csökkentése,  az  agresszív  közlekedési  magatartás  kiszorítása,  valamint  a 
motorosok vezetéstechnikai tudásának fejlesztése érdekében. A felvilágosító munka keretében 
a  fesztiválon  felállított  sátorban  idén  újfent 
lehetőség  nyílik  az  ORFK-OBB 
balesetmegelőzési  anyagainak,  valamint  az 
ezzel  kapcsolatos  kiállításának  megtekintésére. 
Ugyancsak  alkalom  kínálkozik  a  közkedvelt 
motor-szimulátorok  igénybe  vételére  is, 
amelyek  bizonyos  baleseti  helyzeteket 
modellezve nyújtanak hasznos segítséget a napi 
rutinú  közlekedésben.  A  KRESZ  jogszabályi 
változások  ismertetése  mellett  felmérő 
tesztlapokkal  és  Ittas  Vezetés  Elleni  Charta 
tömörülés toborzással is készülnek a szervezők.

A szórakoztató zenei  programok ürügyén  Frenreisz Károly hazánk legnagyobb színpadát 
harangozta  be fellépőkkel.  Csütörtökön a  Hooligans alapozza meg a négy napos fesztivál 
hangulatát, melyet péntek este az EDDA Művek folytat. A várakozást szombaton a világsztár, 
Gary Moore váltja tökélyre,  a  szórakozni vágyókat pedig vasárnapi  levezetésként  Demjén 
Rózsi fogja énekeltetni. 
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A jelen  lévő  Török Ádám elmondása szerint  gőzerővel  készül  a  fővendéget  megalapozó 
hangulatra, hiszen óriási megtiszteltetésnek és kihívásnak érzi Mini zenekarként csörömpölni 
a nagy Gary Moore előtt, akinek szó szerint jól elkenik majd a száját! 

Illetve  inkább  magyarosan  elhúzzák  a  nótáját, 
mert  Gary  Moore,  gitárvirtuóz  most  először 
koncertezik hazánkban! A fővendég játszott már 
hard  rockot,  kapott  heavy  metalos  jelzőt, 
megfordult  jazz-rock  formációkban  és  végül 
szerzett  pár  bluesba  orientált  albumot.  Az  ír 
gyökerű csúcsfellépő pengetgetett a Colosseum-
ban,  a  Bádog  Böske  Thin  Lizzy-vel,  sőt  a 
legendás Rainbow, Deep Purple és Whitesnake 
tagokkal  is.  Nagyszerű  húrtechnikával  riffelt 
személyisége  és  dalainak  különleges  energiája 
mindig garancia a minőségi színvonalra. Például 
frissítsük csak fel emlékeinkben a Parisienne Walkways, Out In TheFields vagy a Still Got 
The Blues című számokat!

A Nagyszínpadon fellépő zenekarok mellett a sörsátorban lévő Kisszínpad is folyamatosan 
gondoskodik a vendégek szórakoztatásáról: mintegy 20 fellépő zenekar színesíti a négy napos 
monstre  fesztivál  programját.  Fellép  többek  között  a  Tequila,  a  Bluesberry,  a  Doors 
Emlékzenekar, a Nemcsak Berry, a Kalapács és a lóerős berkekben méltán népszerű „sokan 
mások”.

Dobai Attila és Sándor főszervező testvérpár 2008-ban is 
újult  erővel vetette bele magát a kartergáz füstködébe és 
számos  újdonsággal  várja  a  látogatókat.  A  fesztivál 
történetében először ír kocsmazene-táncház fog szervesen 
hozzájárulni  a  sörsátor  fineszes  és  Guinness-es 
hangulatához. A Balaton közelségére építve egy 80m2-es 
szigetet  állítanak  fel  a  vízen,  amely  kiváló  pihenő  és 
szórakozási  lehetőséget  nyújt  majd  a  kikapcsolódni 
vágyóknak.  Hangulatos  vízi  röplabda,  lépegető  játék, 
elektromos csónak-szlalom, divatbemutató, tűzijáték, sőt 3 
koppra  felújított  magyar  Danuvia  motor  ünnepélyes 
beharangozása  is  átélhető  lesz.  A fokozódó  izgalmakat 
kínáló foci EB menete sem lesz közömbös, mert hatalmas 
kivetítők  segítenek  hozzá  az  eredmények  és  gólok 
követéséhez.  A szokásos  kaszkadőr-bemutatók  mellett  a 
fémből készült Halálgömb belívén motorozók bemutatója 

fojtja majd a vendégekbe a serbüffentős lélegzetet. A fesztivál másik fénypontja a szombati 
motoros  felvonulás  lesz,  melynek  alkalmával  több  ezer  kétkerekű  kolléga  halad  majd  át 
végeláthatatlan  konvojban  a  Balaton  északi  partján.  A volumen  miatt  kialakuló  torlódás 
bosszúságait  szebbnél  szebb  guruló  csodák,  benzintyúkok  és  tankördögök  látványa  és 
hallatása fogja feledtetni.

A rendezvény házigazdája minden évben jó érzéssel támogat karitatív kezdeményezéseket. A 
vaskobakosok ültettek már fát, gyűjtöttek adományt mozgássérült kislány műtétére illetve 
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kerékpár-ajándékozással  segítették  a  battonyai  gyermekfalut.  Idén  a  15.  születésnapját 
ünneplő kőszegi SOS Gyermekfalu valamennyi  lakóját  vendégül látják a vad gúnyájú,  de 
annál melegebb szivű motorosok.

Az előzetes érdeklődések és visszajelentkezések alapján idén rekord számú motoros, autós és 
gyalogos-sátras  résztvevőt  várnak  az  alsóőrsi  Európa  Kempingben  június  12-15.  között 
megrendezésre kerülő Nemzetközi Harley-Davidson Fesztiválra. A programra elővételben a 
WILLY FOG Utazási Irodában vásárolhatók belépőjegyek. További részletek a www.hog.hu 
és www.willyfog.hu honlapokon. Brömmm-brömmm...

Budapest, 2008.május 29.
Molnár Attila

www.baedecker.hu
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