
1 
 

FRIDGE FESZTIVÁL VOLT, VAN, LESZ! 
 
Kinek támadt az őrült ötlete, hogy egy világváros kellős közepén felkellene építeni egy 34 
méteres rámpát, 250 tonna hóval beborítani majd meghívni a legjobb extrém ridereket egy 
laza kis versenyre, végül pedig az estére világsztár fellépőket felvonultatni?! 
Hát persze, hogy a MEEX-eseknek! 2010-ben a nagy sikert aratott Fridge Fesztivál, idén 
második alkalommal került megrendezésre, a londoni Freeze mintájára. 
Már hetekkel a fesztivál előtt megkezdődtek az építkezések a Városligeti Műjégpályán, így 
aki nem akarta, az is észrevette, hogy itt valami NAGY dolog épül, ezért fél percre legalább 
elvonta a tekintetét és a csodálkozását a rámpa. Minden a helyére került időre és kezdődhetett 
egy télre szóló élmény, vagy így – vagy úgy! 

Fotó: Fridge Offical 
 
Előre lehetett sejteni, hogy a csütörtöki nap telt házas lesz, mivel sokak (az idősebb 
korosztálynak is) kedvence Scooter és az amerikai Steve Aoki tesz villámlátogatást, egy buli 
erejéig. Be is igazolódott mindez, amiből nem kis „balhé” született és most nem a pozitív 
értelemben, de ne rohanjunk a dolgok elébe. Délután már megmutatták a snowboardosok és 
síelők is, hogy milyen trükkjeik vannak a jeges tarsolyukban a szabadedzésen. Este jött 
Scooter, játszott, robbantott. Abban megegyezhetünk, ha öregedett is külsőleg, belsőleg mit 
sem változott az évek alatt. Ugyanolyan dinamikus és átütő volt, mint korábban. Ami még 
árulkodik a csütörtöki nap sikeréről, hogy 12 000 db jegy kelt el csak erre a napra, ami azt 
eredményezte, hogy még azok sem jutottak be első próbálkozásra, akik rendelkeztek 4 napos 
bérlet-karszalaggal!. Később ahogy végett ért a koncert, már könnyebb volt a bejutás, viszont 
mindennap 22:00-kor véget ért a fedetlen nagy színpadon a buli, maradt az AXE Party Aréna. 
Elég nagyra sikerült építeni, de mégsem eléggé… Kb. 7-8 000 ember befogadására tervezték, 
ami pikk-pakk el is érte ezt a számot és éjfél körül azt lehetett tapasztalni, hogy több száz 
ember rekedt meg a bejáratnál és csak akkor juthattak be, ha volt olyan, aki korán nyugovóra 
akart térni és kijött a sátorból. Többen próbálták a jegy árát visszakaparintani, jegyzőkönyvet 
felvenni, vásárlók könyvét kikérni, de senki nem járt sikerrel, mivel a szervezők minden 
hatályos jogszabályt betartottak és a házirendben szerepelt, hogy nem garantált a bejutás az 
arénába, mert függ annak kapacitásától. Kérhetnék most egy lájkot mindazoktól, akik 
életükben egyszer is elolvastak egy házirendet, de szerintem Fluor Tomi nyomában sem 
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érhetnék az eredménnyel. Valahol azért meglehet érteni őket, de nem emiatt. Viszont az 
tényleg bosszantóbb már, hogy egy ekkora kaliberű rendezvényen kb. 3 db gázzal működő 
„gomba” melegítőnél többre nem futotta a mínusz 10 fokban. Arról nem is beszélve, hogy a 
mobil toalettek sem a megfelelő pontokon és gyakorisággal foglaltak helyet a fesztivál 
területén. De térjünk vissza a felfokozódott buliba. A magyar kedvenc Andro pörgette a 
lemezeket a tőle megszokott stílusban, majd következett dj szettel Chase & Status, amit 
„elment” kategóriába sorolnám. Viszont aki kivárta a hajnali fél 3 órát, az nem csalódott. 
Óriási, giga, mega, ultra partyt csapott az amerikai világsztár: Steve Aoki! Végig a 
közönséggel együtt élt, szórakoztatta őket, pezsgőt locsolt szét, tortát nyomott egy 
szerencsé(tlen)s arcába, majd a végén body-surf-ölt! Hozzáteszem, hogy másnap egy 
felfújható gumicsónakban képes volt a rámpán lecsúszni…ezek után van kérdés, hogy őrölt-e 
vagy sem?! 
 
Pénteken elkezdődtek a versenyek és a snowboardosok közül a svájci Pat Burgener nyert. A 
nagy színpad a goa műfaj szerelmeseinek kedvezett az Infected Mushroom-mal. 
Partyarénában a techno volt terítéken Umek, Popof és Naga&Beta társaságában. Úgy 
jellemezném ezt a napot, hogy „semmi extra”. 
 

Mivel leírhatatlan, lélegzetelállító 
trükkökkel kápráztatták a nagyérdeműt a sí 
verseny döntősei, így szavakkal leírni nem 
lehet ezt az élményt, látni kell! Ebben a 
kategóriában is egy svájci versenyző nyert: 
Elias Ambuehl személyében. Szombat 
délután már Soerii & Poolek párosa csalt 
mosolyt a fagyott orcákra és szórakoztatta a 
lányokat, fiúkat egyaránt a tőlük megszokott 
provokatív jelmezekben és előadásmódban. 
Estére a szervezők, az előző napok 
felbőszült, kinnrekedt embereit látva, 
kibővítették az AXE Party Arénát, így 
mindenki bejutott épségben és forralt boros 
mámorban. Mára nem kisebb nevek 
jutottak, mint a legjobb magyar női dj, Julia 
Carpenter, a holland John Dahlback és az 
angol Nick Warren. House zenéké volt a 
főszerep, amit meg is kaptunk mindenki 
örömére, maximum BPM-en! 
Vasárnap egy levezetés volt Fluor Tomival, 
Ganxtával az Irie Maffiával és az ismét 
hengerlő Dub FX-el.  

Fotó: Horányi-Névy András 
 
Summa summarum a Monster Energy Fridge Fesztiválról általánosságban elmondható, hogy 
voltak világsztár fellépők, extrém verseny, sok boldog ember, ellenben nem volt a VIP-ben 
egy darab fotel, kanapé és semmilyen ülő alkalmatosság, továbbá este 8 órakor semmilyen 
étel és italból is csak Monster energia ital jutott a 3x drágább jegyért cserébe. Az egész napos 
programokat kifejezetten jól oldották meg a szervezők, egy percig sem unatkoztunk, hála a 
Tuborg-os, Somersby-os és Jagermaister-es hostess lányoknak meg a téli vásárnak. Az árak 



3 
 

teljesen rendben voltak a többi nyári fesztiválhoz viszonyítva, a választék határtalan volt 
pálinkából, vodkából forralt borból és még sorolhatnám napestig a sort, szintúgy az étel 
kínálat. Nagyszerűen működött az újdonságnak számító Metapay rendszer (adnak egy kártyát, 
teszel rá pénzt, és amikor fizetsz, csak hozzáérinted a terminálhoz a kártyád, így nem kell 
félned, hogy ellopják a pénzed vagy rosszul adnak vissza). 
Az árnyoldala sem hanyagolható el a fesztiválnak: kevés és rosszul elosztott mobil toalettek; 
nullával egyenlő melegedési pontok; téves információk kiadása (honlapon szerepelt, hogy a 
karszalagot belehet váltani a hét elején, pedig mindig csak aznap volt erre lehetőség); party 
aréna mérete. 
Összességében megérthető, hogy a szervezőknek ez volt a második komoly nagy fesztiváljuk, 
ezért elnézhető nekik eme problémák köre és ha jövőre sikerül odafigyelni ezekre, akkor 
állítom, hogy egy Sziget vagy Balaton Sound szintjére emelkedhet a Fridge is! 
 
Ajánlom mindenkinek a Monster Enery Fridge Fesztivál hivatalos facebook oldalát, ahol 
többek-között megtekinthető Steve „őrült” Aoki gumicsónakos mutatványa és életképek a 4 
napról! 
 
Találkozunk 2012-ben is! Te ott leszel? Én igen! 
 
Budapest, 2011. november 20.      Horovitz Tamás 


