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Sajnos a 2021-es évben a Covid-19 pandémiás helyzet és állami korlátozási szabályok nagyon
bizonytalanná és kiszámíthatatlanná tették a tervezett fesztivál megtartását, tekintettel arra
is, hogy ekkora volumenű fesztivál megszervezése jelentős időigénnyel jár, nem lehet az utolsó
pillanatra hagyni. Ezért 2021-ben még fájó szívvel le kellett mondanunk a fesztivál
megszervezéséről. Az idei évben, 2022-ben viszont végre korlátoktól mentesen lehetőségünk
nyílt a fesztivál megszervezésére.
A 9. alkalommal megrendezett East Fest Mezőtúr kulturális, könnyűzenei fesztivál a többi
országos fesztiválhoz igazodva a főszezonban, 2022. 07. 27-30. között várta a fesztiválozni
vágyókat. A fesztivál elsősorban a 18-40 év közötti korosztályt célozta meg egész
Magyarországon. Az első rendezvény 2012-ben került megrendezésre, mely hatalmas
sikerként robbant be a köztudatba, közel 5.000 látogatót vonzott. Az East Fest az olcsósága
ellenére magasra pozícionált brandként tört be a magyar fesztivál piacra. A fesztivál
ismertsége és látogatottsága évről-évre kimagasló mértékben nő. 2019-ben már 54.000 fölé
emelkedett a látogatók száma! Sikerült elérni, hogy Kelet-Magyarország TOP3 könnyűzenei
fesztiváljai közé emelkedjen. 2 év kényszer kihagyás után 2022-ben a fesztivál az eddigieknél
picit csöndesebb szerda-csütörtöki napokkal indult, majd egy telt házas péntek-szombati
hétvégében csúcsosodott ki a rendezvény.
Szinte példátlan, hogy egy fesztiválnak önszerveződő rajongói klubja alakuljon. Az East Fest
ilyen rajongói klubokkal is büszkélkedhet, melyek közül a legnagyobb, az „East Fest Mezőtúr
Aranyköpések” elnevezésű, 15 500 taggal rendelkezik.

S z e r ve z ő
Az East Fest Event Kft. egyedül, társrendező nélkül valósította meg a fesztivált. Tulajdonosi
köre több mint 17 éve foglalkozik rendezvényszervezéssel és az elmúlt 30 évben több sikeres
projekt megvalósítását tudhatja maga mögött. Kiváló kapcsolatrendszert alakított ki
▪ szervező irodákkal,
▪ előadóművészekkel,
▪ helyi civil szervezetekkel,
▪ a helyi és a környékbeli önkormányzatokkal,
▪ színpadtechnikai és biztonsági szolgáltatókkal,
▪ vendéglátó ipari beszállítókkal,
▪ a környékbeli egyetemek/főiskolák hallgatói önkormányzataival,
▪ valamint a szakhatóságokkal.
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A r en d ez vén y c é l ja
A szervezők célja, hogy az East Fest Mezőtúr fesztivál, a szórakoztatás keretében minden
évben kulturális értékeket, ismereteket közvetítsen, mozgásos tevékenységeket
népszerűsítsen, teret adjon az egészséges életmódot propagáló szervezeteknek, lehetőséget
adjon a feltörekvő tehetségeknek tudásuk bemutatására, valamint foglalkozzon olyan nagy
jelentőséggel bíró társadalmi problémával, témával, mely a célközönség számára napi
aktualitással bír. Szeretné megteremteni a lehetőséget arra, hogy az adott témában
kompetens és tájékozott, szakmailag magasan elismert személy szájából hallhassunk
megoldási javaslatokat, elképzeléseket, és vitafórum keretében a célcsoport is elmondhassa
véleményét, javaslatait.
A központi társadalmi célú mondanivalón túl a 2022-es East Festen a napközbeni programokat
Civil Falu kialakításával is színesítették a szervezők. A megjelenő szervezetek között
megtalálhatók voltak a civil szektor számos területének jeles képviselői, így különösen az
egészségüggyel, sporttal, egészségmegőrzéssel, környezetvédelemmel, természetvédelemmel, ifjúsággal, vallással, hittel, hagyományőrzéssel, szórakoztatással, kikapcsolódással,
kultúrával foglalkozó civil szervezetek és intézmények, akik interaktív programokat és aktív
részvételi lehetőséget kínáltak az East Fest látogatóinak. Elősegítették a civil élet, civil munka
rejtelmeibe való belelátást, a civil életérzés kipróbálását.

A r en d ez vén y h e l ys z í n e
A fesztivál helyszínéül választott terület is igencsak a látogatók szívéhez nőtt az évek alatt: A
gyönyörű, árnyékos liget tele több évtizedes fákkal. A hatalmas, zöld, füves terek. A tiszta,
gondozott, barátságos, retró strand. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a fesztivál helyszíne már
önmagában is rabul ejti a látogatót.
A rendezvény 2022-ben is a Mezőtúri Városi
Strandfürdő és Fedett Uszoda, illetve a hozzá
kapcsolódó 2,5 hektáros teljesen parkosított
területén került megrendezésre, ahol a nagy
összefüggő zöldterület és az árnyékot adó fák
tökéletes helyszínt biztosítottak e nagyszabású
könnyűzenei fesztiválnak. A fürdő Mezőtúr, Fekete
István út 1. sz. alatt, a városi víztorony mellett, az
Erzsébet liget bejáratánál helyezkedik el. Az Erzsébet ligetet és a 6 hektáros Ligeti-tavat
egy 1200 méter hosszú sétány veszi körül, mely kiválóan alkalmas sétára, biciklizésre és aktív
pihenésre.
Nem mellékes tény, hogy az East Fest bérlet ára magában foglalja a kempingezés és a
strandhasználat díját is. A fesztiválozók szerdán költözhetnek be a rendezvényre, és egyfajta
nyaralásként élvezhetik Mezőtúr és az East Fest vendégszeretetét.
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A f es z t i vá l p r o g r a m ja
2022-ben 6 színpadon, ill. helyszínen párhuzamosan zajlott a fesztivál, a zenei rendezvények
délután 17 órától reggel 06 óráig tartottak.

112 zenekar, ill. fellépő szórakoztatta a közönséget a kultúra számos területét érintve:
▪ 102 populáris könnyűzenei koncert,
▪ 9 filmvetítés,
▪ 1 népművészeti, folklór program
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A kiváló helyszín napközben ingyenes fürdőzési lehetőséget biztosított a fesztiválozóknak,
emellett további programokkal is vártuk a rendezvényre látogatókat:
▪

A város több kiemelkedő kulturális értéket is hordoz, mint pl. az évszázadokra
visszanyúló fazekas mesterség és kerámia gyűjtemény. A helyi népi kerámiamesterség
elismeréseként a mezőtúri fazekasság 2009-ben felkerült az UNESCO szellemi
kulturális örökség nemzeti listájára. Magyarország egyik legnagyobb népi kerámia
gyűjteményét a Túri Fazekas Múzeum gondozza, a Badár-emlékházban pedig a Badárcsalád fazekassága került kiállításra a ma is működő eredeti alföldi fazekasműhelyben.
A fesztiválra a helyi fazekasmesterek is meghívásra kerültek, hogy e kiemelt
kulturális értékeket képviselve népszerűsítsék a mezőtúri fazekasságot a fiatalok
körében, akik ki is próbálhatják a korongozást. Ezáltal az East Fest Mezőtúr fesztivál
Mezőtúr kultúrájának megismertetéséhez, és ezen keresztül a magyar kultúra
pozíciójának és színvonalának erősítéséhez is hozzájárult.

▪

További kulturális programkínálat:
→ Stand up comedy előadások
→ Irodalmi/társadalmi célú előadások
→ Kertmozi
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▪

Az East Fest rendezvényen 2022-ben is kialakításra került a Civil Falu, mellyel a
napközbeni programokat színesítettük. A megjelenő szervezetek interaktív
programokat és aktív részvételi lehetőséget kínáltak az East Fest látogatóinak.
Elősegítették a civil élet, civil munka rejtelmeibe való belelátást, a civil életérzés
kipróbálását.
o Civil egyesületek és közintézmények kitelepülése
o Kora délutáni órákban előadások a fiatalokat érintő egy-egy kiemelten fontos
témakörben.
o Napközben ingyenes egészségügyi állapotfelmérés (vérnyomás, vércukor és
szemvizsgálat) és masszázs a Mezőtúri Egészségügyi Fejlesztési Iroda
közreműködésével.
o Honvédség és rendőrség – bemutató és toborzás

▪

A délutáni órákban megmérettetési lehetőség:
→ Borsodi kupa
▪ Streetball (csütörtök 10:00-16:00)
▪ Strandlabdarúgás (péntek 10:00-17:00)
▪ Strandröplabda női/férfi (szombat 10:00-17:00)
▪ Strandröplabda mix (péntek 10:00-17:00)
▪ Strandvízilabda (csütörtök 11:00-17:00)
▪ Strandkézilabda (csütörtök 11:00-17:00)
▪ Teqball (péntek; szombat 13:00-15:00)
▪ Szkander (péntek-szombat 14:00-18:00)
→ EAST FEST KUPA
▪ Poker (péntek-szombat 12:00-17:00)
▪ Sörpong (péntek-szombat 15:00-18:00)

▪

További sportolási lehetőségek:
→ Katonai akadálypálya
→ Street workout
→ Vízitorna
→ Asztalitenisz

▪

További szabadidős programok, attrakciók:
→ Óriás katapult
→ Óriáskerék
→ Öko-társasjáték
→ Sörpong
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E g y éb s z o l g á l t a t á s o k a r en d e z v én y ek i d e je a l a t t
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kijelölt sátrazó hely
Lakókocsi camping
Zuhanyzók használata
Kollégiumi / fogadó / szállodai szállásra is lehetőség van
Ingyenes parkoló a strand előtti parkolóban
Őrzött kerékpártároló
Ingyen strandolási lehetőség
Bankkártyás fizetési lehetőség
Internet
East Fest ajándékbolt
Info pont
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mini mozi
Fotó és mozgókép felvétel készült a rendezvény alatt, amit később a Facebook
oldalunkon tettünk elérhetővé.
A rendezvény ideje alatt szelektív hulladékgyűjtő szigetet helyeztünk el, ezzel is
tudatosítva a környezetvédelem fontosságát.
2022-től visszatérünk a visszaváltható korsókhoz.
A fesztivál teljes ideje alatt mentőszolgálat, illetve elsősegélynyújtó hely állt
rendelkezésre.
Esélyegyenlőség: a fogyatékkal élők számára a belépés ingyenes volt.
A MÁV 50%-os kedvezményt biztosított a fesztiválra érkezőknek.

A r en d ez vén y er ed m én y e
A szervezők célja szerint az East Fest Mezőtúr fesztivál, a szórakoztatás keretében kulturális
értékeket, ismereteket közvetített, lehetőséget adott a feltörekvő tehetségeknek tudásuk
bemutatására, emellett olyan nagy jelentőséggel bíró társadalmi problémával, témával is
foglalkozott, mely a célközönség számára napi aktualitással bír. Megteremtette a lehetőséget
arra, hogy az adott témában kompetens és tájékozott, szakmailag magasan elismert személy
szájából hallhassanak megoldási javaslatokat, elképzeléseket, és vitafórum keretében a
célcsoport is elmondhassa véleményét, javaslatait. Mindemellett a fesztivál a mozgásnak és
az egészséges életmód propagálásának is teret adott.

M a r ke t i n g ko mm u n i ká c i ó
Az East Fest saját logóval, honlappal, Facebook és Instagram oldallal
rendelkezik.
A fesztivál honlap címe: www.eastfest.hu
Facebook oldal címe: https://www.facebook.com/EastFestMezotur
Intagram oldal címe: https://www.instagram.com/eastfestmezotur/
A kommunikációs időszak 2022. március elejétől a rendezvény zárónapjáig tartott, utána a
rendezvényről vélemények, álló és mozgóképek, tudósítások megtekinthetőek egy éven
keresztül a rendezvény honlapján.
A kommunikációs csatornák megválasztása döntő fontosságú volt abban, hogy az üzenet a
lehető leghatékonyabban, torzításmentesen juthatott el a célcsoporthoz. A marketingkommunikációs eszközök közül a költséges, de elengedhetetlen marketingkommunikációs
csatornákon kívül a szervezők nagy hangsúlyt fektettek a költséghatékony e-marketingre.
Integrált marketingkampányokat terveztek, ahol a hagyományos és az új média jól
kiegészítették egymást, és lefedték a releváns célcsoportokat.
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Főbb marketingkommunikációs csatornák:
▪ Saját honlap
▪ Közösségi oldalak
▪ Regionális helyi televízió és rádió
▪ Országos rádió kampányok
▪ Óriásmolinók kihelyezése frekventációs csomópontokon (Nyugati és Keleti Pályaudvar)

A támogatott programról – East Fest Mezőtúr Fesztivál 2022. – készült beszámolót a
támogatott fesztivál honlapján közzé tettük, és a szakmai beszámoló benyújtásától számítva
legalább 1 évig ott fogjuk tartani: www.eastfest.hu
Médiavisszhang:
https://hiros.hu/hirek/ket-ev-utan-ujra-var-az-east-fest-mezotur-fesztival
https://mezoturistak.hu/event/east-fest-2022/
http://fesztivalszovetseg.hu/east-fest-event-kft/
https://www.szoljon.hu/helyi-kultura/2022/07/szerdatol-duborog-az-east-fest
https://szol24.hu/2022/07/27/elindult-a-mezoturi-east-fest/
https://www.koncert.hu/helyszin/east-fest
https://www.glartent.com/HU/Mezotur/267527516663469/East-Fest-Mez%C5%91t%C3%BAr
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https://www.szmpsz.hu/koszonetnyilvanitas-az-east-fest-fesztivalon-nyujtott-segitsegert/
https://happeningnext.com/event/east-fest-mez%C5%91t%C3%BAr-2022-eid3a08ft8gwi
https://www.festivalfinder.eu/festivals/east-fest
http://elmenyem.hu/fesztivalok/hazai-fesztivalok/east-fest-2022/
https://www.fesztivalportal.hu/konnyuzenei-fesztival/east-fest-mezotur
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-east-fest-mezotur.html
https://www.gyomaendrod.com/programok/east-fest-2022-11558
https://szallas.hu/programok/east-fest-mezotur-2022-mezotur-p3799
https://www.klimo.hu/blog/east-fest-2022-890
https://e-jegyiroda.hu/mezotur/east-fest-berlet
https://koncertsziget.hu/koncert/east_fest_2018_144
https://fesztivalok.info/events/east-fest-2022/
https://www.setlist.fm/festival/2022/east-fest-2022-63d4e20b.html
http://www.szarvasihet.hu/event/east-fest-2022/?instance_id=42900
https://www.tiktok.com/@eastfestmezotur/video/7126129100149869830
https://retromuzsika.hu/east-fest-2022-infok-itt-copy/
https://twitter.com/i/events/1553111858642821120
https://www.themall.co.uk/luton/whats-on/2022/east-fest-2022/
https://allevents.in/jaszbereny/east-fest-mez%C5%91t%C3%BAr2022/200021996402818?ref=eventlist-cat
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/50-szazalekos-vasuti-kedvezmenymezoturra-east-fest-rendezvenyre
https://www.mixcloud.com/Nagyember/remember-east-fest-pool-party-by-nagyember/
https://www.ticketswap.com.au/event/east-fest-mezotur-2022/0fee294d-3ca1-4c15-b181f5b3d09f14df/info

