Huszonkettedszer is megcsinálták, pedig a
széllel szemben jártak
Mérlegen a Zirci Buli
A „Magyar Woodstock” mellett a „Zirci Szigetfesztivál” nevet is megkaphatta volna
a több mint két évtizedes múltra visszatekintő rendezvény, hiszen a koncertek
mellett játszószigettel, civil szigettel, sportszigettel várták az embereket
Tündérdombon. A Zirci Buli továbbra is népszerű, de az időjárási viszonyok és
érdeklődés hiányában néhány program elmaradt.
– Közel hét millió forintból valósult meg az idei rendezvény, mintegy százfős
szervezői-rendezői gárdával – tudtuk meg Encz Ilonától, a főszervező BULI ’91
Közhasznú Alapítvány elnökétől. Hozzátette: a támogatók és közreműködők, illetve a
szervezők majd egész éves önkéntes munkája élteti 22 éve a fesztivált. Az alapító a
rendezvény jövője szempontjából kiemelten fontosnak tartja, hogy mind a rendezők, mind
a közönség soraiban igen sok a fiatal.
Az idei Zirci Buli sztárfellépője a Republic volt, amely már harmadszor volt vendége a
család és barátság fesztiváljának. A szombati napra is jutott egy nagy név, a Piramis
együttessel nosztalgiázhatott a közönség, a nyolcvanas évek rock-bandája a „Szélvihar és
az Eső csapatok” között lépett fel.
A rendezvény szervezői között is helyet kapó zabhegyező gyermekanimátorok által
alapított Ötösalá még be tudott mutatkozni, de a Szolnoki Lajos Acoustic Love Hessz
koncertjét meghiúsította az időjárás. Az AC/DC GP hasonlóképpen járt éjfél után, a
Depresszió szakadó esőben játszott a közönségnek. A (R)evolution, a ZUP, a Station U2
Tribute és a Diamond zenekarokkal egészült ki a fellépők sora.
A Vöröskereszt értékelése szerint eredményesen ment végbe a véradás, fél nap alatt
59-en nyújtották segítő karjukat. A Retro Kids Tánccsoport gyermekműsora az időjárás
miatt szintén elmaradt, de új tehetségek felfedezésére azért engedélyt adtak az égiek, a „A
BULI Kiscsillaga” vetélkedőt meg tudták tartani a kisszínpadon. Focival, terepjárós
felvonulással, futóversennyel villantották meg a rendezvény sportos arcát. A hetest senki
nem vállalta, így elmaradtak a kiskapura értékesítendő büntetőrúgások, és erősnek sem
mutatkozott senki, Buli-bikát tehát nem tudtak választani a szervezők.
A játszószigeten kézműves helyszínek, BULI-BÖLCSI, családi játékok várták az
érdeklődőket, a civil szigeten helyi, megyei, régiós közösségek mutatkozhattak be, s
kínáltak nekik a szervezők foglalkoztatási lehetőséget. A Bakony sátorban a térség
turisztikai értékeit, nevezetességeit, rendezvényeit mutatták be, az egészséges életmód
sátorba látogatók egészségfejlesztő programokon, szűrővizsgálaton, prevenciós
tanácsadáson vehettek részt.
A rendezvényt a tűzoltók közreműködésével meggyújtott óriástábortűz mellett
énekkel, körtánccal búcsúztatták.

A Zirci Buli majdnem egyidős a Republic zenekarral. Harmadszor találkoztak egymással

Sok ember fiatalságát felidézte a Piramis együttes

A kisszínpadon énekes-tehetségeket kutattak, akiknek már most volt közönségük
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