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Elkészült a színpad, este megtartják a műszaki főpróbát - holnap kezdődik a kétnapos Újszilvási
Ágyaspálinka Fesztivál. Nyolcadik alkalommal rendezik meg a térség egyik legnépszerűbb eseményét,
amelyre idén is számos sztárvendéget, és több ezer szórakozni vágyót várnak.
Egy nap múlva rengeteg ember várja majd a sátor alatt az éppen soron következő színpadi produkciót, vagy
pihen meg a fesztivál helyszínének körbesétálása után. Az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy
nagyon sok embert vonz az a fesztivál, amit már nyolcadik alkalommal rendez meg a Bolyhos és Fia Bt. A
vásártérre érkezett a vurstli, de már pakoltak az árusok és persze álltak a sátrak is.
Bolyhos Zoltán ügyvezető elmesélte: hétfő reggel fogtak neki az építkezésnek. A sátrak állnak, éppen a
büféket rendezik be, a vidámpark felépült, hozzák az árut, töltik fel a büfékocsikat - itt tartanak most. "A
programok most úgy néz ki, 100 százalékban meg lesznek tartva, minden fellépő visszajelzett, hogy ép és
egészséges, részt tud venni a rendezvényen, mi ennek nagyon örülünk" - mondta a pálinkamester.
Pénteken megépítették a színpadot is, este megtartják a próbát, így péntek éjszaka minden készen áll a
másnapi kezdésre. "Ez így most tényleg egy nagy falat lett, a pünkösdi hétvége miatt. Igaz a múlt évben is
két nap volt, de az péntek szombat volt. Ugye az idei év meg annyiban különbözik, hogy a hétfő
munkaszüneti nap, tehát így két egész nap van, a szombat és a vasárnap. Sokkal jobban oda kellett
koncentrálni, hogy ki legyen töltve a színpad is programokkal. Egész nap, ha valaki kijön a családdal, jól
érezze magát. És hogy reggeltől estig megtalálják a számításukat" - fogalmazott Bolyhos Zoltán.
A programok szombaton 10 órakor kezdődnek és egészen vasárnap, helyesebben hétfő hajnali két óráig
tartanak. Élő koncertet ad a 3+2, eljön Dj Dominiq, aki nem csak a fergeteg partyt, de Fenyő Miklóst,
Radics Gigit és Gyurcsik Tibort is elhozza magával. Vasárnap este pedig a Fásy mulató érkezik Újszilvásra.
Bolyhos Zoltán elmondta: figyelik az időjárás előrejelzést. Ha valaki hozzájuk hasonlóan utánanéz, láthatja,
hogy Újszilvás térségébe ragyogó időt ígérnek a hétvégére.
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