VÖRÖSBOR FESZTIVÁL 2013.
(Fesztivál-tájékoztató – helyi lakosok részére)
A rendezvénytér átadását követően mindannyian nagy várakozással tekintünk az idei
Vörösbor Fesztivál elé. Ugyan az idő, és az emlékezés pillanatának körülményei az emlékeket
formálni, sőt átformálni is képesek, azonban ha visszagondolunk, szinte valamennyiünk
életében volt olyan pillanat az elmúlt több, mint tíz esztendőben - mert a rendezvénytér
gondolata ilyen rég fogalmazódott meg – amikor magunkénak éreztük ezt az elképzelést,
bíztunk annak megvalósulásában. Mindenki mást várt tőle: a belváros nyugalmát, játszóteret,
egy városrész feléledését, az új rendezvényekkel több vendéget, a több vendéggel több
értékesített bort, ételt, vendégágyat – és sorolhatnánk.
Az idő az embert, a várost, és magát a tervet is formálta, változtatta. Ami bizonyos, a Város
gazdagabb lett a beruházással, és a városlakó, vendég ki-ki a maga módján élhet az új
rendezvénytér adta új lehetőségekkel.
A tér főpróbája vitathatatlanul a Vörösbor Fesztivál. Ez évben, a Fesztivál szervezésével
kapcsolatos valamennyi feladatot Villány Város Önkormányzata végzi. A fesztiválterületet az
Önkormányzat szerződéses partnere a Tax Guard Kft., biztosítja, egyben ellátja a helyszíni
jegyárusítással, beléptetéssel kapcsolatos feladatokat is. A köztisztasági feladatokban a Város
partnere a Dél-Kom Nonprofit Kft.
Legfontosabb változás a fesztiválterület bővülése. A tavalyi terület kiegészül a
rendezvénytérrel, valamint a városi sportteleppel. Annak érdekében, hogy a rendezvénytér ne
jelentsen olyan súlyponteltolódást, ami a felső pincesor esetleges forgalomcsökkenéséhez
vezet, a Szervezők törekedtek a rendezvényszínhelyek egyenletes térbeli elosztására. Az így
kialakított térrendezés eredményeként a nagyszínpad és a borudvar a rendezvénytéren,
gyermekprogramok a sportpályán, a kézművesek a Baross Gábor utca egészén, az ételudvar
és a kisszínpad a Városháza előtti téren, míg egy irodalmi színpad az Egészségház
parkolójában kap helyet.
A tavalyinál színesebb, több programot, több helyszínt kínáló fesztivál megrendezésére kerül
sor. A bővülő műsorkínálat, valamint a sajnos évről évre csökkenő szponzoráció a jegyárak
emelését tette szükségessé, ugyanakkor ezen árak még így is alacsonyabbak bármely hasonló
rendezvény árainál (pl: Ördögkatlan fesztivál) vagy másként érzékeltetve alig magasabbak
egy mozijegy áránál. Természetesen a helyi lakosok, és gyermekek továbbra is díjmentesen
látogathatják a rendezvényt.
Idei jegyárak: Napi jegy 1500-Ft. és Fesztivál jegy 2500-Ft/3nap. A helyi lakosok (akinek a
lakcímkártyáján állandó lakóhelyként, vagy tartózkodási helyként Villány van
bejegyezve) 2013. szeptember 25- től a Városi Könyvtárban vehetik át a karszalagot
személyesen, vagy azonos lakcímre bejelentkezett hozzátartozójuk útján. Az átvétel
aláírás ellenében történik, lakcímkártya bemutatásával.
A könyvtár nyitvatartása: hétfő 8-16, kedd 9-18, szerda 8-16, csütörtök 9-18, péntek 8-14,
szombat (szeptember 28.) 9-12 óráig.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingyenes karszalag átvételére a rendezvény ideje alatt
már nincs mód, és a beléptető kapukon a helyi lakosok is csak karszalaggal juthatnak be
a fesztiválterületre. A fesztivál ideje alatt karszalagok a beléptető kapuknál vásárolhatók.
A karszalag viselése kötelező. A karszalag viselését a területbiztosító cég-, valamint az
önkormányzat munkatársai folyamatosan ellenőrzik, a nélkül a rendezvényterületre belépni,
ott tartózkodni nem lehet. A karszalagot úgy kell felhelyezni, hogy az a karszalag sérülése
nélkül ne legyen eltávolítható. A nem megfelelően felhelyezett, vagy megrongálódott
karszalaggal a belépés nem lehetséges.
Az elkerülő út készültsége idén sem teszi lehetővé a város tehermentesítését, ezért a
lakosságtól a fesztivál ideje alatt fokozott türelmet kérünk. A forgalmi rend változásokat a
mellékelt térkép rögzíti.
Visszatérő problémánk Városunk megközelíthetősége. Hosszú évek próbálkozásai vezettek
eredményre abban, hogy idén a Pécs irányában induló utolsó vonat indulásának időpontját a
MÁV számunkra kedvezően módosította. Sajnos a Fesztivál esetében mindez nem elegendő
így ez évben díj ellenében igénybe vehető buszjáratok indulnak Pécs, Siklós (igény esetén
Bóly, Mohács) irányába a késő esti órákban.
A szállásadók részére vendégeik számára kifejezetten a fesztiváljegy vásárlását ajánljuk,
amely elővételben szeptember 30-tól lesz átvehető a Városi Könyvtárban.
Felhívjuk a helyi vállalkozók figyelmét, hogy a karszalag megvásárlása mind a vendégek,
mind a nem villányi lakos dolgozók számára kötelező, amennyiben a rendezvényterületen
kívánnak tartózkodni.
Fesztiváliroda szeptember 30-tól a Városi Művelődési Ház földszintjén (Villány Baross G.
13. ) működik. Tel: 06 72 492 511 Nyitvatartási rendje: hétfő 13-18, kedd 9-18, szerda 1318, csütörtök 9-18, péntek 8-12.
A behajtási engedélyek a fesztiválirodában igényelhetők szeptember 30-tól. Behajtási
engedély igénylésére a lezárt területen működő vállalkozás, a lezárt területen elszállásolt
vendég (ebben az esetben a szállásadó) a területen élő lakos, valamint a mozgáskorlátozott
igazolvánnyal rendelkező helyi lakosok jogosultak.
A Fesztiváliroda fesztivál időszakában (péntek 12-től) zárva tart, ekkor szerepét
rendezvénytér fogadóépülete, és fesztiválterületen elhelyezett további két információs pavilon
veszi át.
A rendezvénnyel kapcsolatos folyamatosan frissülő információk elérhetők: www.villany.hu,
www.villanyirendezvenyter.hu oldalakon.
Valamennyiünknek sikeres, élményekben gazdag fesztivált kívánok!
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