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Öröm! Barátság! Élmény! Találkozás! Szeretet!  

Minden tekintetben! 

 

 A pályázati téma megvalósulásának körülményei, eredményessége, szakmai 

hatásai: 

Minden település életének fontos része a hagyományteremtés, a külvilág számára való 

megmutatkozás, az önálló arculat megteremtése. Vannak olyan települések, ahol ezért szinte 

semmit sem kell tenni, mert a földrajzi fekvés, a történelmi múlt önmagát adva csak a 

„kihasználásra vár”. Vannak azonban olyan települések, melyek egyáltalán nem rendelkeznek 

hagyományokkal, vagy, mert a főváros árnyékában vannak, nagyon nehéz számukra kilépni 

ebből az árnyékból. 

 

A fesztivál sajátossága, hogy a külföldi táncosok családoknál kerülnek elhelyezésre, melynek 

következtében szabályszerű népmozgalom alakult ki a városlakók között, hogy melyik évben 

ki, milyen nemzetiségű táncost szeretne vendégül látni otthonában a fesztivál ideje alatt.  

 

A fesztivál alkalmanként 20 ország népművészei számára biztosít találkozási és 

megmutatkozási lehetőségeket. A közönség számára a résztvevő országokra vonatkozó tudást 

és ismereteket ad át, a workshopok által megérinthetővé, megismerhetővé, és 

megszerethetővé teszi nemcsak az adott országot, hanem a hagyományos kultúrát is. Az egyes 



programelemek tudatosan céloznak meg különböző társadalmi, illetve generációs rétegeket, 

beleértve a családokat, a hátrányos helyzetű fiatalokat, illetve a sérült és kihívással élő 

embereket. Óriási eredmény, hogy mindez egy iparvárosban történik. A fesztivál hozadéka, 

hogy a népművészet kulturális és művészeti értékeit közvetíti, a hagyományos kultúrát a ma 

emberének nyelvére fordítja le, kimagaslóan közösségfejlesztő, közösségépítő hatása van 

(önkéntesek, vendéglátó családok). Világméretekben szolgálja a kulturális esélykülönbségek 

csökkenését, hiszen a résztvevők között épp úgy megtaláljuk a legkisebb kaukázusi falu 

közösségét, az amazonasi indiánokat, az amerikai egyetemistát, a Balkánról érkező 

táncosokat, a moldvai csángó, vagy uruguayi magyarokat, a kerekes székben ülő táncosokat, 

down-kóros színészeket, énekeseket. 

 

2014-ben a fesztivál programjaiban még erőteljesebben megjelentek az oktató programok is, 

így a szórakoztatás mellett fontos szerepe lesz a tanulásnak; a hagyományos kultúra nem csak 

színpadi műként való szemlélésének, hanem gyakorlatban való elsajátításának. 

 

A fesztivál önfeledt pillanataiba bevontuk a fogyatékossággal, kihívással élő embertársainkat. 

Augusztus 17-én egész nap integrált programok sokasága várta az érdeklődőket, amikor közös 

műsorokban, táncházakban, kézműves programokon vehetnek részt, ahol beszélgethetünk 

közösen, és felfedezhetik a világot.  

 

Nem elég tudni arról, hogy vannak olyan embertársaink, akik mások, mint mi, ahhoz, hogy a 

sajnálat vagy együttérzés helyett sokkal inkább a sorsközösség vállalása, a tisztelet alakuljon 

ki, közös élményekre van szükség. Nem lehajolni kell hozzájuk, hanem ellenkezőleg: nekünk 

kell felnőni az ő magasságukhoz, hiszen mindazok a problémák, amelyek a mi életünket 

nehezítik, őket is érinti.  

A Summerfest új célkitűzése, hogy bemutassa az UNESCO szellemi kulturális örökség 

nemzeti jegyzékén szereplő magyar elemeket, valamint, a legjelentősebb borvidékeket. 

2014-ben a középpontba a hortobágyi csergetés, a mendei templomdíszítés és kézműves 

tevékenység, a magyar solymászat, a kalocsai pingálás, a karcagi birkapörkölt főzés, mint 

UNESCO jegyzéken szereplő elem.  

 

 

 

 

 



 Megvalósult program technikai adatai: 

 

PROGRAMOK – RÉGIEK, MEGSZOKOTTAK, AMELYEKET SZERETÜNK 

 
 

SUMMERFEST SOKADALOM 

a Rendezvényközpont parkolójában 

augusztus 13-20. mindennap, este 20 óráig 

 

Népművészeti kirakodóvásár, vásári komédiák, látványosságok, honfoglalás- és középkori 

játszóházak, Fesztiválsátor és utcaszínház várta az idelátogatókat a Rendezvényközpont parkolójában. 

(látogatói létszám: 1000-1500/nap)  

 

 

 

HÍVOGATÓ, ZENÉS, TÁNCOS FELVONULÁS 700 TÁNCOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 

augusztus 15. 16:30 

 

Ebben az évben az együttesek a fesztiválzászló felvonása után a Szent István tér- Damjanich út 

útvonalon zenés, táncos felvonulást tartottak, amely során az út két oldalán állva lehetett megnézni ezt  

pompázatos eseményt. Ez az első találkozás Százhalombatta és a nagyvilág között. 

(Nézők száma: 600 fő, közreműködők: 700 fő) 
 

 

NYITÓCEREMÓNIA (augusztus 15. 19.00) ZÁRÓCEREMÓNIA (augusztus 21. 19.00)  

Szent István tér 

Valamennyi ország nagyszabású gálaműsora tűzijátékkal, és páratlan utazással a föld körül. 

(látogatói létszám: 2000 fő, közreműködők: 700 fő) 

 

 

CSALÁDI DÉLUTÁN A FESZTIVÁL SÁTORBAN   

 
 "Ki játszik ilyet?" 

augusztus 15-16-17-18-19. 16:00-tól 

Nemzetközi játszóház, a Fesztiválsátorba, augusztus 15-19. között 16 órától. Bábszínházi 

előadások, kézműves programok és a külföldi táncosok várták az ovisokat és szüleiket. Ebben 

az évben külön figyelmet szenteltünk a két-három éves picinyeknek, nekik és édesanyjuknak 

különleges foglalkozásokat szerveztünk, ahol megtanítottuk az édesanyákat, hogyan kell 

mondókákat mondani és játszani a legkisebbekkel. A program teljes időtartama közben, 

babaszobát üzemeltettünk, ahol lehetőséget biztosítottunk az édesanyáknak az egészen 

picinyek altatására, etetésére, pelenkázására stb.  

(látogatói létszám: 400-500 fő/nap, közreműködők: 80 fő) 

augusztus 16-án  Bodza Műhely meséi: Kalandra fel! Szélpál Stefivel, Krisztics Csabával és 

Rédli Évával 

augusztus 17-én Bodza Műhely meséi: A szélboszorka titka Szélpál Stefivel, Krisztics 

Csabával és Rédli Évával 

augusztus 18-án Ramazuri Báb-színjátszóház műsora és játszóháza, benne mesés táncház 

augusztus 18-án Tintaló Cirkusz 

augusztus 19-én a Batyu Színház Mesemalac című előadása 

 

 

 



VILÁGZENEI KONCERTEK ÉS NEMZETKÖZI TÁNCHÁZ  

a Fesztivál Sátorban  

 augusztus 16-17-18-19. 19.00-22.00  

Igazi nemzetközi zenei kavalkád és táncház volt tánctanítással a fesztiválon résztvevő 

országok közreműködésével.  

(látogatói létszám: 400-500 fő/nap, közreműködők: 80 fő) 

 

TÁNCPANORÁMA  

 augusztus 16-17-18-19. 

A Barátság Kulturális Központ színháztermében négy-öt ország önálló esttel mutatkozott be. 

(parádés népviseletek, felejthetetlen dallamok, páratlan látvány a nagyvilág minden részéből) 

(látogatói létszám: 400 fő/nap, közreműködők: 80 fő) 

 

 

FESZTIVÁLKLUB és FOLK KOCSMA  

A fesztiválklub az idén is megnyitotta kapuit a Barátság Kulturális Központban 

 

Folkkocsma 

 

A 2014-es Summerfest egyik legsikeresebb programeleme a Folkkocsma volt. A 

Fesztiválklub adottságai kiváló lehetőséget teremtettek arra, hogy igazi multikulturális 

centrumot hozzunk létre. Míg a klub belterületén a popzene iránt érdeklődők szórakozhatnak, 

a folkkocsma kibővült programmal ebben az évben is várja azokat, akik a táncházi 

forgatagban, népzenében, néptáncban, a jó zene melletti beszélgetésben lelik örömüket. 

Minden nap éjféltől hajnalig magyar és nemzetközi táncház, népzene várja az érdeklődőket. 

 

A klub programjai a következők: 

augusztus 14: Nemzetközi klubest, folkkocsma a Bara zenekarral 

 

augusztus 15: WHITE PARTY, MEGADANCE – TÁNCVERSENY: bárki nevezhet, aki 

kedvet érez, hogy megmutassa tehetségét a nemzetközi zsűri előtt. Folkkocsma: nemzetközi 

táncház 

 

augusztus 16: VÁMPÍROK BÁLJA - BALL OF VAMPIRES: tánctanítás a Vámpírok bálja 

táncosaival. Folkkocsma: nemzetközi táncház 

 

augusztus 17: KARAOKE PARTY Farkas Gábor „Gábriel” vezetésével, WORLD SONG 

CONTEST: énekverseny nevezés alapján. Folkkocsma Szalonna és Bandájával 

 

augusztus 18: NYÁRI JELMEZBÁL, ahová jelmez nélkül nem érdemes jönni, folkkocsma a 

Zagyva Bandával  

 

augusztus 19:  RETRO PARTY Dévényi Tibi bácsival, MR AND MRS SUMMERFEST: 

nemzetközi szépségverseny. Folkkocsma Zsikó Zoltán és Bandájával, valamint nemzetközi 

táncház 

 

augusztus 20:  Nemzetközi klubest, a legjobb könnyűzenei slágerekkel 

 



augusztus 21: Búcsúest a Fesztiválklub záró éjszakája, amellyel véget ér a 2014-es 

fesztiválklub programja. Az est a búcsú jegyében zajlik, hiszen sokan már ezen az éjszakán, 

vagy másnap kora reggel hazautaznak a külföldiek közül. 

Folkkocsma a Bara zenekarral. 

 

 

Magyarokról magyaroknak 

A "Matrica" Múzeum és a Magyarok Öröksége Alapítvány 2005 nyarán különös 

programsorozatot indított el, amelyet a tragikus hirtelenséggel elhunyt Poroszlai Ildikó 

("Matrica" Múzeum igazgatója) emlékének ajánlanak a szervezők. A programban olyan 

események szerepelnek, amelyek az egyetemes magyar műveltség részeit képezik, és 

örvendetes lenne, ha minden magyar megismerkedhetne velük. 

Augusztus 20-án a Rendezvényközpont parkolójában, a Hotel Training parkolójában egész 

nap magyaroknak magyarokról szól a program. A MINDEN MAGYAROK NAPJÁN, 

magyar táncegyüttesek, adatközlő táncosok és zenészek lépnek színpadra, a házigazda Forrás 

Néptáncegyüttessel, illetve a Pesovár Ferenc Művészeti Iskola kis táncosaival. 

 

 

 

A FESZTIVÁL KIEMELT KONCERTJEI 

 

SEBESTYÉN MÁRTA, ANDREJSZKI JUDIT ÉS BALOGH KÁLMÁN KÖZÖS 

RÉGIZENE KONCERTJE 

augusztus 16. (szombat) 22:00 Szekeres József Konferencia- és Rendezvényközpont 

 

Andrejszki Judit a régizene, Sebestyén Márta (UNESCO Artist for Peace) pedig a népzene 

legismertebb nagykövete.  Közös régizenei koncertjeik izgalmas utazást jelentenek 

mindkettőjük számára. Ezúttal Balogh Kálmán világhírű cimbalomművész is színesíti 

egyéniségével, saját zenei világával a programot. 

(látogatói létszám: 200 fő) 

 

 

PÁL ISTVÁN SZALONNA ÉS BANDÁJA 

augusztus 17. (vasárnap) 19:00 Fesztiválsátor 

 

A Pál István „Szalonna” és Bandája zenekar tagjai jelenleg a Magyar Állami Népi Együttes 

muzsikusai. Koncertjeiken megszólalnak a Kárpát-medence leggyönyörűbb zenéi. Az 

autentikus népzene mellett népzenei feldolgozásokat is hallhattunk tőlük. Fontosnak tartják a 

hagyomány megőrzését és továbbadását ezért népzeneoktatással is foglalkoznak. Az elmúlt 

két évben két nagylemezük jelent meg, az örömzene és a Népzene a Kárpát-medencéből című 

albumok. Büszkeségük a 2007-es Prima Primissima közönségdíj, amelyet a Magyar Állami 

Népi Együttessel nyertek el. Pál Istvánt, a zenekar prímását 2011-ben a Magyar Köztársaság 

Érdemkeresztjével tüntették ki zenei munkásságáért.  

(látogatói létszám: 250 fő) 

 

 



 

PÁL LAJOS ÉS CSALÁDJA KONCERT 

augusztus 17. (vasárnap) 22:00 Szent István templom 

 

A Pál család sokrétű zenei tevékenysége műsorukon is tükröződött. Hallhattunk hangszeres 

népzenét, szóló éneket, hangszerszólót, klasszikus- és egyházzenét.  

 

A Pál család Kárpátaljáról, a máramarosi Visk községből származik. Életük, tevékenységük 

szorosan összefügg a zenével. 

Pál Lajos családfő tanulmányait a Kijevi Zeneakadémián végezte. Évekig volt a Kijevi Opera 

karnagya. Jelenleg tanít, zenekart vezet, országos minősítőkön vesz részt zsűrik munkájában, 

több színházi produkció zenei szerkesztője. 

Pálné Jancsó Katalin zongora- és szolfézstanár, karnagy. Két felnőtt kórus vezetője. A család 

zenei életét szervezi, igazgatja. 

Pál Eszter zenei pályája két úton indult. Párhuzamosan foglalkozik klasszikus és népzenével. 

Zongoratanár, ének-zene szakon és népzenéből diplomázott a Nyíregyházi Főiskolán. 

Jelenleg, a Liszt Ferenc Zenei Egyetem Népzene Karán tanul. Népi éneket tanít a Váci 

Zeneművészeti Szakközépiskolában. A Szalonna és Bandája énekese. 

Pál István a Népművészet Ifjú Mestere. 2003-tól a Magyar Állami Népi Együttes 

zenekarvezető prímása. Országosan ismert népzenész. Saját zenekara a Szalonna és Bandája. 

(látogatói létszám: 250 fő) 

 

VUJICSICS EGYÜTTES KONCERTJE – 40 ÉVES JUBILEUMI ORSZÁGJÁRÓ 

TURNÉ 

augusztus 18. (hétfő) 22:00 Szekeres József Konferencia- és Rendezvényközpont 

 

A 40 éves jubileumát ünneplő Kossuth-díjas Vujicsics Együttes 1974-ben alakult Pomázon. A 

délszláv zenei formáció azóta Európa folkzenekarainak élvonalába tartozik. A tragikusan 

elhunyt zeneszerző és népzenekutató Vujicsics Tihamér munkásságát folytatva gyűjtik, és 

dolgozzák fel a magyarországi szerbek és horvátok zenéjét, szólaltatják meg dallamaikat 

sajátos hangzású hangszereiken. 

Az Európát, Ausztráliát és a Közel-Kelet országait bejárt együttes előadásait Bartók Béla és 

Vujicsics Tihamér által gyűjtött dallamok teszik izgalmassá. 

(látogatói létszám: 200 fő) 

 

ELSA VALLE KONCERT 

augusztus 19. (kedd) 19:30-20:30 Fesztiválsátor  

A Kubában született énekesnő szülei is muzsikusok voltak, így Elsa hivatása sem volt 

kérdéses. Elsa már kisiskolásként sokat halott Magyarországról, mert Kubában a hivatalos 

tananyag része volt Petőfi, Vörösmarty és Bartók Béla.  

Zenei tanulmányait az egyik legrangosabb Havannai zeneművészeti iskolában végezte, 

ahonnan egyenes út vezetett a színpadra. Első sikereit hazájában aratta, hiszen számos kubai 

és dél-amerikai fesztiválon szerepelt. A szakmai elismeréseken túl a világszerte ismert Buena 

Vista Social Club zenészeivel is egy színpadon énekelhetett, és olyan közönség fogadta 

szívébe zenéjét, akiknek Estremeno, Santana és Al di Meola is zenélt. 



 

Zenei stílusát nagyban meghatározza a tradicionális kubai éneklés, azonban az improvizatív 

kortárs zenei irányzatokat is magába foglalja. A zene sodró lendülete párosul Elsa energikus, 

kirobbanó előadásmódjával, amely Magyarországon is egyre szélesebb körben tette ismertté 

nevét. De nemcsak a kifejező hangszínre és előadásmódra kell odafigyelni, hanem az általa 

szerzett dalokra is, amelyek a lemezek zenei anyagát képezik. 

(látogatói létszám: 200 fő) 

 

Új programok 

 
MAGYARORSZÁG FINOM!-A gasztronómia kultúrája, a kultúra gasztronómiája 

Gasztronómiai kalandozások az MTVA műsora nyomán 

Bevált program, amelyben a Halászcsárda, a Harcsa Csárda és az Ebatta a fő helyszín. Az 

éttermek kizárólag a fesztivál idejére különleges ételeket kínálnak biztosítva a Kárpát-

medencei kalandozást!  

Halászcsárda: Felvidéki Ételek Háza 

Harcsa Csárda: Mezőföldi Ételek Háza 

E-Batta Kultúrkocsma: Erdélyi Ételek Háza  

 

A fesztivál díszvendégei 
A Summerfest célkitűzése, hogy bemutassa az UNESCO szellemi kulturális örökség nemzeti 

jegyzékén szereplő magyar elemeket. 

2014-ben a hortobágyi csergetés, mendei templomdíszítés, kalocsai pingálás, karcagi 

birkapörkölt főzés és solymászat mint UNESCO jegyzéken szereplő örökség. 

I. Hortobágyi csergetés 

augusztus 15. 16-18 óra, a táncos felvonulás kiemelt szereplői voltak 

II. Mendei templomdíszítés és kézműves tevékenység 

augusztus 18-20. Szent István Templom 

III. Magyar solymászati  bemutató 

augusztus 18-20. 11:00-19.00 Damjanich út 

IV. Élő hagyományok Kalocsa kulturális terében: hímzés, pingálás, porcelánfestés 

Summerfest sokadalomban (fesztivál sátor, augusztus 18-19 16.00-19.00, augusztus 20. 

10.00-18.00) volt látható a népviseletbe öltözött asszonyok pingálása 

V.  A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya 

augusztus 20. Summerfest sokadalom, a társaság szabadtéren látványos körülmények között 

főzte meg a birka pörköltet, melyet meg is lehetett kóstolni. 



 

FESZTIVÁLPROGRAM 

 

XXI. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár 

augusztus 12-22. 
 

Öröm! Barátság! Élmény! Találkozás! Szeretet!  

Minden tekintetben! 
 

A rendezvény legtöbb helyszíne akadálymentes. 

 

A FESZTIVÁLSÁTOR a Rendezvényközpont parkolójában található. 

A koncertek a Szekeres József Konferencia- és Rendezvényközpontban kerülnek 

megrendezésre. 

A NYITÓ- ÉS ZÁRÓCEREMÓNIA helyszíne a Szent István tér. 

A Fesztiválklub és a Folkkocsma helyszíne a Barátság Kulturális Központ (Szent István 

tér 5.) 

 

 

Augusztus 12. kedd 

 

A TALÁLKOZÁS NAPJA 

Ezen a napon érkeznek a külföldiek, a találkozás örömére szervezzük a programokat. 

 

 

Augusztus 13. szerda 

 

MAGYARORSZÁG NAPJA  

A fesztiválra érkező külföldieknek bemutatjuk a vendéglátó országot. A nap során 

megismerkedhetnek a legszebb magyar táncokkal és egy felejthetetlen estét tölthetnek el 

Budapesten, ahol a Hunyadi hajó fedélzetéről csodálhatják meg a fővárost.  

 

10:30  Welcome to Hungary! A Forrás Néptáncegyüttes gálaműsora a külföldi táncegyüttesek 

részére 

14:30  Summerfest sokadalom: Fesztiválsátor: Körtánc 

A fesztiválra érkező együttesek rövid bemutatkozása és tánctanítása 

 

 

Augusztus 14. csütörtök 

 

AZ ÖRÖM NAPJA  

Ezen a napon a Nyitóceremóniával hivatalosan kezdetét veszi a fesztivál, amely idén az eső 

miatt augusztus 15-én került megrendezésre. 

 

20:00  Népek Bálja, amelyen 7 ország és a vendéglátó Forrás Néptáncegyüttes táncházban 

tanította az érdeklődőket. Résztvevő országok: Brazília, Ciprus, Costa Rica, 

Görögország, Lengyelország, Peru, Románia, Magyarország 

23:00  Fesztiválklub a BKK-ban: nemzetközi klubest 

           Folkkocsma és táncház a Bara zenekarral 



Augusztus 15. csütörtök 

 

A BARÁTSÁG NAPJA 

Ezen a napon a programok segítségével a fesztivál vendégei és a külföldiek barátságát 

szerettük volna  megalapozni, elmélyíteni. 

 

17:00  Summerfest sokadalom, zászlófelvonás a Rendezvényközpont parkolójában a 

Fesztiválsátornál. Menettánc a Damjanich út és az Ősz utca útvonalon 

19:00  Szent István tér, Fesztiválszínpad, Köszöntünk Világ! A XXI. Summerfest 

Nemzetközi Folklórfesztivál nyitóceremóniája! 

 

23:00  Fesztiválklub a BKK-ban: WHITE PARTY – MEADANCE – TÁNCVERSENY 

 Folkkocsma: Costa Rica és Románia 

 

 

Augusztus 16. szombat 

 

A ZENE NAPJA. A ZENE MINDENKIÉ! 

 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Bogármuzsika ½-től 4 éves korig 

A Bogármuzsika játékos együttlét a piciknek és a szüleiknek 30 percben. A 

foglalkozáson a hagyományos mondókák, gyermekdalok mozgásos játékok, 

lovagoltatók mellett zenét hallgatunk, amit ritmusos hangszerekkel kísérünk. Fél óra 

játék és móka oldott hangulatban, amelyben örömteli élményben gazdagodik a baba és 

a mama egyaránt.  

16:00  Fesztiválsátor: Ki játszik ilyet? Bodza Műhely meséi: Kalandra fel! Szélpál Stefivel, 

Krisztics Csabával és Rédli Évával 

17:00  Fesztiválsátor: Nemzetközi játszóház 

 Csehország, Grúzia, Olaszország-Szicília, Törökország 

18:30 Törzsi orientális tánc (hastánc) tanítása az érdeklődőknek Fodor Mária vezetésével 

19:00  Táncpanoráma (BKK Színházterem) 

 Csehország, Grúzia, Olaszország-Szicília, Törökország 

19:00 Forr-Más Hagyományőrző Együttes műsora és táncháza a Fesztiválsátorban 

20:00 Fesztiválsátor: Csehország, Grúzia, Olaszország-Szicília, Törökország népzenei 

koncertek és tánctanítás 

22:00  Sebestyén Márta, Andrejszki Judit és Balogh Kálmán közös régizene koncertje a 

Szekeres József Konferencia- és Rendezvényközpontban 

23:00  Fesztiválklub a BKK-ban: VÁMPÍROK BÁLJA – Tánctanítás a Vámpírok Bálja 

táncosaival 

 Folkkocsma és táncház: Ciprus és Peru 

 

 

Augusztus 17. vasárnap 

 

 AZ ARANYSZÍV NAPJA  

Ezen a napon különleges vendégei voltak a fesztiválnak, kihívással élők (mozgáskorlátozott 

és fogyatékkal élő emberek)  

10:30 Aranyszív Gála a fesztiválsátorban 

 Fellépnek: Gördülő Táncegyüttes, Vakrepülés színjátszó társulat, Felhőjárók színpad, 

Csengettyűsök 



11:30 Brazília, Ciprus, Costa Rica, Görögország, Lengyelország, Peru, Románia, 

Magyarország táncosainak gálaműsora 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Bogármuzsika ½-től 4 éves korig 

16:00  Fesztiválsátor, Ki játszik ilyet? Bodza Műhely meséi: A szél boszorka titka Szélpál 

Stefivel, Krisztics Csabával és Rédli Évával 

17:00  Fesztiválsátor, nemzetközi játszóház 

Oroszország-Szibéria, Szerbia, Tajvan 

18:30 Törzsi orientális tánc (hastánc) tanítása az érdeklődőknek Fodor Mária vezetésével  

19:00  Táncpanoráma (BKK, Színházterem) 

India, Oroszország-Szibéria, Hajdina, Szerbia, Tajvan 

19:00 Szalonna és Bandája koncert a Fesztiválsátorban 

20:00 Fesztiválsátor: Oroszország-Szibéria, Szerbia, Tajvan, Hajdina népzenei koncertek és 

tánctanítás 

22:00  Pál Lajos és családja koncert a Szent István templomban  

23:00 Fesztiválklub a BKK-ban: KARAOKE Farkas Gábor Gábriel vezetésével, WORLD 

SONG CONTEST - ÉNEKVERSENY 

            Folkkocsma és táncház Szalonna és Bandájával és Lengyelországgal 

 

 

Augusztus 18. hétfő 

 

A SZERETET NAPJA –  

Ez a nap a szeretet jegyében zajlott, a délelőtti ökumenikus imádság után újból megterítettük a 

szeretet asztalát, ahová a város lakói az általuk készített ételekkel, finomságokkal vendégelték 

meg a külföldi táncosokat. Az asztalt a Fesztiválsátorban állítottuk föl. 

 

10:00 SZERETETASZTAL  

10:30 Ökumenikus imádság a Szent István templomban, amelyen a résztvevők népviseletben 

vesznek részt, és minden zenekar rövid koncertet ad a béke, a barátság és a szeretet 

jegyében vallástól, felekezettől, világnézettől függetlenül. Közreműködik: Kaszai Lili 

11:45 A szeretet asztala a Fesztiválsátorban 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Bogármuzsika ½-től 4 éves korig 

16:00  Fesztiválsátor: Ki játszik ilyet? Ramazuri Báb-színjátszóház műsora és játszóháza, 

benne mesés táncház 

17:00  Nemzetközi játszóház 

Brazília, Ciprus, Bulgária, Lengyelország 

19:00  Táncpanoráma (BKK, Színházterem) 

Brazília, Ciprus, Bulgária, Lengyelország 

18:30-19:00 Hajdina Táncegyüttes műsora a Fesztiválsátorban 

19:00-20:00 Márványos Tamburazenekar koncertje a Fesztiválsátorban 

21:00  Fesztiválsátor: Brazília, Ciprus, Bulgária, Lengyelország népzenei koncertek és 

tánctanítás 

22.00  Vujicsics Együttes koncertje a Szekeres József Konferencia- és 

Rendezvényközpontban 

23:00  Fesztiválklub a BKK-ban: NYÁRI JELMEZBÁL, ahová jelmez nélkül nem érdemes 

jönni 

     Folkkocsma Brazíliával  

 

 

 



Augusztus 19. kedd 

 

A CIVILEK NAPJA 

A TÁNC MINDENKIÉ! 

Ezen a napon újból megnyitjuk a Civilek Utcáját, ahol a battai civilek mutatkozhattak be.  

 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30  Bogármuzsika ½-től 4 éves korig 

16:00  Fesztiválsátor: Ki játszik ilyet? A Batyu Színház Mesemalac című előadása 

17:00  Fesztiválsátor: Nemzetközi játszóház 

Costa Rica, Görögország, Peru, Románia, 

19:00-20:00 Zsikó Zoltán és Bandája koncert, Fesztiválsátor 

19:00  Táncpanoráma (BKK, Színházterem) 

Costa Rica, Görögország, Peru, Románia, Grandpa 

20:00-21:30 Elsa Valle koncert Fesztiválsátor 

21:30 José Marcos Gamarra perui zongoraművész műsora 

23:00  Fesztiválklub a BKK-ban: Retro party Dévényi Tibi bácsival, Mr és Mrs Summerfest 

           Folkkocsma és táncház Zsikó Zoltán és Bandájával, valamint nemzetközi táncház 

 

 

Augusztus 20. szerda 

 

MINDEN MAGYAROK NAPJA 

Százhalombatta Város Önkormányzata, a Barátság Kulturális Központ és a Magyarok 

Öröksége Alapítvány közös rendezvénye. 

Az utca mindenkié, a belváros a Battaiaké! 

Egész napos programok: népművészeti vásár, hungaricumok utcája, néptánc gálák, 

népzenei koncertek, családi programok, utcabál 

Programok a Hotel Training teraszán és a Damjanich úton 

MEZŐFÖLDI FALU A VÁROSBAN 

Egész napos program, melynek során a falusi kultúrával, kézművességgel, 

szokásokkal lehet megismerkedni, azokat kipróbálni. Mezőföldi ételkóstoló: kukorica 

prósza és málé. 

HUNGARIKUMOK UTCÁJA 

Hagyományainknak megfelelően lezárjuk a Damjanich utcát, ahol megjelennek a 

hungaricum élelmiszert, pálinkát, bort árusító pavilonok, a Magyar Pékek Fejedelmi 

Rendjének kemencéiben frissen sült finomságok. Mindezek mellett megtalálhatók a 

kézművesek remekei, népi-iparművészeti termékei. 

 

Este ünnepi díszkivilágítás a Damjanich úton. 

     

Augusztus 21. csütörtök 

 

A BÚCSÚ NAPJA 

 

16:30  Faültetés a Kálvin parkban 

19:00  Búcsúzunk, Világ! A XXI. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál záróceremóniája 

23:00 Fesztiválklub a BKK-ban: Good bye Hungary, Good bye Summerfest 2014! 

Folkkocsma a Bara zenekarral 

 

 



Augusztus 22. péntek 

 

A GYERTYAFÉNY NAPJA 

A hagyományainknak megfelelően, ezen a napon Százhalombatta lakói elbúcsúztatták a 

fesztivált 

 

20:00  BKK - Búcsúzunk Summerfest! Gyertyagyújtás, fénykép és filmnézegetés 

 

 

 

 honlap címe: www.summerfestbatta.hu, (beszámolók, summerfest 

2014) 

http://www.summerfestbatta.hu/


 

Sajtó visszhang és média megjelenés: 

 

TV közvetítés:  
országos Hírt TV, ATV, Halom TV, Duna TV,MTV , Facebook Tv,  

regionális Hálozat Tv, 187 Tv  

helyi: Érdi TV, Halom TV  

 

Rádió:  
Lakihegy, Lánchídrádió, Katolikus rádió, Kontakt Rádió, Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, 

Info Rádió, Érdi Rádió, Hobby Rádió, Folkrádió, Class Fm, Juventus, Rádió 17, 

Poptarisznya  

 

Sajtó (a jelentősebb lapokat, cikkeket sorolja fel)  
Hírtükör, számos országos, helyi lapban szerepelt( Diósdi Krónika, DiósdHéjban, 

Érdekes, Érdi Lap)  

 

port.hu, facebook, baratsagkk.hu, summerfest.hu, battanet.hu, www.utazitthon.hu 

turisztikai, kulturális, zenei honlapon stb.,  

 

PR megjelenés: (tényszerű és rövid felsorolás):  
 

SZÓRÓLAPOK  

• Kiemelt programok A/4-es szórólap 8000  

• gasztro programok A/5 szórólap 8000  

• Fesztivál klub A/5 8000  

• Fesztivál klub A/4 8000  

• Pont itt A/5 500  

• Guide A5-ös füzet 300  

• Battás láss csodát A/4 8000  

• Részletes program A/5 2 lapos 30000  

• Vendéglátó és önkénteseket keresünk 8000  

• Érkező országok, általános szórólap 20000  

 

PLAKÁT  

• Fesztiválklub A/2 50  

• Részletes programok A/1 150  

• Színes A/2 150  

 

Műsorfüzet A/5 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 











 

 

 

 

 

















 


