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Százhalombatta, 2014. augusztus 11. – Folyamatosan érkeznek az együttesek
Százhalombattára, ahol az augusztus 14-i nyitóceremóniával hivatalosan is megkezdődik
a XXI. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár.
A méreteit tekintve Európa legnagyobb nemzetközi folklórfesztiváljaként számon tartott
rendezvény előkészítésébe – csakúgy, mint az elmúlt években – Ráckeve és Tököl is
bekapcsolódott, a programok kisebb részét ez utóbbi két településen bonyolítják le –
tájékoztatta Nyilas Hajnalka, a százhalombattai önkormányzat szóvivője az MTI-t.
A hagyományőrző kultúra (néptánc, népzene, népi játék, kézművesség) jegyében augusztus
22-ig zajló fesztiválon Brazília, Bulgária, Ciprus, Costa Rica, Csehország, Elefántcsontpart,
Görögország, Grúzia, India, Kuba, Lengyelország, Olaszország, Szicília, Oroszország, Szibéria,
Peru, Románia, Szerbia, Tajvan, Törökország és Magyarország képviselteti magát – mondta a
szóvivő. Hozzátette: valóságos "népi mozgalom" indult most is a helyiek között azért, hogy ki-ki
befogadhasson egy vagy több külföldi táncost otthonába.
Az idei fesztivál egyik célja az UNESCO szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén
szereplő hortobágyi csergetés, a mendei templomdíszítés, a kalocsai pingálás, a karcagi
birkapörköltfőzés és a solymászat megismertetése a széles tömegekkel. A sztárfellépők közül a
szóvivő Sebestyén Mártát, Pál István Szalonnát és barátait, illetve a Vujicsics zenekart
említette.
Mint Nyilas Hajnalka elmondta, a fesztivál a tűzijátékkal fűszerezett csütörtöki
nyitóceremóniával indul. A Szent István téren a népek bálján táncolhatnak a külföldi
vendégekkel az érdeklődők, míg a rendezvényközpont parkolójában felállított fesztiválsátor
nemzetközi gyermekjátszóként üzemel majd. A Barátság Kulturális Központban augusztus 16.
és 19. között esténként a világ négy-négy országába "utazhatnak el" a nézők a messziről jött
együttesek jóvoltából. Aki akar, nemzetközi táncokat sajátíthat el, de mezőföldi, moldvai és
kalotaszegi tánclépéseket is tanítanak majd - sorolta a programokat a szóvivő.
A Summerfest idején nyitva tartó kiállítások közül a fesztiválon részt vevő országok esküvői
népviseleteit bemutató tárlatot, illetve a Pest megyei Vácrátót népviseleti történetét a XIX.
század első felétől napjainkig felelevenítő kiállítást emelte ki Nyilas Hajnalka. Felhívta a
figyelmet a Megragadni a megfoghatatlant című kiállításra is, mely az UNESCO szellemi
kulturális örökség listáján szereplő magyar örökséget vonultatja fel tárgyakkal, képekkel,
szövegekkel.
Idén is megtarták - augusztus 18-án - a Szent István templomban azt az ökumenikus
szertartást, amelyen a népviseletben érkező együttesek vallástól és felekezettől függetlenül
együtt énekelnek a békéért. Ugyanezen a napon éjszakába nyúlóan jelmezes karneválon
szórakozhatnak a fesztiválklubban a vendégek.
A Nemzetközi Néptáncfesztivált Szervezők Világszövetsége (CIOFF) hivatalos fesztiváljaként
elismert, 2009-ben kiváló címet elnyert Summerfest részletes programját a
www.summerfestbatta.hu honlapon lehet megtalálni.
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