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A szüreti fesztivál több évtizedes hagyomány Balatonfüreden, a "Szőlő és bor 
nemzetközi városa" címet is elnyerő településen. Az önkormányzat régóta gondolkodott 
azon, hogyan lehetne a rendezvényt egyedivé tenni. Időközben megkereste a 
városvezetést Varga Gusztáv, a Kalyi Jag Arts Management vezetője, aki egy sokszínű 
zenei és táncos fesztivál ötletével állt elő. Az együttműködésről rövid idő alatt meg is 
született a megállapodás és ennek köszönhető, hogy az idei szüreti fesztivál egy 
megújult rendezvény lesz. Mindezt azon a sajtótájékoztatón hallottuk, amelyen 
bemutatták a hagyományteremtő fesztivál programját is.  
 
Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a "Balatonfüred Szüreti Vigassága, Népek 
tánca, Népe lába" című fesztivált, amely két helyszínen a Kovászna parkban és a 
Kisfaludy színpadon zajlik majd. A rendezvény fővédnöke dr. Suchman Tamás a Balaton 
Fejlesztési Tanács elnöke, védnöke pedig dr. Bóka István polgármester. A BFT anyagilag 
is segíti a fesztivált. A rendezvényt megtiszteli a 35 éves Vujicsics Együttes, a Kalyi Jag 
Együttes és a Muzsikás Együttes is. Itt lesz ezeken kívül a Martenica Táncegyüttes, a 
Chagall Klezmer Band, Utasi Árpi mesemondó, a Maskarades Lipa Táncegyüttes, a Cerbul 
de Aur Táncegyüttes, Ifj. Kókai József és zenekara, a Honvéd Bakony Néptánegyüttes, a 
Puskás Eszter örmény népzenei együttes, a lengyel Wisla együttes, a Khelipeske Rom 
Táncegyüttes, a Helidonaki és további klasszikus formációk.  
 
A program 18-án pénteken délután öt órakor, a Kisfaludy színpadon indul a megnyitóval, 
ezen az estén ugyanitt már hat együttes műsorát is láthatja a közönség. Szombaton 
délelőtt 11 órakor gyermekprogramok indulnak a Kisfaludy színpadon, ahol délután 
háromig folyamatos műsorfolyamra számíthatnak az érdeklődők. Háromig, hiszen ekkor 
veszi kezdetét a hagyományos, látványos szüreti felvonulás, majd az előzőekben már 
említett két helyszínen folytatódik a táncegyüttesek műsora. Szombaton este 20 órától, 
egy négy órás szuper gála kezdődik a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban a 
Vujicsics, Kalyi Jag és Muzsikás együttesek közreműködésével.  
 
A Szüreti Fesztivál az egyik legfontosabb szezonhosszabbító rendezvénye 
Balatonfürednek és a szervezők remélik is, hogy sokan kíváncsiak lesznek a 
világszínvonalat képviselő, sokszínű együttesekre. 
 
Füreden szállás bevezető áron:  Taverna vendégház   

http://www.zimmerinfo.hu/balatonfured/taverna/hu.htm

