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Szakmai beszámoló 

 
I. A rendezvény bemutatása 

A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb és 

legrangosabb gasztronómiai eseménye. Kalocsa Város Önkormányzata ebben az évben XXV. 

alkalommal rendezte meg a fesztivált, mely a világhírű fűszernövényünknek, a sárközi ember 

„piros aranyának” ünnepe. A rendezvény elsődleges célja, hogy a Kalocsai Paprikafesztiválra 

érkező közönség testközelből is megismerkedjen a paprikatermesztés hagyományával, a 

paprikás ételek utánozhatatlan ízharmóniájával, valamint azzal a paprikához is fűződő 

népművészeti örökséggel, amely generációról-generációra szállva élő hagyománya 

nemzetünknek.A fesztivál látogatottsága évről-évre emelkedik, az idei évben több mint 15 

ezer látogatója volt a nagyszabású rendezvénynek. 

 

A szombati folklórműsor nyitó pillanata 
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Az idei Kalocsai Paprikafesztivál programsorozata Kalocsa belvárosában nyolc helyszínen 

zajlott, péntek délutántól vasárnap estig folyamatos kikapcsolódást nyújtva az ide 

látogatóknak.A „paprika fővárosában” rendezett egyik legnagyobb fesztivál gerincét a 

Paprikás Ételek Főzőversenye adja, amelyen számos hazai és nemzetközi csapat megméretteti 

magát. Az idei évben 18. alkalommal került megrendezésre Németh József a Hagyományőrző 

Bizottság Venesz díjas elnöke főszervezésével a főzőverseny, mely alapötlete a kalocsai 

fűszerpaprika népszerűsítéséből ered. A főzőverseny közel 70 csapat nevezése mellett került 

megrendezésre. Az országban Kalocsa az egyetlen hely, ahol kizárólag csak a paprikához 

kötődő főzőversenyt rendeznek, melyen évről évre a Magyar Nemzeti Gasztronómiai 

Szövetség szakmai zsűrije választja ki a legremekebb étkeket.  

Emellett első alkalommal szerveződött a Kalocsai Szürkemarha Pörköltfőző Verseny a 

Kubikus Parkban, ami nagy sikert aratott a helyi lakosok között, a kalocsai cégek, baráti 

társaságok, különböző civil csoportosulások 50 csapattal vettek részt ezen a programelemen. 

 

 
Németh József megnyitja a XVIII. Paprikás Ételek Főzőversenyét 
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Gasztronómia minden mennyiségben 

 

A "Malackodók" főzőcsapata 
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A díjakat a  Magyar Gasztronómiai Szövetség tagjai adták át 

 

 

 

A kalocsai fűszerpaprika őrlemény, mint hungarikum nemcsak a főzőversenyeken került 

bemutatásra, a rendezvény első napján „Paprikát szakszerűen” gasztronómiai show, a 

második napon pedig a kalocsai paprikás kácsi sütő verseny és bemutató is népszerűsítette 

Kalocsa piros aranyát. A gasztronómia mellett a paprika ünnepén három napon át a 

hagyományőrző- táncos programok mellett könnyűzenei koncertek, gyermekprogramok, 

kézműves vásár, borutca és paprikatermelők utcája várta az ide látogatókat.  
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Kézműves vásár 

Ismét nagy sikert aratott a „Kalocsai Tisztaszoba” standja, amelyben a rendezvény három 

napján át pingáló, hímző, író asszonyok autentikusan mutatták be városunk egyik 

hungarikumát, a kalocsai népművészetet, a paprikafűzést, korhű képet mutatva a városban 

fellelhető még máig is élő szokásokról. Az élő hagyományokba nyerhettek bepillantást az 

érdeklődők a régi idők paprikaszüreti felvonulásának megelevenedésével, valamint a Paprika 

Királynő választás megrendezésével is. 

 

A legkisebbek számára évről évre külön „gyermekszigetet” alakítanak ki a szervezők, ahol 

biztonságos feltételek mellett, minőségi népi jellegű gyermekfoglalkoztatókon és 

programokon vehetnek részt a kicsik. A Paprikafesztiválhoz kapcsolódó kulturális programok 

megállás nélkül zajlottak a város szívében felállított nagyszínpadon, a folklórműsor keretében 

összesen közel 300 kalocsai táncos léphetett színpadra. 
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Kicsik és nagyok a felvonuláson 

 

A rendezvény 2014-ben kimagasló közönségszámot ért el. Négy évvel ezelőttindult el az a 

törekvés az esemény életében, hogy rangos gasztronómiai versenyén felül a helyi 

hagyományok interaktív átörökítése ésértékes, tartalmas fesztivál legyen egyre magasabb 

szintű kulturális programokkal karöltve.Az ehhez nyújtott támogatás ebben az évben 

hozzájárult a rendezvény sikeréhez, a szervezők becslései szerint több mint 15000 fő 

szórakozhatott a fesztivál három napján. 
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A szombati folklórműsor  

 

Színpadon a Kerekes Band 
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Színpadon a Tárkány Művek 

 

 

Az Alma együttes a rendezvény kis színpadán 
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Színpadon a Hollóének Hungarica Régizene együttes 

II. Összegzés 

A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál rendezvény három napos gasztronómiai és kulturális 

fesztivál ebben az évben sikeresen és tartalmas programokkal zajlott. Az évente 

megrendezésre kerülő fesztivál mostanra már nem csak a helyi és környékbeli lakosoknak 

nyújt kulináris és kulturális élményt, tapasztalataink szerint egyre több hazai és külföldi 

vendéget üdvözölhetünk ilyenkor városunkban. A helyi kultúra minőségi megjelenítése és a 

gasztronómiai versenyek színvonala az idei évben elérte a valaha voltlegmagasabb szintet, 

ami a Nemzeti Kulturális Alap támogatása nélkül nem valósult volna meg.  

 

 

………………………………………………………….. 

Horváthné Csortán Krisztina 

Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 

 

Kalocsa, 2014. december 10. 


