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1. Programleírás 

Kalocsa idén huszonnegyedszer megrendezett ünnepe, a Paprikafesztivál ebben az évben először 

nyújtott három napon át változatos kikapcsolódási lehetőséget az érdeklődőknek.  

 

Szakmai konferencia és fotókiállítás 

A fesztivál szakmai a „Kalocsa a paprika fővárosa: a kalocsai paprika szerepe, jelene és fejlődési 

lehetőségei mezőgazdasági és turisztikai szempontból” című konferenciával vette kezdetét péntek 

délután az egykori Tiszti Klub rendezvénytermében. Font Sándor az új földtörvényről, Németh József, 

a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. elnök-vezérigazgatója a magyar fűszerpaprika termelésének és 

feldolgozásának helyzetéről tartott előadást, Tímár Zoltán ügyvezető igazgató a Fűszerpaprika 

Nonprofit Kft. kutatási eredményeit ismertette. Berta Zoltán, a Bio-Drog Berta Kft. ügyvezető 

igazgatója egyebek mellett a biopaprika nem fűszerként való felhasználásáról is szólt. A konferencia 

Kalocsa testvértelepülései, Kúla és Kirchheim unter Teck bemutatkozásával ért véget, majd a 

résztvevők a Chili-Trade Paprika Manufaktúra Kft. és a Paprikavilág Kft. új, bátyai telephelyén 

folytathatták az eszmecserét. 

Szintén pénteken nyílt a Kalocsa és térsége képekben című fotókiállítás a Színház előterében. 

A paprikatermelők utcája a Búzapiac téren, a kézműves vásár részben a Búzapiac téren, részben a 

Városház utcában, és a helyi termelők utcája a sétálóutcában is megnyitotta kapuit, hogy három 

napon át álljanak a fesztiválozók rendelkezésére. 

Testvérvárosaink is itt voltak 

A fesztiválon testvérvárosaink, az erdélyi Székelykeresztúr és a vajdasági Kúla delegációi is 

képviseltették magukat. Az előbbiek péntek délután, illetve vasárnap délelőtt tartottak bemutatkozó 

műsort. Az erdélyi küldöttek műsorával debütált a nagyszínpad, amelyen még aznap horvát táncházat 

tartott a Bácska tamburazenekar, később a Macskajaj buli című produkcióval is szórakoztatták a 

közönséget, a kettő közt a Do not cross és a The Carbonfools együttesek koncertezett. Az első napot 

a StbilFrazír együttes produkciója zárta. 

Zarándokok a paprikaszentelő misén 
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Szombaton zarándoklat indult a „Magyar Camino” Kalocsa és Baja közti szakaszán. A zarándokok lelki 

útravalót a Szent István király templomban Fülöp Ernő plébános által celebrált ünnepi szentmisén 

meríthettek, amelyen városunk elöljárói mellett részt vettek a Szent István Kalocsai Paprika 

Lovagrend tagjai is. A szentmisén került sor az idei paprikatermés, valamint különféle, paprikából 

készült termékek megáldására is, miközben kezdetét vette a nagy népszerűségnek örvendő 

Paprikafutás is, amelyen az indulók nyolc kategóriában mérték össze gyorsaságukat. 

Tízkor sokszínű gyermekprogramok indultak a sétálóutcában, kézműves kuckó, fajátékos népi 

játszótér, valamint Paprika-expedíció néven családi kalandjáték várta a kisebbeket és 

hozzátartozóikat. 

Hivatalos megnyitó után „kácsirekord” – 70.000 a Kék Madárnak 

Negyed tizenegykor, a fesztivál hivatalos megnyitóján a megjelenteket Török Ferenc polgármester 

köszöntötte, majd Hende Csaba honvédelmi miniszter mondott a rendezvényt megnyitó beszédet. 

Ezt követően a XVII. Paprikás ételek főzőversenyét Németh József nyitotta meg, aki a paprikás kácsi 

rekordkísérletre is invitálta a közönséget. A piactéren, látványos kisvonat alatt sült, az öt évvel 

ezelőtti gasztronómia világrekordot túlszárnyaló, mintegy 28 méteres paprikás kalács. A kácsi délután 

egy óra tájt készült el, és hamar el is fogyott. A kóstolók által a kihelyezett adományperselybe betett 

kóstolópénzből összesen hetvenezer forint gyűlt össze a Kék Madár Alapítvány javára. 

A Szent István Kalocsai Paprika Lovagrend ebben az évben dr. Hende Csabát, dr. Simon Tamás rendőr 

dandártábornokot, valamint Valka Károlyt, a Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsának elnökét avatta 

tagjai közé. Délután folklórprogramok színesítették a kínálatot. A szüreti felvonulás és a táncház az 

eső miatt elmaradt, de paprikakirályt és paprikakirálynőt választottak, a hagyományt követve a 

népviseletbe öltözött ifjak közül, idén Illés Ákos és Sebők Luca személyében. 

A király és királynőválasztás után folklórműsor következett a Mákszemek, a Gyerökök, a Bokréta, az 

Ifjúsági, az Eperföldi, a Rezeda, valamint a Görömke tánccsoportok részvételével, majd az Éneklő 

Szakácsok produkciója szórakoztatta a közönséget. 

Egyidejűleg a Kubikus parkban a Kalo-eb Kutyaiskola tartott bemutatót, miközben a Városháza előtti 

kisszínpadon a Katáng mesezenekar előadását láthattuk. 

A Langaléta Garabonciások kisszínpadi kedvcsinálója után a nagyszínpad előtt is elvarázsolták a 

kicsiket gólyalábas vásári komédiájukkal. Utánuk a Cimbaliband koncertje következett. 

Az esti program fesztivál promócióját segítő nyereményjáték eredményhirdetésével indult, majd 

Rúzsa Magdi adott koncertet több ezer néző előtt. A szombati napot utcabál zárta, a kisszínpadon a 

Koktél zenekarral. 

Vasárnap is változatos programok 

Vasárnap a Búzapiactéren a „Kalocsa-ház” pavilonban kalocsai ’sehun sincs virágokat’ író, pingáló, 

hímző asszonyok várták az érdeklődőket. Tíz órától az R-Dance Tánciskola csoportjai, majd Kúla 
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delegációja mutatkozott be a nagyszínpadon, míg mellette a gyerekek segítségével elkészült a 

fesztivál nagy paprikája. 

Délután, egy órától a Kalocsai Ifjúsági Fúvószenekar lépett közönség elé a nagyszínpadon, utána a 

színpad előtt a Korona Tours Utazási iroda csikósai tartottak bemutatót. Az ostorcsattogtató csikósok 

innen a Kubikus parkba vonultak, ahol a gyepen már lovaglótudományukat is bemutatták. Ugyanitt 

két lovas kocsi várta az érdeklődőket, főleg a gyerekeket egy kis sétakocsikázásra, miközben a 

nagyszínpadon már a Csurgó zenekar adott koncertet. 

A sétálóutcában ekkor hágott tetőfokra a hangulat: a fajátékok mellett ügyességi családi vetélkedő, 

majd Habók János bűvész előadása várta a feltörekvő generációkat. A bűvész kifejezetten 

gyerekeknek összeállított, sok humorral átszőtt, interaktív előadása nagyszerű hangulatot teremtett, 

amelyet Nagy Imi és Nagy Emma koncertje fokozott tovább. A nagyszínpadon a Tökmag, a Piros 

Rózsa, a Négykézláb és a Csajgorás néptánccsoportok, valamint a Mezei Virágok Népdalkör és a 

Hagyományőrző Néptánc Egyesület adott folklórműsort.  

Ezt követően Ferenczi György és a Rackajam adott nagy sikerű koncertet, majd a tűzijáték tette föl a 

fesztivál programjának végére a pontot. 

Gasztronómiai kavalkád 

Vízibivalytól a dámvadon és kecskén át a malacig, s ki tudja, még mi minden főtt a bográcsokban a 

Kalocsai Paprikafesztivál keretében megrendezett XVII. Paprikás Ételek Főzőversenyén. Több mint 

200 féle ételt kóstolt a zsűri attól a 63 csapattól, akik a főzőversenyen a barátságtalan, esős idő 

dacára részt vettek. Idén először látványos paprikakapun át megközelíthető Lovagi Udvar is várta a 

főzőversenyre érkezőket és az érdeklődőket, ahol az ország bor- és gasztronómiai lovagrendjei is 

fölsorakoztak. A Lovagi Udvar főzőcsapatai Kalocsa város címerével is ellátott lovagi okleveleket 

kaptak, amihez Arany Fakanál-díj párosult, és útjára indították a Gasztro-kard vándordíjat is. 

A főzőverseny eredményhirdetésére szombaton délután került sor. A legmagasabb szakmai díjat, 

vagyis a serleget, a porcelán jogart, az almát és a koronát a Karcagi Birkafőzők Egyesülete vihette 

haza, a vándorserleget pedig ismét megőrizte, így meg is tarthatta a Salgótarjánból érkező Palóc Grill 

Egyesület.  

 

2. Szakmai értékelés (a Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program releváns 

értékelési szempontjai szerint) 

Egyediség: A Kalocsai Paprikafesztivál nem csak a paprikáról, hanem arról a hagyományról szól, ami a 

kalocsai motívumban rejlik! A motívumok nem csak Magyarországon, de a világ számos országában 

megjelentek, talán már egy kicsit túlzóan is. A rendezvényen az igazi „motívumgazdák” mutatták meg 

tudásukat. A fesztivál utcájában ott volt a kalocsai porcelán, varrott, festett formában, a paprika és a 
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Kalocsához köthető hagyományos fűszerek. A főző versenyen a paprika főváros piros arcát mutatta, 

nem csak a hagyományos ételek készültek, volt például vegyes pörkölt medvéből és szarvasból is.  

Programszerkezet: A programok egyrészről jól tükrözik a kalocsaiságot, más részről akárhol 

megrendezhetőek lettek volna. (Programok részletezve a programleírásban.) 

A gasztronómiai téren a főzőhelyek egységességét a csapatok egyéni dekorációi színesítették. A 

kereskedelmi vendéglátóhelyen az ételek kínálata a hagyományos magyar konyhát mutatta be, bár 

lehetett volna hangsúlyosabb a paprikás ételek sora. Az árusok között kapható volt kürtőskalács, 

kenyérlángos, pálinka és sajt is. Mind minőségi termék, ezek erősítették a fesztivál gasztronómiai 

jellegét. Az árusok, a kiállítók, a vendéglátók tudatosan lettek válogatva a rendezvényre. Jól 

elkülönültek a helyszínek. Volt kézműves utca, bor, pálinka és paprika utca, a vidámpark is teljesen 

szeparált területen volt.  

Előadók, közreműködők: Az elnyert pályázati összegnek köszönhetően az idei évben a programokra 

magasabb összeg jutott, ennek köszönhetően az előző évhez képest színesebbek voltak, közöttük 

megtalálta minden korosztály a neki tetszőt, valamint több látogatót csábító „nagy nevű” előadót 

sikerült felvonultatni.  A rendezvény terekről – a korábbi években – nagyon hiányzott az élő 

munkával a helyszínen készülő „kalocsai”. Ezt a hiányosságot pótolta az idei évben felállított „kalocsai 

tiszta szoba”, mely autentikus berendezésével és népviseletbe öltözött kézimunkázó, paprikát fűző 

asszonyokkal mutatta be Kalocsa méltán híres, szellemi kulturális értékeit. 

Kommunikáció: A rendezvény kommunikációja kidolgozott terv szerint zajlott, háromfős stáb végezte 

az elő- és utó kommunikációval kapcsolatos feladatokat. Kiemelt szerepet játszott az 50 km-es 

vételkörzetű kalocsai FM100 Korona Rádió, a térségi legnépszerűbb hírportál – melyen 

nyereményjáték is zajlott – illetve a hagyományosan a rendezvényhez kapcsolódó 10.000 példányban 

megjelenő Paprika Lap. Természetesen a helyi média teljes spektrumát kihasználta a szervezőség a 

rendezvény népszerűsítésére. Sajnos a rendezvény költségvetése nem tette viszont lehetővé a kellő 

mértékű országos szintű média megjelenést. (Sajtószemle mellékelve.) 

Újító hajlam: A fesztivál 24 éves története alatt rengeteg változáson esett át. Jelenlegi formája a 

kezdetekhez képest jelentősen eltér. Legfontosabb újítás, hogy az idei évben már három napossá vált 

a rendezvény, és évről évre számos új helyszín kerül bevonásra. Immár nyugodt szívvel kijelenthető, 

hogy Kalocsa belvárosa fesztivál várossá válik ezen a hétvégén. A programok, látnivalók tekintetében 

is minden évben a megújulásra törekszik a rendezvény, amellett, hogy a tradicionális elemeket 

megtartja. Erre jó példa az idei és az elmúlt évben bevezetett néhány újdonság: például a bor- és 

pálinka utca, a helyi termelők vására, a kalocsai tiszta szoba, a paprikával foglalkozó szakmai 

konferencia, a népi játszótér és gyermekfoglalkoztató, a honvédség bevonása, vagy a hagyományos 

kalocsai mintát felvonultató viselettörténeti bemutató és modern, de autentikus változatát 

népszerűsítő divatbemutató. 

Nemzetközi jelenlét: A fesztivál fő attrakciójának számító főző versenyen, több határon túlról érkező 

csapat készítette el a saját hagyományos paprikás ételét. A meghívott delegációk főként Szerbiából és 
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Romániából Székelyföldről érkeztek és vitték el a fesztivál jó hírét a határon túlra is. Mindemellett, a 

fesztiválnak programjában is megjelent a Kalocsa német, szerb és romániai testvérvárosainak néhány 

produkciója. 

Nemzeti érték: Maga a fesztivál a nemzeti érték. Kalocsa értékei mind - mind a magyarság tudatot 

erősítik. A paprika, a Kalocsai minta, a paprikás ételek, a „kalocsaiság” bárhol a nagyvilágban 

büszkévé teszi a Magyarokat. 

Helyi beágyazottság: A kalocsaiak büszkék a fesztiváljukra. A főzőverseny csapatai között sok kalocsai 

család, baráti csapat készítette el az ételeit. A rendezvény elemeiben a szervezők aktív 

közreműködőként számítanak a lakosságra. (főzőverseny, népművészeti bemutató, futóverseny, 

kutyás dzsembori, tehetségkutató verseny, fiataloknak szóló könnyűzenei tér, stb.) A város vezetői, 

folyamatosan a fesztiválon vannak, aktívan közreműködnek a rendezvény szervezésében, 

lebonyolításában, a vendégek fogadásában. A polgármester úr, minden pillanatban igazi házigazdája 

a rendezvénynek.  

Szellemi kötődés: Kalocsa szellemisége járja át a fesztivált. A paprika, a pingálás, a motívumok, a 

paprikás ételek főző versenye, mind a hagyomány tiszteletre, a hagyományőrzésre épül. A sétáló 

utcában található Bor- és pálinka utcában, illetve a Helyi termelők vásárában szinte csak a 

tájegységre jellemző dolgokat lehet kapni. Ezek egészülnek ki a Minőségi Magyar Termékekkel, mint 

a pálinka, a tájegységre jellemző borászatok. Ezt a tradíciót kívánja a város a jövőben is erősíteni, még 

több helyi civil, és vállalkozás bevonásával. A fellépők közt megtalálhatóak az egyesületek, akik a helyi 

népzenét, néptáncot és a hagyományos „kalocsaiságot” közvetítik a rendezvénylátogatók felé.   

Környező települések, tájak bevonása: A helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment tagjaként - a 

Kalocsai Járáshoz tartozó – Hajós város került bevonásra a rendezvénybe, mivel 1200 borospincét 

számláló pincefalujával és méltán híres boraival a magyarországi történelmi borvidékek egyik 

gyöngyszeme. A hajósi borokat és borászokot felvonultató Vintegro Pinceszövetség a rendezvényt 

végig kísérő Bor- és pálinka utca pavilonjaiban mutatkoztak be. 

Életminőség-programok: Ma Magyarország bármelyik fesztiváljának szervezője kicsi szervezési 

munkával maga mellé tud állítani több olyan szervezetet, egyesületet, akik például a prevenciót, a 

segítségnyújtást, lakossági tájékoztatást tűzték ki zászlajukra. A Paprikafesztiválon az idei évben a 

Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány egy mentőautóval és tájékoztatást nyújtó 

önkénteseivel volt jelen, továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság mérő- és bemutató autója 

tájékoztatta az érdeklődőket a digitális átállásról, valamint az MVM Paksi Atomerőmű bemutató 

kamionja volt látogatható. A fesztivál másik fontos ilyen jellegű programja az utcai futóverseny. A 

város iskolásait megmozgató nagy múltú Paprika futás az egészséges életmódot és a sportot 

népszerűsíti. 

Környezettudatosság: Egyelőre a környezettudatosság a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezésére 

korlátozódott a rendezvényen.  
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Közönség képzése: A fesztivál látogatóinak a képzése a már említett „kalocsai tisztaszobában” 

történt annak a tekintetében, hogy megtanulhatták a paprikafűzés, a pingálás, a varrás fogásait. Ezek 

a bemutatók nagyszerűen segítik a hagyományok átadását, megismerését. Továbbá ugyanilyen 

fontos feladatot lát el maga a főzőverseny is, ahol a különféle paprikás ételek elkészítésébe 

tekinthetnek be az érdeklődők. 

Szakmai találkozók: Az idei év egyik fontos újítása volt a szakmai konferencia életre hívása, mely 

tartalmilag a programleírásban már részletezve lett. 

Szolgáltatások: A belváros utcáit, tereit a lehetőségekhez képest próbáltuk kihasználni. A kisvárosi 

igényeknek megfelelően minden fajta tematikájú terület volt, amelyek ha kellet szeparálást is 

jelentettek. A vursli és a bazár termékek egy helyen voltak. A kézművesek utcája jól összekötötte a 

sétáló utcát a színpaddal. A színpad előtti tér végén a meleg konyhás vendéglátás a piachoz és a főző 

verseny helyszínéhez vezetett. A belváros az autóforgalom elől le lett zárva, ez jól szolgálta a fesztivál 

érdekeit. A zárásoknál és a rendezvény teljes területén jól kommunikáló, biztonsági szolgálat végezte 

a dolgát. A parkolás sajnos ezen a fesztiválon is probléma, de ennek enyhítésére – szintén újításként 

egy őrzött parkoló került kialakításra. Az egészségügyi szolgálat a rendezvény látogatottságához 

igazodva mentő- és esetkocsival képviseltette magát (sajnos volt dolguk, de példaértékűen látták el a 

beteget, a mentőszolgálat kiérkezéséig). Az egészségügyi szolgálat munkáját folyamatosan és 

szakszerűen segítette a biztonsági szolgálat (mentőautó bejutása, kisérése, a tömeg kezelése). A 

fesztiválon megfelelő számú mobil WC állt rendelkezésre, melyek folyamatosan tisztítva, ellenőrizve 

voltak. A keletkezett hulladék folyamatos takarítására törekedtünk, nagyobb fennakadás nem volt. A 

megszokott fesztiváli körülmények között lehetett elfogyasztani a vásárolt élelmiszereket.   

Helyszíni tájékoztatás: A látogatók tájékoztatásáról két információs ponton, németül és angolul 

beszélő diákmunkások gondoskodtak. Ezek a pontok a tájékoztatás mellett ajándéktárgyak 

árusítására is szolgált. Továbbá a rendezvényterület különböző pontjain nagyméretű térkép és 

program táblák kerültek elhelyezésre, mely passzív formában segítette a vendégeket. 

Technikai adottságok: A rendezvény szervezésénél törekedtünk a technikai körülmények maximális 

megteremtésére. A pályázati forrásnak köszönhetően a színpad és a színpadtechnika magas 

színvonalon ált a programok rendelkezésére. A terület hangosítása segítette a fesztivál hangulat 

kialakulását, és a látogatói tájékoztatást. A Bor- és pálinkautca egységes faházai, a kézműves vásár 

kecskelábas installációi és a főzőverseny csapatainak egységes standkialakítása, nagyon jól szolgálta a 

rendezvény sikerét. A rendezvény területén kellő mennyiségű pad és asztal került elhelyezésre, mely 

szintén a látogatók kényelmét szolgálta. A fesztiválok áram ellátása, a vezetékek elvezetése nagy 

odafigyelést igényel. Azt gondolom, hogy a fesztiválnak ebben a kérdésben még van fejlődési 

lehetősége, de a rendelkezésre álló forráshoz mérten ezen a területen is törekedtünk az igények 

maximális kiszolgálására.   

Tervszerűség, megbízhatóság: Az időjárás sajnos nem bánt kegyesen az idei Paprikafesztivál 

látogatóival és szervezőivel, az ebből adódó csúszásokat a lehetőségekhez mérten próbáltuk kezelni.  
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A programok többségéről viszont elmondható, hogy időben kezdődtek, törekedtünk a látogatók 

részletes tájékoztatására.   

 

Részletes program 

Szeptember 13. péntek 

14:00  Szakmai konferencia    

14:00  „Kalocsa és Térsége képekben” c. fotókiállítás    

15:00  Paprikatermelők utcája      

15:00  Kézműves vásár      

15:00  Helyi termelők vására       

16:30  Székelykeresztúr testvértelepülés bemutatkozik   

17:00 Horvát táncház a Bácska Tamburazenekarral     

17:30 Do not cross zenekar koncertje      

19:00  Hangbeállás        

20:00  The Carbonfools zenekar koncertje     

21:00  „Macskajaj bál” a Bácska Tamburazenekarral     

22:00  StabilFrazír zenekar koncertje      

Szeptember 14. szombat: 

08:30 Magyar Zarándokút Egyesület Kalocsa-Baja zarándokútszakasz indítása 

09:00  Ünnepi szentmise        

09:00  Paprikafutás         

10:00-17:00 Gyermekprogramok        

Kézműves kuckó, Paprika Expedíció-családi kalandjáték, népi játszótér  

11:00-11:10 Tiszaföldvári Táncos nyugdíjasok baráti kör- Kalotaszegi csárdás  

10:15  A XXIV. Kalocsai Paprikafesztivál ünnepélyes megnyitója    

 A rendezvény fővédnökei:  

dr. Semjén Zsolt országgyűlési képviselő, Miniszterelnök- helyettes 
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dr. Hende Csaba Honvédelmi Miniszter 

 Ünnepi beszédet mond: Török Ferenc Kalocsa Város polgármestere  

XVII. Paprikás ételek Főzőversenyének ünnepélyes megnyitója  

  Szent István Kalocsai Paprika Lovag rendavatás  

11:45  Paprika futás eredményhirdetése      

12:00  Paprikás kácsi rekordkísérlet       

13:00  Szüreti felvonulás csikóskísérettel    

13:30  Szüreti táncház         

14:00  Paprikakirály- és Királynőválasztás       

15:00  Folklórműsor         

15:00-től  Kalo- eb Kutyaiskola bemutatói       

15:30  Katáng Mesezenekar        

16:00  Éneklő szakácsok        

17:00  XVII. Paprikás ételek Főzőversenyének eredményhirdetése    

17:00  Langaléta Garabonciások      

18:00  Langaléta Garabonciások – vásári komédia     

19:10  Cimbaliband zenekar élő koncertje            

20:45  Hangbeállás         

21:00  A Kalohirek.hu Paprikafesztivál játék nyereményátadása   

21:45  Rúzsa Magdi élő koncert       

23:15   Koktél zenekar utcabálja       

Szeptember 15. Vasárnap 

10:00  Kézműves, író, pingáló és hímző bemutatók     

10:00-15:30 Kézműves Kuckó- ehető nyaklánc, titokdoboz készítése    

10:00-18:00 Népi játszótér          

10:00  R-Dance Tánciskola csoportjainak bemutatói     

10:00  Készül a fesztivál nagy paprikája!      
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11:00  Kúla testvértelepülés bemutatkozása      

13:00  Liszt F. AMI Fúvószenekar színpadi produkciója     

14:00  Csikósbemutató a Korona Tours Utazási Iroda csikósaival   

14:30  Lovas-csikósbemutató, lovas kocsikázás     

15:00  Csurgó zenekar: népzenei gyermek koncert      

15:30- 17:00 Paprikalovag választás- ügyességi családi vetélkedő     

16:00  Habók János „asztallebegtetős” Bűvészprodukciója     

16:30 Folklórműsor         

17:00 Nagy Imi és Nagy Emma élőzenés produkciója     

18:15 Hangbeállás 

19:00 Ferenczi György és a Rackajam zenekar élő koncert  

20:30 Tűzijáték         

 

Kísérő programok: 2013. szeptember 13-14-15.  

Kreatív gyermekprogramok, népi játszótér, kézműves foglalkozások, kalocsai hímzés, pingálás 

művészetének élő bemutatása és elsajátítása Kalocsa tradicionálisan berendezett standján, 

paprikatermelők utcája, bor- és pálinkautca, helyi termelők utcája, kézműves vásár, mutatványosok, 

árusok, kutyabemutatók, ifjúsági sátor. 2013. Bükkös Ákos Emlékverseny – Paprika Kupa - Logikusakk 

Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület szervezésében. 

 

Rendezvény időpontja:  

o 2013. szeptember 13-14-15. 

 

Rendezvény helyszínei:  

o 6300 Kalocsa, Búzapiac tér, 

o 6300 Kalocsa, Szent István király út, sétálóutcai szakasza, 

o 6300 Kalocsa, Szent István király út, városháza előtti szakasza, 

o 6300 Kalocsa, Városház utca,  

o 6300 Kalocsa, Kubikus park 
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Résztvevő táncegyüttesek:   

o Székelykeresztúr: Kispipacsok 

o Kúla: Kankalin Népi Táncegyüttes 

o Kalocsa:  

 Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola: gyerökök csoport, ifjúsági csoport, 

eperföldi csoport, rezeda csoport, négykézláb csoport, tökmag csoport, 

palánta csoport, mákszem csoport 

 Göröm Egyesület Csajgorás csoport 

 Hagyományőrző Néptánc Egyesület 

 Mezei Virágok Népdalkör 

 Piros Rózsa Néptánc Egyesület 

 R-Dance Tánciskola 

Résztvevő zenekarok:   

o Bácska Tamburazenekar 

o Do not cross zenekar 

o The Carbonfools 

o StabilFrazír 

o Sztankovics Mariann és zenekara 

o Katáng mesezenekar 

o Éneklő szakácsok 

o Rúzsa Magdi és zenekara 

o Koktél zenekar 

o Kalocsai Ifjúsági Fúvószenekar 

o Csurgó zenekar 

o Nagy Imi és Nagy Emma 

o Ferenczi György és a Rackajam 

Rendezvény célközönsége:  

o Kalocsa-és környéke, Bács-Kiskun megye, országos 

Rendezvény összes látogatottsága:  kb. 10.000 fő 

Rendezvény hivatalos weboldala:  

o http://kalocsaipaprikafesztival.hu  

o http://kalocsaipaprikafesztival.eu  

o http://kalocsaipaprikafesztival.com 

o https://hu-hu.facebook.com/kalocsaipaprikafesztival  
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További képek: http://kalocsaipaprikafesztival.hu/galeria/ 

 

Kalocsa, 2013. november 06. 

                                                                                                                                   Stadler Ferenc 

                                                                                                                                    ügyvezető 

                                                                                                                 Kalocsai Városmarketing Kft. 
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Sajtószemle – Kalocsai Paprikafesztivál 2013 

 

 

ELŐKOMMUNIKÁCIÓ 
 

A kommunikációs terv részeként a következő helyi portálokon és újságokban folyt médiakampánya a 

fesztiválnak: 

Kalocsai Hírlap és Kalohírek.hu 

Korona Rádió és Koronarádió.hu 

KalocsaTv és Kalocsatv.hu 

Kalocsai Néplap 

Kalocsa.hu 

Kalocsaipaprikafesztivál.hu 

 

Részletek külön mellékletben. 

 

A következő Facebook oldalak a fesztivál előtt négy héten át, illetve a fesztivál alatt és azóta is 

töltődnek: 

Kalocsai Városmarketing Kft. 

Kalocsa.hu 

Kalocsai Paprikafesztivál 

 

Az általunk küldött sajtóanyag a következő - megyei és országos portálokon - jelentették meg. (15 

portál) 

 

Bácsmegye.hu 

http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/kalocsa_es_az_o_paprikafesztivalja.html 

Önkormányzati MTI 

http://onkormanyzat.mti.hu/hir/36691/xxiv_kalocsai_paprikafesztival_es_xvii_paprikas_etelek_fozo

versenye 

Törzsasztal.com – Borászati és gasztronómiai magazin 

http://www.torzsasztal.com/szeptember/24-kalocsai-paprikafesztival-2013.html 

 

Híradó.hu/ MTI 

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/12/15/Penteken_kezdodik_a_XXIV_Kalocsai_Paprikafesztival.

aspx 

Stop.hu 

http://www.stop.hu/kultura/penteken-indul-a-kalocsai-paprikafesztival/1179055/ 
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Turizmus.com 

http://www.turizmusonline.hu/cikk/paprika_es_haluska_fesztivalok_a_het_vegen 

 

Kulturkalandor.hu 

http://www.kulturkalandor.hu/index.php/component/content/article/79-kulturalis-hirek/2125-

penteken-kezdodik-a-xxiv-kalocsai-paprikafesztival 

HVG.hu 

http://hvg.hu/gasztronomia/20130912_Penteken_kezdodik_a_XXIV_Kalocsai_Paprika#rss 

Metropol.hu 

http://www.metropol.hu/mellekletek/konyha/cikk/1084345 

Magyar Nemzet Online 

http://www.hirkereso.hu/search?q=Kalocsa&timelimit=168&x=-787&y=-64&archivum=-1 

Élelmiszer.hu  

http://www.elelmiszer.hu/cikk/paprika_es_haluska_fesztivalok_a_het_vegen 

 

Fortunarádió.hu  

http://www.fortunaradio.hu/index.php?action=Z289aCZzdWI9MiZJRD0zMTUyMCZzZWFyY2g9cGFwc

mlrYWZlc3p0aXbhbA== 

 

Újpest.babamama.info 

http://ujpest.babamama.info/ujpest-4-kerulet-bp-videk-programok/kalocsai-paprikafesztival-2013-

szept-13-15/ 

 

Megaport.hu 

http://www.megaport.hu/hirek/hirek-fesztival.php 

 

Magyarországon.hu 

http://magyarorszagon.hu/hirek/2013-09/gasztronomia/xxiv-kalocsai-paprikafesztival-pentektol/ 

MEGJELENÉS A FESZTIVÁL IDEJÉN, ÉS AZUTÁN 

 

Helyben, a kommunikációs tervnek megfelelően a fesztivál idején folyamatosan, illetve azt 

követően is több összefoglaló anyagban. 

 

Kalocsai Hírlap és Kalohírek.hu 

Korona Rádió és Koronarádió.hu 

KalocsaTv és Kalocsatv.hu 

Kalocsai Néplap 

http://www.turizmusonline.hu/cikk/paprika_es_haluska_fesztivalok_a_het_vegen
http://www.kulturkalandor.hu/index.php/component/content/article/79-kulturalis-hirek/2125-penteken-kezdodik-a-xxiv-kalocsai-paprikafesztival
http://www.kulturkalandor.hu/index.php/component/content/article/79-kulturalis-hirek/2125-penteken-kezdodik-a-xxiv-kalocsai-paprikafesztival
http://hvg.hu/gasztronomia/20130912_Penteken_kezdodik_a_XXIV_Kalocsai_Paprika#rss
http://www.metropol.hu/mellekletek/konyha/cikk/1084345
http://www.hirkereso.hu/search?q=Kalocsa&timelimit=168&x=-787&y=-64&archivum=-1
http://www.elelmiszer.hu/cikk/paprika_es_haluska_fesztivalok_a_het_vegen
http://www.fortunaradio.hu/index.php?action=Z289aCZzdWI9MiZJRD0zMTUyMCZzZWFyY2g9cGFwcmlrYWZlc3p0aXbhbA==
http://www.fortunaradio.hu/index.php?action=Z289aCZzdWI9MiZJRD0zMTUyMCZzZWFyY2g9cGFwcmlrYWZlc3p0aXbhbA==
http://ujpest.babamama.info/ujpest-4-kerulet-bp-videk-programok/kalocsai-paprikafesztival-2013-szept-13-15/
http://ujpest.babamama.info/ujpest-4-kerulet-bp-videk-programok/kalocsai-paprikafesztival-2013-szept-13-15/
http://www.megaport.hu/hirek/hirek-fesztival.php
http://magyarorszagon.hu/hirek/2013-09/gasztronomia/xxiv-kalocsai-paprikafesztival-pentektol/
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Kalocsa.hu 

Kalocsaipaprikafesztivál.hu 

 

Országos (külföldi) megjelenések: (25 helyen. Online, rádió, tv együtt.) 

ARD német rádió 

Valamikor szeptember végén kerül adásba. Értesítenek róla, ha megvan az időpont. 

Híradó.hu / MTI 

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/14/13/Megnyilt_a_Kalocsai_Paprika_Fesztival.aspx 

Prae.hu 

http://prae.hu/prae/news.php?aid=21013 

 

Tözsdefórum.hu 

http://www.tozsdeforum.hu/nagyvilag/megnyilt-a-kalocsai-paprika-fesztival/ 

 

Bácsmegye.hu 

http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/a_chili-

trade_uj_batyai_latogatokozpontjaban_jartak_a_szakmai_konferencia_resztvevoi.html 

Magyar Online, Mon.hu 

http://www.mon.hu/megnyilt-a-kalocsai-paprika-

fesztival/2360948?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2

Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29 

Stop.hu 

http://www.stop.hu/eletmod/kalocsa-a-paprikat-unnepli/1179463/#null 

 

Alfahír.hu 

http://alfahir.hu/jobbikos_gyozelem_a_kalocsai_paprika_napokon 

 

Bácsmegye.hu 

http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/paprikafesztival_2013__megnyitounnepely_szemerkelo_esobe

n.htmlŰ 

 

Kulturkalandor.hu 

http://www.kulturkalandor.hu/index.php/component/content/article/79-kulturalis-hirek/2139-

megnyilt-a-kalocsai-paprika-fesztival 

Ma.hu 

http://www.ma.hu/kulturport.hu/185981/Megnyitotta_kapuit_a_24_Kalocsai_Paprika_Fesztival?pla

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/14/13/Megnyilt_a_Kalocsai_Paprika_Fesztival.aspx
http://prae.hu/prae/news.php?aid=21013
http://www.tozsdeforum.hu/nagyvilag/megnyilt-a-kalocsai-paprika-fesztival/
http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/a_chili-trade_uj_batyai_latogatokozpontjaban_jartak_a_szakmai_konferencia_resztvevoi.html
http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/a_chili-trade_uj_batyai_latogatokozpontjaban_jartak_a_szakmai_konferencia_resztvevoi.html
http://www.mon.hu/megnyilt-a-kalocsai-paprika-fesztival/2360948?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.mon.hu/megnyilt-a-kalocsai-paprika-fesztival/2360948?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.mon.hu/megnyilt-a-kalocsai-paprika-fesztival/2360948?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.stop.hu/eletmod/kalocsa-a-paprikat-unnepli/1179463/#null
http://alfahir.hu/jobbikos_gyozelem_a_kalocsai_paprika_napokon
http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/paprikafesztival_2013__megnyitounnepely_szemerkelo_esoben.htmlŰ
http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/paprikafesztival_2013__megnyitounnepely_szemerkelo_esoben.htmlŰ
http://www.kulturkalandor.hu/index.php/component/content/article/79-kulturalis-hirek/2139-megnyilt-a-kalocsai-paprika-fesztival
http://www.kulturkalandor.hu/index.php/component/content/article/79-kulturalis-hirek/2139-megnyilt-a-kalocsai-paprika-fesztival
http://www.ma.hu/kulturport.hu/185981/Megnyitotta_kapuit_a_24_Kalocsai_Paprika_Fesztival?place=srss
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ce=srss 

 

Bácsmegye.hu  (2) 

http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/sok_furcsasag_egy_kalocsai_fesztivalon.html 

 

http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/paprikas_kacsi_rekord_is_szuletett_a_xvii._paprikas_etelek_fo

zoversenyen.html 

 

TradeMagazin 

http://www.trademagazin.hu/hirek-es-cikkek/esemenyek/megnyilt-a-kalocsai-paprika-fesztival.html 

Vasindex.hu  

http://www.vasindex.hu/hirek/paprikafesztival-2013-%E2%80%93-megnyitounnepely-szemerkelo-

esoben 

Önkormányzati MTI 

http://onkormanyzat.mti.hu/hir/36994/szakmai_konferencia_es_multikulti_barany_parti_a_xxiv_kal

ocsai_paprikafesztivalon 

 

Kecskeméti-hírhatár.hu 

http://www.kecskemeti-hirhatar.hu/hirek/kalocsai-paprikafesztival-a-vizibivalytol-a-kecskeig 

 

Kecelinfó.hu  

http://kecelinfo.hu/keceli-siker-paprikafesztivalon/ 

 

Esti Hírlap 

http://www.estihirlap.hu/belfold/megnyilt-a-kalocsai-paprika-fesztival/67242/ 

 

Utazónet.hu  

http://www.utazonet.hu/beirta-magat-a-gasztronomia-tortenetebe.html 

 

Karcagi-hírhatár.hu  

http://www.karcagi-hirhatar.hu/hirek/passzolt-a-karcagi-birkahoz-a-kalocsai-csemege 

 

Blikk (2013-09-20) 18. oldal 

Paprikashow: Világrekord kalácsasült Kalocsán (1/4 oldal, képekkel) 

 

Kuruc.info a Jobbikos győzelemről a főzőversenyen 

https://kuruc.info/r/20/117675/ 

 

Videó arról, hogy Suhajda Krisztián a Paprikafesztivált követően, szeptember 17-én kedden, felszólalt 

http://www.ma.hu/kulturport.hu/185981/Megnyitotta_kapuit_a_24_Kalocsai_Paprika_Fesztival?place=srss
http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/sok_furcsasag_egy_kalocsai_fesztivalon.html
http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/paprikas_kacsi_rekord_is_szuletett_a_xvii._paprikas_etelek_fozoversenyen.html
http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/paprikas_kacsi_rekord_is_szuletett_a_xvii._paprikas_etelek_fozoversenyen.html
http://www.trademagazin.hu/hirek-es-cikkek/esemenyek/megnyilt-a-kalocsai-paprika-fesztival.html
http://www.vasindex.hu/hirek/paprikafesztival-2013-%E2%80%93-megnyitounnepely-szemerkelo-esoben
http://www.vasindex.hu/hirek/paprikafesztival-2013-%E2%80%93-megnyitounnepely-szemerkelo-esoben
http://onkormanyzat.mti.hu/hir/36994/szakmai_konferencia_es_multikulti_barany_parti_a_xxiv_kalocsai_paprikafesztivalon
http://onkormanyzat.mti.hu/hir/36994/szakmai_konferencia_es_multikulti_barany_parti_a_xxiv_kalocsai_paprikafesztivalon
http://www.kecskemeti-hirhatar.hu/hirek/kalocsai-paprikafesztival-a-vizibivalytol-a-kecskeig
http://kecelinfo.hu/keceli-siker-paprikafesztivalon/
http://www.estihirlap.hu/belfold/megnyilt-a-kalocsai-paprika-fesztival/67242/
http://www.utazonet.hu/beirta-magat-a-gasztronomia-tortenetebe.html
http://www.karcagi-hirhatar.hu/hirek/passzolt-a-karcagi-birkahoz-a-kalocsai-csemege
https://kuruc.info/r/20/117675/
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5 percben a Parlamentben a kalocsai fűszerpaprika ügyéért: 

http://www.youtube.com/watch?v=p9YsZsB4ieA 

 

Itt volt a MTVA akik forgattak a 

pénteki kulturális híradóhoz egy előzetest illetve szombaton egy másik stábbal a Duna Tv Gazdakör 

c.műsorához vették fel a megnyitót és a fesztivál fő mozzanatait. 

 

Ami már megjelent tőlük: 

Két perces összefoglaló a 17.ei, keddi műsorban 

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=768869&pid=341332 

 

2013-09-21-én (szombaton) szintén a Gazdakörben, bővebben foglalkoznak a fesztivállal 

 

Illetve itt volt Kandász Andrea is a TV2-től, aki egy későbbi műsorában ad majd hírt a fesztiválról a 

saját és a KalocsaTv felvételeinek segítségével. 

 

KALOCSA.HU 

 

11 anyag a címképes Hírek rovatban 

5 anyag a Közérdekű rovatban 

A fesztivál minden napján külön képgaléria. 

KALOCSA.HU 

 

 

Tűzijátékkal ért véget a XXIV. Kalocsai Paprikafesztivál  

2013. szeptember 16. 13:01 

Napközben modern- és néptánc, bűvész- és zsonglőr, csikós- és lovasbemutató, este pedig Rackajam 

koncert és tűzijáték zárta a Paprikafesztivált. 

bővebben ... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=p9YsZsB4ieA
http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=768869&pid=341332
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/tuzijatekkal_ert_veget_a_xxiv._kalocsai_paprikafesztival
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/tuzijatekkal_ert_veget_a_xxiv._kalocsai_paprikafesztival
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/tuzijatekkal_ert_veget_a_xxiv._kalocsai_paprikafesztival
javascript:galeria_ablak(1039)
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/hende_csabat_is_paprikalovagga_avattak_a_megnyiton
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Hende Csabát is paprikalovaggá avatták a megnyitón  

2013. szeptember 14. 18:35 

Bár az időjárás nem volt túl kegyes, mégsem tudta elmosni teljesen a Paprikafesztivál iránti 

érdeklődést. A megnyitón Hende Csabát is paprikalovaggá avatták. 

bővebben ... 

 

Mit ígér a Kalocsai Paprikafesztivál szombati napja?  

2013. szeptember 14. 08:00 

Zarándokútszakasz nyitással, szentmisével, paprikafutással és ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét 

a Paprikafesztivál szombati napja. 

bővebben ... 

 

Kezdőőődik! Kalocsai Paprikafesztivál huszonnegyedszer!  

2013. szeptember 13. 08:57 

Szakmai konferenciával, gyerek- és kulturális programok özönével veszi kezdetét a Kalocsai 

Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye. 

bővebben ... 

 

Paprikafesztivál: Kalocsa a népzenén túl és a tiszta- szobán innen 

2013. szeptember 11. 08:52 

Népművészetünk ezer arca a népzenén és a táncházon túl is megmutatkozik. A szüreti felvonulás 

mellett régi kalocsai tisztaszoba is várja a fesztiválozókat. 

bővebben ... 

http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/hende_csabat_is_paprikalovagga_avattak_a_megnyiton
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/hende_csabat_is_paprikalovagga_avattak_a_megnyiton
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/mit_iger_a_fesztival_szombati_napja
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/mit_iger_a_fesztival_szombati_napja
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/kezdooodik!_kalocsai_paprikafesztival_huszonnegyedszer!
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/kezdooodik!_kalocsai_paprikafesztival_huszonnegyedszer!
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/kalocsa_a_nepzenen_tul_es_a_tiszta_szoban_innen
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/kalocsa_a_nepzenen_tul_es_a_tiszta_szoban_innen
javascript:galeria_ablak(1038)
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/mit_iger_a_fesztival_szombati_napja
javascript:galeria_ablak(1038)
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/kezdooodik!_kalocsai_paprikafesztival_huszonnegyedszer!
javascript:galeria_ablak(1036)
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/kalocsa_a_nepzenen_tul_es_a_tiszta_szoban_innen
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Rúzsa Magdi is a Kalocsai Paprikafesztivál sztárvendége lesz 

2013. szeptember 09. 10:44 

Az idei zenei felhozatal igen színes, de a fesztivál fénypontjának mégiscsak Rúzsa Magdi másfél órás, 

élő koncertje ígérkezik. 

bővebben ... 

 

Rekordkísérlet: gigantikus méretű paprikás kácsit készítenek 

2013. szeptember 03. 07:44 

Tavaly óriási ország szendvicse készült a mesterkezek alatt. Ezúttal paprikás kácsiból akarnak 

rekordméretűt produkálni. 

 

Paprikafesztivál 2013: Tények és vélemények Kalocsa aranyáról 

2013. augusztus 28. 08:43 

A fűszerpaprika köré szerveződik szakmai konferencia a XXIV. Kalocsai Paprikafesztivál keretében. A 

fórum pénteken, a rendezvény első napján lesz. 

bővebben ... 

 

Közeleg Kalocsa legnagyobb ünnepe a XXIV. Kalocsai Paprikafesztivál 

2013. augusztus 12. 10:20 

http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/ruzsa_magdi_is_a_paprikafesztival_sztarvendege_lesz
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/ruzsa_magdi_is_a_paprikafesztival_sztarvendege_lesz
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/rekordkiserlet_gigantikus_meretu_paprikas_kacsit_keszitenek
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/tenyek_es_velemenyek_kalocsa_aranyarol
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/tenyek_es_velemenyek_kalocsa_aranyarol
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/kozeleg_kalocsa_legnagyobb_unnepe
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/ruzsa_magdi_is_a_paprikafesztival_sztarvendege_lesz
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/rekordkiserlet_gigantikus_meretu_paprikas_kacsit_keszitenek
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/tenyek_es_velemenyek_kalocsa_aranyarol
http://www.kalocsa.hu/rovatok/cikkek/kozeleg_kalocsa_legnagyobb_unnepe
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Három napon keresztül, még több helyszínen, sokszínű programokkal várják a fesztiválozókat. 

 

 


