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1. A rendezvény általános adatai, leírása 

 

A rendezvény megnevezése: XXVI. Kalocsai Paprikafesztivál 

A rendezvény helyszíne, illetve a rendezvény ideje alatt a forgalom elől elzárt területek:  

Szent István király út (sétálóutcai szakasz, hrsz: 266/2, 266/3, 266/4),  

Szent István király út (hrsz. 266/1)- Grősz József utca és Batthányi J. utcáig tartó szakasza 

Ötvenhatosok tere (hrsz.: 73/1),  

Búzapiac tér (hrsz.: 73/2, 75, 76, 77, 78/1),  

Tomori Pál utca (hrsz. 23)- Búzapiac tér és Eötvös utca közötti szakasza;  

Tomori Pál utca (hrsz. 206)- Búzapiac tér és Ady Endre utca közötti szakasza;  

Bajcsy- Zsilinszky utca (hrsz. 74) – Búzapiac tér és Eötvös utca közötti szakasza;  

Eötvös utca (hrsz. 78/2, 59)- Híd utca és Tomori Pál utca közötti szakasz;  

Híd utca (hrsz. 79) - Sárköz utca és Búzapiac tér közötti szakasza;  

Alkotmány utca - Margit-malom parkoló szakasza (hrsz.: 3205),  

Szabadtéri piac (hrsz. 95),  

Fedett piac (hrsz. 89), 

Kubikus Park (hrsz.: 3207);  

Damjanich utca (hrsz. 103,  hrsz. 95-tel határolt szakasza;  

Rákóczi Ferenc utca (hrsz. 148)- Búzapiactér és Ady Endre utca közötti szakasza;  

Mátyás király utca (hrsz. 3206)- Búzapiactér és Alkotmány utca közötti szakasza; 

A rendezvény időpontja, időtartama:  

 2015. 09. 18. 14 órától – 2015. 09.19. 01 óráig 

 2015. 09. 19. 09 órától – 2015. 09.20. 01 óráig 

 

A rendezvény jellege: Szabadtéri családi gasztro-kulturális rendezvény 

A szervező megnevezése: Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (6300 Kalocsa, Szent István 

király út 2-4.) 

 

A szervező képviselője, elérhetősége:  

 Dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgató, főszervező, tel.: 70/362-95-60 

 Madura Tünde szervező, tel.: 30/466-34-56 

 Markó Gábor szervező, tel.: 70/408-56-49 

 Stadler Ferenc szervező, tel.: 30/563-76-79 

 Tóth Emese szervező: 30/788-65-13 
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A rendezvénybiztosítás kivitelezője:   

 Kata Imre e.v. (6300 Kalocsa, Csalogány u. 6. 2. em. 9.) 

o A rendezvénybiztosítás vezetője: Kata Imre, tel.: 06-20/399-97-96 

 A rendezvénybiztosításban közreműködik: Kalocsai Polgárőr Egyesület 

o Képviselő: Medgyes János, tel.: 06-30/352-18-89 

 A rendezvény egészségügyi biztosítását végzi: Sped-Med Egészségügyi, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 

o Képviselő: Dr. Farkas Anita referens, tel.: 06-30/747-46-06 

 

Várható látogatószám: a rendezvény teljes ideje alatt összesen kb. 10.000 fő vendég  

megjelenésére lehet számítani, ebből maximum 4500 fő vendég egyidejű jelenléte várható. a 

fesztivál teljes területén. 

 

Rendezvény helyszínének leírása: 

A rendezvény a város központjában található közterületeken kerül megrendezésre. A 

rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmény nem található. 

A rendezvény szabad, kerítéssel nem határolt területeken található, így a rendkívüli esemény 

bekövetkeztekor a résztvevők a környező utcák irányába szabadon távozhatnak aszfaltozott 

úton. Mellékletként csatolva a rendezvény helyszínéről készült helyszínrajz. 

 

Parkolás: 

A rendezvény területére látogatói gépjármű nem hajthat be. A résztvevők, közreműködők a 

rendezők által engedélyezett időben, és engedéllyel hajthatnak a területre, melyről a 

biztosítási szolgálatot előzetesen tájékoztatják a szervezők. Az érvényes engedélyek 

hiányában a rendezvény lezárt területe gépjárművel nem látogatható. 

Parkolásra szolgáló terület nem kerül kialakításra, a rendezvény területét környező 

közterületeket használhatják a látogatók parkolásra. 

 

2. A rendezvényre történő beléptetés- és eltávozás rendje 

A rendezvény ingyenesen látogatható családi, kulturális rendezvény. A rendezvényre 

gyalogosan érkezők a területet több irányból is megközelíthetik, ezeken az útvonalakon 

keresztül szabadon távozhatnak. A rendezvény területére/területéről való ki-, és bejutás 

nem lesz szabályozva, beléptetés, átvizsgálás nem lesz. 

  

3.  Rendezvénybiztosítási terv célja és az alapjául szolgáló jogszabályok 

 

A terv a Polgári Védelmi Törvény – 1996. évi XXXVII. törvényben meghatározott, különösen a 

rendezvény helyszín, illetve környezetére jellemző vészhelyzeti időszakban végrehajtandó 
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polgári védelmi feladatokat, a 23/2011. (III.8.) kormányrendelet (a zenés, táncos 

rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről), az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzatról), valamint a 20/1998.(IV.10.) BM rendelet előírásait 

tartalmazza. 

A terv alapként szolgál a rendezvény területén esetlegesen előforduló, azt fenyegető 

bármilyen civilizációs veszély, és elemi csapás következményeinek kezelésére. Ezeket 

baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás előfordulása szerint tagolja. A terv célja, hogy 

fent felsorolt jogszabályokban felsorolt vészhelyzetek közül a Szent István napok 

rendezvényen prognosztizálható vészhelyzetekben - együttműködve az állami és az 

önkormányzati szervekkel – biztosítható legyen a rendezvény résztvevőinek, látogatóinak 

élet és egészségvédelme, az anyagi károk kiterjedésének megelőzése, csökkentése, a polgári 

védelmi szervezetek, biztonsági szolgálat irányítási rendjének és feladatának megszabása. 

 

4.  Veszélyforrások a rendezvény alatt 

Rendkívüli időjárási körülmények 

Hirtelen keletkező nagyobb viharok, melyek a rendezvény technikai eszközeiben, elárusító 

installációkban okozhatnak jelentős kárt. Nagyobb vihar, jégeső, szélvihar esetén a vendégek 

biztonsága is veszélybe kerülhet. 

Tűzeset 

A rendezvény területén tüzet gyújtani, illetve pirotechnikai eszközt használni szigorúan tilos. 

Ettől eltérni, csak a tűzoltóság engedélyével lehetséges, melyről a szervezőknek írásos iratot 

kell bemutatni. A rendezvény területén a tűzvédelmi szabályzat figyelembevételével, porral 

oltó tűzoltó készülékeket kell elhelyezni, mely a kitelepülők, és technikai eszközöket 

biztosítók kötelezettsége. 

A nagy energiaigényű színpadok, installációk áramtalanítsa egy központi kapcsolóval 

lehetséges, mely vészhelyzet esetén használható. Ennek használata a színpadot üzemeltető 

cég technikai személyzet dolga, és kötelessége a biztonsági szolgálat utasítására. 

Rendbontás 

A vendégek atrocitásából, verekedéséből származó veszélyhelyzet. A rendbontás 

megakadályozását, illetve a rendbontást tervezők kiszűrését és kiemelését a rendezvényről a 

rendezők is végrehajthatják, de tömegoszlatást kizárólag a rendőrség hajthatja végre. 

 

5. Híradás, tájékoztatás 

 

A helyszínen tartózkodókat, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat fenyegető 

veszély bekövetkezésére történő előzetes figyelemfelhívás, valamint a kialakult 
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veszélyhelyzet során a résztvevők, és személyek pontos tájékoztatása a menekülési 

útvonalról, és a betartandó magatartási szabályokról. 

 

A rendezvény területén a telepített hangosító technika üzemel (rendezvénysátor/színpad), 

így a rendezvény lebonyolításáért felelős személyek tájékoztatni tudják a rendezvényen 

tartózkodó vendégeket, személyeket a kialakult vészhelyzetről.  

 

Vészhelyzet esetén, a rendezvény területén tartózkodók tájékoztatásának mechanizmusa a 

következő: Figyelmeztetés, utasítás a műsorszóró hangfalak, és hangosítás útján, öt 

másodperces megszakításokkal, háromszor megismételve hangzik el. 

„Figyelem! Figyelem! A rendezvényt félbeszakítjuk, ………………………………….. okok miatt! 

Megkérjük Önöket a kijelölt útvonalon a rendezvényterület elhagyására! Kérjük, vegyék 

figyelembe a rendezők kéréseit, utasításait!” 

Egészségvédelem, elsősegélynyújtás, betegszállítás 

Vészhelyzetek, balesetek esetén a sérült személyek felkutatása, elsősegélynyújtásban 

részesítése, szükség esetén a sebesültek kórházba szállítása. 

Az 5/2006, -EÜM rendelet értelmében a rendezvény ideje alatt (2015. szeptember 18-án 13 óra 

és 23 óra között, valamint 2015. szeptember 19-én 9 óra és 2015. szeptember 20-án 01 óra között) a 

SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyeletet biztosít a rendezvényen 

résztvevők ellátására egy darab ESET kocsival, három fős személyzettel. Az ESET kocsi a 

rendezvényterület központi részén várakozik, ahonnan a 5 percen belül megközelíthető az 

összes rendezvény helyszín. 

 

A sérülteket a Mentő szolgálat a helyszínen ellátja, súlyosabb esetekben a Kalocsai kórházba 

szállítja. 

6. Műveleti koncepció, riasztás, menekítés 

 

Rendelkezések: 

 50 Km/h szélsebesség esetén fokozott figyelemmel kell a rendezvényt biztosítani, és 
az időjárás előrejelzés folyamatos figyelése kötelező. 

 60 Km/h szélsebesség esetén amennyiben az 2 percen belül nem csökken, a 
rendezvényt félbe kell szakítani, az ürítést, menekítést meg kell kezdeni. 

 A rendezvény félbeszakítására utasítást a szervező képviselője adhatja ki. 

 A rendezvény szervezőjének képviselője: Dr. Magóné Tóth Gyöngyi 
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Elemi csapás esetén 

 Rendkívüli időjárási esemény bekövetkeztekor a szervező képviselője utasítása 

alapján a biztosításvezető elrendeli a rendezvény félbeszakítását, és végrehajtja a 

fesztiválterület azon részeinek kiürítését, ahol az veszélyeztetettséget jelent.  

 Földrengés esetén a szervező képviselőjének utasítása alapján a biztosításvezető 

elrendeli a rendezvény teljes terület (beleértve az épületeket is) kiürítését. A romok 

alatt rekedt emberek mentésére utasítást nem adhat. 

Baleset esetén 

 Amennyiben a sérülés a fesztivál területén történt, akkor a biztosításvezető értesíti a 

mentőszolgálat tagjait. A mentőszolgálat tagjai súlyos esetben a helyszínen látják el a 

sérülteket, szükség esetén az elsősegélynyújtó helyre szállítják a beteg/sérült 

személyt. Amennyiben a helyszíni ellátás nem elégséges, akkor a legközelebbi 

kórházba szállítják a sérült/beteg embert. 

 A sérült/beteg ember ellátása ideje alatt a rendezők biztosítják a mentőszolgálat 

munkájának ellátását, távol tartják a tömeget a helyszíntől. 

Tűz esetén 

A tűzoltás alapszabályairól oktatásban részesül minden biztosításban, rendezésben 

résztvevő. Az oktatás tűzvédelmi oktatási naplóban kerül dokumentálásra. 

Tűz esetés a biztosításvezető, vagy a tűzet jelző személy, értesíti a tűzoltóságot, a rendezők 

segítségével végrehajtja a kiürítést a helyszínen lévő tűzoltást vezető utasításai alapján. 

A rendezők feladatai: 

 A tűzjelzést követően a rendezők megkísérlik a keletkezett tűz oltását – az erre a 

célra kihelyezett kézi tűzoltó készülékekkel – és megkezdik a terület pánikmentes 

kiürítését, megakadályozzák a tűz továbbterjedését (pl.: éghető anyagok 

eltávolításával), biztosítják a tűzoltók akadálymentes helyszínre jutását. 

 A rendezvényterületen rendszeresített hangosító berendezés használatával fel kell 

szólítani a látogatókat, hogy pánik, tülekedés, dulakodás nélkül mindenki hagyja el a 

rendezvény területét a kijelölt menekülési irányokban. Amennyiben a hangosító 

berendezés nem működik – például áramszünet miatt – ugyanezen felszólítás 

megafonok használatával történik. 

 A résztvevők távozása után a rendezők átvizsgálják a rendezvényterületet az 

esetlegesen bent maradtakat keresve. 

 A tűzeset helyszínét, helyszíneit a tűzvizsgálatra illetékes hivatásos tűzoltóság, és a 

rendőrség kiérkezéséig, vagy a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul 

kell hagyni, a helyszínt biztosítani kell. 

 A kiérkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztatni kell az eddig tett 

intézkedésekről. A parancsnok innentől a tűzoltás vezetését átveszi. Ezek után az 

utasításait maradéktalanul végre kell hajtani. A tűzoltás vezetője, parancsnoka a 
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feladatának ellátásához minden szükséges intézkedést megtehet a vonatkozó 

jogszabályok értelmében. 

 A tűzoltás vezetője, parancsnoka a kárterületet zárt területté nyilváníthatja. A zárt 

területen minden tevékenységet, vagy mozgást korlátozhat, megtilthat, továbbá 

elrendelheti az illetéktelen személyek eltávolítását, a terület kiürítését. 

 A tűzoltóság felhívására a tűzoltásban való közreműködés, a tűzterjedés 

megakadályozása, életmentés, kiürítés, anyagmentés érdekében köteles mindenki a 

tűzoltást vezető intézkedéseit maradéktalanul végrehajtani, a szükséges 

felvilágosítást megadni. 

 

7. A rendezvény biztosításában szolgálatot teljesítők feladatai, elosztása, létszáma 

 

A rendezvény biztosításában részt vesz: 

 Szervezők 

 Biztonsági szolgálat (Kata Imre E.V.) 

 Polgárőrség 

 

Helyszínbejárás, eligazítás: 2015. 09. 17. 18 óra 

A helyszínbejáráson és eligazításon minden szolgálatot teljesítő vagyonőr és polgárőr jelen 

kell, hogy legyen. A személyzeti bejáráson, melyet a biztosítási vezető tart, fel kell hívni a 

figyelmét a végrehajtó állománynak a házirend szabályaira, a rendezvény jellegéből adódó 

sajátosságokra.  

Ismertetni kell: 

 a rendezvénybiztosítási tervet, 

 tűzvédelmi előírásokat, 

 az utasítást adók személyét, 

 menekülési útvonalakat, 

 kiürítési zónákat, 

 tűzoltó készülékek elhelyezését, 

 rádiófrekvencia kiosztását, 

 munka-, és tűzvédelmi előírásokat. 

 

A rendezvénybiztosítási vezető feladata: 

 A biztosítási terv végrehajtása. 

 Szervezőkkel való kapcsolattartás. 

 Az állomány munkájának ellenőrzése. 

 Kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal. 
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Színpad: 

A rendezvény ideje alatt színpadnál őr teljesít szolgálatot.  

Feladata: 

 Színpad, színpadtechnika őrzése. 

 Fellépők értéktárgyainak őrzése. 

 Színpadra való feljutás megakadályozása. 

 Műsor zavartalanságának biztosítása. 

 Menekülési utak biztosítása. 

 

Járőrök: 

A rendezvény ideje alatt állandó járőr(pár) teljesít szolgálatot. 

Feladatuk: 

 A rendezvényterületen folyamatos jelenlétükkel demonstrálva megelőzni bármilyen 

rendzavarást. 

 A házirend betartatása. 

 A felállított őrök váltásának biztosítása ideiglenesen. 

 Szükség esetén megerősíteni a felállítási helyeket. 

 Menekítés, kiürítés végrehajtása, végrehajtatása. 

 

Zárások (térkép: 3. számú melléklet): 

 A rendezvényhelyszínen lévő zárások biztosítása.  

 Rendkívüli esetben intézkedés. 

 Váltások biztosítása. 

 Szükség esetén megerősíteni a felállítási helyeket. 

 Menekítés, kiürítés végrehajtása, végrehajtatása. 

 

 

A rendezvénybiztosítás időtartama:  

 Előőrzés: 2015. 09. 16. 20:00 órától, 2015. 09. 18. 14 óráig 

 Rendezvénybiztosítás: 2015. 09. 18. 14 órától, 2015. 09. 20. 01 óráig 

 Utóőrzés: 2015. 09. 20. 01 órától, 2015. 09. 21. 08 óráig 

 

Végrehajtó létszám: 

 Szervezők: 5 fő 

 Biztonsági szolgálat: 10 fő 

 Polgárőrség: 8 fő 
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A 23/2011. (III.8.) kormányrendelet értelmében a biztonsági szolgálatból minimum 1 fő 

biztonságszervező és minimum 3 fő személy- és vagyonőr végzettséggel rendelkezik. 

 

Technikai felszereltség: 

 mellény 

 rádió a vagyonőrök és a szervezők számára. 

 lámpa 

 

 

Kalocsa, 2015. augusztus 19. 

 

Dr. Magóné Tóth Gyöngyi 

igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 
Székhely:          6300 Kalocsa, Szent István kiály út 2-4. 
Levelezési cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 36-38. 
Telefonszám:    +36-78/600-777 

 

1. számú melléklet 

HÁZIREND 

 

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (szervező) által szervezett rendezvény jelen 

házirendje a biztonsági rendelkezéseket és magatartási szabályokat tartalmazza.  

A Rendezvény helyszíne: csatolt térkép szerint 

A Rendezvény időtartama: 2015. 09. 18. 14 órától, 23 óráig;  2015. 09. 19. 09 órától, 24 óráig 

1. A Rendezvény területére engedély nélkül autóval behajtani tilos! 

2. A rendezvény területén tartózkodó emberek egymás testi épségét nem 

veszélyeztethetik. 

3. A rendezvény területére tilos bevinni: üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, vagy bármely, 

mások testi épségét veszélyeztető tárgyat! A hatályos jogszabályok szerint nem 

tarthat magadnál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb 

vágó élű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül. 

4. A Rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken 

feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem 

élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben. 

5. Fényképezni szabad, de a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a 

szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.  

6. A Rendezvények területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle 

kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni! 

7. A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálnak ki! 

8. Felhívjuk figyelmüket, hogy kábító - és bódító szer fogyasztása – a hatályos törvények 

szerint – a Rendezvények területén is tilos!  

9. A rendezvényen mindenki számára lehetőséget biztosítunk a környezettudatos 

magatartásra: a hulladékot a kihelyezett szemetesekben helyezhetik el.  

10. A szervezők a rendezvényen elhagyott értékekért felelősséget vállalni nem tudnak. 

11. A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben 

esetlegesen keletkező károkért. 

12. Az esetlegesen okozott károkért, illetve a verekedők és rendbontókkal szemben a 

rendezvényszervezők kártérítési igénnyel léphetnek fel. 

13. A rendezőség a műsorváltoztatás jogát fenntartja. 

 

 

 

 



 

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 
Székhely:          6300 Kalocsa, Szent István kiály út 2-4. 
Levelezési cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 36-38. 
Telefonszám:    +36-78/600-777 

TŰZRIADÓ TERV 
 
A tervben foglalt ismereteket, feladatokat a  rendezvényen dolgozóknak, a rendezvény biztosításában 
résztvevőknek ismerniük kell, és azokat tűz esetén be kell tartaniuk, tartatniuk.  
 
1. Tűzjelzési módok: 
 
A Tűzoltóságot telefonon lehet riasztani.  
(Vezetékes és mobil készülék esetén is a 105 számot kell hívni, mobil készülékről történő hívás esetén 
a megyei tűzoltóság jelentkezik.) 
 
A vendégek riasztása: Hangosító berendezéseken, áram kimaradás esetén HQ-MEGAPHONE 25 
típusú kézi hangosbeszélők segítségével, hangos szóval, tűzilármával. 
 
2. A tűzesetet jelenteni kell:  Tűzoltóság felé, telefonszám 105 
 
3. Tűzjelzés tartalmi követelményei: 
     - tűzeset, káreset pontos helye (cím) 
     - mi ég, milyen terjedelemben, mi van veszélyben 
     - ember élete van-e veszélyben 
     - jelző személy neve, telefonszáma. 
 
4. A rendezvény biztosításában résztvevők, dolgozók feladatai: 

Biztosítja a menekülési útvonalakat, segíti a vendégek gyors eltávozását a veszélyeztetett 
területről, fogadja a kiérkező tűzoltókat. Tájékoztatja a tűzoltás vezetőjét a tűz helyszínéről, a 
megközelítési lehetőségről, illetve rendelkezésre bocsátja az alaprajzot.  
(Közben a segítő kollégák az elhelyezett tűzoltó készülékek üzembe helyezésével megpróbálják 
megfékezni a tüzet). 

    Ezt követően a tűzoltás vezető további utasításait köteles végrehajtani.  
 
Szükség esetén köteles a mentőket 104-es és a rendőrséget a 107-es telefonon értesíteni.  

 
 

Rendellenes időjárási körülmények esetén és egyéb a rendezvényt érintő veszély esetén, a 
helyszínen lévő szervezőknek és a rendezvényt biztosító személyzetnek a biztosítási tervben és a 
tűzvédelmi előírásokat tartalmazó dokumentum szerint kell eljárniuk. 
 

 
A rendezvény biztonsági tervének vonatkozó részeit oktatás keretében az érintettek számára 
ismertetni kell. 
 
Menekülési útvonalak helyszínrajz szerint. 
 
 
 

         
 

 

 



 

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 
Székhely:          6300 Kalocsa, Szent István kiály út 2-4. 
Levelezési cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 36-38. 
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2. számú melléklet                                        

Program 
 

XXVI. Kalocsai Paprikafesztivál és XIX. Paprikás ételek Főzőversenye 
2015. szeptember 18-19. 

 

Helyszínek: Búzapiac tér, sétálóutca, Városház utca, Kubikus park, szabadtéri piac, Közösségi 
Ház, Viski Károly Múzeum 

 

SZEPTEMBER 18. PÉNTEK 
 

16:00  Folklórműsor 
(Helyi néptánccsoportok műsora a Búzapiac téren felállított  
nagyszínpadon) 

 
17:00  Bede Róbert a Paprika TV séfjének gasztro bemutatója  

(Városháza udvarán) 
 
17:00  Fekete Dávid: Vitéz László című előadása gyerekeknek 
  (A sétálóutcában felállított kisszínpadon) 
 
18:00  Country Road együttes koncertje 

(A Búzapiac téren felállított nagyszínpadon) 
 
19:30  Pornograffitti együttes koncertje 

(A sétálóutcában felállított kisszínpadon) 
 
21:00  Neoton Família élő koncertje 

(A Búzapiac téren felállított nagyszínpadon) 
 

22:30  Programzárás 
 

KÍSÉRŐ PROGRAMOK 
13 órától 

 
BOR ÉS PÁLINKA UTCA – sétálóutca 

GARBONCÁS JÁTSZÓRÉT - sétálóutca 

KÉZMŰVES VÁSÁR – Városház utca, Búzapiac tér, sétálóutca 

KÉZMŰVES ÍRÓ-, PINGÁLÓ, HÍMZŐ BEMUTATÓK 

A KALOCSAI „TISZTASZOBÁBAN” – Búzapiac tér 

PAPRIKAUTCA – Búzapiac tér 

VIDÁMPARK – szabadtéri piac 

III. BÜKKÖS ÁKOS SAKK EMLÉKVERSENY - Közösségi Ház 



 

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 
Székhely:          6300 Kalocsa, Szent István kiály út 2-4. 
Levelezési cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 36-38. 
Telefonszám:    +36-78/600-777 

"EGÉSZSÉG-KARAVÁN" - MOZDULJ BÁCS-KISKUN FUTÓVERSENY - Kubikus park 

TÜDŐSZŰRŐBUSZ – Balkán Söröző előtti buszmegálló 

SZEPTEMBER 19. SZOMBAT 

09:00  Ünnepi szentmise 
(A Szent István király templomban) 

 
09:30  Mazsorett bemutató 

(A Búzapiac téren felállított nagyszínpadon) 
 
10:00  A XXVI. Kalocsai Paprikafesztivál és XIX. Paprikás Ételek Főzőversenyének 
  ünnepélyes megnyitója 

(A fesztivál fővédnöke:  Dr. Aradszki András energiaügyért  felelős 
  államtitkár 

Köszöntő beszédet mond:   Dr. Bálint József Kalocsa polgármestere 
Ünnepi megnyitó beszédet mond: Dr. Aradszki András energiaügyért  felelős 

  államtitkár 
(A Búzapiac téren felállított nagyszínpadon) 

 
10:30  Muslincák férfikar – Szekszárd előadása 

(A Búzapiac téren felállított nagyszínpadon) 
 
10:30  Kalocsai Szent István Paprika Lovagrend – Paprika Lovagok avatása 

(A Városháza dísztermében) 
 
11:00  Kalocsai Fúvószenekari Egyesület koncertje 

(A Búzapiac téren felállított nagyszínpadon) 
 
11:00  Kiállítás megnyitó – „Szent István Gimnázium egynegyed évezrede ” 
  (Viski Károly Múzeumban) 
 
12:00  "Daloló háziorvos" Dr. Fehér Eszter nótaműsora 

(A Búzapiac téren felállított nagyszínpadon) 
 
13:00  Collection Light együttes koncertje 

(A sétálóutcában felállított kisszínpadon) 
 
14:30  Paprikakirály és paprikakirálynő választás 

(Népviseletbe öltözött táncospárok versenye a Búzapiac téren felállított 
nagyszínpadon) 

 
15:00  Folklórműsor 

(Helyi és környékbeli néptánccsoportok műsora a Búzapiac téren felállított  
nagyszínpadon) 



 

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 
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15:30  Kolompos Együttes gyermekkoncertje 

(A sétálóutcában felállított kisszínpadon) 
 
16:30  A XIX. Paprikás Ételek Főzőversenyének eredményhirdetése 

(A főzőverseny szakmai zsűriének értékelése és a díjak átadása a Búzapiac  
téren felállított nagyszínpadon) 
 

16:45  Pulya Csaba és barátai jazz koncertje - latin, funky, jazz standard 
(A sétálóutcában felállított kisszínpadon) 

 
18:00  Tűzvirág Táncegyüttes Paks előadása 

(A Búzapiac téren felállított nagyszínpadon) 
 
18:30  Late Goodnight együttes koncertje 

(A sétálóutcában felállított kisszínpadon) 
 
20:00  Karthago együttes élő koncertje 

(A Búzapiac téren felállított nagyszínpadon) 
 
21:30  Utcabál a Sangría zenekarral 

(Zenés táncos mulatság a sétálóutcában) 
 
24:00  Programzárás 
 

*** 

 
EGÉSZNAPOS KÍSÉRŐ PROGRAMOK 

 
 

XIX. PAPRIKÁS ÉTELEK FŐZŐVERSENYE – Tűzoltóság előtti parkoló 

II. SZÜRKEMARHA PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY – Kubikus Park 

REKORD KÍSÉRLET - 2015 DB TÖLTÖTT PAPRIKA KÉSZÍTÉSE – Búzapiac téren a Coop Áruház előtt 

BOR ÉS PÁLINKA UTCA – sétálóutca 

GARBONCÁS JÁTSZÓRÉT - sétálóutca 

KÉZMŰVES VÁSÁR – Városház utca, Búzapiac tér 

KÉZMŰVES ÍRÓ-, PINGÁLÓ, HÍMZŐ BEMUTATÓKA KALOCSAI „TISZTASZOBÁBAN” – Búzapiac tér 

PAPRIKAUTCA – Búzapiac tér 

VIDÁMPARK – szabadtéri piac 

III. BÜKKÖS ÁKOS SAKK EMLÉKVERSENY - Közösségi Ház 

A SZERVEZŐK A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJÁK! 


