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1. Programleírás 

Az évek óta megszokott kísérő programokkal, kézműves és kirakodóvásárral pénteken délután vette 

kezdetét városunk legnagyobb ünnepe, a Paprikafesztivál. Este jól ismert Neoton dallamoktól volt 

hangos a belváros, és a sétálóutcában is egyre sűrűbben koccantak össze a poharak. 

Habár a hivatalos programok pénteken 16 órától kezdődnek, a bor- és pálinka utca, a Garboncás 

játszórét, a kézműves vásár, a kalocsai tisztaszoba, a paprika utca ás a vidámpark szolgáltatásait már 

délután 13 órától élvezhették a sétálóutcába, a Városház utcába, illetve a Búzapiac térre, Kubikus 

parkba látogatók. 

A városháza udvarán Bede Róbert, a Paprika TV séfje tartott kóstoltatással egybekötött gasztro 

bemutatót, miközben a sétálóutcában a gyerekek szórakoztatása került középpontba. Fekete Dávid 

remek szójátékokkal tűzdelt, igazi vásári hangulatot idéző, Vitéz László című előadását hozta el 

kalocsai „pajtikáinak”, visszarepítve az időben, a három részre szakadt Magyarország korába a 

hallgatóságot. 

Hat órától koncertek kezdődtek: előbb a helyi Country Road együttes hozta el leginkább a 80-as 

évekből ismert dalokból született feldolgozásait, majd a Jump Rock Band zenekarral lehetett 

hangolódni az esti fő produkcióra. A Neoton Família nem hazudtolta meg hírnevét, Csepregi Évával az 

élén fergeteges hangulatot teremtett örökzöld slágereivel. Zengett a Holnap hajnalig, a Santa Maria, 

a Tini dal, a Nyár van, a 220 felett, az I love you, és a Don Quijote is – persze a teljesség igénye nélkül. 

A péntek esti nagy sikerű Neoton Família koncert után szombaton a hagyományok szerint a Szent 

István király templomban tartott terményáldó ünnepi szentmisével vette kezdetét a Paprikafesztivál 

szombati napja, amely a főzőversenyek mellett folklórműsorokat, gyermekkoncertet és a Karthago 

együttes fellépését is tartogatta. 

A mise után a templomból kiáradó hívek, valamint a Szent István Paprikalovagrend és az Első Magyar 

Fehérasztal lovagrend tagjaival és a nagyszámú érdeklődővel egyesülve a nagyszínpadhoz vonultak. 

Ott a tiszaújvárosi Derkovits Majorette Csoport fellépése után került sor a fesztivál, valamint a 19. 

alkalommal megtartott, ismét szürkemarha pörköltfőző versennyel is kiegészült, Paprikás Ételek 

Főzőversenyének hivatalos megnyitójára.  

A köszöntő szavak után egészen éjfélig meg sem állt a programfolyam. A nagyszínpadon a Muslincák 

férfikar előadása, majd a Kalocsai Fúvószenekari Egyesület koncertje szórakoztatta a nagyérdeműt. A 
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jó ebédhez dr. Fehér Eszter daloló háziorvos „húzta” a nótát, majd kellemes ebéd utáni 

kikapcsolódást nyújtott a fesztivál üde színfoltjaként a sétálóutcában fellépő Collection Light. 

Színvonalas zenéjük után ismét a tradícióké volt a főszerep. Előbb négy pár közül, Borbély István és 

Lakatos Gabriella (Kalocsai Liszt Ferenc AMI Gyerökök csoport) személyében kiválasztották a fesztivál 

Paprikakirály- és királynőjét, majd kalocsai hagyományőrző- és néptánccsoportok váltották egymást a 

nagyszínpadon. 

A gyerekeknek a vidámparkon kívül a Kolompos Együttes koncertje is garantálta a mókát és kacagást, 

miközben egyre többen gyűltek a nagyszínpad köré, ahol kiderült, idén ki főzte a legízletesebb 

paprikás ételt, illetve szürkemarha pörköltet. 

Az eredményhirdetés után már hajnalig meg sem állt a zene. Pulya Csaba és barátai jazz koncertet 

adtak, majd a díszvendég Paks városából érkező Tűzvirág Táncegyesület előadásával és a Late 

Goodnight együttes koncertjével lehetett hangolódni az est sztárvendégének fellépésre. 

Bár a Karthago együttes koncertje szemmel láthatóan kevesebb érdeklődőt vonzott, mint az előző 

napi Neoton Famílila produkció, a Búzapiac téren még így is körülbelül kétezren énekelték a ’80-as 

évek egyik legnépszerűbb magyarországi rockegyüttesének slágereit. Koncertjük után a Sangría 

zenekarral még éjfélig mulathattak, a bor- és pálinka utcában pedig ettől is tovább kóstolgathatták a 

jobbnál jobb nedűket a fesztiválozók. 

 

GASZTRONÓMIA 

Paprikás ételek és szürke marha pörköltfőző verseny 

A Paprikafesztivált immár második éve két főzőverseny is fűszerezi. Idén összességében több mint 

száz csapat versengett az értékes díjakért.  

A Paprikás Ételek Főzőversenye – amely idén 19. alkalommal került megtartásra – a legmagyarosabb 

fűszerhez, a fűszerpaprikához kapcsolódó gasztronómiai események alighanem legrangosabbika. 

A versenyre idén 61 csapat nevezett be. Ez a tavalyinál néhánnyal több, bár az abszolút rekordtól 

párral elmarad. De a színvonal nem csökken, sőt, a versenyzők érzékelhetően mind komolyabban 

veszik a megmérettetést, a remek ételek elkészítése mellett egyre inkább odafigyelnek a részletekre. 

Az emelkedő színvonal a változatos receptúra és príma szakácsmunka mellett a látványosságban, 

dekorációban is tetten érhető. A fő trend a hagyományokhoz fordulás. Többnyire természetes 

anyagokkal, a népi hagyomány, népművészet tárgyaival találkozhatunk dekorációként. 

Szintén a hagyománytisztelethez kapcsolódik, hogy egyre többen használnak fát a tüzeléshez gáz 

helyett, ami nagyban fokozza a főzés hangulatát, és olyan csapat is volt, ahol faszénnel tüzeltek. Ezen 

kívül a csapatok törekednek arra is, hogy minél jobban, hitelesebben bemutassák tájegységük 

gasztronómiai kultúráját. 
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A színes kavalkádban nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Annak hálátlan feladatát a Magyar Nemzeti 

Gasztronómiai Szövetség, az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend, valamint a Szabadtűzi Lovagrend 

neves szakembereiből álló grémium vállalta. 

A Paprikás Ételek Főzőversenye fődíját, a vándorserleget, valamint a versenyen elért diadal 

koronázási jelvényeit, a porcelánkoronát, jogart és országalmát - a Tiszti Klub Matécsa Étterem 

csapata nyerte, így ezek az ereklyék Kiskunhalasra vándorolnak. 

Töltöttpaprika-rekord és főzőbemutató 

Már a fesztivál hagyományai közé tartozik az is, hogy a főzőverseny forgatagát gasztronómiai 

rekordkísérlet is gazdagítja. Volt már itt „Europaprikás” az uniós csatlakozásunk tiszteletére, amikor 

4200 literes edényben főtt a szürkemarha pörkölt, a későbbi években fűződött rekord a legtöbb 

paprikásgombóc és a leghosszabb paprikás kácsi, a legnagyobb szendvics elkészítéséhez is. Az idei 

évben rekord számú töltött paprika elkészítése volt a cél, melyet az eredetileg tervezett 2015 darab 

helyett végül 2130 darabbal állított be városunk. 

A verseny előestéjén a zsűri oszlopos tagja, Bede Róbert tartott főzőbemutatót a városháza udvarán. 

Több órás konyha-showjában a fűszerpaprika szerepét járta körül a konyhaművészetben, a magyar 

étredben és a világ konyháiban. Műsorára többszázan voltak kíváncsiak. 

 

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

értékelési szempontjai szerint) 

Egyediség: A 25 éves múltra visszatekintő Kalocsai Paprikafesztivál a Kalocsai kistérség legnagyobb 

turisztikai vonzerejű fesztiválja, programjai központjában a kalocsai hungarikumok bemutatása, élő 

hagyományainak továbbörökítése áll. A rendezvény fő célja, hogy a fesztiválra érkező közönség 

testközelből is megismerkedjen a paprikatermesztés és feldolgozás hagyományával, a paprikás ételek 

utánozhatatlan íz harmóniájával, valamint azzal a paprikához is fűződő népművészeti örökséggel, 

amely generációról-generációra szállva élő hagyománya nemzetünknek. 

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. Az 

árusok között kapható volt rétes, kürtőskalács, kenyérlángos, lepény, 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 
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sikerült felvonultatni.  A rendezvény térről nem hiányozhatott, az élő munkával a helyszínen készülő 

„kalocsai”, felállításra került az úgynevezett „Kalocsa 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, 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. 

Újító hajlam: A fesztivál 26 éves története alatt rengeteg változáson esett át. Jelenlegi formája a 

kezdetekhez képest jelentősen eltér. Legfontosabb újítás, hogy az idei évben visszatért a két napos 

programsorhoz a rendezvény. A programok, látnivalók tekintetében is minden évben a megújulásra 

törekszik a rendezvény, amellett, hogy a tradicionális elemeket megtartja. Erre jó példa az előző 

években bevezetett néhány újdonság: például a rekordkísérlet, bor- és pálinka utca, a helyi termelők 

vására, a kalocsai tiszta szoba, 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 

Romániából, Székelyföldről érkeztek és vitték el a fesztivál jó hírét a határon túlra is. Mindemellett, a 

fesztivál mindig jó apropója annak, hogy Kalocsa elmélyítse kapcsolatait a német, szerb és romániai 

testvérvárosainak delegációival. 

Nemzeti érték: Maga a fesztivál a nemzeti érték. Kalocsa hungarikumai és 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 Paprikás Ételek Főzőversenyének 

csapatai között sok kalocsai család, baráti csapat készítette el az ételeit, illetve  a második alkalommal 

megrendezett Szürkemarha Pörköltfőző Verseny is kifejezetten a helyiekre épített és közel negyven – 

igen népes – baráti társaság képviseltette magát.  

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 



 

 

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

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 borászai 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 Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. „Egészségkaraván“ néven 12 állomásos 

programsorozatot szervezett. Ennek részeként szeptember 18-án a Paprikafesztivál kiegészítő 

programjaként érkezett hozzánk az „Egészségkaraván“ ahol egészségügyi szűrések, egészség 

megőrzéssel és egészséges táplálkozással kapcsolatos tanácsadások, valamint termékbemutató és 

kóstoló várta az érdeklődőket a Kubikus park területén.  

Emellett a szokásosnak mondható Paprika-futás is megrendezésre került, szintén a Kubikus park 

területén, ezúttal a „Egészséges Bács-Kiskunért” komplex emberi erőforrás fejlesztési program 

keretén belül. 

Környezettudatosság: Egyelőre a környezettudatosság a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezésére 

korlátozódott a rendezvényen.  

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. 

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 elkülönítve, 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 és a helyi polgárőrség 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. Az egészségügyi szolgálat munkáját folyamatosan és szakszerűen segítette a biztonsági 
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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.  

Tervszerűség, megbízhatóság: A programok többségéről elmondható, hogy időben kezdődtek, 

amennyiben mégis valami változás történt az előzetesen meghirdetettekhez képest törekedtünk a 

látogatók részletes és teljes körű tájékoztatására.   

Gazdasági hatások: Turisztikai szempontból a térség, Kalocsa kiemelt vonzereje a Paprikafesztivál, 

mint gasztronómiai, kulturális rendezvény és emblematikus imázshordozó. A Dél-alföldi RMI 

marketing tevékenységében súlypontként kezeli a nagy vonzerővel rendelkező rendezvények 

népszerűsítését. A Fesztivál szorosan összeforrt Kalocsa város turisztikai hírnevével és tényleges 

vonzerő az ideutazók számára. A Fesztivál őrzi a hagyományokat, de emellett folyamatosan meg tud 

újulni, és évről-évre több látogatót vonz. Ezzel gyarapítja a Dél-Alföld régió jó hírét valamint 

vendégéjszakákat generál. (A Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának 

pályázati projekttámogató ajánlása) 

A rendezvény eredményességi felmérését kérdőívezéssel végeztük önkéntesek segítségével. A 

kérdőívek elemzése jelenleg még nem fejeződött be. 

A rendezvény megszervezésekor és a szolgáltatók kiválasztásakor a helyi és környékbeli mikro és kis-

vállalkozásokat részesítjük előnyben. A kézműves vásáron nagyrészt helyi és környékbeli kézművesek 

vannak jelen. A bor- és pálinka utcában általában a Hajós-Bajai borvidék termelői képviseltetik 

magukat. A szálláshelyek és vendéglátóhelyek forgalma jelentősen nő a Paprikafesztivál miatt ide 

érkező látogatók költéseivel, akik természetesen igénybe veszik a városunk nyújtotta más 

szolgáltatásokat is. A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatásokat is lehetőség szerint helyi 

vállalkozóktól vesszük igénybe. A távolabbról érkező látogatók általában a fesztivál ideje alatt a 

környékbeli látványosságokat is felkeresik, így bevételt nyújtva a környékbeli turisztikai attrakciók 

üzemeltetőinek. Összességében elmondható tehát, hogy gazdaságilag élénkítő hatású a fesztivál, és 

még ha csak rövid ideig is, de a foglalkoztatásra is jótékony hatást gyakorol. 



 

 

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

A RENDEZVÉNY TECHNIKAI ADATAI: 

Rendezvény időpontja:  

o 2015. szeptember 18-19. 

Rendezvény helyszínei:  

o Búzapiac tér 

o Szent István király út, sétálóutcai szakasza 

o Városház utca 

o Kubikus park 

o Viski Károly Múzeum 

o Közösségi Ház 

Résztvevő táncegyüttesek (összesen: 421 fő):   

o Mohácsi busók 

o Csillag Show-tánc Egyesület, Paks 

o Tűzvirág Táncegyüttes, Paks 

o Derkovits Majorette Csoport, Tiszaújváros 

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

rezeda csoport, négykézláb csoport, tökmag csoport, palánta csoport, mákszem csoport 

o Göröm Egyesület Csajgorás csoport 

o Hagyományőrző Néptánc Egyesület 

o Mezei Virágok Népdalkör 

o Piros Rózsa Néptánc Egyesület 

Résztvevő zenekarok (összesen: 82 fő):   

o Country Road együttes  
o Jump Rock Band  
o Neoton Família 
o Muslincák férfikar 
o Kalocsai Fúvószenekari Egyesület 
o "Daloló háziorvos" Dr. Fehér Eszter nótaműsora 
o Collection Light együttes 
o Kolompos Együttes 
o Pulya Csaba és barátai 
o Late Goodnight együttes 
o Karthago együttes  
o Sangría zenekar 

 
Rendezvény célközönsége:  

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



 

 

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

Rendezvény összes látogatottsága:  kb. 10.000 fő (becslés alapján) 

Bevételek: 

o Nevezési díjak: 603.400 Ft 

o Kereskedelmi helyek értékesítése: 1.948.000 Ft 

o Szponzoráció: 815.000 Ft 

o NKA támogatás: 1.000.000 Ft 

o Mindösszesen: 4.366.400 Ft 

Reklám- és marketing kiadások: 655.770 Ft 

Rendezvény hivatalos weboldala:  

o http://kalocsaipaprikafesztival.hu  

o http://kalocsaipaprikafesztival.eu  

o http://kalocsaipaprikafesztival.com 

o https://hu-hu.facebook.com/kalocsaipaprikafesztival  

 

Részletes program 

 

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

 
 

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) 

http://kalocsaipaprikafesztival.hu/
http://kalocsaipaprikafesztival.eu/
http://kalocsaipaprikafesztival.com/
https://hu-hu.facebook.com/kalocsaipaprikafesztival
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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 

"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  Derkovits Majorette Csoport - Tiszaújváros 

(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) 
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11:00  Kiállítás megnyitó – „Szent István Gimnázium egynegyed évezrede ” 
  (Viski Károly Múzeumban) 
 
12:10  "Daloló háziorvos" Dr. Fehér Eszter nótaműsora 

(A Búzapiac téren felállított nagyszínpadon) 
 

13:00  Mohácsi busótánc bemutató 
(A Búzapiac téren felállított nagyszínpadon) 

 
13:30  Csillag Show-tánc Egyesület  - Paks 

(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) 

 
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 
 

*** 
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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 

*** 

 

Kalocsa, 2015. november 17. 

dr. Magóné Tóth Gyöngyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

           

        

         



 

 

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

         

          

         



 

 

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

         

         

         



 

 

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

         

         

         



 

 

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

         

         

         



 

 

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

         

         

         

 

 

További képek: http://www.kalocsa.hu/varosunk/keptar/  

http://www.kalocsa.hu/varosunk/keptar/
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Sajtószemle: 

http://www.kalohirek.hu/fesztival/hagyomanyorzes-es-karthago-koncert-a-zaro-napon 

http://www.kalohirek.hu/fesztival/felkeszules-a-toltott-paprika-rekordkiserletre 

http://www.kalohirek.hu/fesztival/kalocsai-paprikafesztival 

http://www.kalohirek.hu/fesztival/bede-robi-es-szakacstrukkjei-a-varoshaza-udvaran 

http://www.kalohirek.hu/fesztival/neoton-familia-koncert-zarta-a-fesztival-elso-napjat 

http://www.kalohirek.hu/fesztival/hivatalosan-is-megnyitottak-a-fesztivalt 

http://www.kalohirek.hu/fesztival/paprikas-etelek-es-szurkemarha-porkoltfozo-verseny 

http://www.kalocsa.hu/kalocsai-paprikafesztival-2015/ 

http://www.kalocsa.hu/varosunk/keptar/ 

http://kalokultura.hu/galeria/?album=1&gallery=9 

http://www.kalocsatv.hu/videok/fergeteges-koncertek-uj-rekord-es-kivalo-paprikas-etelek.6451 

http://www.utazzitthon.hu/kalocsai-paprika-fesztivl-kalocsa-19830.html 

http://napok.4t.hu/esemeny/fesztival/xxvi-kalocsai-paprikafesztival-2015 

http://xn--rendezvnyfigyel-hnb3u.hu/xxvi-kalocsai-paprikafesztival-es-xix-paprikas-etelek-

fozoversenye-2015-szeptember-18-19/ 

http://www.esemenymenedzser.hu/hetvegi-tippek-szabadidos-programok/17367-2015-09-14-11-

21-47.html 

http://www.iranymagyarorszag.hu/kalocsai_paprikafesztival/E1010065/ 

http://www.iranykalocsa.hu/kalocsa-1000-eves-varos/esemenynaptar/12 

http://www.gongradio.hu/robots.txt?r=34&c=242940 

http://paksihirnok.hu/tag/kalocsai-paprikafesztival/ 

http://www.kalocsaineplap.hu/hu/content/xxivpaprika/ 

http://www.teol.hu/tolna/kozelet/paks-volt-a-paprikafesztival-diszvendege-630352 

http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/rekord-toltott-paprikabol-630322# 

http://www.regionaplo.hu/sport/28795-paprikas-futas 

http://www.heol.hu/heves/kozelet/a-kalocsai-lovagrend-tagjava-avattak-az-egri-sefet-600084 

http://www.kalohirek.hu/fesztival/hagyomanyorzes-es-karthago-koncert-a-zaro-napon
http://www.kalohirek.hu/fesztival/felkeszules-a-toltott-paprika-rekordkiserletre
http://www.kalohirek.hu/fesztival/kalocsai-paprikafesztival
http://www.kalohirek.hu/fesztival/bede-robi-es-szakacstrukkjei-a-varoshaza-udvaran
http://www.kalohirek.hu/fesztival/neoton-familia-koncert-zarta-a-fesztival-elso-napjat
http://www.kalohirek.hu/fesztival/hivatalosan-is-megnyitottak-a-fesztivalt
http://www.kalohirek.hu/fesztival/paprikas-etelek-es-szurkemarha-porkoltfozo-verseny
http://www.kalocsa.hu/kalocsai-paprikafesztival-2015/
http://www.kalocsa.hu/varosunk/keptar/
http://kalokultura.hu/galeria/?album=1&gallery=9
http://www.kalocsatv.hu/videok/fergeteges-koncertek-uj-rekord-es-kivalo-paprikas-etelek.6451
http://www.utazzitthon.hu/kalocsai-paprika-fesztivl-kalocsa-19830.html
http://napok.4t.hu/esemeny/fesztival/xxvi-kalocsai-paprikafesztival-2015
http://rendezvényfigyelö.hu/xxvi-kalocsai-paprikafesztival-es-xix-paprikas-etelek-fozoversenye-2015-szeptember-18-19/
http://rendezvényfigyelö.hu/xxvi-kalocsai-paprikafesztival-es-xix-paprikas-etelek-fozoversenye-2015-szeptember-18-19/
http://www.esemenymenedzser.hu/hetvegi-tippek-szabadidos-programok/17367-2015-09-14-11-21-47.html
http://www.esemenymenedzser.hu/hetvegi-tippek-szabadidos-programok/17367-2015-09-14-11-21-47.html
http://www.iranymagyarorszag.hu/kalocsai_paprikafesztival/E1010065/
http://www.iranykalocsa.hu/kalocsa-1000-eves-varos/esemenynaptar/12
http://www.gongradio.hu/robots.txt?r=34&c=242940
http://paksihirnok.hu/tag/kalocsai-paprikafesztival/
http://www.kalocsaineplap.hu/hu/content/xxivpaprika/
http://www.teol.hu/tolna/kozelet/paks-volt-a-paprikafesztival-diszvendege-630352
http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/rekord-toltott-paprikabol-630322
http://www.regionaplo.hu/sport/28795-paprikas-futas
http://www.heol.hu/heves/kozelet/a-kalocsai-lovagrend-tagjava-avattak-az-egri-sefet-600084
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http://www.halasmedia.hu/index.php/online-hirek/koezelet/16126-halasi-siker-a-paprikafesztivalon 

http://www.csaladinet.hu/programajanlo/babszinhaz_csaladi_programok_gyerekprogramok/22057_

kalocsai_paprikafesztival_/# 

https://www.youtube.com/watch?v=2ENWvk_iPrE 

http://www.port.hu/kalocsai_paprikafesztival/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=17526 
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