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1. Programleírás 

A hagyományoktól elérően, idén nem szombaton délelőtt, hanem pénteken délután tartották a 

kétnapos Paprikafesztivál hivatalos megnyitóját. Az érsekkerti szabadtéri színpadnál megjelenteket, 

köztük dr. Latorcai Jánost, az országgyűlés alelnökét, dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érseket, 

Font Sándor országgyűlési képviselőt, dr. Tóth Bertalan országgyűlési képviselőt, valamint Kalocsa két 

testvértelepülésének, a szerbiai Kúlának és az erdélyi Székelykeresztúrnak a küldöttségét dr. Bálint 

József polgármester köszöntötte. 

Ünnepi beszédet Latorcai János mondott: úgy vélte, Kalocsa is azon települések közé tartozik, 

amelynek polgárai ápolják őseik hagyományait és képesek büszkén, emelt fővel felelni, ha 

megkérdezik tőlük, hogy honnan származnak. A kalocsaiaknak van is mire büszkének lenniük, hiszen a 

város olyan többlettel rendelkezik, ami keveseknek adatott meg: két hungarikummal is 

büszkélkedhet, a kalocsai fűszerpaprikával és népművészetével, azaz olyan élő értékekkel, amelyek a 

világ minden táján méltón jelenítik meg a magyar nemzet teljesítményét – fogalmazott a politikus. 

A kalocsaiaknak azt kívánta, továbbra is őrizzék piros aranyuk, az azt megtermelő, és előállító 

emberek ünnepének, a Paprikafesztiválnak a tradícióját, mert a paprikatermesztés hagyományai, a 

paprikás ételek utánozhatatlan ízharmóniája, valamint a paprikához is fűződő népművészeti örökség 

generációról generációra szállva élő hagyománya a magyar nemzetnek. 

Dr. Bábel Balázs érsek – aki mint mondta, azon kevesek közé tartozik, akik a paprikatermesztés 

minden műveletét végezték, ezért különösen nagyra értékeli ezt a munkát – arra is emlékeztetett, 

hogy az ünnep nem múlhat el hálaadás nélkül. A protestáns egyházak teremtés hetét, a katolikusok 

pedig évszázadok óta terményhálaadást tartanak szeptemberben, amikor egyrészt fejet hajtanak az 

emberi munka és fáradozás előtt, ugyanakkor hálát adnak Istennek, akitől a föld javait és a 

lehetőséget kaptuk mindehhez. 

Szintén a fesztivál nyitónapján az érsekkerti szabadtéri színpadon írt alá együttműködési 

megállapodást dr. Bálint József kalocsai és Süli János paksi polgármester. A megállapodásban arra 

tettek ígéretet egymásnak, hogy a Paks II beruházás sikeres megvalósulása érdekében a két település 

összehangolja fejlesztési lehetőségeit. Az együttműködés gazdaságfejlesztés, különös tekintettel a 

munkaerő igény biztosításához szükséges képzési igények feltérképezésére, kultúra, sport és 

turisztika, kiemelten a víziturizmus terén történő összehangolt fejlesztések érdekében kötettett. 
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A fesztivált megnyitó protokoll események után pedig kezdetét vette nagyközönségnek szóló 

program. A teltházas Kasza Tibi show után a hangulat a Balkán Fanatik késő esti koncertjével hágott 

tetőfokra, a csapat hozta megszokott színvonalát, az álló sorokban megtáncoltatva és énekeltetve 

lelkes közönségét. A rockzenét a kisszínpadon este nyolctól fellépett Nagymama beszáll zenekar 

képviselte, a retro hangulatot pedig Fekete Antal és Sztakó Szabi hajnali egyig tartó retro diszkója 

idézte meg.  

A fesztivál nyitónapja természetesen nem csak a koncertekről szólt. A színpadon egymást váltották a 

kalocsai néptánccsoportok, és a gyerekeket is több program várta. A nagyparkoló területén felállított 

vidámpark már délután gyerekzsivajtól volt hangos, de a fesztiválteret bejárva több kicsiknek szóló 

programba is be lehetett kapcsolódni. Kitelepült például a Helen Doron oktatóközpont, amelynek 

sátrában a szülők és a gyerekek is ismerkedhettek az angol nyelv-tanulás Helen Doron féle 

módszerével. A TARR Kft. nyereményjátékkal, csillámtetoválással és klassz ajándékokkal 

kedveskedett a sátrába látogató gyerekeknek, míg a Hagyományok Háza előtt fajátékok lehetett 

kipróbálni. Mihályi Réka Masni és Pocó című, kisszínpadon megtartott gyermekelőadása is olyan jól 

sikerült, hogy a program végére szinte minden gyerek feloldódott, megtelt a színpad előtti tér 

táncoló és ugrabugráló gyerekekkel. Ami a néptánccsoportok előadásait illeti, elsőként a Kalocsai 

Bokréta Népművészeti Egyesület Palántái léptek színpadra Gólyás című műsorukat, majd a 

Mákszemek táncolták el Cserebere című bemutatójukat. Őket a Négykézláb csoport követte a 

deszkákon Szakíts, ha bírsz! című koreográfiájával. Végül a Bokrétások új, Kúttisztítás című előadását 

és a Kisbokréta csoport Recse, recse sárközi táncokat felvonultató előadását láthatta a nagyérdemű. 

A nap folyamán fellépett még a Géderlaki Népművészeti és Kulturális Egyesület utánpótlás gyerek 

csoportja Fordulj bolha! című műsorával, majd a felnőtt együttes A géderi kiskocsmába című 

koreográfiájával. A Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes Búcsús bál című előadását hozta a 

Paprikafesztiválra, a Dunaszentbenedeki Hagyományőrző Tánccsoporttól pedig Magyarbődi karikázót 

és asszonycsárdást láthattak az érdeklődők. A néptáncosok sorát a Szakmári Malomér 

Hagyományőrző Táncegyüttes zárta Férjhö mén a Móring Borcsa! című műsorszámával. 

A fesztivál szombati napja terményáldó szentmisével indult a Szent István király templomban reggel 

kilenckor. A misét Fülöp Ernő belvárosi plébános mutatta be.  

Tíz órakor a hagyományos megnyitó ceremónia vette kezdetét az érsekkerti szabadtéri színpadon, 

amelynek során dr. Bálint József polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd fölkérésére Font 

Sándor országgyűlési képviselő nyitotta meg a XX. Paprikás Ételek Főzőversenyét. 

A továbbiakban Németh József, Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Dél-

Alföldi Régiójának elnöke üdvözölte a résztvevőket és a közönséget, majd a gasztronómiai verseny 

főszervezőjeként köszönetet mondott az összes résztvevő lovagrendnek, a konyhaművészet jeles 

képviselőinek a lebonyolításban való közreműködésért. Külön kiemelte Pethő Istvánt, aki a zsűri 

elnöki tisztét vállalta, és már az első évektől kezdve látogatója a főzőversenynek, hogy a szakmai 

kontrollt erősítse a fesztiválon. 
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Amint Németh József fogalmazott, álmodni sem merte volna, hogy ezt a húsz évet meg fogja érni a 

verseny, amely mára nívós szakmai megmérettetéssé érett. Évről évre, immár a határon túlról is 

eljönnek erre a rangadóra a legjobb csapatok, akik már más versenyeken is bizonyították, hogy jól 

bánnak a paprikával – mondta a mesterszakács.  

A főszervező végül ismertette a kóstolójegyek árusításának részleteit, hiszen sokan épp azért 

látogatnak el a fesztiválra, hogy lehetőségük legyen megízlelni a verseny keretében készülő 

finomságokat. 

E rövid, lelkesítő beszéddel küldte tehát harcba a konyha hőseit, majd a Tápióbicskei 1848-as 

Hagyományőrző Tüzércsapat egy ágyú elsütésével adta meg a jelet a már határainkon túl is ismert 

gasztronómiai seregszemle frontvonalában fakanállal hadakozóknak, hogy indulhat a küzdelem a 

legízletesebb és ínycsiklandóbb étkek elkészítéséért! Az ágyút a hagyományok szerint Bálint József 

polgármester sütötte el. 

A szokásokat követve a hivatalos ceremónia keretében került sor a kalocsai Szent István Paprika 

Lovagrend nyilvános gyűlésére is, amelynek keretében évről-évre megtartják újoncaik fölavatásának 

aktusát is. 

A szombati program keretében újabb társadalmi jelentőségű szerveződés bontott szárnyat, amikor 

15 település delegáltja és a Duna Régió Víziturisztikai Szövetség képviselője látták el kézjegyükkel a 

Vízcsöppek Duna Régió Társulás alapító okiratát. 

A kulturális műsorkínálat a Kalocsai Fúvószenekar koncertjével vette kezdetét 11 óra tájban, és 

innentől kezdve fölváltva zajlottak a programok az Érsekkert bejárata közelében, a kerten kívül 

található kisszínpadon és a benti nagyszínpadon a hajnali egy órai fesztiválzárásig. 

A kisszínpad mellett fölállított pavilonjában Bede Róbert, a Paprika TV séfje tartott bemutatót, 

miközben a nagyszínpadon déltájban már ifj. Mága Ernő és népi zenekara muzsikált a jó ebéd mellé. 

Ugyanott később folklórműsorral folytatódott a program, a fél négykor tartott főzőverseny-

eredményhirdetésig. Ennek során először a kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület Csajgorás 

csoportja lépett színpadra Vasárnap délután című, kalocsai táncokat bemutató koreográfiájukkal. 

Produkciójukat az idén 50 éves Liszt Ferenc AMI Gyerökök csoportjának szilágysági táncokból álló, 

Legényavatás című koreográfiája követte. A továbbiakban a Kiskőrösi Szivárvány Néptáncegyüttes 

szlovák táncokat fölvonultató produkciója következett. Az együttes vezetője Szilágyiné Suba Éva, itt 

előadott koreográfiájuk címe: Hegyközi vigadalom. A Gyerökök csoport rétközi táncokat táncoltak. A 

Csajgorás és Ifjúsági csoport az erdélyi Válaszútról származó cigány táncokat táncolt. A néptáncos 

produkciók sorát a Piros Rózsa táncegyüttes zárta.  

A folklórprogram után, fél négytől tartották meg a XX. Paprikás Ételek Főzőversenye és a 

Szürkemarha Pörköltfőző Verseny eredményhirdetését. 

A műsor délután öt órakor a Csurgó együttes gyerekeknek szóló műsorával, illetve a legendás Apostol 

együttes inkább az idősebb korosztályt megszólító koncertjével folytatódott. Fél héttől a Megarox 
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Társulat tartott zenés-táncos bemutatót, amelynek során hazafias érzelmű slágerekre készített 

koreográfiával szórakoztatták a közönséget. 

A színpadi produkciók mellett természetesen a megszokott kézműves vásár is várta a fesztivál 

látogatóit. Az Érsekkert utcában és Asztrik téri sétány mentén végig vásározók sora kínálta portékáit 

sátraiban, de az Érsekkert felé vezető út mentén is sokan árulták a legkülönfélébb árukat, 

csecsebecséket, finomságokat, különleges italokat, borokat, pálinkákat, sajtokat, sülteket, 

édességeket, és ki tudja még, mi mást. 

A Magtár utca felől nyíló, új parkolóban berendezett vándor vidámpark masináit még nézni is szédítő 

volt, de azért a kisebbek is találtak maguknak való lehetőséget. Ha máshol nem, hát az Érsekkert 

bejáratánál álló Hagyományok Házánál! Ott ugyanis ősi népi fajátékokkal szórakoztathatta magát, aki 

erre kapott kedvet. 

Este nyolctól a kisszínpadon a NoLimit együttes, a nagyszínpadon pedig kilenctől a B52 zenekar 

koncertezett. Ez utóbbi helyszínen ezzel zárult az idei Paprikafesztivál, de a mulatni vágyók a 

kisszínpadnál hajnali egy óráig még megfejelhették az utcabálban egy kiadós táncmulatsággal. Ezzel 

zárult a XXVII. Paprikafesztivál programsora, amely pezsgő élettel töltötte meg a remek 

fesztiválhelyszínnek bizonyult, megújult Érsekkertet. (Forrás: Borbély-Juhász Ágnes, Illés György 

kalohírek.hu)  

 

GASZTRONÓMIA 

Paprikás ételek és szürke marha pörköltfőző verseny 

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

száz csapat versengett az értékes díjakért.  

A Paprikás Ételek Főzőversenye – amely idén 20. alkalommal került megtartásra – a legmagyarosabb 

fűszerhez, a fűszerpaprikához kapcsolódó gasztronómiai események alighanem legrangosabbika. 

A versenyre idén 62 csapat nevezett be. 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 – az Ízvadászok  csapata nyerte, így 

ezek az ereklyék Kapuvárra vándoroltak. 

A harmadik alkalommal meghirdetett Kalocsai Szürkemarha Pörköltfőző Verseny az igazi magyar 

alapanyagból magyarosan készülő étel versenyszerű főzését a kalocsai vagy kalocsai kötődésű magán 

személyek, baráti társaságok, cégek, civil szervezetek, sportegyesületek, oktatási vagy egyéb 

intézmények részére írtak ki Kalocsa Város Önkormányzata, a Szabadtűzi Lovagrend és a Magyar 

Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Déli Régiója. Az első helyezést és ezzel a vándordíjat, a 

szürkemarha szarvból készült kürtöt a Kalocsai Juhászok csapata nyerte. 

A főzőversenyek kezdetén, a zsűri oszlopos tagja, Bede Róbert tartott főzőbemutatót az Érsekkert 

utcai kisszínpadnál. 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 26 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 hasonlóan újra színes programot 

sikerült összeállítani, amelyben megtalálta minden korosztály a neki tetszőt, valamint több látogatót 
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csábító „nagy nevű” előadót is sikerült felvonultatni.  A rendezvény térről ezúttal sem hiányozhatott, 

az élő munkával a helyszínen készülő „kalocsai”. Az idei évben szintén új helyen – a Hagyományok 

Házában,  a már megszokott autentikus berendezéssel 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 több ezres 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 27 éves története alatt rengeteg változáson esett át. Jelenlegi formája a 

kezdetekhez képest jelentősen eltér. Legfontosabb újítás, hogy az idei évben egy teljesen új 

helyszínen, az Érsekkertben és annak környezetében került megrendezésre a rendezvény. A 

programok, látnivalók tekintetében is minden évben a megújulásra törekszik a fesztivál, 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 egyik fő attrakciójának számító főzőversenyen, 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 harmadik 

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.  
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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. Az Érsekkert 

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, és az egyéb tájegységek borászatai. 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.  

Az idei fesztiválon a lakossági tájékoztatás jegyében az Agrárközösség és a TEIT (Társadalmi Ellenőrző 

és Információs és Területfejlesztési Társulás) képviseltette magát. Fontos megemlíteni továbbá, hogy 

két olyan környékbeli cég is megjelent a rendezvényen, akik munkaerő toborzást folytattak. 

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

ezúttal a Kalocsai Földön Futók ACFK Egyesület közreműködésével. 

Környezettudatosság: Egyelőre a környezettudatosság a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezésére 

korlátozódott a rendezvényen.  

Közönség képzése: A fesztivál látogatóinak a képzése a már említett „Hagyományok házában” 

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 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 szolgálat (mentőautó 

bejutása, kisérése, a tömeg kezelése). A fesztiválon megfelelő számú mobil- és épített 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.   
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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 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. 

 

 

A RENDEZVÉNY TECHNIKAI ADATAI: 

Rendezvény időpontja:  
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o 2016. szeptember 16-17. 

Rendezvény helyszínei:  

o Érsekkert 

o Érsekkert utca 

o Asztrik tér 

o Szent István király templom 

Résztvevő táncegyüttesek (összesen: 266 fő):   

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: 73 fő):   

o Mihályi Réka  
o Kasza Tibi  
o A Nagymama beszáll  
o Balkán Fanatik  
o Kalocsai Fúvószenekari Egyesület 
o ifj. Mága Ernő és népi zenekara  
o Csurgó zenekar  
o Apostol  
o MEGAROX Társulat  
o NoLimit zenekar 
o B52 zenekar 
o Easter zenekar 

 
Rendezvény célközönsége:  

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

Rendezvény összes látogatottsága:  kb. 12.000 fő (becslés alapján) 

Rendezvény hivatalos weboldala:  

o http://kalocsaipaprikafesztival.hu  

o http://kalocsaipaprikafesztival.eu  

o http://kalocsaipaprikafesztival.com 

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

 

Részletes program 

http://kalocsaipaprikafesztival.hu/
http://kalocsaipaprikafesztival.eu/
http://kalocsaipaprikafesztival.com/
https://hu-hu.facebook.com/kalocsaipaprikafesztival
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XXVII. Kalocsai Paprikafesztivál 

2016. szeptember 16-17. 

Érsekkert 

 

Szeptember 15. Csütörtök 

20.00 Az elmúlt balatoni nyár legnagyobb slágerei DJ Ottóval Platán Rendezvényközpont 

 

Szeptember 16. Péntek 

16.00 Folklórbemutató       nagyszínpad 

17.00 XXVII. Kalocsai Paprikafesztivál ünnepélyes megnyitója    nagyszínpad 

 Ünnepi beszédet mond: Dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke 

 Kalocsa- Paks együttműködési megállapodás aláírása -  

17.30 Mihályi Réka: Masni és Pocó c. gyermekelőadása   kisszínpad 

17.30 Folklórbemutató       nagyszínpad 

18.30 Pécsiné Ács Sarolta díjak átadása     nagyszínpad 

19.30 Kasza Tibi koncert       nagyszínpad 

20.00 A Nagymama beszáll zenekar koncertje     kisszínpad 

21.00 Balkán Fanatik        nagyszínpad 

22.30 Retro Disco Fekete Antallal és Sztakó Szabival    kisszínpad 

01.00 Programzárás 

Kísérő programok: Kézműves vásár; Kalocsai Hagyományok házában író-pingáló-hímző bemutatók; 

vidámpark;  

 

Szeptember 17. Szombat 

09.00 Terményáldással egybekötött szentmise    Szt. István király    
                                                                                                                                               templom 
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További képek: 

http://snassz.hu/fotok/reszletek/845/xxvii-kalocsai-paprikafesztival-kalocsa-2016-09-17 

http://snassz.hu/fotok/reszletek/844/xxvii-kalocsai-paprikafesztival-kalocsa-2016-09-16 

http://snassz.hu/fotok/reszletek/845/xxvii-kalocsai-paprikafesztival-kalocsa-2016-09-17
http://snassz.hu/fotok/reszletek/844/xxvii-kalocsai-paprikafesztival-kalocsa-2016-09-16
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Sajtószemle: 

http://kalocsaipaprikafesztival.hu/ 

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

http://port.hu/esemeny/fesztival/kalocsai-paprikafesztival/event-festival-15402 

http://www.fesztivalnaptar.hu/kalocsai_paprikafesztival/E1010819/ 

https://www.esemenymenedzser.hu/szabadido/item/19482-kalocsai-paprikafesztival-2016-

szeptember-16-17.html 

http://videkihalozat.eu/?event=kalocsai-paprikafesztival-es-paprikas-etelek-fozoversenye 

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

http://www.kalocsaineplap.hu/hu/content/paprikafesztival_2016/ 

http://paksihirnok.hu/2016/09/15/paks-is-kepviselteti-magat-a-paprikafesztivalon/ 

http://tolnavar.hu/helyi-hirek/2016/09/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-paks-es-kalocsa 

http://koronaradio.hu/cikk/halsimogato-esohelyszin-es-ingyenes-kisvonat-is-lesz-a-

paprikafesztivalon-2 

http://koronaradio.hu/cikk/koncert-es-fesztivalhelyszinkent-is-jelesre-vizsgazott-az-ersekkert-21756 

http://www.kalohirek.hu/kultura/fesztival 

http://snassz.hu/fotok/reszletek/845/xxvii-kalocsai-paprikafesztival-kalocsa-2016-09-17 

http://snassz.hu/fotok/reszletek/844/xxvii-kalocsai-paprikafesztival-kalocsa-2016-09-16 

http://noklapja.nlcafe.hu/ajanlo/2016/09/16/kapcsolj-ki-szinhazak-ejszakaja-es-beszelo-levelek-

teszik-izgalmassa-a-kovetkezo-napokat/ 

http://www.programturizmus.hu/ajanlat-kalocsa-paprika-nap.html 

http://www.boraszportal.hu/froccs/kezdodik-a-kalocsai-paprikafesztival-3586 

http://mizuscafe.hu/mar-ma-delutan-elkezdodik-a-kalocsai-paprikafesztival-az-ersekkertben/ 

http://pannoniakincsei.hu/gasztronomiai-es-kulturalis-programokat-kinalt-a-kalocsai-

paprikafesztival/ 

 

http://kalocsaipaprikafesztival.hu/
https://hu-hu.facebook.com/kalocsaipaprikafesztival/
http://port.hu/esemeny/fesztival/kalocsai-paprikafesztival/event-festival-15402
http://www.fesztivalnaptar.hu/kalocsai_paprikafesztival/E1010819/
https://www.esemenymenedzser.hu/szabadido/item/19482-kalocsai-paprikafesztival-2016-szeptember-16-17.html
https://www.esemenymenedzser.hu/szabadido/item/19482-kalocsai-paprikafesztival-2016-szeptember-16-17.html
http://videkihalozat.eu/?event=kalocsai-paprikafesztival-es-paprikas-etelek-fozoversenye
http://www.iranykalocsa.hu/kalocsa-1000-eves-varos/esemenynaptar/12
http://www.kalocsaineplap.hu/hu/content/paprikafesztival_2016/
http://paksihirnok.hu/2016/09/15/paks-is-kepviselteti-magat-a-paprikafesztivalon/
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