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Az ételeinkhez és italainkhoz kapcsolódó gasztronómiai fesztiválok 

a legkeresettebb programok a fesztiválokon belül. Nagyon népsze-

rűek a borfesztiválok, sörfesztiválok és pálinkafesztiválok.  Taroltak 

a tökfesztiválok és nagyon népszerű volt a gesztenyefesztivál.

BALATONFÜREDI BORHETEK 2014

2014. augusztus 9. /szombat/ - 2014. augusztus 31. /vasárnap/ 

A Balaton-felvidék ízletes nedűit adó Balatonfüred-Csopaki borvidék méltó ünnepe a 
nagy múltra visszatekintő, minden év augusztusában megrendezendő Balatonfüredi 
Borhetek. A borosgazdák a Tagore sétányon felállított , hangulatos borsátraikban három hétig várják a 
vendégeket. A Kisfaludy színpadon tartott ünnepélyes megnyitót követően újabb borlovagrend avatást 
tartanak ,valamint műsort ad Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara. 

BADACSONYI SZÜRET 2014 

2014.szeptember  12./ szombat / - 2014.szeptember 14. / vasárnap/

A szeptember második hétvégéjén megrendezésre kerülő, a régió talán legimpozánsabb őszi programot 
teremtő rendezvénye a Badacsonyi Szüret. Az ország leghosszabb és legszínesebb szüreti felvonulása a 
71.számú fő közlekedési útvonalon zajlik. Gasztronómiai, borászati programok, kézműves vásár, kulturális 
programok, szabadtéri élő koncertek várják a kikapcsolódni vágyókat. A vendégek megismerhetik a régió 
történelmi, kulturális tradícióit, a borkészítést, gasztronómiai hagyományokat. A rendezvény fő műsor-
száma a szüreti felvonulás vasárnap, amelyen a hagyományos ökrösfogat mellett felvonulnak környékbeli 
települések képviselői lovas kocsikkal, táncegyüttesek, borrendek. Persze a hagyományőrző résztvevők 
sem hiányoznak a vidám társaságból, csakúgy mint a nyolcvanéves szereléssel vonuló badacsonytomaji 
tűzoltók és a borokat kínáló önkéntesek hada.

MŰVÉSZET ÉS MÁMOR BOR- ÉS GASZTROFESZTIVÁL 2014 

SZENTENDRE

2014. augusztus 29. /péntek/ - 2014. augusztus 31. /vasárnap/

Művészet és Mámor címmel idén második alkalommal rendez Szentendre városa bor-
fesztivált augusztus utolsó hétvégéjén a Szentendre Éjjel-Nappal Fesztivál keretében. 
Mivel ezen a hétvégén az egész belvárost áthatja a fesztiválhangulat, ezért a kulináris 
élvezeteken felül számos egyéb zenei-, kulturális- és gyermekprogramból is választhatnak a Szentendrére 
látogatók.

GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁLOK 2014
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LIBAFESZTIVÁL KISKUNFÉLEGYHÁZA 2014 

2014. szeptember 5. /péntek/ - 2014. szeptember 6. /szombat/

A kiskun régió egyik legjellegzetesebb, legsajátosabb gasztronómiai fesztiválja a 
Kiskunfélegyházi Libafesztivál. A környéken több évszázados múltra tekint vissza a 
lúdtartás, s ehhez igazodott a környék gasztronómiája is. A fesztiválon megkóstolhatják a híres félegyházi 
libamájat, lakomázhatnak a kitelepült vendéglők libából készült ételeiből, és persze elmaradhatatlan a 
libazsíros kenyér, a libatepertő.

BIRKAFŐZŐ VERSENY 2014 

2014. szeptember 6. /szombat/ 

XV. Birka- és Slambucfőző Örömnap, Hajdúszoboszló repülőtér
Birkafőző versenyek országszerte.

GYÖRÖKI SZÜRET ÉS HALÁSZLÉFŐZŐ FESZTIVÁL 2014 

BALATONGYÖRÖK

2014. szeptember 6. /szombat/ 

Györöki Szüret és Halászléfőző fesztivált rendeznek 2014. szeptember 6-án Balatongyörökön. A gasztro-
nómiai rendezvényen színes kulturális programok várják az érdeklődőket. A programot este utcabál zárja 
a Casino együttessel.

SZILVANAP SZILVÁSVÁRAD 2014 

2014. szeptember 6. /szombat/  

Szeptember 6-én szilvából készület ételek és italok kóstolójával, kulturális és gyermek programokkal várja 
látogatóit a Szilvanap Szilvásváradon.

HARCSAPAPRIKÁS-FŐZŐ FESZTIVÁL 2014 TISZACSEGE

2014. szeptember 6. /szombat/ 

2014. szeptember 6-án rendezik meg a második Harcsapaprikás-főző Fesztivált Ti-
szacsegén, a Tisza-parton. A főzőversenyen indulók értékes nyereményekkel, halász-
csárda utalványokkal és felejthetetlen élménnyel gazdagodhatnak. A halászlé és a harcsapaprikás egész 
nap kedvezményes áron kapható a Halászcsárdában és a mellette felállított sátorban. A falatozás közben 
sztárvendégekkel és a helyi művészeti csoportok előadásaival várják az érdeklődőket.
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SOLYMÁRI CHILI FESZTIVÁL 2014 

2014. szeptember 6. /szombat/ 16:00   

Napjainkban egyre népszerűbb a házi kertészkedés, a biokertészet. Solymári fi atalok a maguk módján 
Solymári Chili Fesztivállal próbálnak kedvet csinálni másoknak a növénytermesztéshez. Ha Magyarország 
híres a piros paprikáról, akkor Solymár miért ne lehetne híres a különleges chili paprikáról

MISKOLCI SÖRFESZTIVÁL 2014

2014. szeptember 4. /csütörtök/ - 2014. szeptember 7. /vasárnap/ 

Az idei Miskolci Sörfesztivál szeptember 4 és 7 között kerül megrendezésre a Népkertben! Miskolc, Nép-
kert - a nagyváros rendezvényeinek állandó helyszíne, a város szívétől pár percnyi séta távolságra - elhe-
lyezkedése, kialakítása miatt kiválóan alkalmas nagyszabású rendezvény helyszínének. Miskolc egyetemi 
város és nem mellesleg a hazai sörgyártás egyik fellegvára.

LIBAMÁJFESZTIVÁL 2014 BUDAPEST

2014. szeptember 5. /péntek/ - 2014. szeptember 7. /vasárnap/ 

Libamájfesztivál 2014. Szeptember 5-7. között, az Erzsébet téren tárja ki kapuit az 
immáron 6. alkalommal megrendezezésre kerülő Libamájfesztivál, mely idén a hagyományos kulináris 
élményeken túl, egyedülállóan nosztalgikus hangulattal ajándékozza meg gasztronómia iránt elkötele-
zetteket. A fesztivál egyik fő célja, hogy egy évben egyszer mindenkinek legyen lehetősége megfi zethető 
áron részesülni ebből a gasztronómiai élményből.

HARKÁNYI SZÜRETI FESZTIVÁL 2014

2014. szeptember 5. /péntek/ - 2014. szeptember 7. /vasárnap/  

XX. Harkányi Szüreti Fesztivál. A látogatók szőlő és fügeszüreten vehetnek részt, harkányi, dél-baranyai, 
drávai és ormánsági ételeket kóstolhatnak, megismerkedhetnek a borutca és a kézműves kirakodóvá-
sár kínálatával, részesei lehetnek a hagyományos szüreti felvonulásnak, meghallgathatják a nemzetközi 
néptánc-gála fellépőit, könnyűzenei koncertek, családi és gyermekprogramok között válogathatnak, részt 
vehetnek a közel 1 km hosszú utcabálon is.

CSÜLÖKFŐZŐ FESZTIVÁL 2014 KISKÖRE

2014. szeptember 5. /péntek/ - 2014. szeptember 7. /vasárnap/ 

Főzőverseny és egész napos mulatozás a Csülökfőző Fesztiválon Kiskörén. Csülökből készült ételek főző-
versenye, pálinka verseny, helyi termékek kiállítása és vására. Kísérő rendezvényként koncertek, gyerme-
keknek ügyességi játékok.
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NEMZETKÖZI TISZAI HALFESZTIVÁL 2014 SZEGED

2014. szeptember 5. /péntek/ - 2014. szeptember 7. /vasárnap/  

2014. szeptember első hétvégéjén „nagykorúvá válik” a Nemzetközi Tiszai Halfesztivál, mely hazánk egyik 
legnagyobb és legrangosabb gasztronómiai és kulturális rendezvényévé nőtte ki magát. A Szegedi híd 
alatt, illetve a halfőzők számának folyamatos növekedése miatt néhány éve már az újszegedi partfürdőn 
minden év szeptemberének első szombat délelőttjén megküzdenek egymással a halfőzők, hogy elnyerjék 
a Frank Sándor Venesz-díjas mesterszakács által alapított Halfőző Érdemrendjét.

SZÜRETI NAPOK TIHANY

2014. szeptember 5. /péntek/ - 2014. szeptember 7. /vasárnap/   

Szüreti Napok Tihany 2014. Hatalmas érdeklődés kíséri a szeptemberben megrendezésre kerülő tihanyi 
szüreti rendezvényt. A huszárokkal ékesített csikósokkal tarkított menet végigvonul Tihany utcáin, kíséri 
őket a tihanyi asszonykórus rezesbandával kiegészülve.

BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL 2014

2014. szeptember 5. /péntek/ - 2014. szeptember 7. /vasárnap/   

Budafok-Tétény, Budapest XXIII. kerület Önkormányzata 2014. szeptemberben 25. alkalommal rendezi 
meg a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivált. Európában egyedülálló az a 40 kilométernyi feltárt, összefüggő 
pincerendszer, amely a városrész alatt húzódik. A hegyek gyomrában lévő közel 100 millió liter tárolóka-
pacitás, a palackozóüzemek, a pezsgőérlelő pincék, hangulatos pincelátogatások és borkóstolók, a művé-
szien faragott ódon hordók és borászati eszközök mind-mind részei Budafok-Tétény mai arculatán.

ETYEKI PIKNIK 2014

2014. szeptember 6. /szombat/ - 2014. szeptember 7. /vasárnap/   

Az Etyeki Piknik vendégei 2013-tól évente négy alkalommal, családiasabb hangulatban találkozhatnak az 
Újhegyen és a Szépvölgyben hazánk, és ezen belül Etyek gasztronómiai kincseivel. Szeretnénk az adott 
évszak jellegzetességeit kiemelve megmutatni látogatóinknak a legkiválóbb magyar borászok és gaszt-
ronómiai, valamint kézműves kiállítók remekeit, illetve igényes programokkal, tehetséges művészekkel 
ápolni a hagyományokat.

MAKÓI HAGYMAFESZTIVÁL 2014

2014. szeptember 6. /szombat/ - 2014. szeptember 7. /vasárnap/  

A Makói Hagymafesztivál gazdag és értékes hagyományokra épülő rendezvény. 2014-ben 24. alka-
lommal kerül megrendezésre, melyen a város a méltán ünnepli a híres makói vöröshagymát, az ízletes 
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hungarikumot. A program egy igazi gasztronómiai kirándulás. A rendezvénysorozaton van minden ami 
szem-szájnak ingere: a szakmai programok mellett kézművesek és iparművészek kirakodóvására, főzőver-
seny, és ízek utcája. A színpadon színes szórakoztató programok váltják egymást.

KANIZSAI BOR- ÉS DÖDÖLLE FESZTIVÁL 2014

2014. szeptember 12. /péntek/ - 2014. szeptember 13. /szombat/   

Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál 2014. Idén tizenegyedik alkalommal rendezik meg a Kanizsai Bor és 
Dödölle Fesztivált, mely a híres zalai népi ételt, a dödöllét igyekszik bemutatni a nagyvilágnak. Az amatőr 
és profi  szakácsok közötti főzőverseny, a bordalnoki címért való küzdelmet különböző népi, gyermek és 
felnőtt műsorok színesítik. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rendezvényt két nap alatt több 
ezren keresik fel, Ön se hagyja ki!

BÁBOLNAI NEMZETKÖZI GAZDANAPOK 2014 

2014. szeptember 10. /szerda / - 2014. szeptember 13. /szombat/   

Magyarország legrégebbi agrárseregszemléjére, a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok. A négy nap alatt 
ismét üzleti találkozók, termékbemutatók, szakmai fórumok és látványos, szórakoztató közönségprog-
ramok helyszíne lesz a bábolnai kiállítás. Mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmai találkozó és kiállítás. 
A rendezvényt szakmai fórumok, konferenciák, partnertalálkozók, gép- és lovasbemutatók kísérik. Az 
esemény helyszíne a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok. 

GÖMÖRI GYÜMÖLCSFESZTIVÁL 2014 AGGTELEK

2014. szeptember 13. /szombat/    

2014-ben 6. alkalommal rendezik meg a Gömöri Gyümölcsfesztivált szeptember 13-án: Lekvárfőzés, 
gyümölcstermékek versenye, szakmai konferencia, térségi gyümölcs- és gombafajták kiállítása, kézműves 
és helyi termék kirakodóvásár. Kulturális kísérő programok: játszóház, bábszínház, koncertek, táncház és 
még sok minden más a Gömöri Gyümölcsfesztiválon.

VANYARCI HALUSKAFESZTIVÁL 2014-NÓGRÁDMEGYE 

2014. szeptember 13. /szombat/   

Vanyarci Haluskafesztivál 2014. A krumpli alapú haluska azaz sztrapacska a Tót atyafi ak jellegzetes étele. 
Úgy tartja a fáma; híres földink Mikszáth Kálmán is nagyon szerette. Hogy ezen a napon kié lesz a legízle-
tesebb, azt majd a zsűri dönti el. 
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BELVÁROSI SZÜRET ÉS ZALAI TERÍTÉK 2014 BOR- ÉS 
GASZTROFESZTIVÁL ZALAEGERSZEGEN 

2014. augusztus 30. /szombat/ - 2014. szeptember 14. /vasárnap/   

VII. Belvárosi Szüret és Zalai Teríték, Bor és gasztrofesztivál Zalaegerszegen. Szüreti 
felvonulás, Bor- és mézlovagrendek felvonulása mazsorettekkel, a Zalai Táncegyüttes műsora, valamint 
könnyűzenei koncertek várják hetedik alkalommal augusztus 30-szeptember 14. között várják a látogató-
kat Zalaegerszegen.

BUDAVÁRI BORFESZTIVÁL 2014. BORKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 
BUDAPESTEN

2014. szeptember 11. /csütörtök/ - 2014. szeptember 14. /vasárnap/     

23. Budavári Borfesztivál - Magyarország legnagyobb borszakmai rendezvénye 2014. szeptember 10-14. 
között a Budai Vár teraszain. Az idei Borfesztivál témája a bor és az egészséges életmód, a sport, a közös 
élmények. Ismerje meg közelebbről sportoló borászainkat a Budavári Borfesztiválon! Idén a Borfesztivál 
Olaszországot látja vendégül. A színpadon új vendégként fellép többek közt az Irie Maffi  a, Rúzsa Magdi 
valamint a Fool Moon.

PÁPAI CICEGE ÉS BORNAPOK 2014

2014. szeptember 13. /szombat/   

Pápai Cicege és Bornapok. Borszerdától borvasárnapig. A borok mellett koncertek, 
színpadi produkciók várják a látogatókat. Történelmi borvidékek borai, zamatos 
pálinkák, a Pápai Hús 1913 Kft. kiváló minőségű termékeiből készült ételek gazdag választéka, különböző 
receptek alapján készült cicege, fi nom gyümölcslevek, kürtőskalács és ízletes sajtok várják vendégeinket a 
rendezvény ideje alatt. 

SZOLNOKI GULYÁSFESZTIVÁL 2014. NEMZETKÖZI GULYÁSFŐZŐ ÉS 
HAGYOMÁNYŐRZŐ FESZTIVÁL 

2014. szeptember 11. /csütörtök/ - 2014. szeptember 14. /vasárnap/   

Szolnoki Gulyásfesztivál 2014. Nemzetközi Gulyásfőző és Hagyományőrző Fesztivál. A gulyás az Alföld 
egyik legjellegzetesebb eledele. Főzőversenyek és egyéb színes programok várják az érdeklődőket szept-
ember második hétvégéjén. A szervezők célja a magyar gulyás étel imázsának megőrzése, bemutatása. Az 
Észak-Alföldi Régió minősített rendezvénye. Kiemelt főző és kulturális fesztivál nap: szeptember 13-14.!
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BIOÉTEL ÉS BORFESZTIVÁL 2014 HAJDÚSZOBOSZLÓ

2014. szeptember 12. /péntek/ - 2014. szeptember 14. /vasárnap/     

A hajdúszoboszlói Bioétel és Borfesztivál Magyarország egyedülálló gasztronómiai eseménye, melyen bio 
alapanyagokból helyben készült ételkülönlegességek, fi nomságok kóstolása közben kiváló magyar pin-
cészetek boraival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A háromnapos rendezvényt népzenei és néptánc 
bemutatók, könnyű-és komolyzenei koncertek, valamint a bio életformát népszerűsítő kísérőprogramok 
egészítik ki. A belépés ingyenes!

HALASI SZÜRETI FESZTIVÁL 2014. HALASI SZÜRETI NAPOK

2014. szeptember 12. /péntek/ - 2014. szeptember 14. /vasárnap/    

Kiskunhalas újra a régi hagyományoknak megfelelő termény betakarítás utáni, ünne-
pi hangulatba öltözik szeptember második hétvégéjén. A szüreti jókedv fokozása ér-
dekében 3 színpadon zajlanak a színesebbnél színesebb hagyományőrző programok. 
A Borudvarban ízletes borokat, pálinkákat kóstolhatnak a látogatók. Látványos múltidéző kézműves vásár, 
hangulatos könnyű és népzenei koncertek szórakoztatják majd a szüreti forgatagban résztvevőket. 

SZIGETKÖZ ÍZEI, VÁRMEGYE BORAI FESZTIVÁL 2014 
MOSONMAGYARÓVÁR

2014. szeptember 12. /péntek/ - 2014. szeptember 14. /vasárnap/     

A sikerekre való tekintettel örömmel közöljük, hogy a VIII. Szigetköz ízei, Vármegye borai Fesztivál ismét 
megrendezésre kerül: 2014. szeptember 12-14 között. A borok, pálinkák, sajtok, őstermelői termékek és 
egyéb fi nomságok mellett, a kézművesek is képviseltetik magukat. Egyre többen keresik a hagyományos, 
kézi készítésű termékeket, élelmiszereket. Idén a szervezők szeretnének egy kicsit az ő kedvükben is járni 
és a megszokott vásárosok mellett megjeleníteni az ilyen jellegű termékeket is.

SZILVANAP SZARVAS 2014

2014. szeptember 12. /péntek/ - 2014. szeptember 14. /vasárnap/   

Szilvanap Szarvason 2014. A szarvasi Szilvanap a hagyományok jegyében vonultatja 
fel a Nagyanyáink receptje alapján készült szilvás ételeket, italokat - szilvásgombóc, szilvalekvár, aszalt 
szilva, cibere, szilvalekváros derelye, házi főzésű szilvapálinka. A rendezvény idén sem belépődíjas, a 
program rendkívül sok érdekességet tartogat. A gasztronómiai programok mellett több helyszínen neves 
fellépők szórakoztatják a vásári forgatagban elfáradt vendégeket.
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DEBRECZENI ZAMAT PÁLINKA ÉS PÁROSKOLBÁSZ FESZTIVÁL 2014 

2014. szeptember 18. /csütörtök/ - 2014. szeptember 20. /szombat/   

Debreczeni ZAMAT Pálinka és Páros Fesztivál. A kiváló nedűk mellett színvonalas programokat és gasztro-
nómiai különlegességet is kínál a vendégeinknek.

HARKÁNYI SÖRFESZTIVÁL 2014

2014. szeptember 19. /péntek/ - 2014. szeptember 20. /szombat/     

Harkányi Sörfesztivál, a kétnapos fesztivál alapvetően a sörről szól, az első napon a horvát nemzetiségi 
program keretében horvát folklórparádé szórakoztatja a közönséget határon-túli fellépők közreműkö-
désével. A második nap kínálatában német nemzetiségi programok szerepelnek a környékbeli német 
települések folklór együtteseinek bemutatkozásával. 

KAPOSVÁRI MÉZFESZTIVÁL 2014

2014. szeptember 19. /péntek/ - 2014. szeptember 20. /szombat/      

Kaposvári Mézfesztivál 2014. Zselici Méhész Regionális Konferencia és Szakvásár. A Zselici Méhész Egyesü-
let és a Zselici Méz Lovagrend rendezvénye Kaposvárott a mézfesztivál és a zselici méhészek szakvására. A 
fesztiválon lesz mézvásár, méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, néptánc bemutatók, 
vidámság, fi nomságok.

KEREK FESZT KEREKEGYHÁZA. KEREKI TOJÁS ÉS SZÜRETI 

FESZTIVÁL 2014

2014. szeptember 19. /péntek/ - 2014. szeptember 20. /szombat/   

A településen 35 évvel ezelőtt, 1979-ben szervezték meg először a szürethez kapcsolódóan a lovas felvo-
nulást és a szüreti bált csőszpárokkal, bírópárral, amely azóta is a legjelentősebb és várva várt eseménye 
az itt élőknek.

BORTÉR SZEGED 2014. ŐSZI BORMUSTRA A DÓM TÉREN

2014. szeptember 17. /szerda/ - 2014. szeptember 21. /vasárnap/     

Szegeden, a borértők városában, a Fogadalmi templom árnyékában neves borászok kínálják borikat
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SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK 2014

2014. szeptember 18. /csütörtök/ - 2014. szeptember 21. /vasárnap/       

Az év legnagyobb eseménye, igazi összművészeti fesztivál Szekszárdon. Négy napon 
át igényes programokkal, kiállításokkal, koncertekkel, borkóstolóval, a tájegységre 
jellemző ételkínálattal várjuk a városunkba látogató vendégeket. Hivatásos művészek mellett sokféle 
műfajban amatőr művészeti csoportok, alternatív zenekarok, utcabál, disco, táncház szórakoztatják a 
közönséget.

CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL 2014 BUDAPEST. ÉDES NAPOK 
CSOKOLÁDÉ- ÉS ÉDESSÉGFESZTIVÁL

2014. szeptember 19. /péntek/ - 2014. szeptember 21. /vasárnap/   

Az Édes Napok az ország legnagyobb csokoládé- és édességünnepe Budapesten. A 
fesztiválon különleges kézműves csokoládék, világhírű márkák és a legfi nomabb édességek randevúznak 
nemes borokkal, remek italokkal és gourmet gasztronómiával. A fesztiválon különleges kézműves cso-
koládék, világhírű márkák és a legfi nomabb édességek randevúznak nemes borokkal, remek italokkal és 
gourmet gasztronómiával.

MAGYAR HAGYOMÁNYOK FESZTIVÁLJA - GYŐRI 
PÁLINKAFESZTIVÁL 2014

2014. szeptember 19. /péntek/ - 2014. szeptember 21. /vasárnap/      

A fesztivál programokkal idézi meg a magyar hagyományokat. Egy igen mozgal-
mas hétvégére Győr belvárosa a hazai hagyománytisztelet központjává válik, a 
hungarikumok legjavát ehetjük, ihatjuk, hallhatjuk és láthatjuk. Pálinkabódék, laci-
konyhások, kézműves házak és vásár, táncbemutatók és koncertek sora és a rendez-
vények kísérőprogramjaa Győri Pálinkafesztivál! a pálinkák gazdag választéka is emeli 
a hétvége hangulatát, hiszen hungaricumunk legjavával találkozhatunk.

GYÖNGYÖSI SZÜRETI NAPOK ÉS FEHÉRBOR FESZTIVÁL 2014

2014. szeptember 19. /péntek/ - 2014. szeptember 21. /vasárnap/   

Gyöngyösi Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál 2014. A bor és a kultúra igaz kapcso-
latát ápolva ismét megrendezésre kerül Gyöngyös Fő terén szeptember 19. és 21. kö-
zött a Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál. A látogatók megkóstolhatják a Mátrai Borvidék illatos, könnyed 
borait a fő téri pavilonsoron, miközben színvonalas szórakoztató programok zajlanak.
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KALOCSAI PAPRIKA NAPOK 2014

2014. szeptember 19. /péntek/ - 2014. szeptember 21. /vasárnap/    

Szeptember harmadik hétvégéjén évtizedek óta a város legnagyobb eseményére készülnek a kalocsaiak, 
az utóbbi években új helyszínen, a Búzapiac téren zajlik a két napos fesztivál. A főzőverseny mellett ilyen-
kor folklórprogramok, kézműves vásár, paprika-, és helyi termelők vására, borutca, gyermek-és könnyűze-
nei programok, valamint sztárfellépők, és mindkét estén hajnalig tartó koncertek, és mulatság fogadják 
az érdeklődőket.

SZÉKESFEHÉRVÁRI LECSÓFESZTIVÁL 2014

2014. szeptember 20. /szombat/ - 2014. szeptember 21. /vasárnap/       

Székesfehérvári Lecsófesztivál. Székesfehérvár népszerű eseménye a Várkörúton rendezett Lecsófesztivál, 
ahol lecsófőző verseny, kóstolók, és utcabál is várja az érdeklődőket minden év szeptemberében a Fehér-
vári Vigasságok programsorozat keretén belül.

CSENGERI ALMAFESZTIVÁL 2014

2014. szeptember 20. /szombat/ - 2014. szeptember 21. /vasárnap/   

Csengeri Almafesztivál 2014. A Csengeri Almafesztivál célja a kistérség népszerűsítése a vidék jellegzetes 
termékét felhasználva, valamint a helyi termelők szakmai piaci kapcsolatainak fejlesztése. A fesztivál a 
szatmári népi és gasztronómiai kultúra bemutatója és versenye (népi ételek, néptánc stb.) mellett lehető-
séget nyújt a kistérség művészeinek bemutatkozására. A fesztivál konferenciából és termékbemutatóból, 
valamint kulturális és sporteseményekből áll.

RÁCALMÁSI TÖKFESZTIVÁL 2014

2014. szeptember 26. /péntek/ - 2014. szeptember 28. /vasárnap/    

A hagyományoknak megfelelően a fesztivál fő jellemzője a tök, a kultúra és a gasztronómia. Ezen kultúrák 
egymást kiegészítve alkotnak egy egészet és teszik a Tökfesztivált igazán rácalmásivá. Tökfesztiválunk 
egyediségét még növeli a különleges helyszín és a kiszolgálás. a fesztiválon. Tovább fokozzuk a gyerme-
kek számára a kézműves foglalkozásokat, ezen belül a tökfaragást, valamint a tökös ételek választékát.

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!              


