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PISZTRÁNG- ÉS BORFESZTIVÁL A LEGTISZTÁBB VÍZFORRÁSOK VÁROSÁBAN, 
TAPOLCÁN

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

A régi és elfelejtett hal hagyományok a Balaton felvidéken újra nemzetközi hírűek. Köszönhető a sok tiszta 
vízforrásnak, ami a legérzékenyebb hal, a pisztráng tenyésztésére alkalmas. Pár éve új gazdára talált az 
ország legnagyobb pisztrángkeltető és haltenyésztő telepe, ahol korábban is pisztrángot tenyésztettek. 
A felelevenedő Balaton-parti halas és boros hagyományokat kínálja a varázslatos szépségű Malom tó 
környéke október első hétvégéjén, amely a 3. Pisztráng- és borfesztivál rendezvény helyszíne 
A pisztráng garantáltan itt lesz a legfrissebb, hiszen a fesztivál helyszíntől közel 400 méterre található mo-
dern és a hargitai szakmai tapasztalatokra épült új pisztrángtelep frissen biztosítja. A Kelet-Közép Európa 
egyik legnagyobb pisztrángtelepét a csónakázó barlangként ismert karsztforrásokból kiáramló tiszta, 
oxigén dús, télen-nyáron 18 fokos karsztvíz táplálja. 

Tapolcán a halak mellett komoly történelme van a borkereskedelemnek is, így a rendezvény hangsúlyt 
fektet a hal- és borfogyasztás együttes népszerűsítésére. A pisztráng, és általában a hal fogyasztása szinte 
kötelezővé teszi a bor fogyasztását is, hiszen „átkozott a hal a harmadik vízben” - tartja egy latin mondás.  
A Tapolca közeli badacsonyi borvidéken készült borok - úgymint a Kéknyelű, a Rózsakő, a Szürkebarát 
vagy az Olaszrizling - a halételeket harmonikusan kiegészítik. 

A pisztrángfesztiválon több halkészítési módot is megkóstolhat: 
minden vendégünknek ajánljuk a Ropogós tapolcai pisztrángot, a Bükkfa fűrészporon füstölt tapolcai 
pisztrángot, a Kakukkfűvel, rozmaringgal, borssal bundázott ropogós tapolcai pisztrángot, az Erdélyi 
módon kukorica darával sült ropogós tapolcai pisztrángot, a Tökmagos bundában sült ropogós tapolcai 
pisztrángotÍgy megkóstolhatja a Ropogós tapolcai pisztrángot házi pestóval és akár szuvenírként haza is 
viheti a tapolcai ízeket, mint pl. a kapri bogyós pisztráng krém. 

ŐRSÉGI TÖKFESZTIVÁL 2014 .09.26 – 28.

2014-ben 11. alkalommal kerül megrendezésre az ŐrségiTökfesztivál, amely a Nyugat-Dunántúli Régió 
kiemelt kulturális és örökségturisztikai, valamint a legnagyobb gasztro- turisztikai rendezvénye. A népi 
játékok és művészeti bemutatók forgatagában megismerkedhetnek a tök helyi kultuszával, a humoros 
vetélkedőkön pedig minden korosztály megmérettetheti magát. A fergeteges előadások és tökcsoda-te-
remtmények megtekintése közben a vendégek tökből készült ételspecialitásokat kóstolhatnak meg.  

Helyszinek: Őriszentpéter, Szalafó, Nagyrákos, Magyarszombatfa
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RÁCALMÁSI TÖKFESZTIVÁL 2014.09.26 – 28. 

A 6-os úttól a Jankovich- kúriáig, a fesztivál helyszínéig, a porták előtt tökfi gurák (mesék, életképek, stb.), 
valamint festett tökreklám táblák vezetik a látogatókat a helyszínre. A Millenniumi Parkban megépítjük a 
4,50 m magas tökpiramist. A piramis köré tökkompozíciókat építenek a helyi civil szervezetek. A település 
minden utcájában tökdekorációkkal találkozhat az ide látogató, amelyeket a fesztiváli kisvonattal meg 
lehet tekinteni.
A fesztivál helyszínén, a Jankovich-kúria udvarán, az általános iskola diákjainak tökbemutatóját láthatjuk. 
Az Ökoturisztikai épület nagyteremében különleges tökkiállítást rendezünk neves töktermelők anyagá-
ból. Versenyt hirdetünk (legszebb tökös porta, legszebb tökkompozíció, legkülönlegesebb tök) és Tökki-
rályt választunk.
Nemzetközi hírű ételszobrászok tökből és különböző zöldségekből, gyümölcsökből művészi alkotásokat 
hoznak létre a látogatók szeme láttára.

TOKAJ-HEGYALJAI SZÜRETI NAPOK 2014 

Idén 2014. október 3-5. között kerül megrendezésre a Tokaj-hegyaljai Szüreti 

Napok.

Magyarország emblematikus borvidékének messze földön híres szüreti ünnepe. Szüreti felvonulás, nép-
művészeti, folklór és hagyományőrző együttesek teszik feledhetetlenné a hegyaljai szüreti mulatságot. Az 
elmúlt év borainak és borversenyeinek díjazottjai bemutatkozásán túl lehetőség van a borvidék különféle 
pincészeteinek borkülönlegességeinek kóstolására, a pincészetek látogatására, betekintést nyerhetünk a 
híres tokaji borok készítésének mesterfogásaiba.
 
Tokajban 1932 óta rendezik meg a Szüreti Napokat. A borvidék névadó településén hagyományosan 
október első hétvégéjén ünneplik a szőlőt és a bort A hagyományos programelemek mellett (szüreti 
felvonulás, főzőverseny, borászati-gasztronómiai események, színpadi műsorok stb.) az idei Szüreti Napok 
több új, izgalmas rendezvénnyel is várja a városba érkezőket. 

MÓRI BORNAPOK 2014.

2014.10.02 -  05.

Mór egyik legrangosabb rendezvénye, nagy eseménye a szürethez kapcsolódó Móri Bornapok, melyen 
kulturális, sport, borászati, szórakoztató program közül választhatnak az hazai és külföldi látogatók. A 
bornapokra érdemes előre szállást foglalni. A wellness kedvelőknek és a lovak szerelmeseinek ajánljuk a 
Hétkúti Hotelt, a romantikus hangulatot kedvelő vendégeknek pedig a szépséges Öreg Prés Fogadót a 
bornapok idejére.
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CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL 2014

2014. október 23-26-án kerül megrendezésre tizennyolcadik alka-
lommal a Csabai Kolbászfesztivál. A fesztivál Magyarország és Közép-
Kelet-Európa egyik legismertebb, jelentős turisztikai vonzerővel bíró 
gasztrokulturális rendezvénye, ezáltal Békéscsaba legértékesebb 
turisztikai terméke, amely a városimázsát is meghatározza 1997 
óta. A büszkeséget tovább fokozza, hogy 2013-ban a csabai kolbász 
hungarikum lett.

A fő attrakciói a kolbászkészítő versenyek, az 550 csapatos gyúrástól a szárazkolbászok versenyéig, -Ifj úsá-
gi gyúrás, - Krajcsó Pál emlékverseny, - a disznótoros ételek, - töltött káposzta-főző versenykészítéséig és 
kóstolásáig. Naponta disznóvágás-bemutatókra is sor kerül, ahol a különböző tájak szokásait ismerhetik 
meg a résztvevők.

A rendezvényhez 1. Csabagyöngye Borsátor is kapcsolódik, amely lehetőséget biztosít a különböző 
régiók pincészeteinek a bemutatkozására.

MÁRTON NAPI LIBASÁGOK MÓRON  

2014.11.01 -11.30. 

Móron a sváb konyhájáról híres Öreg Prés Étterem minden évben alaposan felkészül 
a Márton napi lakomákra Móron. Libában gazdag ételkínálattal várja a Márton napi 
ínyenc vendégeket. Az Öreg Prés Étterem mellett a fogadóhoz tartozó wellness szálloda is készül a hagyo-
mányőrző gasztronómiai napokra, és a Hétkúti Hotel Lovas Éttermében is sülnek főnek a libák. Jöjjön el 
Mórra, töltse nálunk a Márton napot 2014-ben!

RÖVID HÍREK

Harcsapaprikás-főző Fesztivál 2014 Tiszacsege

Érvényes: 05/10/2014 - 05/10/2014 

Megtanuljuk hogy készül a házi savanyúság.
- gasztronómia program, gasztronómiai ajánló, ételek, és italok

Alsóvárosi Paprikafesztivál- Szeged, 

Érvényes: 04/10/2014 - 04/10/2014  

A hagyományos magyar konyha nélkülözhetetlen fűszere a piros paprika. Ettől lesz a halászlé, a bogrács 
gulyás színe gyönyörű piros. Aki otthonos mozog gasztronómiai világában, az tudja, hogy a szegedi...
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Budavári Pálinka- és Kolbászfesztivál 2014 

Budapest, 

Érvényes: 02/10/2014 - 05/10/2014  

2014. október 2-5. között, immár nyolcadik alkalommal várja a látogatókat a Budavári Pálinka- és Kolbász-
fesztivál.

Gesztenyés kalandok Cákon - Cák,  

Érvényes: 11/10/2014 - 11/10/2014  

Ökoturisztikai nyílt nap,  gasztronómia program, gasztronómiai ajánló, ételek, és italok 

Szennai hurkafesztivál Szenna 

Érvényes: 29/11/2014 - 29/11/2014  

A disznóölés hagyományos időszakának kezdetén Szennában rendszeresen megrendezésre kerül a hur-
katöltő, hurkakötöző mesterek és nyársdugóvers mondó poéták versenye. A rendezvényen hagyományos 
és... gasztronómia program, gasztronómiai ajánló, ételek, és italok 

Márton-napi Libaságok

Balatonkenese, 

Érvényes: 08/11/2014 - 08/11/2014  

Mártont, a római katonát, a későbbi Tours-i püspököt a libák gágogása árulta el a búvóhelyén, a IV. szá-
zadban. Büntetésből a tányérunkon végzik, jóféle újbor társaságában. 

„Eszem-iszom, dínom-dánom” a Vasúttörténeti Parkban! 

Budapest

Érvényes: 15/11/2014 - 16/11/2014   

Vidéki árakkal és falusi ízekkel érkezik Budapestre a „Disznótoros Kolbászfesztivál”.

Sajt és Gasztronómiai Fesztivál 

Kistelek, 

Érvényes: 11/10/2014 - 11/10/2014   

Rendezvényünkön a térség tejes termékeit, biotermékeit, őshonos magyar állatok húsából készült száraz-
árut mutatnak be, és árusítanak az idelátogatóknak.
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Balatonakali szüret  

Érvényes: 08/11/2014 - 08/11/2014    

A rendezvény célja a különböző házi sütemények bemutatása, megismertetése, a nagymamák féltve 
őrzött receptjeinek megmentése, és a régi, valamint disznóvágással kapcsolatos sütemények, 

Felsőörs, Márton napi libanap 

Érvényes: 08/11/2014 - 08/11/2014     

Márton napja alkalmából megrendezett hagyományőrző libanapon különféle fi nomságokkal lepik meg 
az odalátogatókat. 

Süteménysütő Verseny  Vonyarcvashegy,  

Érvényes: 23/11/2014 - 23/11/2014    

A rendezvény célja a különböző házi sütemények bemutatása, megismertetése, a nagymamák féltve 
őrzött receptjeinek megmentése, és a régi, valamint disznóvágással kapcsolatos sütemények, 

Egri Borcsillagokkal Debrecen,  

Érvényes: 07/11/2014 - 09/11/2014   

Aki Márton napján újbort nem iszik, az egész évben szomjazik!- tartja a mondás. 2014. november 7-9-én 
Debrecen Város, Eger Városa és a Fanny-Line Kft.közös szervezésében a 3. Márton Napi Népi vendégeske-
dés  gasztronómiai ajánló, ételek, és italok Katalin-napi Disznóvágás

Vonyarcvashegy, Libanap 

Érvényes: 08/11/2014 - 08/11/2014    

A hagyományok ápolásával, s természetesen fi nom falatokkal elevenítjük fel a régi falusi disznóvágásokat. 
A napot házi pálinkával kezdjük, majd a disznó tisztítása, pörzsölése és feldolgozása..stb..

Gyenesdiás, -Libanap 

Budapest

Érvényes: 15/11/2014 - 16/11/2014   

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület szeretettel hívja az érdeklődőket és a civil partnereket egy jó hangu-
latú rendezvényre. Finom libasülttel és újborral várják a vendégeket.
- gasztronómia program, gasztronómiai ajánló, ételek, és italok
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Márton-napi vigasságok Zalaegerszeg,  

Érvényes: 08/11/2014 - 08/11/2014   

Márton nap alkalmával őszi fi nomságokkal, tesz-vesz munkákkal, játékokkal és a már megszokott jó han-
gulattal várjuk a látogatóinkat. Szóljon ez a rendezvény az őszi szöszmötölésről, a...

Hajdúszoboszló, 

Érvényes: 07/11/2014 - 09/11/2014    

IV. Márton-napi Libalakoma November második hétvégéjén, Márton nap hagyományai szerint Hajdúszo-
boszlón is újborral és libából készült ételekkel várják a látogatókat a rendezvény vendéglátói....

Márton-napi Vigasságok Bogács 

Érvényes: 07/11/2014 - 09/11/2014   

Az újbor és lúdételek hétvégéje Bogácson. Kirakodóvásár, szórakoztató programok. A pincetulajdonosok 
zamatos újborral és kiváló liba ételek kóstolójával várnak minden kedves érdeklődőt.
- gasztronómia program, gasztronómiai ajánló, ételek, és italok

Tatai Öreg-tavi Nagy Halászat ,Tata, 

Érvényes: 24/10/2014 - 26/10/2014   

A halas fesztivál fő attrakciója az országban egyedüliként itt látható látványhalászat, mely 400 méteres 
húzóhálós kerítéssel történik. Az egész napot betöltő halászat, a halválogatás, a...

Szarvasgomba Vadászat Szilvásvárad,  

Érvényes: 11/10/2014 - 11/10/2014   

Szarvasgombavadászat, erdőjárás barangolással, sok híres magyar étteremmel és vásárral

Sütő Tökös Napok, Szalajka-völgy, 

Érvényes: 01/11/2014 - 02/11/2014   

November 01. - november 02. között megrendezésre kerülő, nagy nevetéssel, rengeteg felnőtt- és gyer-
mekprogrammal várják az érdeklődőket.

Tihanyi Forralt Bor Főző Verseny

Tihany

Érvényes: 06/12/2014 - 06/12/2014    

Idén 5. alkalommal kerül megrendezésre a forralt bor főző verseny, melyen különböző csapatok mérik 
össze főző tudásukat.

SZÉP ŐSZI NAPOKAT, JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!            


