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Pécs-Mecseki Borút Közhasznú Egyesület 

 

Gasztro fesztiválok és vásárok adatbázisa  

 

2013 

 

A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül megvalósuló „Coolin” Touristic Management of 

Kulin and Other Local Products in Baranya and Baranja című HUHR/1101/1.2.4/0007 azonosítószámú pályázata kapcsán létrejött adatbázis célja 

hagyományosan évente megrendezésre kerülő gasztronómiai illetve helyi termék témájú fesztiválok és vásárok feltérképezése Baranyában. 

A projekt horvátországi partnere a Jagodnjaki Járás, akikkel közösen törekszünk elsősorban a Kulen, mint hagyományos baranyai gasztronómiai 

különlegesség népszerűsítésére. Fontosnak tartjuk a régió kiemelt gasztronómiai rendezvényein való megjelenést, a fiatal korosztály, a jövő nemzedékének 

bevonását, gasztrokulturális örökségünk ápolását, valamint nemzetközi kapcsolatok kiépítését és fenntartását. Ezen feladatok koordinációjára hoztuk létre a 

gasztronómiai fesztiválok és vásárok adatbázisát. 

Az adatbázis tartalma a fent nevezett projekt keretén belül kerül felhasználásra, ez szolgáltatja majd a megfelelő információs alapját a további munkáknak. A 

termelők adatai a projekt népszerűsítésére kialakított honlap (www.coolin-cbc-com) felületén lesznek megtalálhatók, valamint egy fesztiválnaptár is 

elkészítésre kerül. Ezen kívül több nyomtatott marketinganyag - Baranyai Imázs könyv, receptfüzet is kiadásra kerül, hogy a különböző rendezvényeken és 

programokon minőségi információs anyagokkal tudjuk a programunkat népszerűsíteni. 

 

http://www.coolin-cbc-com/
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GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁLOK ÉS HELYI TERMÉK VÁSÁROK BARANYÁBAN 

Rendezvény neve Helyszín Rövid leírás További információ 

JANUÁR 

Tenkesalja Böllérverseny 

7800 Siklós, Széchenyi u. 

72., a Riczu Tüzép 

mellett. 

A siklósi Tenkes Kapitánya Lovastanyán idén is megrendezik a 

nagysikerű “BÖLLÉRVERSENYT”. Ötödik alkalommal elevenítik fel a 

régi hagyományos falusi disznóvágás hangulatát, és megismertetik 

azokkal, akiknek nem volt még részük ilyen élményben. Igazi falusi 

disznótoros hangulatot varázsol a látogatók számára a rendezvény, 

továbbá egész nap friss disznótoros ételeket kóstolhatnak az 

ínyencek. Este Böllérbál szórakoztatja a vendégeket. 

http://www.utazzitthon.hu/v-

tenkesalja-bollerverseny-2013-

siklos.html 

Pincéről, pincére – 

Variációk Vincére 
7773 Villány, Pincesor 

Régi szokás, hogy a szőlősgazdák Vince-nap időjárásából és a 

metszett "Vince vesszők" állapotából jósolták a szüret gazdagságát. E 

napon egyik pincéből a másikba járva áldomásoztak, kóstolták 

egymás borait. A tőkékre Isten áldását kérték, s a biztonság kedvéért 

még babonás fortélyokat is bevetettek, a természet iránymutatásait 

követve. 

"Ha szent Vintze napja fénylik, megtelik a pintze, és sok jó bort 

várhatni". A napsugár igazi áldás, segítségével megcsordul a jég és 

telik a pince. 

http://villanyiborvidek.hu/hu/prog

ramok/552_pincerol-pincere---

variaciok-vincere-2013 

http://www.utazzitthon.hu/v-tenkesalja-bollerverseny-2013-siklos.html
http://www.utazzitthon.hu/v-tenkesalja-bollerverseny-2013-siklos.html
http://www.utazzitthon.hu/v-tenkesalja-bollerverseny-2013-siklos.html
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/552_pincerol-pincere---variaciok-vincere-2013
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/552_pincerol-pincere---variaciok-vincere-2013
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/552_pincerol-pincere---variaciok-vincere-2013


 
 

 
 

3 Falusi Disznóvágás 

Palkonyán II. 

7771 Palkonya, Fő u. 40. 

(Palkonyai Faluház 

udvarán.) 

Az autentikus környezetben megrendezésre kerülő, falusi program 

alkalmával a résztvevők aktív részesei lehetnek a különböző házi 

különlegességek elkészítésének. 

http://villanyiborvidek.hu/hu/prog

ramok/567_falusi-disznovagas-

palkonyan-ii 

Vince Nap - Mohács 7770 Mohács - Szőlőhegy 

Mohácson mindmáig erős a tisztelet övezi Vincét, a hispániai 
vértanút, ezért Vince napján megtelik a szőlőhegy mulatozókkal, 
illetve a 21. század elején felújították azt a szokást, hogy misét 
tartanak a szőlőhegyi Jakab-kápolnában, majd ünnepélyes metszés 
következik és végül mulatozás a pincékben. A tavalyi évi 
hagyományokat folytatva az idei évben is szeretnénk 
Horvátországból borászokat hívni a megmérettetésre, illetve helyi 
kistermelők termékbemutatóival, kóstolóival egészítenénk ki a 
rendezvényt. 

 

http://www.mohacs.hu/hu/info/pr

ogramok/nagyrendezvenyek/vince-

nap.html 

FEBRUÁR 

Jégvirág Fesztivál és a 

Csokoládé Karnevál 

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos 

utca 37. 

Új téli fesztivál mutatkozik be idén Pécsett aminek a Zsolnay 

Kulturális Negyed ad otthont. A rendezvény részeként a Jégvirág 

Fesztivál és a Csokoládé Karnevál is érdekes programokat kínál az 

egész család számára. 

http://pecs.varosom.hu/programo

k/fesztivalok/Jegvirag-

Fesztival.html 

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/567_falusi-disznovagas-palkonyan-ii
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/567_falusi-disznovagas-palkonyan-ii
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/567_falusi-disznovagas-palkonyan-ii
http://www.mohacs.hu/hu/info/programok/nagyrendezvenyek/vince-nap.html
http://www.mohacs.hu/hu/info/programok/nagyrendezvenyek/vince-nap.html
http://www.mohacs.hu/hu/info/programok/nagyrendezvenyek/vince-nap.html
http://pecs.varosom.hu/programok/fesztivalok/Jegvirag-Fesztival.html
http://pecs.varosom.hu/programok/fesztivalok/Jegvirag-Fesztival.html
http://pecs.varosom.hu/programok/fesztivalok/Jegvirag-Fesztival.html


 
 

 
 

4 Busójárás 7770 Mohács - Kóló tér 

Jelmezes busófelvonulás a Kóló térről a főtérre. Farsangi 

(télbúcsúztató) koporsó vízre bocsátása. Sötétedéskor az 

egybegyűltek elégetik a telet máglyagyújtással és a főtéren 

körtáncokat járnak. 

http://www.mohacsibusojaras.hu/

upload/files/Bus%C3%B3j%C3%A1r

%C3%A1s%20janu%C3%A1r%2014.

pdf 

Ormánsági Fehérhurka 

Fesztivál 

7960 Sellye, Mátyás Király 

utca 53. 

Hurka és kolbásztöltés az előzetesen regisztrált csapatok számára, 

majd főzőverseny a saját készítésű töltelékárukból. A Sellyére érkező 

vendégek természetesen kóstolót kaphatnak az elkészült 

finomságokból. 

http://www.dbhte.hu/index.php/hi

rek/246-ormansagi-feherhurka-

fesztival-sellye 

III. Komlói Kolbásztöltő 

Verseny 

 
7300 Komló, 

Ságvári Endre u.1. 
„Kökönyösi Oktatási 

Központ” Szakiskolája 
ebédlőjében 

 
 

 

 

A rendezvény vendége Péli István (Békéscsabai Kolbásztöltő Fesztivál 

Fődíjasa, és Fesztiváldíjasa). A résztvevő csapatok díszes oklevelet 

kapnak, a győztes pedig kupát, valamint az első három csapat 

különdíjban részesül. Az esemény alatt a jó hangulatról a Trend 

zenekargondoskodik. Büfé, friss és füstölt árú vásárlása biztosított 

lesz.  

 
 
 
 
 

 

http://www.komlo.hu/letoltes/ren

dezveny.pdf 

http://www.mohacsibusojaras.hu/upload/files/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s%20janu%C3%A1r%2014.pdf
http://www.mohacsibusojaras.hu/upload/files/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s%20janu%C3%A1r%2014.pdf
http://www.mohacsibusojaras.hu/upload/files/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s%20janu%C3%A1r%2014.pdf
http://www.mohacsibusojaras.hu/upload/files/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s%20janu%C3%A1r%2014.pdf
http://www.dbhte.hu/index.php/hirek/246-ormansagi-feherhurka-fesztival-sellye
http://www.dbhte.hu/index.php/hirek/246-ormansagi-feherhurka-fesztival-sellye
http://www.dbhte.hu/index.php/hirek/246-ormansagi-feherhurka-fesztival-sellye
http://www.komlo.hu/letoltes/rendezveny.pdf
http://www.komlo.hu/letoltes/rendezveny.pdf
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Húshagyókeddi 

borverseny 

Nagyharsányban 

7822 Nagyharsány, 
Kossuth Lajos u. 54 

Szeretettel várjuk a versenyre benevező termelőket, a szőlő és 

borosgazdák feleségeit, barátait, valamint a borszerető 

érdeklődőket, tiszteljék meg rendezvényünket, ahol egy kis 

harapnivaló mellett a versenyen részt vevő borokat is 

megkóstolhatják. 

http://villanyiborvidek.hu/hu/prog

ramok/585_hushagyokeddi-

borverseny-nagyharsanyban 

Disznóvágás a Maul 

Pincében 
7773 Villány, Baross G. u. 

39/a 

Vidám hangulatú disznóvágás fogadópálinkával, frissen készült 

disznóságokkal, disznótoros vacsorával. 

http://villanyiborvidek.hu/hu/prog

ramok/231_disznovagas-a-maul-

pinceben 

MÁRCIUS 

Szalmalekvár Fesztivál 
7720 Zengővárkony, 

Arany J. u. 69. 

Házi lekvárok, savanyúságok, dió és egyéb helyi termékek 

bemutatója és vására, Zengővárkony és a Mecsekvidék mézei. 

http://www.utazzitthon.hu/viii-

szalmalekvar-fesztival-

zengovarkony.html 

Virágkert Húsvéti és 

Kézműves Háztáji Vásár 
7678 Kovácsszénája 

Csodálatos környezetben, ünnepi hangulatban vásárolhatja meg 
szeretteinek a Húsvéti ajándékot. Válasszon a finomabbnál finomabb 
háztáji és szebbnél szebb kézműves termékek közül. Kézzel készült 
házi sajtok, házi lekvárok, házi kenyér, kalács, hímes tojás és 
kézműves termékek... 

 

http://www.kovacsszenaja.hu/prog

ramok/viragkert-husveti-haztaji-es-

kezmuves-vasar-1 

Nemzeti túra Siklóson 

több helyszínen, indulás: 

7800 Siklós, Baross Gábor 

utca 8. 

Lovaskocsis körtúra, pálinka, friss pogácsa, ünnepi ebéd, szőlőhegy, 
borkóstoló, városnézés. 

http://villanyiborvidek.hu/hu/prog

ramok/598_nemzeti-tura-sikloson 

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/585_hushagyokeddi-borverseny-nagyharsanyban
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/585_hushagyokeddi-borverseny-nagyharsanyban
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/585_hushagyokeddi-borverseny-nagyharsanyban
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/231_disznovagas-a-maul-pinceben
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/231_disznovagas-a-maul-pinceben
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/231_disznovagas-a-maul-pinceben
http://www.utazzitthon.hu/viii-szalmalekvar-fesztival-zengovarkony.html
http://www.utazzitthon.hu/viii-szalmalekvar-fesztival-zengovarkony.html
http://www.utazzitthon.hu/viii-szalmalekvar-fesztival-zengovarkony.html
http://www.kovacsszenaja.hu/programok/viragkert-husveti-haztaji-es-kezmuves-vasar-1
http://www.kovacsszenaja.hu/programok/viragkert-husveti-haztaji-es-kezmuves-vasar-1
http://www.kovacsszenaja.hu/programok/viragkert-husveti-haztaji-es-kezmuves-vasar-1
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/598_nemzeti-tura-sikloson
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/598_nemzeti-tura-sikloson


 
 

 
 

6 
Siklós Vár Húsvétkor 

7800 Siklós, Vajda János 

tér 8. (Siklósi Vár – Vasúti 

vendéglő) 

Lovas kocsis körtúra, húsvéti svédasztal, majd borkóstoló várja a 
vendégeket. svédasztalon választható: húsvéti sonkatál, tárkonyos 
nyúlraguleves, húsvéti báránysült, nyuszi combika és gerincecske 
vadasan zsemlegombóccal,  medvehagymás túróval töltött jércemell 
rántva,  báránypörkölt. 

http://www.siklos.net/programok/

details/605-siklos-var-

husvetkor.html 

ÁPRILIS 

Emmausz - Húsvéthétfői 

vigasság a bólyi 

pincesoron 

7754 Bóly, Pincesor 

Húsvéthétfő délelőttjén jó idő esetén a bólyi pincefalu mellett 

elterülő Kálvária dombon szabadtéri szentmisével kezdődik a 

rendezvény. A helyi és környékbeli pincegazdák nyitott ajtókkal és a 

táj jellegzetes boraival várják rokonaikat és ismerőseiket. 

http://www.falusiturizmus.hu/hu_

HU/programs/3147/emmausz-

husvethetfoi-vigassag-a-bolyi-

pincesoron.html 

Toros Pálinkafesztivál 7621 Pécs, Kossuth tér 
Toros ételek, házias ízek, jó fajta pálinkák és szép magyar borok Pécs 

központjában. 

http://pecs.varosom.hu/programo

k/gasztro/Toros-Palinkafesztival-

2.html 

Magyarországi Németek 

Országos Borversenye 

7695 Mecseknádasd, Liszt 

Ferenc u. 75. 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a 

Mecseknádasdi Szőlő és Bortermelők Egyesülete szervezésében a 

Magyarországi Németek Országos Borversenye kerül 

megrendezésre. 

http://mecseknadasd.hu/index.php

?akt_menu=4265 

Portugieser Du Monde 
7630 Pécs  Zsolnay Vilmos 

utca 37. 

Közép-európai portugieser-termelők mutatkoznak be Pécsett, a 

Zsolnay Kulturális Negyedben a nagyközönségnek. 

http://www.zskn.hu/zskn_program

/Portugieser_Du_Monde_2013_/2

013-04-13/15:00 

http://www.siklos.net/programok/details/605-siklos-var-husvetkor.html
http://www.siklos.net/programok/details/605-siklos-var-husvetkor.html
http://www.siklos.net/programok/details/605-siklos-var-husvetkor.html
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/3147/emmausz-husvethetfoi-vigassag-a-bolyi-pincesoron.html
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/3147/emmausz-husvethetfoi-vigassag-a-bolyi-pincesoron.html
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/3147/emmausz-husvethetfoi-vigassag-a-bolyi-pincesoron.html
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/3147/emmausz-husvethetfoi-vigassag-a-bolyi-pincesoron.html
http://pecs.varosom.hu/programok/gasztro/Toros-Palinkafesztival-2.html
http://pecs.varosom.hu/programok/gasztro/Toros-Palinkafesztival-2.html
http://pecs.varosom.hu/programok/gasztro/Toros-Palinkafesztival-2.html
http://mecseknadasd.hu/index.php?akt_menu=4265
http://mecseknadasd.hu/index.php?akt_menu=4265
http://www.zskn.hu/zskn_program/Portugieser_Du_Monde_2013_/2013-04-13/15:00
http://www.zskn.hu/zskn_program/Portugieser_Du_Monde_2013_/2013-04-13/15:00
http://www.zskn.hu/zskn_program/Portugieser_Du_Monde_2013_/2013-04-13/15:00
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Medvehagyma Fesztivál 

7677 Orfű  Széchenyi tér 

13. - Kemencés udvar 

A népszerű gasztronómiai eseményen a csábító illatú medvehagyma 

és medvehagymás ételek kóstolása mellett gyerekprogramok, vásár, 

kézművesek, zene, előadások és versenyek várják Orfű látogatóit. 

http://pecs.varosom.hu/programo

k/gasztro/Medvehagyma-Fesztival-

1.html 

Szent György Napi 

Borverseny és Borbál 

7720 Pécsvárad, Kossuth 

L. u. 31. 

A környező települések borászai itt mérhetik össze egész évi 

munkájuk gyümölcsét. A versenyt követően borbállal zárják a 

rendezvényt. 

http://www.falusiturizmus.hu/hu_

HU/programs/3842/szent-gyorgy-

napi-borverseny-borbal.html 

Szent György Napi 

Kisbúcsú 

7673 Cserkút, Alkotmány 

u. 8. 

Cserkút falú közössége kis búcsút és kézműves kirakodó vásárt tart , 

rengeteg programmal fűszerezve. Kézművesek, gasztronómiai helyi 

termékek , kemencés finomságok , kürtös kalácsos , bio termékek . 

Programok: kis állat simogató , csacsi fogat , játszóház , kézműves 

foglalkozások , ősi mesterségek ismertetése. 

http://www.falusiturizmus.hu/hu_

HU/programs/4116/cserkuti-

kisbucsu-es-kezmuves-vasar.html 

 

Szent György Napi 

Borverseny Siklós 

7800 Siklós, Kossuth tér 

15. (Művelődési Ház) 

A borverseny a hagyományok szerint Szent György napján kerül 

megrendezésre, ahol a szakértő zsűri a benevezett borok kóstolását 

követően minősíti és díjazza a minőségi borokat, majd a 

résztvevőknek is lehetősége nyílik a kóstolásra. 

A rendezvény számos szórakoztató programot is kínál. 

http://www.utazzitthon.hu/szent-

gyorgy-napi-borverseny.html 

Apák napi mulatság 
7770 Mohács, Sport utca 

1. (Sportcsarnok) 
Baráti családok főzése, és mulatozása, a Negro zenekarral! http://www.mohacsifesztival.hu/ 

http://pecs.varosom.hu/programok/gasztro/Medvehagyma-Fesztival-1.html
http://pecs.varosom.hu/programok/gasztro/Medvehagyma-Fesztival-1.html
http://pecs.varosom.hu/programok/gasztro/Medvehagyma-Fesztival-1.html
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/3842/szent-gyorgy-napi-borverseny-borbal.html
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/3842/szent-gyorgy-napi-borverseny-borbal.html
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/3842/szent-gyorgy-napi-borverseny-borbal.html
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/4116/cserkuti-kisbucsu-es-kezmuves-vasar.html
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/4116/cserkuti-kisbucsu-es-kezmuves-vasar.html
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/4116/cserkuti-kisbucsu-es-kezmuves-vasar.html
http://www.utazzitthon.hu/szent-gyorgy-napi-borverseny.html
http://www.utazzitthon.hu/szent-gyorgy-napi-borverseny.html
http://www.mohacsifesztival.hu/


 
 

 
 

8 
Vidékünk Kincsei II. 

7773 Villány, Rendezvény 

tér 

Kézműves- és termelői kirakodó vásár. Színpadi és szabadtéri 

előadások. Játszóház és kreatív kuckó, kézműves foglalkozások. 

http://villanyiborvidek.hu/hu/prog

ramok/619_videkunk-kincsei-ii 

MÁJUS 

Borzsongás 7773 Villány, Pincesor 

Kézműves és gyermek foglalkozások, lovas kocsikázás, 

állatsimogatás, kézműves csokoládé kóstolás és készítés, 

kirándulások és vezetett túrák a Villányi borvidék dűlői között, 

grillező verseny, borásztalálkozó és természetesen nagyszerű villányi 

borok, gasztronómiai különlegességek várják vendégeinket! 

http://www.borzsongas.hu/ 

Régiók Koccintása 

Borfesztivál Pécsen 
7621 Pécs, Széchenyi tér 

A rendezvény az ország különböző borvidékeinek borait mutatná be 

fűszerezve az erdélyi, Szlovén és horvátországi Baranya 

pincészeteinek boraival. A cél a bor- és a hozzá szorosan kapcsolódó 

gasztro-kultúra népszerűsítése, a kulturált borfogyasztás és a 

velejáró bor-ismeret átadása az érdeklődőknek. 

https://www.facebook.com/tavaszi

borfeszt 

Pécsi Fűszerünnep és 

Hungarikumok Találkozója 

7621 Pécs Széchenyi tér, 

Jókai tér, Szent István tér 

Köztéri fűszerültetésekkel, városi grillező versenyekkel, kellemes 

hangulatú jazz estekkel ünnepeljük az új tavaszt. 

http://pecs.varosom.hu/programo

k/gasztro/Pecsi-Fuszer-Unnep.html 

Országos Vadásznap 
7682 Bükkösd, Hársfa u. 

Hrsz. 066/2 

Vadászatban elért kimagasló eredmények díjazása, gyermek és 

felnőtt vadászkürtös és szarvashívó verseny, solymász, íjász 

bemutató, vadászkutya bemutató szórakoztatja a kilátogatókat a 

Bükkösdi Öko-Parkban. 

http://www.programturizmus.hu/t

destination-bukkosdi-okopark-

program.html 

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/619_videkunk-kincsei-ii
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/619_videkunk-kincsei-ii
http://www.borzsongas.hu/
https://www.facebook.com/tavasziborfeszt
https://www.facebook.com/tavasziborfeszt
http://pecs.varosom.hu/programok/gasztro/Pecsi-Fuszer-Unnep.html
http://pecs.varosom.hu/programok/gasztro/Pecsi-Fuszer-Unnep.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-bukkosdi-okopark-program.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-bukkosdi-okopark-program.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-bukkosdi-okopark-program.html


 
 

 
 

9 Nepomuki Szent János 

Ünnepség 

A város több pontján, 

nyitórendezvény: 7700 

Mohács, Kisfaludy u. 9 

Mohácson hagyományosan májusban van a Nepomuki Szent János 

Ünnepség. Ennek keretében a védőszent tiszteletére mécseseket 

helyeznek a vízre, majd másnap a feldíszített kompról koszorút 

dobnak a Dunába az elhunytak emlékére. Egyéb programok: 

halászléfőző-verseny, majális. 

http://www.mohacs.hu/hu/info/pr

ogramok/nagyrendezvenyek/nepo

muki-szent-janos-unnepseg.html 

Palkonyai Pünkösdi Nyitott 

Pincék 
7771 Palkonya, Pincesor 

A falu apraja és nagyja színes kulturális programokkal készül, helyi 

termékekkel, kiállításokkal, gyerekjátszóval és lovas programokkal 

várja szeretett közönségét. 

http://www.palkonya.hu/node/46

1 

Stifolder Fesztivál 7724 Feked, Főtér 

A Stifolder Fesztiválon az ősi tradíciók szerint elkészült kolbászokat 

kóstolhatják meg az ideérkező vendégek és a zsűri valamint a 

látogatók segítségével választják majd ki a legjobb kolbászt. 

Különböző népdal koncertek, főzőverseny, tombola is várja a 

látogatókat a fesztiválon. 

http://www.feked.hu/index.php?p

age=4&cont=4_1 

Kakas paprikás főző 

verseny 

7695 Mecseknádasd - 

Gesztenyés - kézilabda 

pálya mellett 

Igazi családi program, egész napos elfoglaltság a rotyogó bográcsok 

szemlézése, majd kóstolója. Az igazi „nádasdi” ízek keresgélése 

közben kanalazva a „se nem sűrű, se nem híg” kakaspaprikást, 

felélednek a helyi nemzetiségi hagyományok. A tradicionális zene és 

tánc mellett illik figyelni a helyi borokra is, mert ne feledjük, a Pécsi 

borvidéken járunk! 

http://www.programturizmus.hu/t

destination-kakas-paprikas-fozo-

verseny-gasztronomia-csalad-

kostolo-nap-hagyomany-fesztival-

mecseknadasd.html 

http://www.mohacs.hu/hu/info/programok/nagyrendezvenyek/nepomuki-szent-janos-unnepseg.html
http://www.mohacs.hu/hu/info/programok/nagyrendezvenyek/nepomuki-szent-janos-unnepseg.html
http://www.mohacs.hu/hu/info/programok/nagyrendezvenyek/nepomuki-szent-janos-unnepseg.html
http://www.palkonya.hu/node/461
http://www.palkonya.hu/node/461
http://www.feked.hu/index.php?page=4&cont=4_1
http://www.feked.hu/index.php?page=4&cont=4_1
http://www.programturizmus.hu/tdestination-kakas-paprikas-fozo-verseny-gasztronomia-csalad-kostolo-nap-hagyomany-fesztival-mecseknadasd.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-kakas-paprikas-fozo-verseny-gasztronomia-csalad-kostolo-nap-hagyomany-fesztival-mecseknadasd.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-kakas-paprikas-fozo-verseny-gasztronomia-csalad-kostolo-nap-hagyomany-fesztival-mecseknadasd.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-kakas-paprikas-fozo-verseny-gasztronomia-csalad-kostolo-nap-hagyomany-fesztival-mecseknadasd.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-kakas-paprikas-fozo-verseny-gasztronomia-csalad-kostolo-nap-hagyomany-fesztival-mecseknadasd.html


 
 

 
 

10 Csokoládékészítés a 

Villányi Rendezvénytéren 

7773 Villány, 

Rendezvénytér 

Fogadóépülete 

Csokoládé-készítő foglalkozásokon megismerjük a csokoládé 

történetét, különböző típusait, főbb tulajdonságait, felhasználási 

lehetőségeit, és a csokoládé-készítés alapjait. Csokoládék kóstolása 

mellett, fűszerekkel, díszítő alapanyagokkal is megismerkedünk… 

http://villanyiborvidek.hu/hu/prog

ramok/620_csokolade-keszites-a-

villanyi-rendezvenyteren 

Harkányi Boszorkányságok 

2013 

7815 Harkány, Zsigmondy 

Sétány 

Fesztivál a bor és gasztronómia, az egészséges életmód, a helyi 

hagyományok nevében kicsiknek és nagyoknak 
http://harkanyihirek.hu/?p=12745 

Vylyan Partedli IV.-Bor és 

csokoládé 

7800 Kisharsány,  

Feketehegy (Vylyan 

Terasz) 

A PARTEDLI fedőnevű rendezvénysorozat célja, hogy a borok mellé 

párosítva a vidék gasztronómiáját, a helyi ízeket mutassa be a 

teraszon, egy-egy meghívott vendégséf, csokimanufaktúra, 

sajtkészítő személyében. A Vylyan-borokhoz készített kézműves 

KakasBonbonok a programsorozat aktuális főszereplője. 

http://www.vylyan.hu/esemeny/3

96 

BorShow 
7773 Villány, 

Rendezvénytér 

Májusfa állítás után olyan ételek közös főzése borral, melyeknek 

másokkal is megosztható története van. 

http://villanyiborvidek.hu/hu/prog

ramok/618_majusi-borshow-

villanyban 

JÚNIUS 

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/620_csokolade-keszites-a-villanyi-rendezvenyteren
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/620_csokolade-keszites-a-villanyi-rendezvenyteren
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/620_csokolade-keszites-a-villanyi-rendezvenyteren
http://harkanyihirek.hu/?p=12745
http://www.vylyan.hu/esemeny/396
http://www.vylyan.hu/esemeny/396
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/618_majusi-borshow-villanyban
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/618_majusi-borshow-villanyban
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/618_majusi-borshow-villanyban
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Sétatér Fesztivál 

7627 Pécs - Sétatér, 

Barbakán várárok 

A hagyományok szerinti gasztronómiai élményeket biztosító bor utca 

mellett igényes szórakozási lehetőség koncertekkel, bemutatókkal, 

gyermekprogramokkal. 

http://pecs.varosom.hu/programo

k/fesztivalok/Setater-Fesztival-

3.html 

Ginko Gasztro Korzó 
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos 

utca 37. 

Borászatok, vendéglátók várják a POSzT vendégeit a Zsolnay 

Kulturális Negyed Ginkgo terén. Kultúra és kulináris élvezetek egy 

helyen. Bor, sör, pálinka, kolbász, sült hús, nem csak negyedelve. 

http://www.bama.hu/baranya/kult

ura/ginkgo-gasztro-korzo-etellel-

itallal-es-szinpaddal-445053 

Gere Jazz Fesztivál 
7773 Villány, Erkel Ferenc 

u. 2/A. 

A kétnapos eseményre a jazz zene, az igényes gasztronómia és a 

kiváló borok kedvelőit várjuk. A rendezvényen a villányi 

vörösborokról természetesen Gere Attila Pincészete gondoskodik. 

http://crocus-

hotel.gere.hu/en/programok/gere-

jazz-fesztival 

Tüke Piac 7621 Pécs, Kossuth tér 

Pécs Kossuth terén a Tüke Piac a régió gazdáinak, termelőinek és 

kézműveseinek kiváló minőségű termékeit kínálja minden hónap 3. 

szombatján. 

 

https://www.facebook.com/PecsiT

ukePiac 

Üveges Hétvége 7694 Hosszúhetény 
Emléktúra az üvegesek útján, üvegfúvás, üveg-, régiség és kézműves 

vásár, kiállítás…stb. 

http://www.hosszuheteny.hu/user

files/veges_hetvege_program1.pdf 

Fishing on Orfű 7677 Orfű, Dollár u. 1. 

Idén 6. alkalommal megrendezett, 4 napos zenei rendezvény az orfűi 

Panoráma Campingben. A zenei fesztivál elengedhetetlen része a 

borudvar, ahol a Pannon borrégió neves képviselői mutatják be 

boraikat. Az komoly érdeklődéssel bíró borkedvelők fröccstúrán 

mélyíthetik el tudásukat. 

http://www.fishingonorfu.hu/2013

/foo.php 

http://pecs.varosom.hu/programok/fesztivalok/Setater-Fesztival-3.html
http://pecs.varosom.hu/programok/fesztivalok/Setater-Fesztival-3.html
http://pecs.varosom.hu/programok/fesztivalok/Setater-Fesztival-3.html
http://www.bama.hu/baranya/kultura/ginkgo-gasztro-korzo-etellel-itallal-es-szinpaddal-445053
http://www.bama.hu/baranya/kultura/ginkgo-gasztro-korzo-etellel-itallal-es-szinpaddal-445053
http://www.bama.hu/baranya/kultura/ginkgo-gasztro-korzo-etellel-itallal-es-szinpaddal-445053
http://crocus-hotel.gere.hu/en/programok/gere-jazz-fesztival
http://crocus-hotel.gere.hu/en/programok/gere-jazz-fesztival
http://crocus-hotel.gere.hu/en/programok/gere-jazz-fesztival
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
http://www.hosszuheteny.hu/userfiles/veges_hetvege_program1.pdf
http://www.hosszuheteny.hu/userfiles/veges_hetvege_program1.pdf
http://www.fishingonorfu.hu/2013/foo.php
http://www.fishingonorfu.hu/2013/foo.php


 
 

 
 

12 

Mohácsi Hal- és 

Sörfesztivál 

7770 Mohács, Ifjúsági 

Centrum udvara - 

Széchenyi tér 

Halételek minden mennyiségben! Emellett rengeteg program, 

mulatság, zene és tánc várja azokat, akik július közepén ellátogatnak 

Mohácsra, a Hal-és Sörfesztiválra. 

http://www.mohacsifesztival.hu/ 

A Pannon Borrégió TOP25 

Borfesztivál 

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos 

utca 37. (Zsolnay 

Kulturális Negyed) 

 

A hatodik alkalommal megszervezett régiós borversenyen idén 45 

pincészet 123 bora indult. A verseny legjobbjait a nagyközönség is 

letesztelheti június 15-én a pécsi Zsolnay Negyedben, ahol délután 

15 és 20 óra között lehet a borokat megkóstolni, természetesen 

számos kísérőprogrammal, helyi termék-bemutatóval, JazzImpair 

jazz-koncerttel körítve. 

A 25 legjobb bor mellett idén ott lesz a Brill Pálinkaház, a Futuraqua 

ásványvíz, a Hausbrandt kávé, a Kaba Farm sajtok, a BogádHús 

füstölt húskészítmények, a cserkúti Ökocsali mecseki értékei, a 

Zsolnay Étterem látványkonyhája, és még sokan mások. 

http://www.pecsiborozo.hu/blog/h

uszonot_bor_a_csucson 

JÚLIUS 

Gombafesztivál 
7333 Kárász, Petőfi utca 

36. 
Gombakóstolás, főzőverseny. 

http://www.karasz.hu/letoltesek/g

ombafeszt2013.pdf 

Hosszúhetényi Aratónap 
7694 Hosszúhetény, 

Kossuth Lajos u. 10. 

Hagyományos aratási bemutató, eredeti gépekkel és eszközökkel, 

cséplési bemutató, lepénysütés, kézműves vásár, kulturális műsor. 

http://www.falusiturizmus.hu/hu_

HU/programs/3815/hosszuhetenyi-

aratonap.html 

Dunai Mosás 7770 Mohács - Sokac-rév Hagyományos eszközökkel nehéz, évszázados asszonyi munka 

elevenedik meg a folyó partján: utána folklórműsor és sütés-főzés 

 

http://www.programturizmus.hu/t

destination-duna-fesztival-dunai-

http://www.mohacsifesztival.hu/
http://www.pecsiborozo.hu/blog/huszonot_bor_a_csucson
http://www.pecsiborozo.hu/blog/huszonot_bor_a_csucson
http://www.karasz.hu/letoltesek/gombafeszt2013.pdf
http://www.karasz.hu/letoltesek/gombafeszt2013.pdf
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/3815/hosszuhetenyi-aratonap.html
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/3815/hosszuhetenyi-aratonap.html
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/3815/hosszuhetenyi-aratonap.html
http://www.itthon.hu/deldunantul/deldunantul_programok/-/netaview/1191473
http://www.itthon.hu/deldunantul/deldunantul_programok/-/netaview/1191473
http://www.itthon.hu/deldunantul/deldunantul_programok/-/netaview/1191473
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teszi teljessé a napot. mosas-hagyomanyorzes-folklor-

tortenelem-gasztronomia-elmeny-

csalad-mohacs.html  

Mohácsi Fogathajtó 

Verseny 

7700 Mohács, Sport utca 

1. 

Ingyenesen látogatható fogatverseny a mohácsi sportcsarnok 

mögötti szabadidőparkban. Hagyományőrző kézműves vásár és népi 

mesterségek bemutatója,  Íjászat, állatsimogató, 

sétakocsikázás,kicsiknek légvár, körhinta. 

http://www.mohacsi-

fogathajtas.com/ 

Villányi Rosé Fesztivál 
7773 Villány, Baross 

Gábor utca 

A Villányi borvidék borászai összegyűlnek villányban és együtt mérik 

a nyár egyik legfrissebb és legüdítőbb italát, a villányi rozét a 

fesztivál két napján. Friss zenék, könnyed programok, üdítő rozék, 

játékok várják két napon át, apraját és nagyját! 

http://www.programturizmus.hu/t

destination-villanyi-rose-fesztival-

rozemaraton.html 

Arató Ünnepség 7770 Mohács - Kölkedi út 

Mohácson Aratónap várja az érdeklődőket. Kaszákkal, sarlókkal, a 

letűnt paraszti világ viseleteiban vágják le a búzát a résztvevők - az 

ilyenkor szokásos tréfálkozás, népzene, néptánc és esti aratóbál 

mellett. 

http://www.mohacsifesztival.hu/ 

Tüke Piac 7621 Pécs, Kossuth tér 

Pécs Kossuth terén a Tüke Piac a régió gazdáinak, termelőinek és 

kézműveseinek kiváló minőségű termékeit kínálja minden hónap 3. 

szombatján. 

https://www.facebook.com/PecsiT

ukePiac 

Mozsgói Kakasfesztivál 
7932 Mozsgó, Batthyány 

utca 15. 

A fesztivál ideje alatt kakasütés, a kakasfesztivál legrátermettebb 

kakasának választása, festőverseny, népek tánca, fergeteges 

tűzijáték és Tajti bál lesz terítéken. 

http://www.mozsgo.hu/mozsgoi-

kakasfesztival-helyszin-sportpalya 

http://www.mohacsi-fogathajtas.com/
http://www.mohacsi-fogathajtas.com/
http://www.programturizmus.hu/tdestination-villanyi-rose-fesztival-rozemaraton.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-villanyi-rose-fesztival-rozemaraton.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-villanyi-rose-fesztival-rozemaraton.html
http://www.mohacsifesztival.hu/
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
http://www.mozsgo.hu/mozsgoi-kakasfesztival-helyszin-sportpalya
http://www.mozsgo.hu/mozsgoi-kakasfesztival-helyszin-sportpalya
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Kékfestő Fesztivál 

7784 Nagynyárád, 

Fesztivál tér, Művelődési 

ház 

A rendezvény során a hagyományoké a főszerep. A tradicionális 

zenék és táncok programjai között jut idő a fő helyi specialitás, a 

rétes kóstolgatására is. A távoli vidékekről érkező vendégsereg a sok 

élmény közben rácsodálkozhat egy nagy hagyományú kézműves 

mesterség, a kékfestés múltjára, termékeire és szerencsére a ma is 

élő értékeire. 

http://www.programturizmus.hu/t

destination-orszagos-kekfesto-

fesztival-tortenelem-

hagyomanyorzes-folklor-csalad-

elmeny-bor-nagynyarad.html 

Ördögkatlan Fesztivál 
Nagyharsány. Kisharsány, 

Palkonya, Beremend 

Összművészeti fesztivál: Koncertek, kiállítások, népművészet, 

kézműves vásár, színház, gasztronómia és természetesen BOR! 
http://www.ordogkatlan.hu/ 

Harmadik Villányi 

RozéMaraton 

7773 Villány, 

Rendezvénytér 

A Villányi borvidék borászai gyűlnek össze a két napos fesztiválon  

és együtt mérik a nyár egyik legfrissebb és legüdítőbb italát, a 

villányi rozét. Friss zenék, könnyed programok, üdítő rozék, játékok 

várják egész hétvégén, apraját és nagyját! 

http://villanyiborvidek.hu/hu/prog

ramok/308_villanyi-rozemaraton 

Mohácsi Hal-és 

Sörfesztivál 

7770 Mohács, Mohács 

Ifjúsági Centrum udvara 

(Széchenyi tér) 

Ötödik alkalommal kerül megrendezésre a nagy sikert aratott 

Mohácsi Hal- és Sörfesztivált. A Sörfesztivál keretei közt 

megrendezésre kerül a IV. Osjecko Focikupa. A Halfesztivál keretei 

közt: halászlé, halpörkölt, egyéb halételek készítése, továbbá zene, 

tánc, mulatság 

http://www.mohacsifesztival.hu/ 

http://www.programturizmus.hu/tdestination-orszagos-kekfesto-fesztival-tortenelem-hagyomanyorzes-folklor-csalad-elmeny-bor-nagynyarad.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-orszagos-kekfesto-fesztival-tortenelem-hagyomanyorzes-folklor-csalad-elmeny-bor-nagynyarad.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-orszagos-kekfesto-fesztival-tortenelem-hagyomanyorzes-folklor-csalad-elmeny-bor-nagynyarad.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-orszagos-kekfesto-fesztival-tortenelem-hagyomanyorzes-folklor-csalad-elmeny-bor-nagynyarad.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-orszagos-kekfesto-fesztival-tortenelem-hagyomanyorzes-folklor-csalad-elmeny-bor-nagynyarad.html
http://www.ordogkatlan.hu/
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/308_villanyi-rozemaraton
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/308_villanyi-rozemaraton
http://www.mohacsifesztival.hu/
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Falunap és Pogácsa 

Fesztivál 
7731 Nagypall 

A két napos fesztivál keretein belül színes programok kíséretében 

mérettetnek meg a házi készítésű pogácsák, a második napon 

főzőversenyre is sor kerül. 

http://nagypall.ekisterseg.hu/hirek

/?hir_reszlet=2330 

AUGUSZTUS 

Sokac Babfőző Fesztivál 
7700 Mohács, Táncsics 

utca 

Gasztronómiai különlegesség a tűzálló cserépedényben, 

szabadtűzön készített speciális babétel. A sokac-negyedben közel 

200 cserépedényben fő az étel, közben horvát-sokac muzsika szól. 

Este sokac bállal zárul az esemény. 

http://www.mohacs.hu/hu/info/pr

ogramok/nagyrendezvenyek/sokac

-babfozo-fesztival.html 

Orfűi Bor- és 

Fürdőfesztivál 

7677 Orfű, Pécsi-tó 

Strand Nagyparkoló 

Az Orfűi Bor- és Fürdőfesztiválon a színpadi programok és helyi 

termék vásár mellett a boroké a főszerep. 

http://orfu.hu/2013/04/orfui-

napok-orfui-bor-es-furdofesztival/ 

Szentlőrinci Gazdanapok 
7940 Szentlőrinc, 

Szigetvári út – vásártér 

Évente rendezik meg a Dél-dunántúli régió legnagyobb és 

legrangosabb mezőgazdasági szakkiállítását és vásárát. 
http://bmvk-gazdanapok.eu/ 

Tüke Piac 7621 Pécs, Kossuth tér 

Pécs Kossuth terén a Tüke Piac a régió gazdáinak, termelőinek és 

kézműveseinek kiváló minőségű termékeit kínálja minden hónap 3. 

szombatján. 

https://www.facebook.com/PecsiT

ukePiac 

Magyarok Kenyere Ünnep 7621 Pécs, Széchenyi tér Magyarország megyéiből és néhány határon túli megyéből érkező 

búzából sütik minden évben a Magyarok Kenyerét az Államalapítás 

http://pecs.varosom.hu/programo

k/unnepek/Magyarok-Kenyere-

http://nagypall.ekisterseg.hu/hirek/?hir_reszlet=2330
http://nagypall.ekisterseg.hu/hirek/?hir_reszlet=2330
http://www.mohacs.hu/hu/info/programok/nagyrendezvenyek/sokac-babfozo-fesztival.html
http://www.mohacs.hu/hu/info/programok/nagyrendezvenyek/sokac-babfozo-fesztival.html
http://www.mohacs.hu/hu/info/programok/nagyrendezvenyek/sokac-babfozo-fesztival.html
http://orfu.hu/2013/04/orfui-napok-orfui-bor-es-furdofesztival/
http://orfu.hu/2013/04/orfui-napok-orfui-bor-es-furdofesztival/
http://bmvk-gazdanapok.eu/
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
http://pecs.varosom.hu/programok/unnepek/Magyarok-Kenyere-Unnep.html
http://pecs.varosom.hu/programok/unnepek/Magyarok-Kenyere-Unnep.html
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Ünnepére. Unnep.html 

Déli Kapu Fesztivál 
7621 Pécs, Szent István 

tér 

A fesztivál három napja alatt megfordul a hazai és nemzetközi folklór 

világ színe – java. A kultúr programok mellett számos gasztronómi 

élvezetnek is hódolhatnak az érdeklődők valamint különleges 

kézműves termékeket is vásárolhatnak. 

http://www.pecs.hu/cikk/1332/83

7778/20130809_pecs_deli_kapu_f

esztival_1.htm 

Ormánsági Dinnye 

Fesztivál 

7960 Sellye, Fürdő út 

(Strandfürdő) 

Dinnyekóstolással egybekötött kirakodó- és kézműves vásár, sport és 

zenei rendezvények, sellyeieknek ingyenes belépéssel. 

http://www.kaptaregyesulet.hu/le

hetosegek/ormansagi-

dinnyefesztival/13292/ 

Kenyérünnep 
7682 Bükkösd, Hársfa 

utca 14. (Ökopark) 
Kenyérdagasztás és kemencében sütés közösen, népi játékok. 

http://www.gyeregyalog.hu/rende

zvenynaptar/kenyerunnep-337 

 

Kakaspörkölt - főző 

Fesztivál 
7664 Berkesd Főzőverseny, és ételkóstolás 

http://www.berkesd.hu/index.php

/esemenynaptar 

Sörfesztivál 

7695 Mecseknádasd, 

Jókai utca 3-5 (Scloßberg 

Vendéglő) 

SÖRFESZTIVÁL Mecseknádasdon a Schlossberg Vendéglő udvarán 
http://mecseknadasd.ekisterseg.hu

/ 

Tóparti Halparty 
7677 Orfű, Széchenyi tér 

13. (Kemencés Udvar) 

Főszerepben a hal! Az egész napos rendezvényen lehetőség nyílik 

hideg előételek kóstolójára, majd a nap folyamán lesz halászléfőzés 

bográcsban, halsütés grillrácson, továbbá az érdeklődők 

elsajtíthatják a halfilézés technikájának fortélyait, de a bemutatkozik 

http://orfumuskatli.hu/hu/cikkek/2

013/08/08/toparti-halparty 

http://www.pecs.hu/cikk/1332/837778/20130809_pecs_deli_kapu_fesztival_1.htm
http://www.pecs.hu/cikk/1332/837778/20130809_pecs_deli_kapu_fesztival_1.htm
http://www.pecs.hu/cikk/1332/837778/20130809_pecs_deli_kapu_fesztival_1.htm
http://www.kaptaregyesulet.hu/lehetosegek/ormansagi-dinnyefesztival/13292/
http://www.kaptaregyesulet.hu/lehetosegek/ormansagi-dinnyefesztival/13292/
http://www.kaptaregyesulet.hu/lehetosegek/ormansagi-dinnyefesztival/13292/
http://www.gyeregyalog.hu/rendezvenynaptar/kenyerunnep-337
http://www.gyeregyalog.hu/rendezvenynaptar/kenyerunnep-337
http://www.berkesd.hu/index.php/esemenynaptar
http://www.berkesd.hu/index.php/esemenynaptar
http://mecseknadasd.ekisterseg.hu/
http://mecseknadasd.ekisterseg.hu/
http://orfumuskatli.hu/hu/cikkek/2013/08/08/toparti-halparty
http://orfumuskatli.hu/hu/cikkek/2013/08/08/toparti-halparty
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a mattyi Gáti Tanya is. 

SZEPTEMBER 

Szüreti Csirkepaprikás-főző 

Fesztivál 
7754 Bóly, Kántor-rét 

A környéken élők bizonyára ismerik a híresen jó szüreti 

csirkepaprikást, melyet a bólyiak hosszú lével és ún. „kanalas 

galuskával” készítenek. Igazi szüret nincs is e nélkül a paprikás 

nélkül. E hagyomány népszerűsítésére rendezik meg az egyre 

nagyobb érdeklődéssel övezett fesztivált 

http://boly.ekisterseg.hu/csirkepap

rikas/ 

Mohácsi Szüreti- és 

Borfesztivál 

7700 Mohács, Szőlőhegyi 

Rendezvénytér 

A mohács Szüreti- és Borfesztivál sok-sok zenével, tánccal, látványos 

szüreti felvonulással, vásárlással egybekötött borkóstolással, szabad 

tűzön készült ételek főzőversenyével, alkalmanként egy-egy 

sztárvendég fellépésével és még sok meglepetéssel vár! Mohács 

környéke borvidék is. Tüzes, alkoholban és savakban gazdag, 

különleges zamatú borok termőtája. A vidámság és jókedv eme 

"kellékét" pedig csak úgy ismerheti meg mindenki, ha ellátogat az 

eseményre és megkóstolja a borokat... 

http://www.mohacsifesztival.hu/ 

Tüke Piac 7621 Pécs, Kossuth tér 

Pécs Kossuth terén a Tüke Piac a régió gazdáinak, termelőinek és 

kézműveseinek kiváló minőségű termékeit kínálja minden hónap 3. 

szombatján. 

https://www.facebook.com/PecsiT

ukePiac 

http://boly.ekisterseg.hu/csirkepaprikas/
http://boly.ekisterseg.hu/csirkepaprikas/
http://www.mohacsifesztival.hu/
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac


 
 

 
 

18 Dionüszosz napja – a 

szüret és a bor ünnepe 

7346 Bikal, Szabadság 

utca 12.  Élménybirtok 

Dionüszosz a bor és mámor megtestesítője. Felvidítja a lelket, 

elfeledteti a gondokat. 

Látogass el az Élménybirtokra, hogy a görög isten napján részese 

lehess a szüret és a bor ünnepének! 

http://elmenybirtok.hu/hu/progra

mok/fesztivalok 

Szőlő- és Borfesztivál 
7700 Mohács, Szőlőhegyi 

Rendezvénytér 

Nagysikerű borbemutató és borkóstolás keretében a kistermelők 

legkiválóbb nedűiket szolgálják fel a nagyközönség számára. Az 

ízletes, illatos borok mellé bográcsételek utánozhatatlan illata társul 

minden esztendőben: komoly versenyen mérik össze gasztronómiai 

tudásukat az egyre nagyobb létszámban jelentkező szakácsok. 

Színvonalas kulturális program szórakoztatja mindemellett a 

nézőket. 

http://www.programturizmus.hu/t

destination-mohacsi-szureti-es-

borfesztival.html 

Pécsi pezsgő Borfesztivál 7621 Pécs, Széchenyi tér 
A hazai borfesztivál szervezési hagyományaival szakító kulináris 

fesztivál magyar és külföldi résztvevőkkel. 
http://www.pezsgobor.hu/ 

Utcafesztivál 7621 Pécs, Jókai tér 
Kézművesek, néptánc- és népdalcsoportok és ételkészítők adnak 

ízelítőt népi hagyományaikból, népi ételeikből. 

https://www.facebook.com/events

/1378854065684429/?ref=22 

Bor és Dal Ünnepe 7621 Pécs, Széchenyi tér 

Pécs főterén, a helyi gasztronómiával és helyi termékek előállítóival 

találkozhatnak az érdeklődők. A többnapos fesztivál ideje alatt 

könnyűzenei koncertek és megannyi finomság várja a városlakókat 

és a turistákat. 

http://winesongfestival.hu/fesztiva

l/a-kovetkezo-fesztival 

http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
http://www.programturizmus.hu/tdestination-mohacsi-szureti-es-borfesztival.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-mohacsi-szureti-es-borfesztival.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-mohacsi-szureti-es-borfesztival.html
http://www.pezsgobor.hu/
https://www.facebook.com/events/1378854065684429/?ref=22
https://www.facebook.com/events/1378854065684429/?ref=22
http://winesongfestival.hu/fesztival/a-kovetkezo-fesztival
http://winesongfestival.hu/fesztival/a-kovetkezo-fesztival


 
 

 
 

19 Szederkényi Szüreti Nap 
7751 Szederkény, Rákóczi 

Ferenc utca 12. 

Bográcsos ételek, szépségverseny, kulturális műsorok adják a 

programkínálatot 

http://www.szederkeny.hu/item.p

hp?fuseid=309&fusetext=WFZJSS4

gU3plZGVya8OpbnlpIFN6w7xyZXR

pIE5hcA== 

Európai Bordalfesztivál  7621 Pécs, Széchenyi tér 

„A borban öröm, barátság és dal van” – szól egy régi magyar 

mondás. Ebben a szellemben gyűlnek össze évente Európa jeles 

férfikórusai, zenei együttesei. A kórusok, zenészek és táncosok 

előadásában megszólaló bordalok, és a térség híres borai együtt 

igazán egyedi élményekben részesítik az érdeklődőket. 

http://winesongfestival.hu/ 

Nagyanyáink Kosztolója 

7673 Cserkút  

Mézesfészer, Petőfi u. 

9/A 

A rendezvényen kosztolható a:tárkonyos raguleves, magyaros 
gombaleves, kemencés köcsögös bab, forrófüstös csirkecomb ecetes 
krumplisalátával, bográcsban főtt káposztás lecsó, császármorzsa 
házi lekvárral,  aludttejes prósza, mindenféle finom itóka, a házi 
kenyérről és pogácsáról nem is beszélve. A koszton kívül lesz még: 
helyi kézművesek vására, játszóudvar, idegenvezetés az Árpád-kori 
templomban, Zsuzsi néni fellépése, Cserkúti Szimpatikusok 
muzsikája. 

http://www.baranyavidek.hu/hirek

_baranya?instanceId=81&order=ge

tItem&newsId=1383 

Zrínyi Napok – Város 

Fesztivál 

7900 Szigetvár, Vár utca 

19. (Szigetvári vár), Zrínyi 

tér 

A Zrínyi Emlékünnepség gondolata 1826-ban a mohácsi csata 300. 
évfordulóján, Kölcsey Ferenctől ered. A kezdeti egyházi ünnepekből 
napjainkra az egész várost és Szigetvár kistérségét megmozgató 
ünnepség sorozat fejlődött. A török időket idéző forgatagban 
számtalan hagyományőrző program idézi a múltat, a hadijátékoktól 
a gasztronómián keresztül a művészetig. Színes gasztronómiai 
programok várhatók: „Népi étkek új köntösben” íz őrzők, borkóstoló, 
Gasztro-utca,főzőbemutatók, Gasztro udvar és ételkóstolók 

http://zrinyinap.hu/ 

http://www.szederkeny.hu/item.php?fuseid=309&fusetext=WFZJSS4gU3plZGVya8OpbnlpIFN6w7xyZXRpIE5hcA==
http://www.szederkeny.hu/item.php?fuseid=309&fusetext=WFZJSS4gU3plZGVya8OpbnlpIFN6w7xyZXRpIE5hcA==
http://www.szederkeny.hu/item.php?fuseid=309&fusetext=WFZJSS4gU3plZGVya8OpbnlpIFN6w7xyZXRpIE5hcA==
http://www.szederkeny.hu/item.php?fuseid=309&fusetext=WFZJSS4gU3plZGVya8OpbnlpIFN6w7xyZXRpIE5hcA==
http://winesongfestival.hu/
http://www.baranyavidek.hu/hirek_baranya?instanceId=81&order=getItem&newsId=1383
http://www.baranyavidek.hu/hirek_baranya?instanceId=81&order=getItem&newsId=1383
http://www.baranyavidek.hu/hirek_baranya?instanceId=81&order=getItem&newsId=1383
http://zrinyinap.hu/


 
 

 
 

20 Vár Vásár  
7720 Pécsvárad, Vár u. 

45. (Vár) 

Őstermelői vásár. A  rendezvény ideje alatt a látogatók 
találkozhatnak helyi és környékbeli kézművesekkel, őstermelőkkel, 
háziasszonyokkal,profikkal, akik bemutatót és kóstolót is tartanak 
portékájukból. 

http://www.pecsvarad.info.hu/ind

ex.php?option=com_content&view

=category&layout=blog&id=50&Ite

mid=80 

Ökoparty 7661 Erzsébet, focipálya 
Az egész napos gyerekprogramokat, játékos vetélkedőket, 
környezetvédelmi játékos feladatokat közös főzés nyitja meg, majd a 
gasztronómiai élvezed fokozódik a tájjellegű ételek elfogyasztásával. 

http://erzsebet.ekisterseg.hu/ese

menyek/?esid=604 

OKTÓBER 

Falusi Vendégfogadók 

Országos Sütő-főző 

Fesztiválja 

7694 Hosszúhetény, 

Csókakő utca (Sportpálya 

melletti tér) 

Hosszúhetényben hazai és határokon túlról érkező vendégfogadók 

mérik össze tudásukat sütésben - főzésben saját kedvükre és a 

közönség örömére. 

https://www.facebook.com/events

/630100653679982/ 

Mohácsi Disznótoros és 

Pálinkafesztivál 

7770 Mohács, Széchenyi 

tér (Ifjúsági Centrum) 

A Mohácsi Ifjúsági Centrum udvarán megrendezésre kerülő 

gasztronómiai fesztiválon disznótoros, hurka, kolbász és pálinka 

várja a látogatókat. A fesztivál lehetőséget ad kolbász gyúrási és 

sütési versenyre. 

http://www.mohacsifesztival.hu/ 

Mecseknádasdi 

OktóBORfeszt 

7695 Mecseknádasd, Liszt 

Ferenc u. 75. 

Az OktóBORfeszten Mecseknádasdon bor és pálinkakóstoló, 

ételkülönlegességek, a sváb-zene kiemelkedő helyi és országos 

képviselői, sztárvendégek és zenei csemegék, kézműves bemutatók, 

különleges gyermek foglalkozások várják a kedves látogatókat! 

http://oktoborfeszt.hu/?weboldal=

ob_2011_nyito 

http://www.pecsvarad.info.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=80
http://www.pecsvarad.info.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=80
http://www.pecsvarad.info.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=80
http://www.pecsvarad.info.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=80
http://erzsebet.ekisterseg.hu/esemenyek/?esid=604
http://erzsebet.ekisterseg.hu/esemenyek/?esid=604
https://www.facebook.com/events/630100653679982/
https://www.facebook.com/events/630100653679982/
http://www.mohacsifesztival.hu/
http://oktoborfeszt.hu/?weboldal=ob_2011_nyito
http://oktoborfeszt.hu/?weboldal=ob_2011_nyito
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Villányi Vörösbor Fesztivál Villány főtér- Pincesor 

A borvidék legnagyobb találkozóját október első hétvégéjén 

rendezik. Péntektől vasárnapig zajlanak majd az események: 

pincészetek bemutatói, szüreti felvonulás, táncbemutatók, 

hagyományőrző programok és koncertek.  

http://www.villany.hu/cikk/villanyi

_vorosbor_fesztival_2013 

Tüke Piac 7600 Pécs, Kossuth tér 

Pécs Kossuth terén a Tüke Piac a régió gazdáinak, termelőinek és 

kézműveseinek kiváló minőségű termékeit kínálja minden hónap 3. 

szombatján. 

https://www.facebook.com/PecsiT

ukePiac 

 

Orfűi Tökös Napok-Helyi 

Termék és Kézműves Piac 

Orfű, Tekeresi 

Lovaspanzió 

Családi programok, kézműves vásár várja egész nap a látogatókat, 

miközben megismerkedhetnek a helyi termelők ízletes termékeivel. 

Házi készítésű sajtokat, lekvárokat, kemencés finomságokat 

kóstolhatnak és vásárolhatnak kicsik és nagyok. 

http://orfuihelyitermek.wordpress.

com/2013/09/27/helyi-termek-es-

kezmuves-vasar-az-oktoberi-orfui-

tokos-napokon/ 

Geresdlaki Gőzgombóc 

Fesztivál  

7733 Geresdlak, 

Közösségi Ház (Óvoda u. 

2.) 

Sváb specialitásnak, a gőzgombócnak hódolnak a baranyai 

Geresdlakon, ahova több száz érdeklődőt várnak sok szeretettel az 

immár hetedik gőzgombócfesztiválra. S amíg készülnek a 

gőzgombócok az igazi, vidám fesztiválhangulat a tetőfokára hág. 

http://www.gozgomboc.hu/ 

Magyar Kézműves Sörök 

Fesztiválja 

7623 Pécs, Rózsakert, 

Janus Pannonius utca 

A remek őszi gasztronómiai kalandon 13 sörfőzde mutatja be 

mintegy 42 féle sörét, amely 24 csapon keresztül ömlik a korsóinkba! 

A sörfesztivál szervezői remek koncertekkel, sörfőzéssel, családi és 

gyermekprogramokkal várják a habzó ital szerelmeseit. 

https://www.facebook.com/events

/478697395570478/ 

http://www.villany.hu/cikk/villanyi_vorosbor_fesztival_2013
http://www.villany.hu/cikk/villanyi_vorosbor_fesztival_2013
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
http://orfuihelyitermek.wordpress.com/2013/09/27/helyi-termek-es-kezmuves-vasar-az-oktoberi-orfui-tokos-napokon/
http://orfuihelyitermek.wordpress.com/2013/09/27/helyi-termek-es-kezmuves-vasar-az-oktoberi-orfui-tokos-napokon/
http://orfuihelyitermek.wordpress.com/2013/09/27/helyi-termek-es-kezmuves-vasar-az-oktoberi-orfui-tokos-napokon/
http://orfuihelyitermek.wordpress.com/2013/09/27/helyi-termek-es-kezmuves-vasar-az-oktoberi-orfui-tokos-napokon/
http://www.gozgomboc.hu/
https://www.facebook.com/events/478697395570478/
https://www.facebook.com/events/478697395570478/
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Káposzta Nap 
7682 Bükkösd, Hársfa 

utca 14. (Ökopark) 

Csalamádé készítés, kézműveskedés várja az érdeklődőket! Több 

féle káposztából készült ételt is megkóstolhat az, aki szereti! 

http://www.gyeregyalog.hu/rende

zvenynaptar/kaposzta-nap--340 

Leányvásár 
7720 Pécsvárad, 

Szentháromság tér 

A három napos rendezvény számos hagyományőrző programja 

mellett helyet kap a gasztronómia is: „Ízek tere-Borok Tára” 

kóstolókkal és vásárlási lehtőséggel  a vásár második napján várja az 

érdeklődőket 

http://pecsvarad.ekisterseg.hu/hir

ek/?hir_reszlet=2408 

Aszpik Alkotói Piac 
7621 Pécs, Várady Antal 

utca 8. (Csinos Presszó) 

Az ASzPIK Alkotói Piac egy olyan fórum, ahol a kiállítóknak, 

termelőknek lehetősége van egy kellemes helyen, házi 

gyömbérszörp és limonádé mellett, bemutatni és továbbadni 

portékáikat, miközben nem csak az érdeklődőkkel, de egymással is 

szorosabb kapcsolatot alakíthatnak ki. 

https://www.facebook.com/aszpik

pecs?fref=ts 

NOVEMBER 

Sütőtök Fesztivál 
7630 Pécs  Zsolnay Vilmos 

utca 37. 

Az idén 2 naposra bővülő programsorozat a régió hagyományait 

eleveníti fel Márton naptól Luca napig. A fesztivál tematikája tehát, 

hogy az igazi népi szokásokat, kultúrát, kézműves termékeket, 

gasztronómiát helyezi középpontba, formája pedig egy hamisítatlan, 

jó hangulatú családi fesztivál, ahol kicsik és nagyok egyaránt 

megtalálják a kedvükre való programot. 

http://sutotokfesztival.hu/ 

Böllér Nap 
7346 Bikal, Szabadság 

utca 12.  Élménybirtok 

Szívesen részt vennél egy falusi disznóvágáson? Itt a remek alkalom! 

Látogass el az Élménybirtokra, hogy részese lehess ennek a 

hagyományos eseménynek! Nézd meg hogyan lesz a disznóból 

http://elmenybirtok.hu/hu/progra

mok/fesztivalok 

http://www.gyeregyalog.hu/rendezvenynaptar/kaposzta-nap--340
http://www.gyeregyalog.hu/rendezvenynaptar/kaposzta-nap--340
http://pecsvarad.ekisterseg.hu/hirek/?hir_reszlet=2408
http://pecsvarad.ekisterseg.hu/hirek/?hir_reszlet=2408
https://www.facebook.com/aszpikpecs?fref=ts
https://www.facebook.com/aszpikpecs?fref=ts
http://sutotokfesztival.hu/
http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
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szalonna, sonka, kolbász, hurka. S ne felejtsd el megfogni a malac 

farkát! 

Márton Napi Libanap 
7346 Bikal, Szabadság 

utca 12.  Élménybirtok 

E napon György barát tolmácsolásában ismerkedj meg Szent Márton 

történetével. Tedd próbára magad és családtagjaid fabatkás 

játékainkon, gyönyörködj a fejed felett elröppenő madarakban, majd 

hallgasd meg Kegyetlen Lajos elrettentő középkori történeteit. 

Lovagunk előadásában fegyverbemutatónak lehetsz tanúja, majd a 

nap végén lovagi tornára hívunk Lovagi Küzdőterünkre. 

S ha kedved tartja állj be a liba-sorba! 

http://elmenybirtok.hu/hu/progra

mok/fesztivalok 

Tüke Piac 761 Pécs, Kossuth tér 

Pécs Kossuth terén a Tüke Piac a régió gazdáinak, termelőinek és 

kézműveseinek kiváló minőségű termékeit kínálja minden hónap 3. 

szombatján. 

https://www.facebook.com/PecsiT

ukePiac 

Márton napi Újborszentelő 

Mulatság 
Villány, Polgár Pince 

Merüljön el az új borok zamatában, illetve lenyűgöző libahúsból 

készült fogásokban, mert a közmondás szerint aki Márton napján új 

bort nem iszik, az egész évben szomjazik, sőt aki Márton napon libát 

sem eszik az egész évben éhezik. 

http://www.polgarpince.hu/tartalo

m/mutat/rendezvenyek-2013 

Aszpik Alkotói Piac 
7621 Pécs, Várady Antal 

utca 8. (Csinos Presszó) 

Az ASzPIK Alkotói Piac egy olyan fórum, ahol a kiállítóknak, 

termelőknek lehetősége van egy kellemes helyen, házi 

gyömbérszörp és limonádé mellett, bemutatni és továbbadni 

portékáikat, miközben nem csak az érdeklődőkkel, de egymással is 

szorosabb kapcsolatot alakíthatnak ki. 

https://www.facebook.com/aszpik

pecs?fref=ts 

http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/rendezvenyek-2013
http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/rendezvenyek-2013
https://www.facebook.com/aszpikpecs?fref=ts
https://www.facebook.com/aszpikpecs?fref=ts


 
 

 
 

24 Pécsi Borozó BorSzakkör: 

Merlot 

7621 Pécs, Szent István 

tér 12. (Pezsgőház 

Étterem) 

A Pezsgőház étteremben egy-egy tematikus fajtakóstolóra várjuk az 

érdeklődőket minden hónapban, hazai és külföldi borokkal, 

ismeretterjesztő-szórakoztató beszélgetős részekkel fűszerezve. 

Minden fajtához természetesen megpróbálunk illeszkedő ételt is 

alkotni, ez zárja majd a szakkört.  

http://www.pecsiborozo.hu/eseme

ny/pecsi_borozo_borszakkor_merl

ot 

Advent I. 

7346 Bikal, Szabadság 

utca 12.  Élménybirtok 

A bevásárlóközpontok csillogása helyett válasszák meghitt 

adventi vásárunkat. Kézműveseink legszebb termékeiket 

kínálják erre az alkalomra. Pillantson be a különleges 

kínálatukba Ön is! 

http://elmenybirtok.hu/hu/progra

mok/fesztivalok 

DECEMBER 

Advent II.- Ünnepi Italok 

7346 Bikal, Szabadság 

utca 12.  Élménybirtok 

A bevásárlóközpontok csillogása helyett válasszák meghitt 

adventi vásárunkat. Kézműveseink legszebb termékeiket 

kínálják erre az alkalomra. Pillantson be a különleges 

kínálatukba Ön is! 

http://elmenybirtok.hu/hu/progra

mok/fesztivalok 

Advent III.- Mi kerül az 

asztalra 

7346 Bikal, Szabadság 

utca 12.  Élménybirtok 

A bevásárlóközpontok csillogása helyett válasszák meghitt 

adventi vásárunkat. Kézműveseink legszebb termékeiket 

kínálják erre az alkalomra. Pillantson be a különleges 

kínálatukba Ön is! 

http://elmenybirtok.hu/hu/progra

mok/fesztivalok 

Advent IV. 

7346 Bikal, Szabadság 

utca 12.  Élménybirtok 

A bevásárlóközpontok csillogása helyett válasszák meghitt 

adventi vásárunkat. Kézműveseink legszebb termékeiket 

kínálják erre az alkalomra. Pillantson be a különleges 

kínálatukba Ön is! 

http://elmenybirtok.hu/hu/progra

mok/fesztivalok 

http://www.pecsiborozo.hu/esemeny/pecsi_borozo_borszakkor_merlot
http://www.pecsiborozo.hu/esemeny/pecsi_borozo_borszakkor_merlot
http://www.pecsiborozo.hu/esemeny/pecsi_borozo_borszakkor_merlot
http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
http://elmenybirtok.hu/hu/programok/fesztivalok
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Tüke Piac 7621 Pécs, Kossuth tér 

Pécs Kossuth terén a Tüke Piac a régió gazdáinak, termelőinek és 

kézműveseinek kiváló minőségű termékeit kínálja minden hónap 3. 

szombatján. 

https://www.facebook.com/PecsiT

ukePiac 

Aszpik Alkotói Piac 
7621 Pécs, Várady Antal 

utca 8. (Csinos Presszó) 

Az ASzPIK Alkotói Piac egy olyan fórum, ahol a kiállítóknak, 

termelőknek lehetősége van egy kellemes helyen, házi 

gyömbérszörp és limonádé mellett, bemutatni és továbbadni 

portékáikat, miközben nem csak az érdeklődőkkel, de egymással is 

szorosabb kapcsolatot alakíthatnak ki. 

https://www.facebook.com/aszpik

pecs?fref=ts 

Mikulásnapi Pincejárás 
7695 Mecseknádasd, 

Trieb pincesor 

Nyitott pincék látogathatóak borkóstolással egybekötve  a Trieb 

pincesorban. 

http://mecseknadasd.ekisterseg.hu

/index.php?akt_menu=4435&esid=

621 

Angyalkert Háztáji és 

Karácsonyi Kézműves 

Vásár 

7678 Kovácsszénája 

Csodálatos környezetben, hangulatos gyertyafénynél vásárolhatja 
meg szeretteinek a karácsonyi ajándékot. 
Válasszon a finomabbnál finomabb háztáji, és a szebbnél szebb 
kézműves termékek közül.Forralt bor, mézeskalács, házi lekvár, házi 
kenyér, sütemény várja kedves vendégeinket! 

 

http://www.kovacsszenaja.hu/prog

ramok/angyalkert-haztaji-es-

kezmuves-karacsonyi-vasar 

 

https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
https://www.facebook.com/PecsiTukePiac
https://www.facebook.com/aszpikpecs?fref=ts
https://www.facebook.com/aszpikpecs?fref=ts
http://mecseknadasd.ekisterseg.hu/index.php?akt_menu=4435&esid=621
http://mecseknadasd.ekisterseg.hu/index.php?akt_menu=4435&esid=621
http://mecseknadasd.ekisterseg.hu/index.php?akt_menu=4435&esid=621
http://www.kovacsszenaja.hu/programok/angyalkert-haztaji-es-kezmuves-karacsonyi-vasar
http://www.kovacsszenaja.hu/programok/angyalkert-haztaji-es-kezmuves-karacsonyi-vasar
http://www.kovacsszenaja.hu/programok/angyalkert-haztaji-es-kezmuves-karacsonyi-vasar

