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Szolnok – Tiszaliget
2010. szeptember 10-12.

A Szolnoki Gulyásfesztivál 1999-ben indult útjára.
Az első évben a Gulyásfesztiválon közel 150 bográcsról indultunk, ami az elmúlt 

években átlépte a hétszázat, a versenyzők és látogatók száma a 60-70.000-t.



Honnan indultunk:

1999: a Magyar Turizmus Zrt. meghirdeti az első tematikus évet: magyar gasztronómia   

1. Szolnoki Gulyásfesztivál: 

A rendezvény alapgondolata, hogy a hagyományápoláson túl szerezzük vissza az embereknek 
az egyik legnagyobb értéket, a baráti beszélgetések, találkozások okozta örömet.

Fesztivál jelmondata: 

Mikszáth Kálmán írta több, mint 110 évvel ezelőtt:
„Nem szabad tehát a magyar konyhát pusztulni hagyni!”

" Gulyás-hús .... egy casseroléba tedd veres hagymával együtt és tedd hozzá a húst és tulajdon 
levébe főzzed, sózd és paprikázd-meg; utoljára hintsd-be liszttel hogy a leve sűrűbb legyen, és 

tovább ne főzd."

Közönséges és legújabb Nemzeti Szakács Könyv, Kassa 1826.
(Gundel Károly magángyűjteménye)



Fesztivál tematika: 

zsűrizéssel egybekötött gulyásfőző bemutató és verseny
Bel - és külföldi csapatok részvételével

szakmai konferencia szervezése 

régiós, térségi hagyományos élelmiszer termékek bemutatása

hagyományőrző kézművesség   

hagyományőrző egész napos színpadi programok

családi programok kicsiknek és nagyoknak



Fesztivál kiadvány



Konferencia nap és kísérő rendezvények



Fesztivál főző nap – Hagyományőrző megjelenések



Látnivalók



Ki hogyan főz és tálal



Elismerések a Szolnoki Gulyásfesztiválnak és a 
szervezőknek

2003-ban elnyertük az Észak-alföldi Régió turisztikai marketing díját, az „Észak-
alföldi régió ajánlásával’ minősítést. 

2004-ben oklevéllel és emlékplakettel tüntetett ki bennünket a Szolnoki Helyőrség 
3. sz. TPSZI szervezete.

2005-ben elnyertük Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata „Szolnok Expo 
2005 vásárdíját”. 

2005-ben a Szolnoki Civil Kavalkádon kaptuk meg a „Szolnok város 930 éves”
emlékplakettet, Szolnok Megyei Jogú Város civil elismerését.

2006-ban pályázás után megkaptuk „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai 
Védjegye” plakettet

2006-ban önkormányzati ajánlásra megkaptuk az Észak-alföldi Régió RIB által 
alapított „Alföld turizmusáért” díjat



Elismerések a Szolnoki Gulyásfesztiválnak és a 
szervezőknek 2.

2008-ban: 
- elismerő oklevél a Szolnoki Civil Kavalkádon gyújtott aktív közreműködésért   

- emléklap a Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Egyesületétől a „Falu a városban” - a 
Visegrádi országok folklór együtteseinek találkozója” - rendezvényen a 

színvonalas bemutatkozásért  

2009-ben: 
- elismerő oklevél JNSZ Megye Önkormányzatától a Kreatív FoldanceNet program 
keretében rendezett „Kreatív hagyományok - születő hagyományok” nemzetközi 

pályázaton való eredményes részvételért – prezentáció kategória. 
- elismerő oklevél a Szolnoki Civil Kavalkádon gyújtott aktív közreműködésért.   
- Pályázat útján megújításra került a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai 

Védjegye” plakett használati joga. 



Nemzetközi kapcsolatok – Aktualitások Csehországból



SLOW FOOD "TISZA-MENTE" AKCIÓ CSOPORT

NAGYKÖRŰI KEZDEMÉNYEZÉSRE, A SZOLNOKI GULYÁSFESZTIVÁL 
SZERVEZŐI ÁLTAL TÁMOGATVA  

A 11. SZOLNOKI GULYÁSFESZTIVÁLON 2009.09.12-ÉN MEGALAKÍTVA 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket !

Információ: 

Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egyesület

H-5000 Szolnok, Ságvári krt. 1.  Tel / fax: +36 56 514-364

Web:  www.magyargulyas.hu

E-mail:  info@magyargulyas.hu

Kontakt:  

Csányi Sándor elnök         20 / 9881-738 
Királyházi Andor társelnök    30 / 9588-210   


