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Projekt rövid bemutatása: 

Gávavencsellő krumpli termelő térség. A fesztiválon az ételek készítésével a régi idők, 

hagyományok emlékét idézzük fel. A nagyszüleink által készített és már feledésbe ment 

ételeket készítik el a főzőversenyen résztvevők. 

A fesztivál a 2000-es években még szeptember végén, szüreti rendezvényként került 

megrendezésre, azonban az évek múlásával, így idén is a Szent István napok – 2019. augusztus 

16-20. között - részeként valósult meg. Időpontját évről évre államalapításunk ünnepéhez 

legközelebb eső szombatra rögzítettük - idén 2019. augusztus 17.-, hogy a távolabbról érkező 

vendégeink is tervezni tudjanak a fesztivállal. A jelenlegi helyszíne a helyi általános iskola 

mögötti sportpálya (Gávavencsellő, Petőfi u. 1.). Főút mentén, a település középpontjában 

helyezkedik el ez a terület, így megközelíthetősége kiváló. A rendezvény idejére minden 

esetben profi hang, fény- és színpadtechnikát bérel az önkormányzat. Ez teszi lehetővé, hogy a 

produkciók bemutatását a résztvevő közönség a lehető legmagasabb színvonalon élvezhesse 

valamint két rendezvénysátor felállítására is sor kerül, mely egyrészt az időjárás 

viszontagságaitól véd, másrészt pedig a helyben kóstolójegyért vásárolt gasztronómiai 

különlegességek elfogyasztására van berendezve. 

A rendezvény célcsoportja elsősorban a település lakossága, korosztályi megkötöttség nélkül, 

illetve a regionális, országos és határon túli kapcsolatokból szerzett ismeretségek köre. 

Vidámpark, ugrálóvár, dodzsem, céllövölde várta a látogatókat. Mindenféle finomságok, 

édességek, lángos, kürtőskalács, frissítő italok fogyasztására is volt lehetőség. 

A pálya szélén az elengedhetetlen íjászbemutatóra is sor került és az ügyesek ki is próbálhatták 

ezt az ősi sportot. A Krumplifesztivál része ez, emlékezve a Kenéz és Vencel vitéz között 

lezajlott Árpádkori párbajra. A gyermekek és fiatalok örömére és szórakozására délután egy 

fergeteges Habparty is megtartásra került az Ibrányi Tűzoltók rendezésében. Az egész napos 

program része volt a kisiskolában szervezett véradás és a Magyar Afrika Társaság egészségügyi 

szűrése is, melyet önkéntes orvosokkal végzett az egészséges életmód jegyében. Este fél hétkor 

kezdődött a tombolasorsolás, a nyeremények száma meghaladta a százat. Sok értékes 

nyeremény talált gazdára. 



 



 


