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Fesztiválturizmus

 egy dinamikusan fejlődő ágazata a turizmusnak

 az egyes városok és régiók számára is egyre nagyobb 
vonzerőt jelentenek

 turisztikai hatásait gazdasági, fizikai, környezeti, 
társadalmi és kulturális szinten is vizsgálható, azonban 

 a társadalmi-kulturális hatásokat kevesen kutatják

Kutatásunk célja 

a pozitív példák bemutatása, vagyis, hogy a fesztiválok 
milyen módon tudnak hozzájárulni a kis-és középvárosok, 

valamint a régiók fejlődéséhez.



Kutatási módszer

 40 fesztivál

 Honlapok tartalomelemzése

 7 szempont alapján
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átalakulása, 
bővülése 

Értékrendszer 
változása

Az egyéni, családi 
és egyéb társas 

kapcsolatok 
alakulása 

A kreativitás 
kifejeződése

Helyi közösségi 
szerveződések

Hagyományok 
őrzése, átalakulása



Helyi élet minősége

Szolgáltatás bővítés, helyi 
vállalkozásoknak bemutatkozási 
lehetőség

Felpezsdíti a lakosság életét, 
szórakozási és kikapcsolódási 
lehetőség

Közösségépítés

Sok helyi szálláskiadó

Jó marketing a városnak

Imázs erősítése

Desztináció újjáélesztése

Többletbevétel – fejlesztés, beruházás

Nemzeti értékek tolmácsolása

Regionális együttműködési lehetőség

Zaj, kosz, környezet rombolása => 
környezettudatosság

Túlzsúfolt tömegközlekedés – forgalmi 
dugó => városon kívüli rendezési 
helyszín

Helyszín kapacitása már nem elég -
tömeg



Helyi élet minősége –

Savaria Történelmi Karnevál

 segíti az imázs erősítést, a 

desztináció újjáélesztését, ezáltal 

a település fejlődik

 a város bevételei nőnek, melynek 

révén fejlesztéseket tud 

véghezvinni és nő az életminőség 

 a fesztivál turisztikai vonzerő is 

egyben, így a helyi vállalkozások 

számára többletbevételt generál 



Foglalkoztatási struktúra

Idegenforgalmat 
generálja

• Szállások

• Vendéglátás

Biztonságpolitika –
helyiek bevonása

Helyiek vállalkozások 
– helyi társulatok, 
táncosok, énekesek, 
kézművesek, 
borászatok

Önkéntesek

Diákmunka, 
nyugdíjasok

Állandó munkahelyek

Civil szervezetek 
bevonása

Más régió 
kézművesei, 
gasztronómiája



Foglalkoztatási struktúra

 A Bikavér Ünnepe alatt nem csak az egri 

vállalkozások, hanem a környező 

borvidékek vállalkozói is részt vesznek 

 igen nagy számban történik a helyi 

diákok és nyugdíjasok bevonása a 

rendezvény lebonyolítására, 

megszervezésére. 

 A színpadi rendezvényekre számtalan 

diák kerül be statisztának, az ételek, 

italok felszolgálására pincérnek. 



Értékrendszer változása

Bor-szüret

Hal-gasztronómia

Természet Helyi identitás

Gyerekcentrikusság

Fiatal zenészek 
felkarolása

Sportolás –
sárkányhajó

Környezettudatosság, 
ökofesztivál

Mások segítése -
véradás



Értékrendszer változása - SZIN

 megkapta a 

környezettudatos 

fesztiválokat díjazó 

nemzetközi Greener 

Festival Awards-ot



Az egyéni, családi és egyéb társas 

kapcsolatok alakulása
 a távoli rokonokat is meghívják, családi ünnepként, eseményként tartják számon -

megerősíti a családi kapcsolatokat

 összehozza embereket, kapcsolatteremtésre alkalmas, baráti körök bővítésére

 város vezetősége együtt vonul fel a lakossággal.

 az új ismeretségekből 
– hosszú távú kapcsolatok, barátságok szövőnek, és már előre feljegyzik, hogy a 

következő évi rendezvényen együtt vesznek részt

– új ismeretségek külföldiekkel is

– akár itt ismerték meg szerelmüket, és a későbbiekben családostól térnek vissza örökítve 
a gyermekekre a ezt a fajta "hagyományt"

 A városhoz való kötődést is előre mozdítja. Színes programokat biztosít minden 
korosztálynak.

 leánykérés 2015-ben

 Vannak már fórumok is, ahol találhatunk fuvart, szabad sátort, bármit, így akár 
egyedül is mehetünk, biztos hogy találunk magunk mellé társaságot

 Nem csak a város népét vonzza hanem a környező települések lakosait is



Az egyéni, családi és egyéb társas 

kapcsolatok alakulása -

Strandfesztivál
 Családiasabb hangulat, kicsi mérete 

miatt, így könnyű új ismeretségekre 

szert tenni, vagy megtalálni egymást 

a barátokkal. 

 Vannak már fórumok is, ahol 

találhatunk fuvart, szabad sátort, 

bármit, így akár egyedül is 

mehetünk, biztos hogy találunk 

magunk mellé társaságot



A kreativitás kifejeződése

• Mangalicapörkölt verseny, erősember verseny, fogathajtó verseny, RiskAréna, kolbász és sonka verseny, selfie verseny,Csajok csatája 
vetélkedő, ReRobotok versenye, 

Versenyek:

• vállalkozó kedvűek bevonásával alkotnak raklapból készült bútorokat 

• Öko divatbemutató, 

• Dizájnpart

• egy korábbi rendezvényen kijelöltek egy aluljárót, amelyet a helyi graffitisek kedvükre kifesthettek

Ötletes installációk, alkotások

• Felvonulás barokk jelmezben

• felvonuláson részt vesz egy Bacchus figura is, akit szintén a helyiek készítenek el. 

• Kézműves játszóház, Mesemondó, 

• Solymászbemutató, Történelmi tábor és bemutató,, Oldtimer kiállítás, könyvtári előadások, népművészeti termékek árusítása, He lyi
alkotóművészek kiállításai (festmény- és fafaragó kiállítás, grafikusművész tárlat, virágkiállítás)

Progamok

• Interaktív réteskészítés

• borászati kiállítások és előadások

• Hosszúlépés "tókerülő" Fröccstúra, Sörtúra

• csokoládé felhasználásának számtalan módja

• Óriás bogrács, A jó halászléhez a paprikát a szögedi boszorkány az égből, ejtőernyőn alászállva dobja a bográcsba, míg a jó halászlé 
alapjához való makói hagyma Tiszán érkezik.

Gasztronómia



A kreativitás kifejeződése –

Fishing on Orfű
 A koncertek mellett Off Programokkal is 

készülnek a fesztivál szervezői, 

– hagyománnyá vált Hosszúlépés 

Tókerülő Fröccstúra, ahol a koncertek 

mellett finom borokat kóstolhatunk meg, 

vagy 

– akár a FOO Sörtúra, ahol kézműves 

söröket kortyolhatunk, sörfőzdét 

látogathatunk, vagy finom 

bográcsételekkel teljesíthetjük be a 

gasztronómiai élményt.



Helyi közösségi szerveződések

Helyi támogatók

Város nevelési és oktatási 
intézményei

Civil szervezetek

Helyi zenekarok – könnyűzene és 
komolyzene

Táncegyesületek

Hagyományőrző egyesületek

Borászok

Önkormányzat

Helyi médiapartnerek

Véradás

Csapatversenyek

Fellépési lehetőségek

Adománygyűjtés

Beöltözős felvonulás



Helyi közösségi szerveződések –

Szekszárdi Szüreti Napok
 Felvonulnak a város nevelési és oktatási intézményei, civil 

szervezetei, egyesületei. 

 Lehetőséget kapnak helyi zenekarok a bemutatkozásra: 

Szekszárdi Magyarnótakedvelők Baráti Körének szüreti 

műsora, Szekszárdi Gitárkvartett előadása, ifjúsági 

fúvószenekar koncertje, stb. 

 A táncegyesületek tagjai közül kiválasztanak egy párt, akik egy 

évig viselhetik ezt a címet és a következő évi fesztivál arcai 

lesznek.



Hagyományok őrzése, átalakulása

Gasztrotúrák (borászat, 
medvehagyma)

Borvidékek borrendjei, 
borkóstolás

Kézművesek, 
iparművészek – kirakodó 

vásár

Gasztronómia – főzés, 
főzőverseny, 

disznóvágás, halászlé 
receptúrájának őrzése, 

szüreti felvonulás

Autentikus programok, 
folklór műsorok

Népdal együttes, kórus 
találkozó

Barokk kultúra őrzése –
barokk jelmez

Sváb népszokások

Történelmi és regionális 
kulturális kiállítások

Íjász és lovas program



Hagyományok őrzése, átalakulása -

Nagymarosi Sváb- és Szüreti fesztivál 
 Népi eszközök alkalmazása

 Sváb Zenekarok versenye Szlovákiából 

és Németországból is! 

 Sváb gasztronómia: helyieket bevonja a 

Nagymaros Étterem, együtt, 

hagyományos receptek alapján készítik 

az ételeket, süteményeket. 

 Főként a helyieket, és a környező 

falvakat vonzza a fesztivál. Verőce, 

Kismaros is sváb település, így 

népszerű ezen városok, falvak lakói 

körében. 



Kiemelt példa –
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár

 Százhalombatta mellett Ráckeve és Tököl is bekapcsolódott a 

rendezvény lebonyolításába. 

 Minden település életének fontos része a hagyományteremtés, 

a külvilág számára való megmutatkozás, az önálló arculat 

megteremtése. 

 a régió - Pest megye déli részének - legnépszerűbb és 

legnagyobb szabású nyári kulturális rendezvénye.

 A népművészet kulturális és művészeti értékeit közvetíti.

 A hagyományos kultúrát a ma emberének nyelvére fordítja le.

 Kimagaslóan közösségfejlesztő, közösségépítő hatása van

(önkéntesek, vendéglátó családok).

 Világméretekben szolgálja a kulturális esélykülönbségek

csökkenését.

 A város fiatalsága nyitottabb, érdeklődőbb a világ különböző

kultúráiból érkezőire.



Összegzés
• helyi és regionális 

vállalkozásoknak/egyesületeknek bemutatkozási 
lehetőség

Szolgáltatások

• Magánszálláshelyek és vendéglátás iránti növekvő 
kereslet

Turizmus 

• jó lehetőség a városnak és a régiónak az imázs 
növelésére, a desztináció újjáélesztésére, település 
felértékelődésére

Marketing

• bevétel, beruházás, infrastruktúra fejlesztés régiós 
szinten

Gazdaság

• a régió közösségépítését segíti elő, 
népességmegtartó erő, nyitottság, büszkeség

Társadalom

Fesztiválturizmus ~

Regionális együttműködési lehetőség



Köszönjük 

a megtisztelő figyelmet!

melinda.jaszberenyi@gmail.com

katalin.asvanyi@gmail.com

mailto:melinda.jaszberenyi@gmail.com
mailto:katalin.asvanyi@gmail.com

