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A program adatai, szakmai megvalósítás körülményei: 

A Határtalanul Iroda Kft. szervezésében idén a IV. Gólyafészek Kulturális Vándorfesztivál két településen 

Balkányban és Tiszavalkon került megrendezésre. A Nemzeti Kulturális Alap a rendezvény megvalósítását 

1.000.000 Ft-tal támogatta.  A támogatás intenzitása 20%-os volt. A rendezvény összes költsége 5.019.000 Ft 

volt. A pályázatban beadott célkitűzések mentén csökkentett időtartamban, de ugyan olyan színvonalon 

rendeztük meg fesztiválunkat, tartalmasabb programokat, koncentráltabban nyújtva a látogatóknak, így egy 

igazi Kulturális Fesztivál programsorozat alakult ki. Az időjárásra való tekintettel előrébb hoztuk a 

rendezvény időpontját októberről, szeptemberre. A helyi önkormányzatokkal szorosan együttműködve 

határoztuk meg a fesztivál idejét és programjait, mely végül  2014. szeptember 6-án Balkányban és 2014. 

szeptember 7-én Tiszavalkon volt.  

A fesztivált mindkét helyszínre 2014 májusában kezdtük el szervezni. Ekkor vették fel a településeken élő 

helyi szervezőink a kapcsolatot az önkormányzatokkal, és a civil szervezetekkel. Feladataik közé tartozott az 

alvállalkozók megkeresése, tájékoztatása, továbbá a fellépő csoportok megkeresése. A projektmenedzser 

összeállította a feladatokat, határidőket és kijelölte a felelősöket.  Az alvállalkozói ajánlatok beérkezését 

követően 2014 június végéig kiválasztottuk az alvállalkozókat, akik segítségünkre voltak a megvalósításban. 

Megkötésre kerültek a szerződések, majd a fellépő csoportok válaszait követően 2014. augusztus elejére 

elkészítettük a plakátokat, szórólapokat mindkét helyszínre. A rendezvényt megelőzően folyamatos 

kapcsolattartás valósult meg a helyszínekkel, fellépőkkel, alvállalkozókkal.  

A fesztivál napjain 2014. szeptember 6-án és 7-én reggel 7:00 órától kezdődtek az előkészületi munkálatok a 

délután kezdődő programok gördülékeny lebonyolítása érdekében. A felelősök koordinálták a helyszín 

kialakítást, építést, programszigetek elrendezését, majd később a színpadi és egyéb programokat.  

A gyerekek és felnőttek mindkét helyszínen egyaránt kipróbálhattak különböző öko játékokat, 

újrahasznosításról szóló tájékoztatókat kaptak sátorunkban, amivel hangsúlyozni akartuk a környezet 

védelmének és az újrahasznosításnak a fontosságát.  

Továbbá a résztvevők különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt, ahol megtanulhatták, hogyan 

lehet matyómintát hímezni, valamint régi népi játékokkal is játszhattak.  

A kellemes idő és a csábító programok több mint 4000 fő látogatót vonzottak a fesztiválra a két településen.  
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A program eredményessége, szakmai hatásai: 

A program alapüzenete: CSISZOLÓDJ, PALLÉROZÓDJ! Keltsd életre a helyi kultúrát! 

 

A Gólyafészek Kulturális Vándorfesztivál azzal a céllal jött létre, hogy hangsúlyozza a nemzeti identitás 

fontosságát, segítse a helyi, kistérségi kultúra és hagyományok összefogását, megőrzését, lehetőséget adjon 

azok bemutatására, népszerűsítésére, elősegítse a kultúra és hagyományőrzés tovább élését, továbbá a kultúra 

fontosságára való figyelem felhívás elsősorban a fiatalok körében. 

Ezeket a célokat a fesztivál messzemenően teljesítette negyedik alkalommal is. A megye és a kistelepülés 

területén túl, sokan az ország távoli pontjairól érkeztek, de még Budapestről is voltak látogatók, akik a 

műsorokon és a további programokon kívül érdeklődtek a települések iránt, felkeresték a helyi természeti és 

kulturális nevezetességeket is.  

A rendezvények előtt 2 hónappal a településeken megteltek a szálláslehetőségek, ami igen nagy bevétel 

növekedést generált a helyi vállalkozóknak. A szállásadókon túl az egyéb helyi és környékbeli kistermelők, 

üzletek bevételei is növekedtek a rendezvény idején. Több látogató jelezte a szállásadónak, hogy vissza kíván 

térni a jövőben is. A helyi lakosok és a messzebbről érkezett látogatói visszajelzések alapján a rendezvény 

sikeres és népszerű volt.   

A fiatalok számára kiváló lehetőséget nyújtott a Gólyafészek fesztivál arra, hogy megismerjék környezetük, 

lakóhelyük szokásait, értékeit és a jövőben kedvet kapjanak ahhoz, hogy ezeket a tevékenységeket, 

hagyományokat, természeti értékeket megóvják, tovább adják generációról-generációra. A helyi közösségeken 

túl Budapest és más nagyvárosok fiataljait is sikerült lecsábítanunk a fesztiválnak otthont adó településekre, 

hogy belekóstoljanak a vidéki életbe, találkozzanak a helyiekkel, hagyományaikkal, kultúrájukkal. Fontos 

megemlíteni, hogy a közösségi lét egyik nagyon fontos eleme a fesztiválnak. 

Az általunk megszólítani kívánt célcsoport elsősorban a helyi és kistérségi lakosok, fiatalok voltak. 

Szélesebb körben az elsődleges célcsoporton keresztül elértük a tágabb réteget, családokat, rokonokat, 

barátokat, ismerősöket, az ország minden részéről. Programjaink segítségével ráébresztettük az érdeklődőket 

arra, hogy mennyire fontos a kultúra, természeti környezetünk és annak ápolása.  

 

Részletes program:  

A fesztivál fellépői Balkány városában a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei nagykállói kistérség, Tiszavalkon a 

Borsod-Abaúj Zemplén megyei és kiemelten a mezőcsáti és mezőkövesdi kistérségek hagyományőrző 

tánccsoportjai, pávakörei, asszonykórusai, egyesületei voltak. Az általunk megszólítani kívánt célcsoport 
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elsősorban a helyi és kistérségi lakosok, fiatalok voltak. Szélesebb körben, rajtuk keresztül a családok, 

rokonok, barátok, ismerősök, az ország minden részéről.  

Program kiírás: 

Minta: 

 

 

Megvalósult kommunikáció: 

Kommunikáció szempontjából kiindulópontként több célcsoportot és a nekik szánt üzenetet határoltuk körül. 

Az általunk közvetített üzenet a kultúra és hagyományok, természeti értékek őrzésének fontosságára, életben 

tartására irányult. A kommunikációs csatornák kiválasztásában törekedtünk arra, hogy minél szélesebb kört 

tudjunk megszólítani, minél kisebb költségráfordítással.  

Különböző helyi, kistérségi lapokat, intézményeket, szervezeteket és fellépőket kértünk fel rendezvényünk 

hirdetésére, kommunikálására. A rendezvényt szórólapok, plakátok, sajtóközlemények kiküldésével 

népszerűsítettük. A szórólapokat és plakátokat a környékbeli települések, városok hirdetőtábláira helyeztük ki 

a rendezvényt megelőzően. A rendezvény népszerűsítésére szórólapokat, plakátokat nyomtattunk. A 

szóróanyagok terjesztésében a helyi és környékbeli intézmények, fellépő csoportok, és a lakosság egy része 
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vett részt.  A helyi és kistérség lakosai részére Tiszavalk térségében a Sláger hirdetőújságban hirdettük 

programunkat. Sajtóközleményt küldtünk a rendezvényről különböző újságok és televíziók részére. Az 

interneten közösségi oldalakon (facebook) weboldalon (www.hataroknelkul.hu/golyafeszek) is hirdettük 

programunkat.  

A rendezvény népszerűsítésében, a programok megvalósításában segítségünkre voltak a helyi 

önkormányzatok, egyesületek, alvállalkozók, a Tuxedo kft. 

A visszajelzések és a programok sikeressége alapján a IV. Gólyafészek Vándorfesztivál ismét elérte célját - 

kis települések nagy hagyományainak népszerűsítésével, a fiatalok bevonásával felhelyeztünk újabb két 

kistérséget a kulturális sokszínűség és a továbbélő hagyományok térképére. 

Terveink szerint hagyományőrző Vándorfesztiválunk hasonló célkitűzésekkel a jövő évben is fészket rak két 

újabb településen. 

 

A beszámoló megtalálható a www.hataroknelkul.hu/golyafeszek weboldalon.  

 

 

 Budapest, 2014.szeptember 24.       

           Halász Györk 

           Főszervező 

http://www.hataroknelkul.hu/golyafeszek
http://www.hataroknelkul.hu/golyafeszek
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Fotó dokumentáció: 

2014. szeptember 6. Balkány 
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2014. szeptember 7. Tiszavalk 
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Sajtó megjelenés, plakát 

Sajtóközlemény: 

 

e-mail forma: 
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Sajtó értesítés: 
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Újsághirdetés: 
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Plakátok A/4: 

Minta: 
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Szórólap A/5 
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Plakát megjelenés 

  

 

Weboldal: 
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Közösségi oldal: 

 


