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Panyolafeszt – Fesztiválok szerepe a településmarketingben 

PanyolaFeszt - „mintha hazajönnél…” 

 

A Panyolafeszt idén jubileumi évet ünnepel. Immáron tizenötödik alkalommal szervezi meg a település 

lelkes csapata. Az eddigi évek alatt több mint ezer fellépőt és közel tízezer vendéget csalogatott a faluba 

hagyományőrző rendezvényeivel. Gazdag, sokszínű programjaival igazi turisztikai attrakció is egyben. 

Legfontosabb a minőség, nemcsak zenei produkciókban, hanem a kísérőeseményekben és 

gasztronómiában is.  

 

Minden év augusztusában van három nap, ami az ország keleti felében és csücskében élők életében csak 

Panyoláról szól. Mert Panyolát mindenki kedveli. Ez az a falu, ahol megállt az idő, ez az a hely, ahová 

szívesen járnak vissza baráti társaságok, turisták és családok. Kiváló minősített fesztiváljával, méltán 

kivívta az elismerést.  A fesztivált anno a falunapot helyettesítő programként hívta életre a település 

jelenlegi polgármestere, Muhari Zoltán vezetésével egy civilekből, lelkes fiatalokból álló csapat. 

Kezdeményezésük olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a fesztivál évről évre egyre több és egyre 

messzebbről érkező látogatókat fogadott és fogad. Fiatalok, idősek, családok, baráti társaságok tértek, 

térnek vissza, nem csupán fesztiválozni, hanem panyolai lakosoknak is. Mert ők abba a világba vágynak, 

„amit az ember álmodik magának…” Ez a falucska pedig tárt karokkal fogadja az itt letelepülni vágyókat. 

Hol is találna az ember még egy olyan helyet a nagyvilágban, ahol ennyi gyönyörű természeti kincs 

található és ahol szabadon, töltésmentén terem a nagyanyáink korát idéző szilvalekvár és a világhírű 

panyolai pálinka alapanyaga, az igazi „nemtudom szilva”. Ahol a kétkezi munka még büszkeséggel tölti 

el az embert, ahol nem szükséges biopiacokat látogatni, mert a kertbe lépve csemegézhetünk a saját 

magunk által termesztett, éltető finomságainkból.  

 

A fellépők sorában számos környékbeli néptánccsoport és népzenész kap lehetőséget, de nagy, országos 

hírű fellépőkből sincs hiány. A PanyolaFeszt alapcélkitűzései követik azokat a trendeket, amelyekben 

küldetésük is megfogalmazódik. Egyedi, hiánypótló rendezvény, miután a hagyományőrzést, 

képzőművészetet, az utánpótlás támogatását, kézművességet szolgálja. 

 

A fesztivál missziója Szatmár-Bereg és a határmenti kulturális értékek közvetítése és tanítása. Az egykor 

erős identitással rendelkező területen hiánypótló, ugyanis nincs az egész térségben olyan helyi, kulturális 

értékekre koncentráló fesztivál, amelynek a feladata a saját, helyi identitás és határmenti kulturális 
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értékek őrzése. Egyedi témát ad a régióban élő vagy a térséget témául választó alkotóknak, a helyi 

művészeknek pedig bemutatkozási lehetőséget nyújt. Kettős célja van a fesztiválnak: egyrészt a szatmár-

beregi kultúrát és hagyományokat megmutatni és vonzóvá tenni, másrészt értéket őrizni és átörökíteni. 

A közönségnevelő, ízlésformáló szándék az elsődleges. A helyi identitás erősítésével elsődleges célja, 

hogy a helyiek ismerjék és szeressék saját értékeiket, büszkén közvetítsék a hozzájuk látogatóknak. 

Szinte egyedülálló módon képviseli a fesztivál a térség hagyományait és kulturális értékeit, és mindezzel 

olyan társadalmi rétegeket is elér, amelyek megközelítése hagyományos eszközökkel szinte lehetetlen. 

Fontos szempont, hogy a nagy társadalmi különbségek áthidalásával, a kultúra közvetítő szerepével 

közelíti egymáshoz a városi látogatókat és a vidéki vendéglátókat. 

 

Az igényes programok mellett a vendéglátás és gasztronómiai kínálata is sokszínű és különleges. A 

hagyományos szatmári ételeket kizárólag a helyi lakosok készítik és kínálják a látogatóknak.  

 

A gyermekfoglalkozásokon a népi játszóudvar, illetve a Szatmárnémetiből érkező kézművesek vesznek 

részt és tanítják az ősi mesterségeinkre a gyermekeket. A megszokott igényes kulturális programok 

mellett minden évben valamilyen újdonsággal készülnek a szervezők. Új elemként jelent meg például 

2016-ban, hogy a falu közössége és az ide látogató vendégek közösen fürdőzhettek a Tisza-parton. Volt 

aki traktorral, kerékpárral, jutott a partra és együtt strandolt ki tutajon, ki a parton és ki a Tisza sekélyebb 

részein. A talpalávalót minden alkalommal ismert zenekar húzta. Majd 2017-ben ismét bővült a fesztivál 

kínálata, a Helyi Értékeit mutathatta be nemcsak a falu, hanem a megyéből meghívott 10 település is. A 

kísérő programok között pedig a sport szerelmeseinek is kínáltak lehetőségeket. A Középkori 

Templomok Útját ismerhették meg a kerékpárosok. Az elmúlt években szintén újdonság volt, hogy 0. 

nappal bővült a program, az ide látogatók már csütörtökön benépesítették a települést.  

 

Az elmúlt három esztendőben pedig a marketing és PR- és kommunikációjára is nagyobb hangsúlyt 

fektettünk. A megyében és a megyén kívül is jobban kommunikáltuk a fesztiválunkat. Olyan eszközöket 

használtunk, amellyel nemcsak a fesztivált, de a település értékeit is jobban meg tudtuk mutatni a 

turistának, a látogatónak és minden érdeklődőnek. Több PR- cikket, hirdetést adtunk ki a lapoknak, 

országos magazinoknak, nagyobb rádió és televíziós csatornáknak. Több ismert műsor szerkesztőségét 

hívtuk el Panyolára és az eseményeinkre, hogy ők is megtapasztalhassák azt az érzést, amelyet csak itt 

élhet át a vendég.  

Óriásplakátokat, nagyobb hirdetési felületeket is megcéloztunk, illetve egységes arculatot használtunk, 

országosan, megyei és a közösségi felületeinken is. Ezzel is a brandet, az egységes marketing elemeinket 
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erősítettük.  

A fesztiválra több kihelyezett plakát, megállítótábla, szórólap, programfüzet, applikáció, internetes 

felületeket használtunk, hogy könnyebben lehessen tájékozódni a fesztivál fontosabb programjairól, 

eseményéről. Országos sajtóreggelit szerveztünk, ahol a fesztivál, a település életét a fesztivál programját 

népszerűsítettük, kommunikáltuk és tájékoztattuk az országos médiát, a turisztikával foglalkozó 

szakembereket. Utazáskiállításon és egyéb nevesen konferencián, turisztikával foglalkozó újságíróval és 

csapatokkal találkozva népszerűsítettük településünket.  

 

 

 

www.panyolafeszt.hu 

www.facebook.com/panyolaFeszt 


