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NEMZETI KULTURÁLIS ALAP                    

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma  

Pályázati adatlap azonosító: A2026/N8410    

B E T É T L A P 

206107/250 altéma 

Művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezése 

 

1. FESZTIVÁL FŐBB ADATAI 

Fesztivál pontos neve: Fesztivál a Lónyay-ban 

 

A fesztivál fő profilja*: 

• összművészeti (legalább három – megközelítőleg azonosan arányban szereplő 

-  műfaj részvételével) 

• színházi,  

• báb, 

• klasszikus- és kortárs zenei 

• jazz 

• népzenei 

• világzenei 

• rock-pop zenei 

• egyéb zenei 

• népművészeti és/vagy néptánc 

• balett és/vagy táncművészeti 

• irodalmi/költészeti  

• cirkusz 

• képző-ipar-építőművészeti-fotó 

• gyerek/ifjúsági fesztivál 

• közművelődési 

• ismeretterjesztő 

• műemléki/régészeti/történelmi/múzeumi 

• gasztrokulturális 

• egyéb:…………….….. 
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni! 

Hányadik alkalommal kerül megrendezésre: 1. 

 

Megrendezésének konkrét időpontja (-tól -ig): 2022. 04.04. – 2022.04. 10. 

 

A rendezvény helyszíne(i): 

➢ Ország: Magyarorzág, Ukraina, Szlovákia 

➢ Helység(ek):Tuzsér, Beregsom, Deregnyő, Lónya 

A rendezvény naprakész, saját online felületének címe: www.tkka.hu 

 

 

2. PROGRAM BEMUTATÁSA  

a) Tömör jellemzés (koncepció, célok, hagyományok, távlatok).   

  Szóközökkel együtt legfeljebb 600 leütés terjedelemben. 

2022-ben lesz 200 éve annak, hogy a térség egykoron jeles személyisége, gr.Lónyay 

Menyhért megszületett. A sokoldalú személyisége az élet számos területén megjelent, 

nagyformátumú politikus, polihisztor, tudós, stb. A Lónyay-család számos birtokkal 

rendelkezett, nagy múltra visszatekintő történelmi család. A jeles évforduló alkalmat 

teremhet arra, hogy a család szellemi és épített örökségére hívja fel a nagyérdemű 

figyelmét, több helyszínen és számos kulturális előadás mellett kísérő programokkal. 

Tuzséron, Lónyán, valamint Kárpátalján Beregsomban és a Felvidéken Deregnyőn. 
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Színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, kiállítás, konferencia és 

könyvbemutatók várják az érdeklődőket. A fesztivál követi azt a tendenciát, melyet 

szervezetünk az utóbbi időben már megkezdett. Épített örökségi helyszínen minőségi 

kulturális programok, kísérő rendezvények, határon túli előadók, fellépők bevonásával, 

akár több helyszínen is. Ezzel is erősítve a létrehozandó Lónyay Örökség Központot 

Tuzséron a Lónyay-kastély komplexumban. A fesztivál gazdagítja a nemzeti 

műveltségünket, és hozzájárul a résztvevő települések valamint szűkebb régiónk 

kultúrájának, történelmi múltjának megismeréséhez. A gyerekműsorok 2 alkalommal 

vannak betervezve, minden alkalommal 3 előadás (óvoda, alsótagozat, felsőtagozat) a 

helyszín befogadása miatt.  

Szeretnénk bővített, átdolgozott formában kiadni Cieger András: Lónyay Menyhért c. 

könyvét, valamint Tuzsér és a Lónyayak c. kiadványt, változatlan formában. 

 

b) Az esemény utolsó (jellemzően 2020., 2021. évi) programjának értékelő 

összefoglalója (lehet az NKA-nak benyújtott beszámoló kivonata).   

   Szóközökkel együtt legfeljebb 1000 leütés terjedelemben.  

Mivel ez 1. alkalom lesz, így nem releváns. 

 

c) Az értékelő összefoglaló mellett adjon számszerű adatokat a következőkről: 

• műsorok (előadások, kiállítások, bemutatók, stb.), művészi közreműködők, 

látogatók; 

• a lebonyolításban résztvevő szervezetek, személyek (önkéntesek is); 

• a bevételek és kiadások főbb csoportjai. 

Szóközökkel együtt legfeljebb 1600 leütés terjedelemben. 

 

Nem releváns! 

 

d) Soroljon fel olyan honlap címeket, linkeket, ahol a legutolsó rendezvényről 

szóló cikkek olvashatóak: 

Nem releváns! 

 

e) Tagja-e a pályázat benyújtásakor hazai és/vagy nemzetközi szakmai 

szervezetnek? 

Igen, a szervezet neve:………………………………………..………………………………………………………… 

Nem X 

  

f) Rendelkezik-e a fesztivál érvényes regisztrációval a Magyar Fesztivál 

Regisztrációs és Minősítési Programban a www.fesztivalregisztracio.hu 

weblapon? 

Igen         

Nem X 

 

g) A rendezvény rendelkezik-e érvényes minősítéssel a Magyar Fesztivál 

Regisztrációs és Minősítési Programban? 

Igen  

Nem X 

 

3. KULTURÁLIS JELENTŐSÉG  

a) Mellékelje a fesztivál részletes programját (pályázati adatlap 7. pontjához 

feltöltendő 2. sz. melléklet)! 
 

b) Ismertesse, hogy a megvalósítandó program  

• milyen kulturális és művészeti értékek közvetítését szolgálja; 

http://www.fesztivalregisztracio.hu/
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• mennyiben szolgálja egy-egy művészeti ág/szakterület minőségi 

fejlődését, megújulását, eredményeinek megismertetését; 

• miben egyedi, különleges, innovatív; 

• mennyiben bővíti a kulturális kínálat helyszíneit, alkalmait; 

• milyen közönségnevelő szándékú, milyen új rétegeket ér el és miképpen 

szolgálja a kulturális esélykülönbségek csökkentését; 

• hogyan járul hozzá az európai és nemzetközi kulturális, művészeti 

együttműködéshez? 

 Szóközökkel együtt legfeljebb 1600 leütés terjedelemben. 

A fesztivál szorosan összefügg gr. Lónyay Menyhért születésének 200. évfordulójával. 

Szervezetünk a tuzséri Lónyay-kastély komplexumban látja a közművelődési feladatokat. 

Évek óta célkitűzései között szerepel, hogy olyan kulturális rendezvények, programok 

valósuljanak meg, melyek véleményünk szerint illenek az épített örökségi helyszínhez. 

Utóbbi években minőségi kultúrát viszünk nem csak a település, de térség életébe is, hiszen 

az előadások, programok mind kulturális, mind művészi színvonala magas. (www.tkka.hu) 

Mivel mi összművészeti, több műfajt is érintő fesztivál megvalósítását szeretnénk, mi nem 

emelnénk ki egy művészeti ágat, vagy területet sem. Tervein szerint lesz színházi előadás, 

komolyzene, néptánc, egyházi koncert Szarka Tamás (Ghymes) tolmácsolásában, zenés, 

könnyedebb előadások, gyerek műsorok, kísérőprogramoknak pedig tudományos 

konferencia, kiállítás, könyvbemutató. 

 Fontosnak tartjuk itt a 3-as határ mentén, hogy éljünk a földrajzi lehetőségeinkkel és 

szólítsunk meg itt Felső-Szabolcsban sok mindenkit, de a határon túl is. Igyekszünk 

lehetőségeinkhez mérten olyan programokat, fesztiválokat szervezni, mely sokszínű, számos 

művészeti területet ölel fel. Egyedisége abban lehet, hogy szinte minden helyszín épített 

örökségi helyszínen valósul meg, s megyei/hazai előadók mellett határon túli előadók is 

lesznek, melyek eredményeinek megismerése a kulturális területen jobb lesz. Tuzsér 

kivételével minden helyszínen alulreprezentáltak kulturális eseményekkel, így 

hozzájárulhatunk a helyi kulturális kínálat bővüléséhez, valamint támogathatjuk a határon 

túli előadókat is, munkájukat elismerendően. Attól is egyedi, hogy hogy egy jeles személy 

200. születésnapjához köthető az esemény, így következő hasonlóhoz sokat kell majd várni.   

 Mint írtam, Tuzsér kivételével a többi településen lényegesen kevesebb kulturális esemény 

valósul meg. Az ott élők, valamint az odalátogatók páratlan élményben fognak részesülni, 

ráadásul két helyen hazafias húrokat is megpengetnek majd az előadók, így közösség nevelő 

hatásuk óriási lehet. Ezeken a helyszíneken – ide értve Tuzsért is – az ott élőknek ugyanolyan 

joga van a minőségi kultúrához mint az ország egyéb részén élőknek, csak a lehetőségeik 

sokkal szerényebbek. Egy-egy ilyen jellegű fesztivál megvalósulása átmeneti katarzist is 

okozhat a kísérőprogramokkal egyetemben, de ezeket rendszeresebbé kellene tenni. Az itt 

élők az ország, valamint a térség egyik leghátrányosabb területén élnek – ide értve a 

kárpátaljai Beregsomot, valamint a Felvidéki Deregnyőt is – de van igény a minőségi 

kultúrára.   

Mivel a helyszínek és előadók között is vannak nem Magyarországiak, így ezt a fajta 

együttműködést nyugodtan lehet nemzetközi kulturális-művészeti fesztiválnak nevezni.  
 

 

b. GAZDASÁGI SZEREP 

Mutassa be a program gazdasági jelentőségét. 

Szóközökkel együtt legfeljebb 1000 leütés terjedelemben.  

A fesztivál jelentős részét az előadóművészek, fellépők tisztelet díja teszi ki. Jelentős 

részük a hazai palettáról, de van négy határon túli előadás/előadó is. A többi költség 

tétel a hazai előadók, szakmai résztvevők, könyvkiadó, markatinges és PR szakemberek 

juttatása lesz. Valamint a hang,-fény technika, csoportos étkeztetés is helyi/hazai 

szereplőkkel lesz megoldva. A négy határon túli előadón kívül hazai fellépők és 

szakemberek, szolgáltatások díjazására fogjuk fordítani a költségvetésben megjelölt 

összegeket melyek a magyar gazdaságot és családokat, vállalkozásokat fogják erősíteni.   
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 5. SZERVEZÉSI ÉS MARKETING SZEMPONTOK 

A program 

• szervezőinek referenciái; 

• infrastruktúrájának és a közönség kiszolgálásának, ellátásának minősége: 

parkolók, éttermek, WC-k, szálláshelyek, stb.; 

• hatása a környezetre, a terhelés és károk elleni védekezés, helyreállítás 

módja; 

• fő marketing-kommunikációs tevékenységek; 

• az arculat és a tájékoztató anyagok minősége; 

• együttműködése partnerekkel. 

Szóközökkel együtt legfeljebb 800 leütés terjedelemben.      

A fesztivál Tuzséron, a Lónyay-kastély komplexumban kerül megrendezésre és a 

Református templomban. Lónyán és Beregsomban a Művelődési Ház lesz a helyszín, míg 

Deregnyőn szintén a Lónyay-kastély díszterme. A kastélyban most Alapiskola működik. 

Mindegyik helyszín közművesített, WC,parkoló kialakítva. A környezetre nem gyakorol 

hatást, mindegyik előadás, programelem zárt, fedett helyszínen lesz.  

Szervezetünk már szervezet fesztiválokat: Nyári Zenei Fesztivál a Lónyay-ban és Kárpát-

Fest, minden ami kultúra elnevezéssel. Az 1. öt alkalommal, míg a második 3 alkalommal 

volt. (www.tkka.hu) Csak az anyagiak szabtak határt rendezvényeinknek. A fesztivál 

marketing és kommunikációs elemei: A3-as plakátok, szórólapok, esetleg műsorfüzet, 

reklámspotok, és 30-40 peres összefoglaló PR film. Reklám hirdetések valamint rövid 

híradások a Zemplén TV részéről. A szervezetünk honlapja és a partnerek is biztosítani 

fogják az online hozzáférést az információkhoz. 

Gondolkodunk online közvetítésekben is, ha a vírushelyzet nem javulna. Nyomdai 

minőségben fog kikerülni a tájékoztatás a fesztivál látogatókhoz, plakátok és szórólapok 

tekintetében, melyeken sikeres pályázat esetén az NKA logó szerepelni fog, mint 

támogató. 

A résztvevő települések mindegyike vállalja az együttműködést a fesztivál sikeres 

megvalósítása érdekében. A fenti PR és reklám anyagok oda is el fognak jutni. 

 

6. GAZDÁLKODÁS 

a) A gazdálkodás fő jellemzőinek összefoglalása (hatékonyság, jegybevétel, 

árbevétel, szponzoráció).  

A bevételeket az adatlap 4. pontjában is fel kell tüntetni! 

Szóközökkel együtt legfeljebb 800 leütés terjedelemben. 

A rendezvény ingyenesen lesz látogatható minden helyszínen, minden fesztivál elem 

tekintetében. A kiadványok kereskedelmi forgalomba nem fognak kerülni, mindenki 

számára térítésmentesen hozzáférhetőek lesznek.   

Az önrészt egyéb helyekről és önerőből fogjuk biztosítani.  

 

b) A program tételes és részletes költségvetése (a pályázathoz benyújtott 

költségvetés tételes, soronkénti részletezése, megnevezése, az igényelt összeg rövid, 

írásbeli indoklása). 

Az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell a pályázati 

adatlapban szereplő összeggel! 

 
KÖLTSÉG MEGNEVEZÉSE ÖSSZES 

KÖLTSÉG  
(Ft) 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 
(Ft) 

IGÉNYELT ÖSSZEG INDOKLÁSA 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZERINT IGÉNYELHETŐ 

előadóművészek fellépésének 

tiszteletdíja 

6829000  6829000 A fesztiválon szereplők 

tiszteletdíja 

együttesek fellépésének 

tiszteletdíja 

3000000 3000000 A fesztiválon szereplők 

tiszteletdíja 
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szakmai közreműködők 

tiszteletdíja (tevékenység 

szerinti tételes felsorolása 

szükséges!): 

 

 

 

 

 

900000 

 

 

 

 

 

0 

Konferencián előadók min. 8 fő, a 

kiállítás szervezésében 

résztvevők. A Lónyay-család 

múltját feltáró kutatók díjazása, 

sok helyszínen, 

(MTA,Ref,Egyház,Parlamenti 

levéltár, Megyei Levéltár, MÁV,  

stb. )díjazása számlásan és 

megbízással. A kiállítási (fizikai) 

anyagot már más, egyéb 

forrásból tervezzük, nem része 

ennek a pályázatnak. 

szerzői jogdíj 300000 300000 A Cieger-féle könyv szerzői 

jogdíja 

csoportos étkeztetés 469000 0 Fogadások, vendéglátások 

költsége,  

hangtechnikai szolgáltatás 762000 762000 A technikai háttér díjazása a 

fesztiválon 

fénytechnikai szolgáltatás 444500 444500 A technikai háttér díjazása a 

fesztiválon 

 

nyomdai előkészítés 

450000 450000 A Cieger-féle könyv nyomdai 

előkészítésének költsége 

(tördelés, borító tervezés, fotók 

elhelyzése, stb,) 

nyomdaköltség 3095500 2845500 A két könyv, nyomdai költsége, 

1000-1000 péld. (mindkettő B5) 

reklám- és 

propagandaköltség 

500000 0 Meghívók, szórólapok, A3-as 

plakátok, (minden helyszínre) stb. 

kép- és hangrögzítés, 

streamelés (fotó-, videó-, 

hangfelvétel készítése stb.) 

2000000 369000 Profi fotózás, kép és hang 

rögzítés, 30-40 perces PR film 

készítése, esetleg online 

közvetítés, ha a járvány nem 

csitulna. 

ÖSSZESEN 18750000 15000000  

 

7. NYILATKOZAT TÁRSRENDEZŐKRŐL 

1. A megpályázott programot társrendező bevonása nélkül valósítom meg  □  

2. A megpályázott programot társrendező bevonásával valósítom meg  x 

 
 A PÁLYÁZOTT PROGRAM 

MEGRENDEZÉSÉBE BEVONT 

KÖZREMŰKÖDŐ (TÁRSRENDEZŐ) 

A TÁRSRENDEZŐ ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ 

TEVÉKENYSÉGI KÖR(ÖK) 

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata  Helyszínbiztosítás térítésmentesen 

Református Egyházközség Tuzsér Helyszínbiztosítás térítésmentesen 

Lónya Község Önkormányzat Helyszínbiztosítás térítésmentesen 

Beregsomért Alapítvány Helyszínbiztosítás térítésmentesen 

Deregnyő Önkormányzata Helyszínbiztosítás térítésmentesen 
               

 

Tuzsér, 2021. április 27. 

                                                                                                                                                                                     

                                                                      P.H.______________________ 


