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Elmélet keretek 
A szellemi kulturális örökség alapvetően szóban, tudásban,
képességekben, szokásokban létező, és az élő
közösségekhez kapcsolható kulturális gyakorlat.

A magyarországi kulturális örökség célja ezen közösségi
gyakorlatok megőrzése, az önálló kulturális arculattal
rendelkező közösségek identitásának megerősítése, ezáltal
a kulturális sokszínűség kölcsönös elismerése, valamint a
nem tárgyiasult és gyakran kihalással fenyegetett kifejezési
formák jelentőségének tudatosítása, az ilyen örökség-
elemek védelme.

A társadalmi marketing szervezetek, intézmények és azok
együttműködése marketingstratégiájának, illetve
marketingaktivitásainak tervezése, szervezése,
megvalósítása, melyek közvetlenül vagy közvetetten
társadalmi feladatok, problémák megoldására irányulnak.
Célja, hogy konstruktív megoldásokat fejlesszen ki a kívánt
magatartásváltozás érdekében, tegye világossá a
célcsoportoknak, hogy az új magatartás haszna nagyobb a
magatartásváltozás fáradságánál.

Egyik legfontosabb feladata a különböző profit és nonprofit
szervezetek között értékek, értékközösségek kialakítása.
Lényege a bizonyos (társadalmi) értékek mentén való
cselekvésben van, hiszen valamilyen cselekvés elérése
érdekében azokat az egyéneket, szervezeteket keressük,
akik azonos értékekkel bírnak, illetve, akiknek ezen értékek
mentén ismegfogalmazható az érdeke.
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális

örökségének megjelenése megyei rendezvények,

fesztiválok körében
Tiszavasvári 

• Öhönforgató Verseny és Néptánctalálkozó

A népkultúra és hagyományőrzés életben tartása érdekében.

• Tiszavasvári Mákfesztivál

Mák és hungarikum alapanyagokból készült ételek várják az

ide látogatókat. Egésznapos kulturális program járási

fellépőkkel, népi kirakodóvásár.

• Zúzoslé főzőfesztivál és pálinka piknik

A hagyományoknak megfelelően a nap folyamán különböző

kulturális programokkal várunkmindenkit.

• Panyolafeszt

Igyekszünk a helyi különlegességeket megmutatni, a megye

értékeit megőrizni, a helyben készített gasztronómiai

különlegességeket kínálni, sport, szórakozás, gyermek és

családi programokat adni.

• Hagyományőrző Farsang Panyolán

Farsangi télűző felvonulás és mulatság a Szatmárban. A

helyiek szakmai napot szerveznek, ismertetik a megyei,

illetve a környéket érintő téli népi hagyományokat neves

előadók közreműködésével.

• Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál

A 4 nagy nyíregyházi népművészeti műhely – a Nyírség

Táncegyüttes, a Szabolcs Néptáncegyüttes, az Igrice

Néptáncegyüttes és a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium

Figurás Táncegyüttese - és azok utánpótlásbázisán táncoló

fiatalok számára.

• Nyírségi Pálinka Fesztivál

Bemutatkoznak: Tarpa-i manufaktúra, Panyola-i pálinkák,

Zsindelyes pálinka, Tuzsér-i Pálinka Manufaktúra, Agárdi

pálinka,Magyar Talléros Pálinkafőzde, 1 csepp pálinka.

• Nyírségi Disznótoros Fesztivál és Nemzetközi
Böllérverseny

A versenyen a hagyományos mangalica házi feldolgozás
keretében minősítik a csapatmunkát (marketing) a
böllérmunkát, a hús előkészítését a füstölésre, a hűtést, a
húsfeldolgozást. A disznótoros készítményeknél
toroskáposzta, hurka-kolbász, fogópálinka, forralt bor
minősítésére is sor kerül.
• Szatmári farsang a Sóstói Múzeumfaluban
Akik kíváncsiak arra, hogy milyen jelmezeket – régi szóval
maskurákat – öltöttekmagukra a szatmári falvak lakói jó száz
évvel ezelőtt, azoknak február 23-án a Sóstói
Múzeumfaluban a helyük. A farsangi hagyomány szerves
része az evés-ivás.
• Gasztro Fesztivál Nyíregyháza 2020. A régi Magyarország

ízei

A Régi Magyarország Ízei gasztronómiai fesztivál

megismertet a Kárpát-medence különlegességeivel. Borscs,

pampuska, csavart fánk, kötött leves, halászlé, ragus

lapcsánka. Tirpák fesztivál

Az ínyencek kedvükre válogathatnak a számtalan finomság,

no meg a színpadi produkciók közül. Ebben az évben sem

múlhat el az ősz úgy, hogy ne elevenítenénk fel tirpák

hagyományainkat egy olyan gasztronómiai fesztivál keretén

belül, amely egyedülálló a térségben.

Kisvárda

• Kisvárdai Almafesztivál

Több helyi vállalkozó, akik a helyszínen almatermesztési

tanácsokkal, almafa-csemetékkel, magával a gyümölcsökkel

és annak többféle fajtájával, továbbá traktorokkal és

mezőgazdasági- és almafeldolgozó gépekkel készülnek a

rendezvényre.

• A Kárpát-medence folklórja - Nemzetközi Népművészeti

Fesztivál

Fellépnek: Szatmárnémeti Hagyományőrző Csoport, Mikola-i

Gyöngyösbokréta Néptánccsoport, Beregszászi Kossuth Lajos

Középiskola Néptánccsoportja, Csipkés Népzenei Együttes.

• Gasztrozenei Fesztivál Kisvárda

Összetalálkozik a gasztronómia és a zene, a két művészet

ötvözéséből születettmeg a nagyszerű esemény.

• Kisvárdai Gömböc Fesztivál Disznótoros- és Pálinkamustra

Az esemény keretei között keresik a „Rétköz Legfinomabb

Disznósajtját!”

• Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja

Az ország legjelentősebb színházi fesztiválja, melyben az

elszakított nemzetrészek társulatai találkoznak.

Tarpa

• Megyei Népzenei Fesztivál

22 csoportos és egyéni előadó ad hangot népi kultúránknak,

örökségünknek, akik tovább viszik a magyar népzene

értékeit.

• Szatmár-Beregi Szilvanapok Tarpán

A tájjellegű gyümölcspárlatok széles kínálatával találkozhat a

kilátogató vendég. A rendezvényen az idén is felvonul a

Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend.

A szilvafőzés rézüstben azaz a lekvárkészítés is a rendezvény

egyik kiemelt részét képezi. Szilvaaszalás, szilvás ételek

készítése, valamint tájjellegű tarpai szilvás ételek kóstolója.

Vásárosnamény

• Zoárd-napi sokadalom

A rendezvény ideje alatt népművészeti és kirakodó vásár lesz

a hídon. Megtaláljuk itt az ostor készítő, szíjgyártó,

kosárfonó, fazekas, fafaragó, bőrös, virágos, gyertyamártó,

csipkeverő, babakészítő, gyöngyfűző, beregi keresztszemes

hímző, pásztorrózsa és a vászonvirág készítő mesterek

művelőit.

Fesztiválok száma éves lebontásban

1. ábra Fesztiválok Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében a 

tematikájuk alapján

Műfaji jellemzők

Érdeklődési körök

Forrás: saját szerkesztés

2. ábra Részletes tematikus bontás a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében megrendezett fesztiválokra vonatkozóan

elhasznált irodalom

Forrás: saját szerkesztés
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