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Szakmai beszámoló 

Az NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma támogatásához 

2. Velemi Gesztenyenapok 

Velem, 2015. október 10-11.  

 

A Velemi Gesztenyenapok létrehozásának célja az volt, hogy a kulturális 

sokszínűséget tükröző határ menti övezetben életre hívjunk egy olyan 

nagyrendezvényt, amely hagyományt teremt és a jövőben az egész térség 

emblematikus turisztikai vonzerejévé válhat. A rendezvény a kulturális turizmus 

komplex fogalmára épül, amely összeköti a művészetek által képviselt kultúrát a 

lokális hagyományok hétköznapi értékeivel. A rendezvény alapítása óta fókuszál a 

helyi értékekre, ezek között is kiemelkedően a Kőszegi-hegység legjellegzetesebb 

növényére, a szelídgesztenyére. A Gesztenyenapok elsősorban gasztroturisztikai 

program. 

 

Az esemény főbb programelemei az alábbi sajátos elemeket foglalja magába: 

1. a velemi, kőszeg-hegyaljai gasztronómiai különlegességek, a tájtermékek 

seregszemléje; 

2. népi kulturális programok, események; 

3. gyermekjátszó és kézműves foglalkozások; 

4. kézműves kirakodóvásár, öko- és biotermékek értékesítése. 

 

A rendezvény egyik nem titkolt célja a nyári szezon meghosszabbítása. Így az 

októberi időponttal elértük, hogy a holtidőnek számító őszi hónapban ismét 

megjelentek a turisták a településen.  

 



 

 
 

A fesztivál célcsoportja: 

1. célcsoport az ún. „szelíd turizmus” iránt érdeklődő réteg. Akik nyitottak a 

természeti érdekességek felé, szívesen túráznak, érdekli őket a falusi élet és a múlt 

relikviái. Szívesen kóstolnak helyi ételeket. 

2. célcsoport a célterületen élő lakosság 

3. célcsoport a helyi spontán vendéglátók és a helyi idegenforgalmi szolgáltatók 

köre 

4. célcsoport (közvetett kedvezményezett) – a kulturális és természeti turizmusra 

fogékony, a célterület vendégforgalmában még közvetlenül részt nem vevő 

potenciális látogatók. 

 

A program első számú célközönségét, a kulturális-, vagy szelíd turizmus híveit, 

elektronikus médián keresztül (tv, rádió, web) ill. közvetlenül (idegenforgalmi 

vásárokon, Tourinform irodákon, kulturális intézményeken keresztül) érjük el. Az 

elmúlt évek során a fesztivál a Nyugat-dunántúli Régió idegenforgalmi kínálatának 

jelentős attrakciójává vált.  

2015-ben október 10-11-én zajlott a 2. Velemi Gesztenyenapok elnevezésű 

rendezvény. A rendezvény szervezését és lebonyolítását a Velemi Községi 

Önkormányzat végezte, személyi és infrastrukturális hátterével, alkalmi önkéntes 

segítők bevonásával. Az elmúlt években és jelenleg is a Magyar Turizmus Zrt. 

kiemelt régiós gasztronómiai programja az esemény. Ez nagymértékben hozzájárult 

ahhoz, hogy a program országos ismertségre tett szert és a látogatói szerkezete 

jelentősen kibővült. A Velemi Gesztenyenapok során a tájegység kulturális, 

művészeti, gasztronómiai értékei mutatkoztak be a helyi szereplők 

közreműködésével a tájegységen kívülről érkező fesztiválturisták számára, miáltal a 

program helyi gazdaságfejlesztési potenciállal bírt. A kétnapos rendezvény 

programját 12 különböző programelem alkotta. Ezek között volt zenei produkció, 

színházi előadás, bábszínházi előadás, interaktív gyerekfoglalkozás. A rendezvény 

művészeti programjainak előadói saját műfajuk hazai élvonalának jeles képviselői 

voltak. A rendezvény teljes ideje alatt működött a helyi termék vásár.  

A részletes program plakátokon és szórólapokon valamint online formában is látható 

és olvasható volt.  

Kommunikációs anyagok: 

200 db plakát 

500 db meghívó 

5 db információs tábla 

2 db reklámponyva 

sajtóhirdetések 



 

 
 

 

A helyi és mikrotérségi falusi turizmus szállásai, a panziók ezen a hétvégén teljes, 

100%-os kihasználtsággal bírtak az elmúlt években és az idei évben egyaránt. A 

fesztivál következtében megjelenő másodlagos jövedelem rendkívül fontos a 

település és a mikrotérség számára. A program látogatottsága egyben a szállások, 

vendéglátó egységek, kézművesek és helyi terméket előállítók megélhetését is 

biztosítja. A lakosság beruházásokra, szolgáltatásfejlesztésre fordítja az 

idegenforgalomból származó jövedelemtöbbletet, ami a térség általános 

felzárkózását segíti elő. 

A turisztikai vonzerő oldaláról tekintve a „Gesztenyenapok” olyan élményközpontú, 

természetközeli, regionális turisztikai attrakció, amelyben egy térség egyedi értékei 

jól áttekinthető, komplex kínálati formában jelennek meg. A hatáselemzéshez 

felhasználtuk a látogatóktól kapott személyes visszajelzéseket. 

A rendezvény szakmai eredménymutatói: 

A projekt keretei közt megvalósuló produkciók száma: 12 db 

A látogatók száma: 5500 fő 

Média megjelenések száma: 10 alk. 

 

Bevételek (nettó Ft) 

NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 1.000.000 Ft 

NGM IFA támogatás       629.000 Ft 

Jegybevétel         4.913.150 Ft 

Bérleti díj         5.126.181 Ft  

Bevételek összesen:        11.668.331 Ft 

 

A rendezvényről készült ismertető, fotódokumentáció a www.velem.hu honlapon 

olvasható. 

 

Velem, 2015. december 9.  

http://www.velem.hu/


 

 
 

 

Sajtómegjelenések: 

http://www.velem.hu/hirek/2015-10-03/velemi-gesztenyenapok1 

http://www.programturizmus.hu/ajanlat-velemi-gesztenyeunnep-velem.html 

http://infokisterseg.hu/velemi-gesztenyenapok-2015-oktober-10-11/ 

http://www.gyogyvizek.hu/programok/velemi-gesztenyenapok.html 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10637/itt_a_velemi_gesztenyenapok_2015_reszlet

es_programja_okt_10-11/ 

http://www.koszeginfo.com/programok-esemenyek/2015-10-10/velemi-

gesztenyeunnep 

http://www.koszeg.hu/hu/aktualis/hirek/velemi-gesztenyenapok-9818.html 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10679/ilyen_volt_a_velemi_gesztenyenapok_szom

bati_napja_fotoriport/ 

http://www.frisss.hu/hirek/ilyen-volt-az-idei-velemi-gesztenyezes 

 

Fotódokumentáció: 

  

http://www.programturizmus.hu/ajanlat-velemi-gesztenyeunnep-velem.html
http://infokisterseg.hu/velemi-gesztenyenapok-2015-oktober-10-11/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10637/itt_a_velemi_gesztenyenapok_2015_reszletes_programja_okt_10-11/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10637/itt_a_velemi_gesztenyenapok_2015_reszletes_programja_okt_10-11/
http://www.koszeginfo.com/programok-esemenyek/2015-10-10/velemi-gesztenyeunnep
http://www.koszeginfo.com/programok-esemenyek/2015-10-10/velemi-gesztenyeunnep
http://www.koszeg.hu/hu/aktualis/hirek/velemi-gesztenyenapok-9818.html
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10679/ilyen_volt_a_velemi_gesztenyenapok_szombati_napja_fotoriport/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10679/ilyen_volt_a_velemi_gesztenyenapok_szombati_napja_fotoriport/
http://www.frisss.hu/hirek/ilyen-volt-az-idei-velemi-gesztenyezes


 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


