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 Egerszeg Fesztivál 2016 

szakmai beszámoló 

 

1. Egyediség  

 

2008-ban történt beköltözése óta az Egerszeg Fesztivál igazi 
közösségi térré (utcává) változtatta a belvárost. A tíznapos fesztivál, 
a tömegrendezvénnyé válás ellenére nem akar minden elemében 
megfelelni mindenáron a tömegigényeknek. Az autentikus 
néptánctól, a legmodernebb zenei ízlés kiszolgálásán át, a 

komolyzene, képzőművészet, a tájépítészet, a gasztronómia, a 
filmművészet is megjelenik többek között Zalaegerszeg legnagyobb 
művészeti fesztiválján.  

 

 

2. Programszerkezet  

 

A fesztivál alatt profilhoz illő produkciókat vonultatnak fel, a hétvégi 
események kínálata színesebb, sokrétűbb. A szervezők mindvégig 
szem előtt tartották, hogy Zala megye legyen az események 
középpontjában, több, mint 1000 fő helyi művész, alkotó, 
közreműködő mutatkozik be a közel egy hónap alatt. A színpad, a 
vásár, a népművészeti workshopok göcseji ízekről, illatokról, 
motívumokról és dallamokról mesélnek. A hagyományos és a 
modern kor ötvözése jól megfér egymással, hétköznap rengeteg 
iskolás, óvodás csoport jelenik meg a rendezvényen. Nemcsak 

nézőként, hanem közreműködőként, alkotóként, civil városlakóként 
is bevonják őket a rendezvényfolyamba.  

 

 

3. Előadók, közreműködők  

 

A felkért előadók, előadások ismertek, a saját műfajukban 
elismertek. A könnyűzenei élet legismertebb hazai képviselői mellett 
színpadra lépő zalaegerszegi együttesek professzionális 
hangtechnikai körülmények között mutathatják meg magukat a 
közönségnek. Tematikus hétvégéken különböző műfajok váltották 
egymást. A rendezvény erénye, hogy a hazai fellépők mellett 
határon túli, nemzetközi előadókat is megismertet a közönséggel. 
Négy érzékszervre ható fesztivál: a látvány, az ízek, a zene és 
tapintás fontos részét képezik a programfolyamnak. A kapcsolódó 
kézműves vásáron válogatott népművészeti és iparművészeti 

termékeket kínálnak.  
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4. Kommunikáció  

 

A rendezvény kommunikációja elektronikus és nyomtatott formában 
is informatív módon, egységes arculattal jelenik meg. Az előző 
minősítés javaslatait megszívlelve a szervezők önálló honlapot 
készítettek. A honlapon a programok mellett, szállásinformációkat, 
közlekedési információkat is kaphatnak az érdeklődők. Továbblépési 
lehetőséget tartalmaz egy-egy fellépő oldalára, betekinthetünk az 
előző év videóiba és fényképgyűjteményébe. Harminckétezer  

példányban készül a műsorfüzet, mely kihajtva nagyméretű 
fesztiváltérképet is tartalmaz. A műsorfüzet valamennyi 
zalaegerszegi postaládába (26.000) közvetlenül is eljut.  Zalai Hírlap 
és Vas Népe különszáma (100 000 példány), az Etalon női magazin 
beharangozója (20 000 példány) és a közösségi oldalon (Facebook) 
folytatott előzetes kommunikáció összehangolt, szisztematikusan 
tervezett online és nyomtatott kommunikációs folyamatot tükröz.   
A helyi rádió (EgerszegRádió) kitelepül a rendezvényre. 

 

 

 

 

5. Nemzetközi jelenlét  

 

A testvérvárosok intenzív kulturális jelenléte pozitívan illeszkedik a 
programszerkezetbe. Marl (D), Kusel(D), Klagenfurt(A), Krosno (Pl), 
Szurgut (RU), Dobrics(BG), Marosvásárhely, Gyimesközéplok, 
Varazdin (HR), Lendava (SLO). Horvátországi, szlovéniai és felvidéki 

kézművesek bemutatói színesítik a népművészeti workshopot. 
Lengyel, osztrák és német rendőrök, tűzoltók is részt vesznek a 
Kéklámpás felvonuláson és Baleseti szimuláción.  

 

 

6. Nemzeti érték  

 

A fesztivál lényeges eleme, hogy minden, amit a vendég megiszik, 
megeszik magyar alapanyagokból készüljön, s valamilyen módon 
kötődjön Zala megyéhez és a göcseji hagyományokhoz. A kiállítók és 
a kézművesek helyi vagy hazai termékeket, alapanyagokat árultak. 
Olcsó Tucat-termékekkel nem találkozhat a résztvevő. Elemek: 
Göcseji Prószafesztivál, Kárpát-medencei Verbunkverseny, kézműves 
vásár, nép játszóház, Zalai Senior Néptáncegyüttesek Találkozója, 
Családi Pünkösd, Májusfa kitáncolás,  
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7. Helyi beágyazottság  

 

Zalaegerszeg beszűkülő gazdasági lehetőségei tudatában az elmúlt 
évek idegenforgalmi beruházásainak szerves kiegészítője az 
Egerszeg Fesztivál. A rendezvény lebonyolítása több mint száz 
embernek ad munkát hosszabb-rövidebb időre, továbbá önkéntes 
fiatalokat is bevonnak a szervezésbe és lebonyolításba 
A város valamennyi kulturális és művészeti intézménye részt vesz a 
programokban. Számos oktatási intézmény erre az időszakra 

szervezi művészeti rendezvényeit. 

 

 

8. Szellemi kötődés  

 
A fesztivál tudatosan kötődik Zala megyéhez a göcseji 
hagyományokhoz, kitekintést enged a muravidékre.  

 

 

9. Településfejlesztés  

 

Egy-egy helyszín felújítása, infrastruktúra bővítése a fesztivál miatt 
is vált sürgetővé, és került napirendre. Pl. Zalaegerszeg 
Városközpontjának rehabilitációja (Kvártélyház, sétáló utca), 
melynek szerves része a fesztivál központi helyszínéül szolgáló 
városközpont fenntartható fejlődésének biztosítása, történeti 
szerkezetének és építészeti örökségeinek, megőrzése, fejlesztése.  

 

 
 

A fesztivál programját nem viszik ki más településekre, de a térség 
gasztronómiai termékei, kézművesei, civil szervezetei megjelennek 
az eseményen.  

 

 

 

 

10. Életminőség-programok  

 

A fesztivál programjában nagy hangsúlyt kapnak az életminőséget 
javító, környezeti érzékenyítő programok: - a véradó sátor 
működése, - szelektív hulladékgyűjtés - életmód tanácsadás a helyi 
védőnőkkel, - Kéklámpás felvonulás, baleseti szimuláció, 
elsősegélynyújtás - Bogáncs kutyamenhely jelenléte.  
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11. Környezettudatosság  

 

A rendezvényen közreműkődik a Katasztrófaelhárítók, a rendőrség  
és a mentők különböző speciális csoportjai.   
Újrahasznosított anyagok használata a fesztiválpoharakban, az 
installációkban, bútorokban. 

 

12. Szakmai találkozók  

 
Egerszegi évszázadok – várostörténeti konferencia 

 

 

13. Szolgáltatások  

 

A fesztivál háttérszolgáltatásai átgondoltak. A fesztivál 
költségvetésének 10%-át a biztonságra fordítják. Mentő, védőnő, 

biztonsági őr, szervező, katasztrófavédő, meteorológus dolgozik 
azon, hogy a résztvevők a lehető legnagyobb biztonságban 
legyenek. Tisztaság jellemzi a fesztivált az éjszakai koncert 
"romjainak" reggelre nyoma sincs. Az étel és italfogyasztáshoz sok 
padot helyeztek ki a sátrakba és a szabadtéri placcra is.  

 

 

14. Helyszíni tájékoztatás  

 

A helyszín központi helyszínén hatalmas információs sátor várja az 
érdeklődőket, ahol térképet, fesztiválprogramot, újságot kaphatnak. 
Itt vásárolhatnak pólót és más, a fesztiválra jellemző apróságot. A 
távolabbról érkezőket molinók, plakátok, táblák irányítják.  
FestWifi a rendezvény helyszínén. Az esemény honlapja IOS és 
Android alkalmazásokkal is kompatibilis. A fesztivál három 
webkamerát üzemeltetett. 

 

 

15. Tervszerűség, megbízhatóság  

 
Nem volt csúszás, minden az előre beígért időpontban zajlott.  

 

 

16. Szakmai elismerés 

 

 

A rendezvény Kiváló Minősítésű Művészeti Fesztivál besorolást 
kapott. A Nyugat-dunántúli Régió Kiemelt Kulturális és Ökoturisztikai 
rendezvénye. 2014-től az EFFE – európai fesztiválminősítés 
birtokosa. 2015-ben elnyerte a Magyar termék Nagydíjat, amit 
2016-ban a rendezvényen részt vevő szakmai utóellenőrzés 
meghosszabbított. 

http://www.kvartelyhaz.hu/
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17. Médiamegjelenések: 

 

ZalaEgerszeG újság: 

 

2016. május 17. „Egerszeg Fesztivál”: http://www.zalamedia.hu/images/pdf/16Z17/16zeg17_1-

8.pdf 

 

2016. május 24. „Táncházak és folklórhétvége”: 

http://www.zalamedia.hu/images/pdf/16Z18/16zeg18_1-8.pdf 

 

2016. június 7. „Fúvószenekari találkozó”: http://www.zalamedia.hu/images/pdf/16Z19/16zeg19_1-

8.pdf 

 

2016. június 14.: http://www.zalamedia.hu/images/pdf/16Z20/16zeg20_1-8.pdf 

 

 

Zalai Hírlap: 

 

2016. május 9. „A város napjával indul pénteken az Egerszeg Fesztivál”: 

http://zaol.hu/zalaegerszeg/a-varos-napjaval-indul-penteken-az-egerszeg-fesztival-1767483 

 

2016. május 22. „Hagyományőrzők hétvégéje”: http://zaol.hu/zalaegerszeg/hagyomanyorzok-

hetvegeje-1769502 

 

2016. június 6. „Mindenki Egerszegre! – Hét végén csúcspontjához ér az Egerszeg Fesztivál”: 

http://zaol.hu/zalaegerszeg/mindenki-egerszegre-het-vegen-csucspontjahoz-er-az-egerszeg-

fesztival-1772370 

 

2016. június 7. „Mágikus esernyővirágzás a zalaegerszegi belvárosban”: 

http://zaol.hu/zalaegerszeg/magikus-ernyoviragzas-a-zalaegerszegi-belvarosban-1772498 

 

2016. június 10. „Megnyílt az Egerszeg Fesztivál”: http://zaol.hu/hirek/megnyilt-az-egerszeg-

fesztival-1773108 

 

2016. június 11. „Fesztiváli séta”: http://zaol.hu/hirek/fesztivali-seta-1773255 
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2016. június 11. „Sziréna, trombita és líra – szombat délelőtt az Egerszeg Fesztiválon”: 

http://zaol.hu/zalaegerszeg/szirena-trombita-es-lira-szombat-delelott-az-egerszeg-fesztivalon-

1773226 

 

2016. június 12. „Tömegeket vonzott az Egerszeg Fesztivál”: 

http://zaol.hu/zalaegerszeg/tomegeket-vonzott-az-egerszeg-fesztival-1773487 

 

2016. június 12. „Változatos koncertkínálat volt az Egerszeg Fesztiválon”: 

http://zaol.hu/zalaegerszeg/valtozatos-koncertkinalat-1773486 

 

2016. június 12. „A prósza örök – ízkavalkád az Egerszeg Fesztiválon”: 

http://zaol.hu/zalaegerszeg/a-prosza-orok-izkavalkad-az-egerszeg-fesztivalon-1773391 

 

 

Zalaegerszegi 7 Nap: 

 

2016. május 13. „Egyhónapos tavaszi programsorozat indul:” 

https://issuu.com/maraton/docs/z7n_160513 

 

2016. május 20. „Újabb szobrot lepleztek le a város főterén”; „Különleges városi séták az Egerszeg 

Fesztivál során”; „Pontház, Nefi és Belphegor – gasztrokaland a régi Zalaegerszegen”; 

„Hangversenyt adtak a legkisebb tehetségek”: https://issuu.com/maraton/docs/z7n_160520 

 

2016. június 3.: „Gyertek haza! – fények az eltűnt gyerekekért”: 

https://issuu.com/maraton/docs/z7n_160603 

 

2016. június 10.: Három napon át „csináljuk a fesztivált”!: 

https://issuu.com/maraton/docs/z7n_160610_2  

 

 

Etalon Magazin: 

 

2016. 2. szám május – június „Szelfi is készülhet a különleges sakktáblánál”: 

http://www.etalonmagazin.hu/index.php/hu/lapozhato-valtozatok/66-32-szam 
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Zalaegerszegi Televízió: 

 

2016. május 9. Híradó – „Egerszeg Fesztivál”: http://zegtv.hu/hirado-441/?video=jqtSjoTJI40 

 

2016. május 12. Egerszegi Esték: http://zegtv.hu/egerszegi-estek-94/ 

 

2016. május 13. Híradó – „Városköszöntő hangverseny”: http://zegtv.hu/hirado-

492/?video=dPaHrWZ_nU8 

                                            - „Város napja”: http://zegtv.hu/hirado-492/?video=hqQDh6eAJE8 

                                            - „Díszközgyűlés”: http://zegtv.hu/hirado-492/?video=0atfqSdzeZg 

                                            - „Múltidéző séta”: http://zegtv.hu/hirado-492/?video=XRxBQVtlGq0 

 

 

2016. május 17. Híradó – „Városnapi koncert”: http://zegtv.hu/hirado-507/?video=Vgscx8AWzmA 

                                          - „Családi Pünkösd”: http://zegtv.hu/hirado-507/?video=pm8zH8hRu_I 

 

2016. május 23. Híradó – „Ropták”: http://zegtv.hu/hirado-566/?video=_0KgCCepbyw 

                                       - „Nálatok laknak-e állatok?”: http://zegtv.hu/hirado-

566/?video=tAUxKwC3xR0 

 

2016. május 27. Híradó – „50 éve együtt”: http://zegtv.hu/hirrado/?video=7_i8zjY0mnI 

 

2016. május 30. Híradó – „Ezer Lámpás Éjszakája”: http://zegtv.hu/hirado-

635/?video=zbNlNDmwdn8 

 

2016. június 3. Híradó – „Belvárosi túra”: http://zegtv.hu/hirado-687/?video=RGwmKNpiSjM 

 

2016. június 6. Híradó – „Fesztivál-finálé”: http://zegtv.hu/hirado-703/?video=PPpLOLDP_nc 

                                      - „Vizslaparki Piknik”: http://zegtv.hu/hirado-703/?video=r_nULNDRIwc 

 

2016. június 7. Egerszegi Esték: http://zegtv.hu/egerszegi-estek-147/  

 

2016. június 10. Híradó – „Testvérvárosok Zalaegerszegen”: http://zegtv.hu/hirado-

755/?video=wolSOjPEDYQ 

                                           - „Finishben”: http://zegtv.hu/hirado-755/?video=Rom0dGIJUsM 

 

2016. június 13. Híradó: - „Fesztivál hangulat”: http://zegtv.hu/hirado-772/?video=2qxOl8a_tB8  

                                         - „Programkavalkád”: http://zegtv.hu/hirado-772/?video=FwTmCtUydcU 

http://www.kvartelyhaz.hu/
http://www.egerszegfesztival.hu/
http://www.zalaegerszeg.hu/
http://zegtv.hu/hirado-441/?video=jqtSjoTJI40
http://zegtv.hu/egerszegi-estek-94/
http://zegtv.hu/hirado-492/?video=dPaHrWZ_nU8
http://zegtv.hu/hirado-492/?video=dPaHrWZ_nU8
http://zegtv.hu/hirado-492/?video=hqQDh6eAJE8
http://zegtv.hu/hirado-492/?video=0atfqSdzeZg
http://zegtv.hu/hirado-492/?video=XRxBQVtlGq0
http://zegtv.hu/hirado-507/?video=Vgscx8AWzmA
http://zegtv.hu/hirado-507/?video=pm8zH8hRu_I
http://zegtv.hu/hirado-566/?video=_0KgCCepbyw
http://zegtv.hu/hirado-566/?video=tAUxKwC3xR0
http://zegtv.hu/hirado-566/?video=tAUxKwC3xR0
http://zegtv.hu/hirrado/?video=7_i8zjY0mnI
http://zegtv.hu/hirado-635/?video=zbNlNDmwdn8
http://zegtv.hu/hirado-635/?video=zbNlNDmwdn8
http://zegtv.hu/hirado-687/?video=RGwmKNpiSjM
http://zegtv.hu/hirado-703/?video=PPpLOLDP_nc
http://zegtv.hu/hirado-703/?video=r_nULNDRIwc
http://zegtv.hu/egerszegi-estek-147/
http://zegtv.hu/hirado-755/?video=wolSOjPEDYQ
http://zegtv.hu/hirado-755/?video=wolSOjPEDYQ
http://zegtv.hu/hirado-755/?video=Rom0dGIJUsM
http://zegtv.hu/hirado-772/?video=2qxOl8a_tB8
http://zegtv.hu/hirado-772/?video=FwTmCtUydcU


 

                                          

                                          Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 
                                              8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. 

 

 

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. 

Adószám: 14335350-2-20 

Bankszámlaszám: OTP 11749008-20183451 

www.kvartelyhaz.hu 

 www.egerszegfesztival.hu 

www.zalaegerszeg.hu 

 

 
 

 

 

MTVA - M1 csatorna: 

 

2016. május 13. Ma délután – „Zalaegerszeg 131 évvel ezelőtt kapta meg a rendezett tanácsú város 

címet”: http://zegtv.hu/zalaegerszeg-131-evvel-ezelott-kapta-meg-a-rendezett-tanacsu-varos-cimet/ 

 

2016. május 16 Ma délelőtt – „Családi pünkösd a gébárti Kézművesek Házában”: 

http://zegtv.hu/csaladi-punkosd-a-gebarti-kezmuvesek-hazaban/ 

 

2016. május 21. Ma délután – „Az egykori állatvásárok hangulatát idézték fel Zalaegerszegen”: 

http://zegtv.hu/az-egykor-allatvasarok-hangulatat-ideztek-fel-zalaegerszegen/ 

 

2016. május 22. Ma délelőtt – „Egerszeg Fesztivál – hagyományőrző hétvége Zalaegerszegen”: 

http://zegtv.hu/egerszeg-fesztival-hagyomanyorzo-hetvege-zalaegerszegen/ 

 

2016. május 29. Híradó – „Az eltűnt gyerekekre hívja fel a figyelmet az Ezer Lámpás Éjszakája”: 

http://zegtv.hu/az-eltunt-gyerekekre-hivja-fel-a-figyelmet-az-ezer-lampas-ejszakaja/ 

 

2016. június 6. Ma délelőtt – „A hétvégén zárul az Egerszeg Fesztivál”: http://zegtv.hu/a-hetvegen-

zarul-az-egerszeg-fesztival/ 

 

2016. június 10. Ma délután – „Ezen a hétvégén zárul az Egerszeg Fesztivál”: http://zegtv.hu/ezen-

a-hetvegen-zarul-az-egerszeg-fesztival/ 

 

2016. június 12. Híradó – „Több ezer lepény sült a Göcseji Prószafesztiválon”: http://zegtv.hu/tobb-

ezer-lepeny-sult-a-gocseji-proszafesztivalon/ 

 

 

Echo TV: 

 

2016. július 21. Hazahúzó: http://www.echotv.hu/video/114148/20160721_Hazahuzo 
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18. Fényképek: 
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