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 Egerszeg Fesztivál 2017 

szakmai beszámoló 

 

1. Egyediség  

 

2008-ban történt beköltözése óta az Egerszeg Fesztivál igazi 
közösségi térré (utcává) változtatta a belvárost. Az elmúlt években 
egyhónaposra nőtt 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.  
2017-ben együttműködési megállapodást írt alá az Egerszeg 
Fesztivált szervező Kvártélyház Kft. és a Vásárhelyi Forgatagot 
szervező Marosvásárhelyért Egyesület. 

 

 

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  

 

Zalaegerszegen 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  

 
Várostörténeti konferencia a fesztivál ideje alatt, Keramikustalálkozó 

 

 

 

 

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 
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birtokosa. 2015-ben elnyerte a Magyar termék Nagydíjat, amit 
2016-ban és 2017-ben a rendezvényen részt vevő szakmai 
utóellenőrzés meghosszabbított. 
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