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A projekt címe: „Tepsi fesztivál a Vasi Skanzenben.” 
 

A projekt regisztrációs (azonosító) száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00882 
 
 

Összefoglaló a Tepsi fesztivál és a miniTepsi fesztivál megvalósulásáról 
 
 

1. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYSZÍNE, IDŐPONTJA: 
 

 

Helyszín: Vasi Skanzen, 9700 Szombathely, Árpád utca 30. 

Időpont: 2021. július 10. (szombat), 2022. május 28. (szombat) 

 
1. ELŐZMÉNYEK: 

 
 

2021-ben elsőként, ám hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg a „Tepsi fesztivált”, 

mely első alkalommal az ősi és az egészségtudatos táplálkozásban egyre nagyobb teret hódító 

kásafélék (magfélék) népszerűsítésére és az egészségtudatos gasztronómiára épült és a nap 

folyamán főleg a magfélékből készülő ételek és italok kerültek terítékre. A témában jártas 

szakemberek és neves séfek tartottak előadásokat, látványos és interaktív bemutatókat. Az 

aktivitást igénylő játékos, kézműves foglalkoztatók mellett délutántól estébe nyúlóan 

koncertek várták a rendezvényre látogatókat. Az élményszerű ismeretszerzéssel (szakmai 

bemutatók/előadások/ételbemutatók/workshopok), kézműves foglalkozásokkal, 

szórakoztató műsorokkal a helyi közösség aktív részvételére számítottunk. A Vasi Skanzen a 

paraszti életmódot bemutató tagintézményünk, igazi családias környezet, ahol a 

fenntarthatóság a növénytermesztésben és állattartásban napi szinten jelen van. Az épített 

hely adott, a programok pedig mindig innovatív elemeket hordoznak. A fesztiválon a gyerekek 

játékos formában megismerhették a különböző magtípusokat és tulajdonságaikat a magbabák 

készítésekor, felismerő játékokból, méricskélésekből (Mívestár Hagyományőrző Egyesület.) Az 
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egészségtudatos táplálkozás jegyében és a kásafélék 

népszerűsítésére szakmai bemutatókat 

(előadásokat/ételbemutatókat/workshopokat) 

tartottak az alábbi közreműködők: Somogyi Zsuzsanna 

természetgyógyász, Németh Dániel séf (Daniel’s 

Kitchen), Király Orsolya, Takátsné Kádár Sarolta és Lénárt Gitta. Kiemelt vendégünk Bede 

Róbert sztárszakács volt, aki többféle magféle felhasználásával készült ételt kóstoltatott meg 

az érdeklődőkkel. A fesztiválon helyi civil szervezetek közreműködésére is számítottunk, így a 

főzőversenyen az Aranykorúak Egyesülete működött közre. Az elkészült ételeket Bede Róbert 

és Czenki Zsuzsanna (Savaria MHV Múzeum általános igazgatóhelyettese) zsűrizte.  

A hasznos ismeretek mellett a kisgyermekes családoknak bábelőadásokkal (Nizsai Dániel, 

Gulyás László) a Langaléta Garabonciások közreműködésével és mesékkel (Bukovics János és 

Csíki Lóránt) szolgáltunk, valamint a Mívestár Egyesület tartott egész napos kézműves 

foglalkoztatót, Kővári Réka pedig „kerekítő” foglalkozást vezetett a népi hagyományok 

jegyében. Késő délutántól zenei együttesek szórakoztatták a közönséget (Elefánt együttes, 

Herczku Ági és a Banda). Sajnálatos módon a rendezvény napján Szabó Balázs Bandája az 

énekes betegsége miatt visszamondta a fellépését, így az eredetileg tervezett programot az ő 

fellépésük kivételével maradéktalanul és sikeresen valósítottuk meg. A Szabó Balázs Bandája 

koncertre ütemezett költségvetési összeg felszabadulásával lehetőségünk nyílt arra, hogy a 

projekt 3. számú mérföldkő elérésének dátumát meghosszabbítsuk és 2022. május 30-ig 

bezárólag 1 újabb, de kisebb volumenű, de tematikájában hasonló „mini” rendezvényt 

valósíthassunk meg. 

2. A MINI TEPSI FESZTIVÁL RENDEZVÉNY EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA: 
 

A 2022. május 28-án, szombaton megrendezésre került fesztiválon kulturális programokkal 

vártuk az érdeklődőket a Skanzenbe. 

 

15 órától „A füstöskonyhától a sparheltig” címmel rendhagyó tárlatvezetésre vártuk az 

érdeklődőket a falu házaiban Nagy Endre muzeológus vezetésével. 15.30-tól és 17.45-től a 

„Népek körtáncaira vártuk a tánckedvelő közönséget a Víztorony KRESZ Park Kulturális és 

Sport Egyesület közreműködésével. 16 órától a Királyok könyve - Történetek Szent Lászlóról 
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című műsort láthatták a szombathelyi Mesebolt 

Bábszínház előadásában. 16.30-tól Ringató 

foglalkozást tartottunk Lezsákné Szekszárdi Zsuzsanna 

vezetésével. 17 órától Mozdulj rá! címmel- 

jógaoktatáson vehettek részt a program látogatói 

Király Orsolya Boróka vezetésével. 18 órától a helyi illetőségű Kellene Kis Kert koncertezett, 

majd 19 órától a Zuboly koncertjét láthatta és hallhatta a közönség. 20 órától vette kezdetét 

a „Kannával, hegedűvel” című improvizációs koncert Mészáros Szabolcs és Horváth Dudu 

Dániel duójával a tábortűz mellett. 

A rendezvény ideje alatt gasztronómiai programokkal is vártuk a fesztiválra ellátogatókat. Az 

alábbi bemutatók, workshopok között válogathattak a gasztronómiát kedvelők: 15.00-tól 

Főzőverseny az Aranykorúak Sport Egyesülete szervezésében, 16.00-tól Hogyan készül? Egy 

tradicionális magyar étel változatai Főzőtanfolyam a Víztorony KRESZ Park Kulturális és Sport 

Egyesület tagjaival, 16.30-tól Egészséges uzsonna - Király Orsolya Boróka kóstolóval 

egybekötött bemutatója, 17.30-tól Kemencés különlegességek- Soós József pékmester 

kóstolóval egybekötött bemutatója, 18.00-tól Házi kert, mint erőforrás - Hutflesz Mihály 

előadása, 18.30-tól Főzőverseny eredményhirdetése. 

A rendezvény ideje alatt kézműves bemutatókkal és foglalkozásokkal vártuk a családosokat. 

Kis tepsit készíthettek a fazekasműhelyben - Udvardi Balázs fazekasmesterrel, ezen kívül volt 

csipkeverés - A „pókolás” technikája - Höveji Csipke Egyesület Szombathelyi Tagozatával, Fa- 

és szarufaragás - Gueth Lajos népi iparművésszel, Készítsd el magad! Mire jó a bőr? – 

kézműves foglalkozás, Rafinéria a konyhában - játékos foglalkozások. 

 

3. A RENDEZVÉNY CÉLCSOPORTJAINAK BEMUTATÁSA: 

 

A rendezvény látogatóinak száma közel 1000 fő volt, mely a projektben eredetileg is 

meghatározott, valamint a 2021. július 10-i nagyrendezvényünkön is jellemző célcsoportokból 

tevődött össze a tervezettek szerint. 

A „Tepsi fesztivál” és így a „mini” Tepsi fesztivál megszólított célcsoportjai érdeklődési 

szempontok, korosztály, területi megoszlás szerint kerültek meghatározásra. Érdeklődési 

körük szerint elsődlegesen a helyi gasztronómiai hagyományok, a népi tárgykultúra, 



 

4 
 

helytörténet és a szórakoztató programok iránt 

érdeklődőket kívántuk bevonzani a Vasi Skanzenbe, 

ami a várakozásoknak megfelelően sikerült is mindkét 

alkalommal. A korosztályok szerinti meghatározásnál 

külön „kezeltük” a gyerekeket és egyúttal a 

családosokat, hiszen a rendezvény tematikájának megfelelő módszertannal készültünk 

azokkal a múzeumpedagógiai, kézműves és kerekítő foglalkozásokkal, melyeket a program 

teljes ideje alatt biztosítottak kollégáink, valamint a rendezvényen közreműködő 

szakemberek. A rendezvénnyel a gyerekeken kívül megszólítani kívántuk a felnőtt korosztályt 

is - életkori megkötés nélkül -, mivel a fesztivál minden korosztálynak élményt nyújtott és 

hasznos információkkal szolgált. Területi megoszlás szerint a rendezvény látogatóinak 

többségét Szombathelyről és a megyéből/régióból vártuk. A szakmai bemutatók, workshopok 

elsősorban a felnőtt- közép- és idős (nyugdíjas) korosztályt szólították meg, míg az esti zenei 

programok/koncertek elsősorban a fiatal korosztályt vonzották a Vasi Skanzenbe. 

4. ÖSSZEGZÉS: 

 

Összegzésül elmondható, hogy a projektnek köszönhetően mindkét rendezvényünket sikerrel zártuk és 

a megvalósult programokkal hozzájárultunk a pályázati felhívásban is szereplő célokhoz. A 

programokkal hozzájárultunk a város kulturális értékeinek vonzó, piacképes, 21. századi 

felmutatásának elősegítéséhez. Mindkét rendezvényünket elsősorban a helyi kulturális értékekre 

alapoztuk és méltán bővítettük a helyi identitást erősítő közösségi alapú események sorát. Bízunk 

benne, hogy a hagyományteremtő szándékkal létrehozott fesztivált a jövőben is folytatni tudjuk. 
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Fotók a 2021. július 10-én megrendezett Tepsi 

fesztiválról
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Fotók a 2022. május 28-án megrendezett miniTepsi fesztiválról: 
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