
 
TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKTRŐL 

 

A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen  

A projekt azonosító száma: TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001  

Kedvezményezett neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Támogatási összeg: 330.000.000 Ft  

A támogatás mértéke (%-ban): 100  

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. június  

 

A projekt előre haladásának bemutatása: A projekt Támogatási Szerződése 2018.01.18-án lépett hatályba. A projekt 
jelenleg a megvalósítás szakaszában van. 

A projekt megvalósítási szakaszában az alábbi tevékenységek valósultak meg:  

Lezárultak a közbeszerzési eljárások, így a nyomdai szolgáltatásokra vonatkozó és a rendezvényszervezésre vonatkozó 
vállalkozási szerződés aláírásra került. 

A kötelező nyilvánossági feladatok egy része teljesült. A marketing eszközök közül elkészült a szórólap, a roll-up, a 
molino, a pulpitus és a sajtóháttér, amelyek a rendezvényeken kihelyezésre kerültek/kerülnek. Kialakult a projekt 
arculata. Elkészült az online rendezvénynaptár, a projekthez kapcsolódó honlap és applikáció, melyek folyamatosan 
üzemelnek. 

Eszközbeszerzések valósultak meg, melyek a rendezvények lebonyolításához szükségesek. Így beszerzésre kerültek: 
kiállítástechnikai eszközök, hangtechnikai eszközök és drón, kertészeti eszközök, informatikai eszközök, sporteszközök, 
sárkányhajó tartozékokkal, rakásolható székek. 

Számos kiadvány került bemutatásra, így:  

− Képzőművészet Zalaegerszegen 

− A 47. zászlóalj története 

− Dr. Havas Rezső A Kárpátoktól az Alpokig, egy honvédelmi tüzér naplója 

− ZTE100 története 

− „Megformálta a föld porából” Németh János kisplasztikái   

− „Megszállók és Áldozatok” 
A kiadványok megtekinthetők a város könyvtáraiban, illetve korlátozott számban elérhetőek a Dísz téren lévő 
információs ponton.  
 
A projekt megvalósítása során számos rendezvény, kulturális és szórakoztató program került megrendezésre, így: 

− 1848-1849 Történelmi konferencia- A 47. zászlóalj emlékezete 

− Magyarország útja a trianoni békeszerződéshez történelmi konferencia 

− Ételem az életem rendezvénysorozat nyitó konferenciája 

− Hagyományok tára rendezvénysorozat 1. kézműves foglalkozása 

− Rejtély Landorhegyen-Titok Olában rendezvénysorozat 1. és 2. városfelfedező játéka 

− Az Én Zalaegerszegem rajzverseny a képekeiből készült kiállítás és a hozzá kapcsolódó élményjáték 



 
− Megszállástól megszállásig- A második világháború és következményei Zala megyében történelmi konferencia 

− Trianon-Zala megye történelmi konferencia 

− Rózsák terének megújítása közösségi összefogással 1. alkalommal 

− Egerszegről egymás közt beszélgetés 1. alkalommal 

− Bezzeg az én időmben rendezvénysorozat 1. alkalommal 

− In the Water rendezvénysorozat 1. alkalommal 

− UKIDO nyári napközis tábor 

− Zala identitás tábor 

− Kertvárosi közösségi tér rendezvénysorozat keretében kertmozis vetítések. 
 
A rendezvények meghirdetésre kerültek/kerülnek a projekt honlapján, a közösségi médiában, a helyi lapokban, a helyi 
tévében és rádióban. A rendezvényeken való részvétel minden esetben ingyenes. 
 
A projekt zárásáig tovább folytatódnak a történelmi konferenciák, kulturális és szórakoztató programok, újabb 
rendezvénysorozatok indulnak, így például a Közlekedj okosan az óvodában – közlekedéskultúra kialakítása ovisok 
körében; Bűnmegelőzési programok -színházi nevelési programok a bűnmegelőzés jegyében. 
 

 


