Kedves Zalaegerszegiek!
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város
polgármestereként
sok szeretettel köszöntöm
programajánló kiadványunk
valamennyi Olvasóját, reményekkel telve, derűlátóan
tekintve az újesztendőbe,
bízva abban, hogy idén végre számos izgalmas, megújult eseményre várhatjuk
az érdeklődőket. Programajánlónk tartalmas összeállításának segítségével végigkalauzoljuk Önöket 2022
önfeledt szórakozást, színvonalas időtöltést ígérő eseményein, ízelítőt nyújtva az
előttünk álló hónapok nagyszerű programjából. Rendezvénykínálatunk sokszínű, számos érdekességgel készülünk, hangulatos hétvégékre, felhőtlen szórakozásra invitáljuk
a zalaegerszegieket és az idelátogatókat.
Bizonyára senkit sem lep meg, hogy 2022 is tartogat számunkra jeles évfordulót, hiszen a gazdag múltú Zalaegerszeg
idén ünnepli nevének első, 1247-es írásos említését. Az első
ismert okirat, amelyben városunk neve még „Egurscug” formában előfordul, 775 évvel ezelőttről származik. A jubileumra
több kiemelt eseményt is tervezünk, konferenciákkal, tudományos emlékülésekkel, kiadványokkal, köztéri alkotásokkal
és egyéb múltidéző kezdeményezésekkel tesszük emlékezetessé a várostörténeti évfordulót.
Zalaegerszeg megannyi feledhetetlen élményt kínál, itt mindenki megtalálhatja a kedvére valót, kellemes időtöltést a
családdal, a barátokkal, önfeledt, felhőtlen vidámságot a mindennapokban.
Olvassák örömmel a rendezvénykalauzt, ismerkedjenek a
programokkal és látogassanak el minél több eseményre,
érezzék jól magukat Itthon, Nálunk!

Március 15.

Június 4.

Július - Augusztus

Ünnepi megemlékezések

Emlékezés az 1920. június 4-i
trianoni békediktátumra

KvártélyházNyár 2022 - a XVI. évad
ZAlaegerszegi KOrtárs
Művészeti Fesztivál

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
174. évfordulójának alkalmából

Színház-zene-tánc-fesztivál, szabadtéri előadások

Június 10-12.
Street Food Weekend
a Dísz téren

Április 29 - május 1.
Pálinka és Mangalica Majális

Július 1-3.

Vidámpark, folk bazár, zene, étel- ital, vigadalom a
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok környékén

RESTART Sportfesztivál

Sokszínű közösségi élmény a testi, szellemi
újrainduláshoz, valamint sport, sport és sport a
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok környékén

Május 13.
Zalaegerszeg Város Napja
a 775 éves évforduló jegyében

Június 17-19.
Egerszeg Feszt 2022

Május 26-27.
GreenTech
a klímavédelem jegyében

Zöld Energia és Fenntarthatóság
Szakkiállítás, Konferencia
Díjmentes tesztvezetések elektromos és hibrid
meghajtású járművekkel, technológiai újdonságok,
klíma-és környezetvédelmi megoldások

Hagyomány és innováció, fiatal tehetségek és
mainstream előadók, élhető terek, igazi közösség.
Mindenki Egerszegre!

Augusztus 13.
Jótékonysági Nap az AquaCityben

Balaicz Zoltán

polgármester

www.zalaegerszegturizmus.hu
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Augusztus 19-20.
Államalapító
Szent István király ünnepe
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www.zalaegerszegturizmus.hu

Szeptember 16-18.
Zalaegerszegi Sörfesztivál

Sör, zene és szórakozás a Zalakerámia Sport- és
Rendezvénycsarnok környékén

ZALAEGERSZEGI

PROGRAMAJÁNLÓ

Augusztus 26-28.
Vadpörkölt és Borfesztivál,
Zalai Teríték

Minden, ami zöld, minden, ami Zala, a természet, az
erdő, a vad ünnepe, a 775 éves évforduló kiemelt
programja

Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja

Október 23.
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc emléknapja

Augusztus 27.
Jótékonysági vadfőzés a
belvárosban

November 12.
Márton-napi Vigasságok

Őszi finomságok, liba ételek,
tökfaragás, gyertyaöntés a Göcseji Falumúzeumban

Augusztus 28.
Gébárti Fazekas és Folklór Fesztivál
A Kárpát-medencei népművészet seregszemléje
autentikus környezetben, a Gébárti Regionális Népi
Alkotóház udvarán és a Gébárti Panoráma Teraszon

December
Egerszegi Advent

Mézeskalács, sült gesztenye, forralt bor és puncs,
karácsonyi dallamok, szabadtéri jégpálya a belvárosban
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A programváltozás jogát fenntartjuk.
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