
 

Kulturális és turisztikai együttműködés által erősítené a 

testvérmegyei kapcsolatokat Maros megye 

Két testvérmegye küldöttsége látogatott el múlt héten Maros megyébe. A 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei küldöttség a Vásárhelyi Forgatag megnyitójára 

érkezett Marosvásárhelyre és két napot töltöttek el Maros megyében, a Győr-

Moson-Sopron megyei küldöttséget pedig péntektől vasárnapig látta vendégül a 

megyei önkormányzat.  

„Mindkét megyével több mint egy évtizede tartó kapcsolatot ápol Maros megye, 

de az elmúlt évek során nem került sor kétoldalú találkozókra, ezért döntöttünk 

úgy, hogy meghívjuk őket Maros  megyébe, és megpróbáljuk újra élővé tenni a 

kapcsolatot. Az előzetes egyeztetések során arra a következtetésre jutottunk, 

hogy főként kulturális téren tudnánk együttműködni, ezért a mostani találkozón a 

közös kulturális programok és tapasztalatcsere lehetőségeit vitattuk meg” – 

emelte ki a találkozók kapcsán Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.  

A megyei önkormányzat elnöke mindkét delegációt hivatalosan is fogadta 

irodájában. A munkamegbeszélésen részt vettek a Maros Megyei Tanács 

alárendeltségébe tartozó kulturális intézetek vezetői is, így Soós Zoltán, a Maros 

Megyei Múzeum igazgatója, Barabási Attila, a Maros Művészegyüttes igazgatója, 

illetve Gavril Cadariu, az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház igazgatója.  

A megbeszélésen bemutattuk a vendégeknek Maros megye kulturális intézeteit és 

azok tevékenységét, a megye legfontosabb turisztikai látnivalóit, illetve a megyei 

önkormányzat működését. A hivatalos munkamegbeszélés mellett 

meghívottainknak megmutattuk a Vásárhelyi Forgatag helyszíneit és 

rendezvényeit, városnéző túrát szerveztünk számukra, illetve egy-egy kirándulás 

keretében megmutattuk nekik Szovátát, a Nyárádmente látnivalóit, illetve pár 

Maros megyei kastélyt is. 

„Hasznos tapasztalatcsere volt, hiszen a közbeszerzésektől kezdve, az uniós 

pályázatokig, illetve a közös kulturális projektekig minden szóba került. Ami az 

együttműködést illeti, első körben abban állapodtunk meg, hogy kapcsolatba 

hozzuk a kulturális intézmények vezetőit, és a következő év során a lehetőségeink 

szerint vendégelőadásokra hívjuk meg egymás néptáncosait és színi társulatait. 

Szó esett arról is, hogy Maros megyében létre fogunk hozni egy turisztikai 

egyesületet, mivel a következő időszak prioritásainak egyike a megye turisztikai 

népszerűsítése. Mindkét magyarországi testvérmegye felajánlotta ebben a 

segítségét, hiszen előttünk járnak ezen a téren, és szívesen megosztják velünk 

tapasztalataikat” – nyilatkozta Péter Ferenc elnök.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat részéről Seszták Oszkár elnök úr, 

Papp Csaba jegyző úr és Kiss András önkormányzati képviselő látogatott el Maros 



 

megyébe, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat részéről pedig Ivanics 

Ferenc alelnök urat, illetve Szalay Imre és Valiczkó Mihály polgármestereket és 

megyei önkormányzati képviselőket láttuk vendégül. 

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája 

 
 


