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MAROS MEGYE 
 
 

 
 
 
Maros megye Közép-Románia északi részén fekszik, felülete 6.696 km² (az ország összfelületének 2,8%-át teszi ki). 
Lakossága 584.089 fős, ebből 309.192 városokban él. 
A Kárpát-medencében elterülő megye lépcsőzetesen ereszkedik alá a Kelemen- (2100 m) és a Görgényi-havasok bérceitől a 
Mezőség (280 m) felé, miközben felszínét a Maros folyó és mellékfolyói szelik át. 
A megye éghajlata mérsékelt kontinentális. 
A megyében található főbb természeti értékek a földgáz, az építkezésben felhasznált kőzegek valamint a 
nátriumkloridtartalmú ásványforrások. 
Az erdők és vizek népes állatvilága, a természeti rezervátumok növényzete, mint például a mezőzáhi román bazsarózsa, a 
láposhidegkuti mocsárerdő, a görgényszentimrei nárciszmező és dendrológiai park szemet gyönyörködtető látványt nyújt a 
látogatóknak. 
A kulturális és történelmi hagyományok iránt érdeklődök megcsodálhatják a gótikus, barokk és reneszánsz stílusban épült 
kastélyokat: az itáliai reneszánsz stílust honosító Bethlen-kastélyt (XV.-XVII. század), a barokk stílust hagyományos erdélyi 
elemekkel ötvöző Teleki-kastélyt (XVIII. század), a sáromberki és marosvécsi kastélyokat, a középkori várat 
Marosvásárhelyen (XVII. század) illetve Segesváron (XIII.-XIV. század). 
A megye gazdasági életében kiemelkedő helyet foglal el a gépgyártás, a kémiai ipar, a textilipar, a fakitermelés és 
fafeldolgozás, a gyógyszerészeti ipar és az élelmiszeripar. 
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Marosvásárhely mint „piacváros” már  az 1300-as okiratokban is szerepel, a vidék ősrégi gazdasági központjaként tartják 
számon. 
A kereskedők és céhtagok már a hűbérrendszerben részt vettek a gazdasági élet alakításában, letevén a város gazdasági 
alapjait. Az infrastruktúra kiépítése hozzájárult a szellemi élet fellendüléséhez, így ma a város fontos gazdasági és kulturális 
központ. 
A felsőoktatási rendszer több választási lehetőséget kínál, szem előtt tartva a továbbtanulni vágyók érdeklődési körét. Van 
orvostudományi és gyógyszerészeti egyetem, mérnöki egyetem, színművészeti egyetem és környezetvédelmi egyetem. 
Az orvostudomány terén elért eredményeknek köszönhetően Marosvásárhelyt belföldön és külföldön egyaránt ismerik és 
nagyra becsülik. 
 
Segesvár Európa egyedüli középkori vára, melyet teljes egészében laknak. A múlt században „Erdély gyöngyszemének” 
elnevezett város Románia szívében, Maros megye déli részén fekszik. 
 
 

 
 
 
okiratok Segesvárt 1280-ban „Castrum Sex” elnevezés alatt említik először, a román elnevezést (Sighişoara) pedig Vlad 
Dracul használja első ízben egy 1431-ben közreadott okmányban. Feltételezik, hogy Vlad Dracul (gúnynevén Ţepeş) 
segesvári születésű.  Neve ihletül szolgált Bram Stoker „Dracula” című regényének, mely a legismertebb alkotás a Bibliát 
követően. 
Napjainkban  Segesvárnak kb. 36.000 fős lakossága van, mely románokból, magyarokból és németekből tevődik össze. 
Nemrég javaslatot tettek, hogy Segesvár felkerüljön az UNESCO műemlékek listájára.   
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Régent a „Hegedűk városaként” valamint az „új Cremona” elnevezesés alatt ismerik, ez utóbbi is utalván a 
hegedűgyártásra. A régeni hegedűmesterek külföldön is nagy elismerésnek örvendtek, tanítványok tucatja 
érkezett Kanadából és Németországból, hogy eltanulja tőlük a hegedűgyártás művészetét. 
 
 
Szovátát mint fürdőhelyet 1884 óta ismerik, a városi rangot 1956-ban nyerte el. Itt található Európa egyedüli 
heliotermális tava, a Medve-tó.  
 

 
 
A fürdőváros turisztikai befogadóképessége 4.000 férőhely, a vendégek elszállásolását 6 hotel, számos villa és 
camping biztosítja. 
A kezelőközpontban igénybe vehető gyógykezelések krónikus reumás betegségek, posttraumás állapotok 
rehabilitációja, idegrendszeri betegségek, krónikus női betegségek, krónikus tüdő- és légúti betegségek (kivéve 
TBC), szív- és érrendszeri valamint bőrbetegségek esetén nyújthatnak hatásos segítséget a gyógyulásban. 
A fürdőváros lehetőséget nyújt nyáron természetjárásra, horgászásra, lovaglásra, télen pedig síelésre.  
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Marosvásárhely 

▲  Éjjeli látkép 

▲ Szimfonikus koncert 

 ▲  Nemzeti Színház   
        előcsarnoka Segesvár 
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ROMÁNIA 
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tel: +40-265-263211 
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mailto:office@cjmures.ro
http://www.cjmures.ro

