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A projekt célja volt, hogy Zalaegerszeg első írásos említésének 770. évfordulóját nagyszabású 

programsorozattal, színes eseményekkel a már meglévő testvérvárosaink küldöttségeivel ünnepeljük, 

illetve határon túli magyarlakta területeken kapcsolatainkat további településekkel bővítsük. Három 

határon túli magyar várossal, az erdélyi Baróttal és Nyárádszeredával, valamint a Felvidéken található 

Dunaszerdahellyel baráti együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor.  2017. június 9-12. 

között, az Egerszeg fesztivál napjaiban 60 testvérvárosi vendéget fogadtunk városunkban, akik 

hivatalos, kulturális, gasztronómiai és szabadidős programokon vettek részt, amelyeket Zalaegerszeg 

MJV Önkormányzata és intézményei (Hangversenyterem, Keresztury VMK, Kvártélyház Szabadtéri 

Színház Kft stb) valamint civil szervezetek, köztük a Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Kör 

szerveztek. A csoportok zalaegerszegi tartózkodásának első napján hivatalos ünnepség keretében 

köszöntöttük a testvérvárosaink képviselőit városunk dísztermében.  A rendezvény keretében került 

sor a 3 szándéknyilatkozat ünnepélyes aláírására is. Ezt követően városunk főterén kerültek 

felavatásra Zalaegerszeg testvér-és baráti városainak süttői márvány kőbe vésett hivatalos címerei. 

Rendezvényeinket a Külgazdasági és külügyminisztérium képviseletében dr. Balogh Csaba 

közigazgatási államtitkár tisztelte meg jelenlétével. A délután folyamán faültetésre került sor 

városunk testvérvárosi parkjában, ahol a delegációk a jövőbeni gyümölcsöző együttműködés 

reményében ültették el a régiójukra jellemző fát, majd a delegációk részt vettek az Egerszeg fesztivál 

színes felvonulásán és az ünnepélyes megnyitón. A testvérvárosok neveivel és címereivel ellátott 

táblát egy egy zalai fiatal vitte a csoportok előtt. A megnyitó után közösen megtekintették néhány 

testvérváros promóciós standját, és megkóstolták a vidékeikre jellemző étel és italspecialitásokat 

illetve meghallgatták zenéjüket. Az itt tartózkodás másnapján a vendégek részt vettek a városi 

fúvószenekari találkozó rendezvényein, ismerkedtek a fesztivál forgatagával, illetve a város és a 

környék, valamint a Kis-Balaton nevezetességeivel, természeti értékeivel. A rendezvény 4 napja alatt 

a város főterén és több pontján is sikerült hatékonyan felhívni a lakosság figyelmét a 

testvérvárosokra, a kapcsolatokra, valamint az abban rejlő lehetőségekre, értékekre, valamint széles 

rétegeket tudtunk bevonni a programok előkészítésébe és lebonyolításába. Célunk volt, hogy a 

rendezvény kapcsán városunk lakosságának minél szélesebb köre szerezzen tudomást és ismerkedjen 

meg a határon túli magyar településekkel kialakított kapcsolatrendszerrel és kapjon információt 



azokról a területekről, amelyekre kiterjed az együttműködés, ezáltal is erősítve az együvé tartozás, a 

testvéri gondolkodás érzését, különösen a fiatal generációk képviselőiben. 

Rendezvényünk a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.  


