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Összefoglaló: 

Marcali 32 éve ápolja Maroshévízzel testvértelepülési kapcsolatát. A kapcsolat egyik leglényegesebb 

alappillérét a kultúra, a néptáncosok, a gyerekek adják. Évek óta látogatják meg a maroshévízi 

együttesek Marcalit, és fordítva. Maroshévíz településen nagy hagyománya van az erdélyi magyarok 

körében a magyar néptánc tanulásnak, amely identitásuk egyik talán legmeghatározóbb megőrzési 

formája. A maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum és diákjai is ápolják a magyarság 

hagyományait. Az iskola és a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc 

tanszakának tanulói több alkalommal felléptek közös rendezvényen Marcaliban, így pályázatunk a két 

iskola együttműködésének ösztönzésére, a kulturális örökség ápolására is fókuszált. 

2022-ben azonban nem csak a magyar fiatalok találkozhattak egymással. Testvértelepülési kapcsolatunk 

fontos eleme, hogy a maroshévízi román nemzetiségű csoportokkal is folyamatosan keressük a 

kapcsolatot. Ezért a testvértelepülési találkozónk során vendégük láthattuk a Flori Toplitene folklór 

csoportot is, mely román népviseletben, román népdalokat előadó énekkar. A két hagyományőrző 

társulat 2022. május 27-én lépett színpadra marcali általános iskolájának művészeti osztályaival 

egyidőben. A rendezvény során többszáz gyermek és fiatal mutatta meg tehetségét, és a néptánc, 

hagyományok iránti elkötelezettségét. A rendezvény nagy sikert aratott a résztvevők körében.  

Testvértelepülési találkozónk során szerettük volna megmutatni a fiataloknak milyen helyi értékekkel 

rendelkezik Marcali, illetve a térség. Emellett szerettünk volna számukra olyan élményeket adni, melyek 

után úgy térhetnek haza, hogy tudják, számíthatnak az itthoniakra is. Megérkezésüket követő napon a 

fiatalok egy délelőttöt töltöttek el a berzsenyi Dániel Városi Könyvtárban, ahol könyvtárismereti órát 

tartottak számukra, betekintést nyerhettek a könyvtár legrégebbi könyvei közé, köztük vizsolyi Bibliát 

is megnézhették. A hagyományőrzés mellett kerestük annak lehetőségét, hogy a modernitást, a modern 

technikákat is megjelenítsük a fiatalok számára, így lehetőségük nyílt a könyvtár Virtuális Valóság 

eszközeivel ismerkedni és a 3D nyomtatás technikájával és a szoftver programozással próbálkozni. A 

város képviselőinek pedig bemutattuk, hogy egy könyvtár hogyan keresheti az új megoldásokat a 

fiatalok bevonására. Testvértelepülési vendégeinknek nagy élményt jelentett, hogy itt tartózkodásuk  



 
 

 

során kétszer is elmehettek a termálvízzel is rendelkező Marcali Fürdő és Szabadidőközpontba, mivel 

ilyen kikapcsolódási lehetőségre otthon nincs lehetőségük. A program során a fiatalok és a maroshévízi  

delegáció megtekintette a Festetics-kastélyt, egyben  a Nemzeti Kastély Program segítségével létrejött, 

az ország egyik legkiemelkedőbb műtárgyegyüttesét: a rokokó stílusú, egykori gróf-hercegi család 

étkezőszalonját. A kastélymúzeum nyújtotta tárlatvezetésből vendégeink sok új ismeretet szerezhettek 

az évszázadokkal ezelőtti főúri életmódról, a hercegi család térségben betöltött szerepéről.   

A testvértelepülési találkozó lehetővé tette, hogy a két város önkormányzata megtárgyalja az 

együttműködés további lehetőségeit, és hogy a két iskola és a folklór csapatok közötti kapcsolat 

erősödjön.  Bízunk benne, hogy az új kapcsolatok informális úton is szorosabbá válnak a résztvevők 

között. 

A testvértelepülési találkozó Marcali Város Önkormányzata „Hagyományőrzés és értékátörökítés 

Marcali és Maroshévíz együttműködésével” című, TTP-KP-1-2021/1-000202 azonosító számú, 

/Határon túli szervezetek támogatási program, Testvér-települési programok és együttműködések 

(2021.)/ pályázata segítségével jöhet létre, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és Magyarország 

Kormánya támogatásával. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 


