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Zalaegerszeg nagy hangsúlyt fektet a határon túli magyarlakta területekkel és testvérvárosaival való 

kapcsolattartásra. Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját az Egerszeg 

Fesztivál időszakában színes programokkal tarkított rendezvénysorozat keretében ünnepeltük 

Zalaegerszegen, amelyre meghívtuk a Kárpát-medencében található határon túli magyar területeken 

fekvő testvérvárosaink képviselőit, csoportjait, különös tekintettel hagyományőrző civil szervezetekre 

és fiatalokra. A vendégek számára a hivatalos programokon túl a projekt témájába illeszkedő hadi 

bemutatót, kiállítást, emlékülést és könyvbemutatót szerveztünk, amelyek révén a különböző 

helyekről érkezett vendégek sokoldalú kapcsolatot alakíthattak ki egymással, amely erősítette a 

magyarság összetartozásának érzését. A programokba a magyarokon kívül lengyel és olasz 

testvérvárosaink képviselőit is megszólítottuk, akik szintén kapcsolódtak a szabadságharc 

megemlékezéseihez, saját országuk nézőpontját hozzáadva az eseményekhez. Meghívott vendégeink 

érkeztek a felvidéki Dunaszerdahelyről, a kárpátaljai Beregszászról, az erdélyi Barótról, 

Marosvásárhelyről, Nyárádszeredáról, a muravidéki Lendváról, valamint Lengyelországból Krosnoból 

és Olaszországból Goriziából. A programok házigazdája és fő irányítója egy helyi civil szervezet, a Zalai 

47-es Honvéd Hagyományőrző Egyesület volt. Egy rendezvényre május folyamán, a projekt 

ünnepségére pedig június 7-10. között került sor. A rendezvény előkészítő szakaszában május 16-án 

"A szabadságharc zalai hősei" címmel szervezett emlékülést a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei 

Levéltára. A város dísztermében rendezett programon tíz zalai születésű, az 1848-49-es 

szabadságharcban aktív szerepet vállaló főtiszt életéről tudott meg sok érdekes információt a 

közönség. A projekt ünnepi rendezvényére június 7-10. között került sor. Ebben az időpontban 50 

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. Göcseji Múzeum) valamint 

civil szervezetek pl. a Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Kör, illetve hagyományőrző egyesületek 

szerveztek. A zalaegerszegi látogatás első napján hivatalos ünnepség keretében köszöntöttük a 

testvérvárosok képviselőit a város dísztermében, ahol minden delegáció vezetője köszöntötte az 

évforduló alkalmából az egybegyűlteket, valamint ünnepélyes keretek közt átadta városa zászlaját 

Zalaegerszegnek. A zászlóátadási ceremóniát a zalai 47-es hagyományőrző egyesület honvédjei 

bonyolították le. Az ünnepség végén közös fotózásra került sor a zászlók előtt. Az ünnepséget 

állófogadás követte, majd a délutáni órákban a Városháza előtti téren a Barótról, Marosvásárhelyről 



érkezett hagyományőrzők a zalaiakkal közösen díszlövéseket adtak le, és jeletést tettek a 

delegációvezetők előtt. Ezután a delegációk részt vettek az Egerszeg fesztivál színes felvonulásán, 

majd az ünnepélyes megnyitón.  A csoportok és delegációk előtt zalai néptáncos gyermekek vitték a 

testvérvárosok neveivel és címereivel ellátott tábláit és zászlóit. A színpadon a városok vezetői 

Zalaegerszeg polgármesterével és országgyűlési képviselőjével közösen nyitotta meg az Egerszeg 

fesztivált. A megnyitót követően a csoportok közösen megtekintették a testvérvárosok promóciós 

standját és megkóstolták a vidékeikre jellemző étel és italspecialitásokat, meghallgatták zenéiket. 

Este a vendégek gálavacsorán vettek részt, amelyet városunk polgármestere adott a vendégek 

tiszteletére. Az itt tartózkodás másnapján került sor korabeli honvéd egyenruhák és tárgyak 

kiállításának megnyitóra, valamint egyenruhabemutatóra a Keresztury VMK galériájában, majd 

délután zalai kiránduláson vettek részt a vendégek, amelynek során szabadságharcos emlékhelyeket 

és sírokat tekintettek meg Vorhotán és Bucsuszentlászlón. Az este bállal zárult az Arany Bárány 

Szálloda télikertjében. Programjainkkal párhuzamosan a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete 30 

testvérvárosi (baróti és lendvai) fiatalt látott vendégül egy héten keresztül, akik sport és szabadidős 

programokon túl bekapcsolódtak az évfordulóra szervezett hivatalos ünnepségekbe is. A csoportok 

itt tartózkodásának 4 napja alatt a város főterén és több pontján is sikerült hatékonyan felhívni a 

lakosság figyelmét a szabadságharc témájára, a testvérvárosokra, valamint a kapcsolatokra és az 

abban rejlő lehetőségekre, értékekre. Széles rétegeket tudtunk bevonni a programokra 

előkészítésébe és lebonyolításába. A programok fő célja volt még, 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 

együttgondolkodás érzését, különös tekintettel a fiatal generációk képviselőiben.  

 


