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Z partnerską wizytą w Siewierzu

   W dniach 13 – 16 czerwca mieliśmy przyjemność gościć w Siewierzu delegację z partnerskiego miasta Edelény na Węgrzech. Z wizytą
przybyli: Oszkar Molnar – Burmistrz Edelény i równocześnie poseł węgierskiego parlamentu (węg. Országgyűlés), Adrienn Kristof, Istvan
Lazar – Radny Miasta Edelény, Ferenc Baranyi, Gabriella Budy, Pal Hadobas, Agnes Szaz oraz Katalin Mehesz. Zaraz po przyjeździe,
goście z Węgier spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych Gminy Siewierz oraz członkami Rady Miejskiej w Siewierzu na powitalnej
kolacji. W miłej i serdecznej atmosferze wymieniono wiedzę i doświadczenia dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego.
   Podczas pobytu w Polsce, węgierska delegacja miała okazję odwiedzić Kraków, gdzie zwiedziła m. in. Komnaty Królewskie, Katedrę na Wawelu
oraz sukiennice. Tego samego dnia goście uczestniczyli w koncercie Piotra Rubika na Placu Papieskim w Sosnowcu, który poświęcony był
pamięci Jana Pawła II w rocznicę wizyty apostolskiej w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego.
   Nie zabrakło również wycieczki po Gminie Siewierz. Goście odwiedzili m. in. halę sportową przy Zespole Szkół w Siewierzu i platformę
widokową w wieży bramnej Zamku Siewierskiego. Dzięki  uprzejmości  Haliny Frączek  delegacja mogła także zobaczyć NZOZ Primus w
Brudzowicach.
   Szczególnie bliskim tematem dla naszych węgierskich partnerów są prace konserwatorsko-budowlane prowadzone na Zamku Biskupów
Krakowskich. Duże zainteresowanie losem naszego Zamku jest spowodowane chęcią przystąpienia do remontu pięknego pałacu znajdującego
się w Edelény, a wspólne spotkania są idealną okazją do podzielenia się wiedzą i uwagami na temat realizacji tego typu przedsięwzięć.
   Niedzielne popołudnie delegacja spędziła na błoniach przy Zamku, gdzie podziwiała umiejętności artystyczne koncertujących Orkiestr Dętych i
Mażoretek. W trakcie Orkiestrady Siewierskiej, Burmistrz Oszkar Molnar przekazał na ręce Burmistrza Zdzisława Banasia prezent w postaci
obrazu z widokiem pałacu w Edelény. Podziękował również za miłe przyjęcie węgierskiej delegacji,  a także wyraził  chęć dalszej owocnej
współpracy pomiędzy naszymi miastami.
  Na  pożegnalnej  kolacji  Burmistrz  Zdzisław  Banaś  podarował  na  pamiątkę  włodarzowi  Edelény  obraz  przedstawiający  ruiny  Zamku
Siewierskiego, wykonany przez naszą rodzimą artystkę. W poniedziałek rano goście wyruszyli w drogę powrotną na Węgry.
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