
 

Visit Maros - Elkészült Maros megye turisztikai telefonos alkalmazása  

A megye kulturális és turisztikai értékeinek népszerűsítését célzó weboldalt és 

telefonos alkalmazást mutatott be ma a Visit Maros Egyesület. Az alkalmazás 

révén egyszerűbben és gyorsabban tájékozódhat majd minden érdeklődő, aki 

Maros megye látványosságaira, sokszínűségére, természeti látnivalóira vagy 

épített örökségére kíváncsi. 

A Visit Maros Egyesületet a Maros Megyei Tanács hozta létre a Maros Megyei 

Múzeummal, valamint a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálattal közösen mivel a 

megye turisztikai fejlesztése és népszerűsítése egyike a megyei önkormányzat 

célkitűzéseinek.  

 „A mandátumom átvételekor felvállaltam, hogy foglalkozni fogok a megye 
turisztikai fejlesztésével, hiszen Maros megyének komoly fejlődési potenciálja 
van a turizmus területén, és ez az ágazat a megye gazdasági megerősödéséhez is 
nagyban hozzájárulhat. Örvendek annak, hogy mától Maros megyének is van egy 
korszerű online turisztikai platformja, ahol az érdeklődők könnyen megtalálják a 
látnivalókra vonatkozó információkat, illetve amelyet mindenki ingyen 
használhat, úgy a turisták, mint a vendéglátó egységek, és a 
rendezvényszervezők, akik népszerűsíteni szeretnék a saját tevékenységeiket” – 
emelte ki Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke a mai sajtótájékoztatón. 

A Visit Maros Egyesület a megalapítása után felmérte, hogyan áll a megye a 
turizmus népszerűsítésével, és ennek nyomán döntötték el, hogy szükség van a ma 
bemutatásra kerülő média eszközökre.  

 „Amikor elkezdett működni az egyesület, első lépésként megvizsgáltuk, hogy hol 

tartunk a megye turisztikai népszerűsítésével, és azt állapítottuk meg, hogy nincs 

egy olyan online felület, ahol megfelelő információkat lehet találni a megyéről, 

miközben napjainkban az úti célokkal és szállásfoglalással kapcsolatos döntések 

80 százalékát az online felületeken található információk alapján hozzák meg az 

utazók. A másik probléma, amivel szembesültük, és ami valójában egy 

nemzetközi tendencia, hogy egyre rövidül az átlagos tartózkodási idő. Ezért 

elhatároztuk, hogy egy olyan weboldalt és turisztikai alkalmazást készítünk, ahol 

a turisták egy helyen megtalálják az őket érdeklő információkat, illetve ahol 

programjavaslatokat is kínálunk számukra, hogy meggyőzzük őket, töltsenek több 

időt a megyénkben” –magyarázta Szősz Levente, a Visit Maros Egyesület vezetője.   

A ma bemutatott weboldal és mobil alkalmazás 173 látnivalóról tartalmaz 

adatokat, amelyeket a könnyed kezelés érdekében 4 főkategóriába 

csoportosítottak: 

 Épített örökség – Kastélyok-Várak, Építészeti különlegességek, Templomok 



 

 Séták - Ismeretterjesztő útvonalak, leírásokkal, fényképekkel és interaktív 

térképpel 

 Legendás helyek – Maros megyei településekhez kapcsolódó legendák és 

történetek 

 Outdoor – természeti kincsek és különböző szabadidős tevékenységek 

listája 

Ugyancsak a főoldalon egy kereső segíti a böngészést, amely a település vagy 

látványosság megnevezése szerinti keresésre ad lehetőséget. Az első három beírt 

karakter után a böngésző az ehhez illeszkedő találatokat megjeleníti egy listában, 

amelyből kiválasztható a keresett desztináció.  

Az alkalmazásban minden látványosság oldalán, a leírások mellett külön 
képgalériában láthatók az adott helyszínre vonatkozó fényképek, kisfilmek. A 
Virtuális séta funkció egyes helyek 360 fokos panorámáit mutatja meg. A beépített 
funkciók segítségével a felhasználó közvetlenül tárcsázhat egy megadott 
telefonszámot, vagy megnyithatja a különböző látványosságok weboldalát. 

A Séták kategóriában található a térkép funkció. Ennek segítségével egy adott 
ismeretterjesztő útvonal tekinthető meg a beépített Google térképen. 
Amennyiben a telefonon be van kapcsolva a helymeghatározó funkció, navigáció is 
lehetséges. Az ajánlások segítségével az adott látnivaló vagy helyszín közelében 
található vagy tematikailag hasonló egyéb érdekes desztinációkat is 
felsorakoztatja az alkalmazás. 

Egy városnéző séta vagy természetjárás közben könnyen megéhezik az ember – 
ezért a látványosságok közelében levő vendéglátóegységeket és ezek 
elérhetőségeit is megtalálják az alkalmazás használói 4 kategóriára osztva: Bárok, 
Éttermek, Kávézók és Gyorséttermek. 

Az alkalmazás tartalmaz egy eseménynaptárt is, amelyből a Maros megyében 

szervezett eseményekről, koncertekről, fesztiválokról és előadásokról 

szerezhetnek információkat az érdeklődők. Az eseményeket egyetlen kattintással 

át lehet menteni a saját telefonunkba a személyes naptárunkba. 

A Visit Maros Egyesület folyamatosan bővíti a Maros megyében található látnivalók 
listáját, de így is megtörténhet, hogy kimarad egy-egy érdekes helyszín. Aki ismer 
olyan érdekességet, amely hiányzik az alkalmazásból, segítheti az egyesület 
munkáját azzal, hogy a Kapcsolat oldalon található levelező funkció segítségével 
elküldi a hiányzó látnivalóról szóló adatokat, amelyet aztán az egyesület 
munkatársai igyekeznek megjeleníteni az applikációban. 

A www.visit-mures.com weboldal már elérhető a nagyközönség számára, a Visit 
Mures nevű háromnyelvű alkalmazás pedig ingyen letölthető iOS és Android 

http://www.visit-mures.com/


 

rendszerekre az AppStoreból vagy a GooglePlayről. Az alkalmazás használatához 
internet kapcsolat szükséges. 

Maros Megyei Tanács Sajtóirodája 


