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Testvértelepülési találkozót szerveztek Szé-
kelyhídon augusztus 26–29. között. Az Egy 
összetartóbb EU kialakítása mezőgazdasá-
gi információcsere révén elnevezésű rendez-
vénysorozaton Edelény, Héhalom, Mucsony
(Magyarország), Kamocsa és Kürt (Szlovákia) 
küldöttségei, valamint természetesen a házi-
gazda Székelyhíd város képviselői vettek részt. 

A harmadik alkalommal megszervezett 
eseményt az Ér Hangja Egyesület Székely-
híd Város Polgármesteri Hivatalával kö-
zösen, illetve az Európai Unió Európa a 
polgárokért Programjának támogatásával 
bonyolította le.

A találkozó négynapos programja több 
előadás, kerekasztal-beszélgetés és bemuta-
tó segítségével ismertette meg a résztvevő 
képviseletekkel és az érdeklődőkkel azokat 
a problémákat, témákat, valamint kihívá-
sokat, melyek az Európai Unió jelenlegi és 
jövőbeli agrárpolitikai és egyéb gazdasá-
gi tényezőit érintik. Az előadások mellett 
a rendezvénysorozatot több esemény tette 
még vonzóbbá és érdekesebbé a résztvevők 
számára, hiszen kistermelői kiállítás, főző-
verseny, néptánc-, illetve népzenei bemuta-
tó, és számos más szabadidős tevékenység is 
szerepelt a kínálatban.

Megérkezésük más-
napján a résztvevő te-
lepülések küldöttei 
rövid bemutatót tar-
tottak mezőgazdasági 
helyzetükről, így meg-
tudhattuk mennyire 
térnek el vagy meny-
nyire hasonlóak más 
régiókhoz, települé-
sekhez viszonyítva a 
különféle agrárágaza-
tokban a saját helyi-
ségükre, térségükre 
jellemző foglalkozá-
sok, illetve milyen ter-
mékeket állítanak elő és azok milyen módon 
értékesíthetők vagy épp milyen kihívásokkal 
néznek szembe. Az előadások után Székely-
híd központjában nemzetközi – de egyben 
helyi – termékkiállítás és -vásár várta a ven-

dégeket, melynek során nem csupán a vidék-
re jellemző különféle ízletes készítményekkel 
és kézműves tárgyakkal ismerkedhettek meg, 
hanem a testvértelepülések küldöttségeinek 
saját régióikra jellemző portékáikkal.

Találkoztak a testvértelepülések – Mezőgazdasági Találkoztak a testvértelepülések – Mezőgazdasági 
tapasztalat- és tudásszerzés információcsere révéntapasztalat- és tudásszerzés információcsere révén

Kistermelői kiállítás és vásárKistermelői kiállítás és vásár
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Nézelődők a termékkiállításon és -vásáron



Uniós jövő,Uniós jövő,
költségvetési tervezetköltségvetési tervezet
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Edelényi, héhalmi,

kamocsai, kürti, 

mucsonyi és székelyhídi termékek kínálata

A nemrégiben felújított székelyhídi városi 
színházban Winkler Gyula, az Európai Par-
lament nemzetközi kereskedelmi bizottságá-
nak alelnöke tartott előadást az EU új irány-
vonalairól. Kiemelt módon beszélt a közös 
agrárpolitikáról, illetve hogyan fogja megha-
tározni a jövőbeli terveket, tendenciákat az 



A küldöttségek népi ha-
gyományokat bemutató 
előadásainak a székelyhídi 
Gyermek Jézus Szabadidő- 
és Sportközpont biztosí-
tott helyszínt, ahol egy szí-
nes folklórkavalkád alakult 
ki. Az egybegyűltek meg-
tekinthették és meghallgat-
hatták a testvértelepülések 
hagyományos népdalait és 
néptáncát, de a helyi Zajgó 
Néptáncegyüttes is képvi-
seltette magát.

Unió új 2021–2027-es költségvetése. Wink-
ler Gyula elmondta, a világjárvány utáni gaz-
dasági helyreállítással nem a járvány előt-
ti szintre kell törekednünk, hanem előre kell 
haladnunk, és ez csak a beruházások növelé-
sével érhető el, valamint a reformok lépcső-
zetes beiktatásával. Fontos hangsúly helye-

ződik a támogatásokra, főleg a fi atal gazdák 
és a kis gazdák esetében, illetve az ökológi-
ai előírások betartására is kiemelt fi gyelmet 
kívánnak szentelni. Mivel lényeges szintkü-
lönbség van az Európai Unió régiói között, 
ezért minden ország maga dönti el a támo-
gatások felhasználási módját.
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Kulturális és hagyományteremtő találkozókKulturális és hagyományteremtő találkozók

A mucsonyi pávakör népdalműsora

Héhalmi néptánc- és népzenei program



Az esti kötetlen találko-
zót egy borkóstoló jelentette. 
A  testvértelepülések képvise-
lői megcsodálhatták a rendez-
vény helyszínéül szolgáló egy-
kori grófi  pincét, mely ma a 
Domahidi család tulajdoná-
ban van. Béres Csaba, Székely-
híd polgármestere házigazda-
ként köszöntötte a vendégeket, 
és beszédében kiemelte, hogy 
mennyire fontos élettel meg-
tölteni a testvértelepülési kap-
csolatokat, és erre kiváló alka-
lom a borkóstoló is. Ezután a 
vendégtelepülések képviselői 
köszöntötték a résztvevőket, 
szintén kiemelték az összetar-
tozás fontosságát.

Megismertük felvidéki (Szlo-
vákia) Kürt jóízű borkínálatát, 
valamint helyi fi nomságokat is 
megkóstolhattak a jelenlévők. 
A kötetlen beszélgetések so-
rán a borászok tapasztalatokat 
is cseréltek. A nótázás és a tánc 
sem maradhatott ki az estéből, 
mely valószínű, hogy emléke-
zetes marad minden jelenlévő 
számára.
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A székelyhídi Zajgó Néptánccsoport dél-alföldi táncokat mutatott be

Esti kötetlen találkozó a grófi  pincében tartott borkóstolón
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A települések bemutatóját fi gyelő közönség

Ismerkedés a Stubenberg-kastélyban működő gyerekotthonnal

Szombaton a városi múzeum 
Szent László-aulájában tar-
tották a testvértelepülések be-
mutatóját. Béres Csaba pol-
gármester rövid köszöntőjét 
követően az eseményt szer-
vező Ér Hangja Egyesület el-
nöke, Aszalós Tímea kö-
szöntötte az egybegyűlteket. 
Elmondta, mivel a magyar 
nemzet új kenyér ünnepe 
után érzése szerint mind egy búzatáblához 
tartozunk, csak más-más kalászból jöttünk, 

de mindegyikünk egy egye-
di búzaszem, és örömmel teli, 
hogy mind itt lehetünk.

Ezt követően Szabó Ödön
Bihar megyei RMDSZ-es par-
lamenti képviselő köszöntött 
mindenkit, majd beszédében 
kitért a jelen romániai gazda-
sági helyzetre, a termelési le-
hetőségekre. Kiemelte a tér-
ségi összefogás fontosságát, a 

képzéseken való részvételt, és a mezőgazda-
sági staféta átadását a fi atal gazdák támoga-

tásával. Ezt követően a ven-
dég képviselők mutatták be 
településüket, kiemelve jel-
legzetességeiket, megvalósult 
pályázataikat és jövőbeli ter-
veiket. Béres Csaba polgár-
mester is bemutatta Székely-
híd városát, és az elkövetkező 
időszak terveit, perspektíváit, 
hogy milyen pályázati lehe-
tőségeket szeretne a városve-
zetés megvalósítani.

A délutáni órákban a kül-
döttségek ellátogattak a he-
lyi Stubenberg-kastélyhoz, 

Bemutatkoztak a településekBemutatkoztak a települések
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melyben Böjte Csaba ferences rendi szerze-
tes Dévai Szent Ferenc Alapítványának gyer-
mekotthona működik. Megismerhették a 
gyermekotthonnak a mű ködését és a patinás 
épületet is megcsodálhatták.

Majd az est folyamán az újonnan felava-
tott székelyhídi Szabó Ódzsa Városi Szín-
házban vehettek részt a küldöttségek tagjai 
különféle kulturális 
eseményeken.

A testvértelepülé-
si találkozó záró-
napján, a résztvevő 
küldöttségek egy ba-
ráti hangulatú verse-
nyen főzhették meg 
és mutathatták be ha-
gyományos, bográ-
csban készült étele-
iket. A székelyhídi 
Gyermek Jézus Sza-
badidő- és Sport-
központ területén 

megszervezett esemény a változatos időjá-
rás ellenére remek hangulatban telt, ahol 
sok rotyogó fi nomságból kóstolhattak az ér-
deklődők, illetve betekintést nyerhettek a 
különböző közösségek sajátos ízvilágába. 
Természetesen a fi nom ételek mellett a po-
hárköszöntők, és koccintások sem marad-
hattak el.

Finom falatok készültek a bográcsokban a főzőversenyen

Valahol Európában. Telt ház a Szabó Ódzsa Városi Színház nyitóelőadásán



Edelény – a városEdelény – a város,,
ahova visszatérszahova visszatérsz

A Bódva völgyében fekvő 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei kisváros, az Edelényi Já-
rás központja számos sikere-
sen megvalósított projektet 

tudhat magáénak, gondot jelent azonban 
továbbra is az elvándorlás, illetve az ingázó 
munkaerővel járó problémák. 

Malinkó Péter alpolgármester előadásából 
megtudhattuk, hogy elsődleges cél a mun-
kaerő visszavonzása a helységbe. Ez az el-
képzelés meg is valósulhat, mivel a nemré-
giben elnyert fejlesztési támogatás lehetővé 
teszi több olyan beruházás megvalósítását, 
mely a helyiek jelenlegi problémáinak meg-
oldását jelentheti. Ezután Lengyelné Bencze 
Viktória, a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 
munkaszervezeti vezetőjének előadása kö-
vetkezett. Az egyesület az ország egyik leg-
hátrányosabb helyzetű térségének vidékfej-

lesztési feladatait koordinálja és szervezi.  A 
két önálló térségrész 77 településének lakosai 
számára a megélhetés nagyon nehéz, ezért az 
a cél, hogy a térségben működő helyi lakoso-
kat, közösségeket és vállalkozásokat inspirál-
ja a helyi termékek előállítására, hogy igye-
kezzenek növelni a térség önellátási fokát, a 
környezettudatosságot és a szolidaritást, il-
letve a helyi értékek feltárását, ezáltal pedig 
minél több helyi védjeggyel ellátott kiváló 
tájtermék láthat napvilágot.

Edelény egyszerre fejlődő kisváros, tőke-
vonzó járásszékhely, környezeti és épített ér-
tékeket megőrző turisztikai célpont és ver-
senyképes vállalkozói környezet.

Héhalom – máig élHéhalom – máig él
a falu „ősi” múltjaa falu „ősi” múltja

Héhalom dél-nógrádi kistele-
pülésének lakosságában máig 
hagyományosan él a falu „ősi” 
múltja. A helyben lakók büsz-
kék lakóhelyük történelmi gyö-
kereire, melyek egyben indokol-

ják mai helybenmaradásukat is.
Héhalom község képviselői, Bakos József

polgármester és Vargáné Kócza Karolina be-
mutatójából megtudhattuk, hogy tizenegy ci-
vil szervezet működik a településen, melyek 
tevékenysége nagyban hozzájárul a helység 
fejlődéséhez. A teljesen korszerű felszerelt-
séggel ellátott tűzoltólaktanyának köszön-
hetően például a környező települések teljes 
katasztrófavédelmét el tudják látni. Rendez-
vényekben sincs hiány, hiszen 2015 óta min-
den évben megrendezik a Héhalmi Böllér-
fesztivált, amely 2018-ban elnyerte Nógrád 
megye legnagyobb rendezvényének címét. 

A testvértelepülések megvalósításai, jövőbeli terveikA testvértelepülések megvalósításai, jövőbeli terveik
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A fesztivál keretén belül rendezik meg a már 
nemzetközi szinten is ismert Böllér Bajnokok 
Ligáját. A fesztivál bevételét minden alkalom-
mal jótékonysági célokra szokták felajánlani, 
például a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, 
ezzel is bizonyítva a település önzetlenségét és 
segítőkészségét. A fesztivál alapja a sokszínű-
ség, így nem csupán a hagyományokat köve-
tő disznóvágáson van a hangsúly, hiszen az 
idelátogatók gasztronómiai, kulturális, szóra-
koztató élményekkel gazdagodhatnak.  

Héhalom polgármestere, Bakos József 
ugyanakkor büszke arra, hogy a település la-
kossága gyarapodik is lassan, a fi atalok pe-
dig tanulmányaik végeztével szívesen térnek 
haza a községbe.

Kamocsa – gyógynövényes Kamocsa – gyógynövényes 
park, irodalmi és kulturális park, irodalmi és kulturális 
napoknapok

A szlovákiai Érsekújvári Járás-
ban található Kamocsa polgár-
mestere, Lukács Imre település 
bemutatójából megismerhettük 
a község nevezetességeit, köztük 

a XVIII. században épült református templo-
mot, amely a korábbi, törökök által lerombolt 
templom helyén áll, illetve a Vág-parti kem-
pinget, amely számos kulturális eseménynek 
és fesztiválnak biztosít helyszínt. Mindemel-
lett megtudhattuk, hogy minden évben egy 
irodalmi és kulturális napot is megrendez-
nek, amely a helység híres szülöttjéről, Lu-
kács Pál író és színészről kapta a nevét. 

A számos európai uniós projekt közül fi -
gyelemre érdemes a gyógynövényes park 
megvalósítása, ahol mezítlábas lépegetők 
várják a látogatókat.

Kürt – DíszesKürt – Díszes
népviselet- és kőtésfesztiválnépviselet- és kőtésfesztivál

A szintén szlovákiai, Érsekújvá-
ri Járásban található Kürt tele-
pülést Téglás János polgármes-
ter mutatta be. A községről az 
első írásos feljegyzés a XI. szá-

zadból származik, a korabeli krónikákban a 
települést Curt névvel említik. A jelenleg kö-
zel kétezer főt számláló települést 95%-ban 
magyarok lakják. A polgármester bemuta-
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tójából érdekességeket és a tájegységre jel-
lemző sajátosságokat is megtudhattunk töb-
bek között a népviseleti hagyományokról. A 
férfi ak fekete posztóból készült mándlit (dí-
szes rövid kabátot) és pruszlikot (mellényt) 
viseltek, a hölgyek szintén pruszlikot visel-
tek, ehhez volt hozzávarrva a rongyokból 
készült bufándli (ruhadarab az alsószoknya 
és a szoknya között). A település nevezetes-
ségei között szerepel a Kürti Kőtésfesztivál, 
amelyet 2004 óta minden év böjti időszaká-
ban rendeznek meg. A kőtésből (más néven 
csíramálé) édes kása készül, amit a szegé-
nyek édességének is hívnak.

Mucsony – helyesen vagy Mucsony – helyesen vagy 
szabályosan?szabályosan?

A Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében, a Kazincbarcikai Já-
rásban található nagyközség 
nyolcszáz éves múltra tekinthet 
vissza. A közel háromezer fős 
lakossággal rendelkező nagy-

községnek már a neve is igen érdekes és fi -
gyelemre méltó, ugyanis helyesen hosszú ú 
betűvel kell a település nevét leírni, szabályo-
san viszont rövid u betűvel.

Múcsonyt Viszlai Viktor polgármester 
mutatta be. A település jellegzetessége a me-
zőgazdaság, a tyúktartás és ebből adódóan 
a tojástermelés. Ennek köszönhetően saját 
tésztaüzemmel rendelkeznek, számos tész-
tafélét állítanak elő. A helységben a ma-
gyaron kívül négy másik nemzeti közösség 
is él, pontosabban a roma, a ruszin, a lengyel 
és a román. A bemutatóból kiderült, hogy 
98%-ban görög katolikus vallásúak az em-
berek, és fontos hangsúly esik a vallási élet-
re, és a település lakói büszkék a Szent Pé-
ter és Szent Pálról elnevezett görög katolikus 
templomukra. 

A település kapcsán mindenképpen kieme-
lendő a magas infrastrukturális és szolgál-
tatásbeli fejlettség, hiszen a község kiterjedt 
út- és járdahálózattal rendelkezik, továbbá a 
gáz-, víz- és villamosenergia-ellátás is teljes 
körűen megoldott.
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Székelyhíd fejlődikSzékelyhíd fejlődik
az idegenforgalom,az idegenforgalom,
mezőgazdaság, oktatásmezőgazdaság, oktatás
menténmentén

Székelyhidat és a helyi uniós 
beruházásokat, megvalósítá-
sokat, valamint terveket Bé-
res Csaba polgármester mu-
tatta be. Röviden ismertette a 

város nevezetességeit, látnivalóit, majd arról 
beszélt, hogy a település fejlesztési stratégiá-
ja két szálon fut: turizmus és mezőgazdaság.

Ugyanakkor kiemelten fontos szerep jut az 
oktatás minőségének fejlesztésére, ami alap-
köve lehet a felnövő nemzedék itthonmara-
dásának. Ennek jegyében épült és újult meg 
a nagykágyai középiskola, de az uszoda épí-
tése is a felnövő nemzedék életminőségének 
javítását célozza. A városvezető hangsúlyoz-
ta, az eredmények nem jönnek egyik napról 
a másikra, de kitartó nekifeszüléssel és türe-
lemmel minden megvalósítható, mint példá-
ul az augusztus utolsó hétvégéjén felavatott 
és ünnepélyesen átadott székelyhídi Szabó 
József Ódzsa nevét viselő színházépület, ami 
többek között az idei testvértelepülések ta-
lálkozó színhelye is volt.
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