A közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és
együttműködések támogatására (2022.)
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A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Biharugra Község Önkormányzata részére a Bethlen Gábor
Alap Bizottságánák 13/2022. (02.25.) számú határozata alapján 1 000 000 Ft, azaz egymillió
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt „a „Magyar-magyar közösségi kapcsolatok
támogatása" - nevezetesen a „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása –
30 éves testvérkapcsolat” céljából.
A projekt célja Biharugra község és Bodos község testvér-települési kapcsolatának
megerősítése, egymás kultúráinak mélyebb megismerése, és közösségi kapcsolatok
kialakítása, fenntartása. A határontúli magyarságnak az anyaországgal való kapcsolatának
fenntartása és erősítése.
Mindehhez szükséges, hogy a lakosság és a vezetők, valamint a civilszervezetek, egyházi
közösségek minél szélesebb körben találkozhassanak egymással.
Ehhez nyújtott segítséget annak az ötnapos programsorozatnak a megszervezése melynek
keretében egy 38 fős küldöttség látogatott Biharugráról Bodosba. Ez a látogatás testvértelepülési találkozó is volt, ahol a két település lakosai közös programokban vettek részt.
A partneri kapcsolatok az élet minden területén fontosak, így a települések működésében is.
Bodos testvértelepülése Biharugra, ezt a kapcsolatot 1990-től ápolják, kétévente látogatják
egymást. Közel harmadévszázada ápolják a biharugraiak kapcsolatukat az erdővidéki faluval,
Bodossal. Kétévenként meglátogatják egymást a testvértelepülések. E látogatássorozatban
most a biharugraiakon volt a sor. Az idei látogatás augusztus 4. és 8. között bonyolódott le.
A biharugrai delegáció augusztus 4-én, csütörtökön hajnalban indult erdélyi útjára. Útközben
az elő pihenő Kőrösfőn, a Deli Étteremnél volt, majd a farkaslakai Kotyogó Étteremben került
sor az ebédelésre. Késő délutánra érkezett meg a társaság a vendéglátókhoz, Bodosra.
Pénteken délelőtt közös kirándulás volt a székelyudvarhelyi Mini Erdély Park-ba és Parajdon
Románia első állandó lepkeházába. Ebéd után Szovátán a Medve-tó és környékének, valamint
a műemlékké nyilvánított székelydályai református templom meglátogatása következett. A
13. századi templom festett kazettás mennyezete és középkori falképei, gótikus szentély 16.
századi, emberalakokkal és címerekkel díszített boltozatfestményei miatt megérte kitérőt
tenni.
Bodos a Kovászna megyei bányaváros, Barót városhoz tartozó beosztott falu. 2022. augusztus
6–7-én (szombaton és vasárnap) városünnepet szerveztek Baróton. A koronavírus-járvány
miatti két év kihagyás után a városvezetés ismét ünnepelni hívogatott, mely ünnep ezúttal
kicsit különlegesebb volt, mert ezúttal nem Barót Napokat ültek, hanem Erdővidéki
Bányásznapokat, annak tiszteletére, hogy idén, 2022-ben épp 150 éve, hogy 1872-ben a Baróti
Szénbánya Társulat megindította az ipari méretű rendszeres szénkitermelést Köpecen, a
Köpec-patak völgyében. Az Erdővidéki Bányásznapokre meghívást kapott a biharugra
delegáció is. Szombaton többek között a "Leg a láb" Alapfokú Művészeti Iskola Biharugrai
Csoportja is fellépett a rendezvény nagyszínpadján. Vasárnap délelőtt Nagy Viktor biharugrai
református lelkész hirdette az igét a bodosi templomban, délután pedig Makra Tibor
polgármester mutatta meg a Bányásznapon az erdővidékieknek, hogy milyen az „ugrai
halászlé”.
Hétfőn a biharugraik a viszontlátás reményében intettek búcsút erdélyi vendéglátóiknak és
elindultak haza.
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Képek a testvértelepülési találkozásról:
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