Anyaországi megerősítést kapott a Hunyad megyei Lozsád

Aláírták Ikerváron a testvértelepülési szerződést

Testvértelepülési együttműködési megállapodást írt alá a Hunyad megyei Martinesd és a Vas
megyei Ikervár, a protokollum aláírására vasárnap, a 28. Ikervári Napok ideje alatt került sor.
Hunyad és Vas megye között aktív testvérkapcsolat van már több mint húsz éve, most a
Martinesdhez tartozó, magyarok által lakott Lozsád 2020 falurevitalizációs terv egyik fontos
pontjaként valósult meg az új testvértelepülési kapcsolat kialakítása.

A kapcsolatot két éve vette fel a két önkormányzat, azt követően, hogy az RMDSZ Hunyad
megyei szervezete és a református egyház elindította a Lozsád 2020 falurevitalizációs tervet,
tájékoztatott Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének elnöke.
„Amikor 2016-ban meghirdettük a 700 éves születésnapjára készülő Lozsád revitalizációs
tervét, az egyik legfontosabb célkitűzésünk volt, hogy anyaországi testvérkapcsolatot alakítsunk
ki a település számára. Itt, Hunyad megyében régóta tapasztaljuk, hogy mennyire fontos a
magyarországi testvérkapcsolat a magyar identitás megerősítésében, de abban is, hogy jó
példákat sajátítsunk el a települések modernizációjáról. Vas megye és Hunyad megye, illetve
Szombathely és Vajdahunyad között 1990 óta van aktív testvérkapcsolat, így természetes volt,
hogy Vas megyei települést keresünk, amellyel felvehetjük a kapcsolatot. Vas megyei barátaink
tudják, hogy mit jelent szórványközösséggel fenntartani testvérkapcsolatot, hiszen ilyenkor a
többségben élő közösséget is be kell vonni. Reméljük, hogy a Martinesd és Ikervár közötti
testvérkapcsolat gyümölcsöző együttműködés lesz, terveink szerint nemcsak intézmények
közötti kapcsolat alakul ki, hanem közelebb kerülnek egymáshoz az emberek is, megismerik
egymás kultúráját, hagyományait, ugyanakkor tanulnak is egymástól” – hangsúlyozta az
EP-képviselő. Kiemelte, hogy különösen hálás a Vas Megyei Közgyűlésnek és Marton Ferenc
alelnöknek, illetve Ikervár önkormányzatának és Fehér Ferenc polgármesternek, akik nemcsak
együttműködő partnerekként, hanem barátként viszonyulnak a Hunyad megyei szórványmagyar
közösséghez. Ugyanakkor megköszönte Adinel Ioan Botescunak, Martinesd polgármesterének,
hogy első perctől támogatta kezdeményezésüket.
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Az Ölelkező Rába völgye – XXVIII. Ikervári Napok rendezvénysorozatára Martinesdről
önkormányzati küldöttség érkezett, amelynek tagja Székely Attila, lozsádi helyi tanácsos is. A
hivatalos aláíráson részt vett V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, aki korábban
Vasvár polgármestereként a Hunyad megyei Hátszeggel létesített testvérkapcsolatot. Az
országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a magyar nemzetpolitika célkitűzései akkor tudnak
megvalósulni, ha az anyaország közösségeinek figyelme minden határon túli magyarra kiterjed,
de kiemelten azokra, akik szórványban élnek és emiatt több segítségre, támogatásra van
szükségük. Ilyen tekintetben Vas megye már 1990-től, a rendszerváltást követően úttörő
szerepet vállalt, jegyezte meg. A rendezvényen a Vas Megyei Közgyűlést Marton Ferenc
alelnök képviselte, aki felelevenítette a megyei önkormányzat szerepét abban az előkészítő
munkában, amelynek eredményeképpen most megtörténhetett a testvérkapcsolat hivatalos
elindítása. Az együttműködő feleket arról biztosította, hogy a lózsádi és ikervári közösség a
megyei közgyűlés és elnökének, Majthényi Lászlónak támogatását élvezi.

Adinel Ioan Botescu, Martinesd polgármestere másodszor jár Ikerváron, mint fogalmazott,
megtisztelőnek tartja, hogy együttműködési megállapodást írhatnak alá a Vas megyei
településsel, azt remélve, hogy ennek köszönhetően jól működő példákat vehetnek át, amelyet
otthon hasznosítani tudnak. Meggyőződése, hogy a kapcsolat nemcsak Martinesd
lakosságának tíz százalékát kitevő lozsádi magyar közösség számára előnyös, hanem az
egész községnek jót hoz, annál is inkább, hogy a Ikervár is olyan község, ahol más
nemzetiségek is élnek.

Nagy szeretettel járnak Hunyad megyébe, értékelve a Hunyad megyei szórványmagyarok
helytállását és mindennapos küzdelmét, hiszen ott, ahol a magyarok többségben élnek, például
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Székelyföldön teljesen más jellegű kihívásoknak kell eleget tenniük, mondta Fehér Ferenc,
Ikervár polgármestere, hozzátéve, az anyaország támogatására, segítségére pontosan a
szórványban van nagy szükség.

*** Martinesd Hunyad megyei község, 956 lakója van, hét faluból áll, köztük az alig 200 lelket
számláló zsákfalu, Lozsád. Az 50 százalékban magyarok által lakott kis település 700.
évfordulójára készül, első írásos említése 1320-ból származik. A Hunyad megyei RMDSZ és a
református egyház falurevitalizációs tervet kezdeményezett Lozsádon, hogy a drámaian
megfogyatkozott közösség életébe új lendületet, megújulást hozzanak.

*** Ikervár a Rába völgyében fekvő, 1780 lakosú település, a “Batthyány család ősi fészke”,
Vas megye egyik legrégibb települése. Nevét a Rába két partján emelt várakról kapta.
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