
Testvér-települési programok 

Emlékekből él az ember s múltból él az emlékezet  

Bajmok-Mórágy-Fél 

Önkormányzatunk már negyedik éve sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt 

„Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázatra. Mórágy két határon túli 

községgel, a szlovákiai Fél és a szerbiai Bajmok településsel 2012-13-ban kötött testvér-települési 

szerződést. A kapcsolat évről évre szorosabbá válik, minden éveben részt veszünk a bajmoki, féli 

falunapon, a mórágyi Gránit fesztiválnak mindhárom település aktív résztvevője a sport, kulturális 

műsor, főzőverseny területén. 2018-ban közös kirándulásokkal bővítettük a találkozásokat, elsőként 

Csíksomlyón, a csíksomlyói búcsú alkalmával egy hetet töltöttünk együtt Erdélyben. Felejthetetlen 

emlékekkel tértünk haza, ennek is köszönhető, hogy ebben az évben báró Eötvös József „Emlékekből 

él az ember, múltból él az emlékezet.” idézetét választottuk kirándulásunk mottójaként. 

 2019.május végén felvidék nagy múltú településeit a Bethlen Gábor Alapkezelő TTP-KP-1-2019/1-

000223 támogatása során látogathattuk meg. A negyvenöt fős csoportba Mórágyról, Bajmokról, 

Félből érkeztek. Önkormányzatunk autóbuszával indultunk mórágyiak és bajmokiak Fél községig, 

majd a www.sadds.sk-tól megrendelt 50 fős autóbusszal indultunk együtt felvidékre. A mátraházai 

szállásról -Lőcse, Szepesváralja, Késmárk, Bártfa – nevezetességeit Szentirmai Ágnes kassai 

idegenvezető mutatta be csoportunknak. Megható érzés amikor szerb, szlovák, magyar 

állampolgárok egy nyelven beszélve átadhatják ismereteiket, emlékeznek. A csoportunkban lévő 

mórágyi német nemzetiségi hagyományőrző egyesület tagjainak felejthetetlen marad amikor a 

bártfai városházán kiállított ősi szász textílián, meglátták a mórágyiak által is használt hímzés 

motívumokat, hiszen jelenleg régi monogramok hímzésével foglalkoznak. A történelmi 

nevezetességek közül kiemelkedő volt Késmárk. Evangélikus templomában Thököly Imre 

felsőmagyarország és erdélyi fejedelem sírját láthattuk, jelen volt egy magyarországi diákcsoport, 

koszorút helyezett el az emlékhelyen. A késmárki fatemplom a világörökség része. Bártfa 2000-ben a 

Kulturális Világörökség listájára került, Szt. Egyed templomát II. János pápa bazilika minor rangra 

emelte. A lőcsei Szent Jakab templomban található a világ legszebb és legnagyobb gótikus oltára. A 

történelmi események, az irodalmi művekből szerzett ismeretek (Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony, 

Mikszáth Kálmán: Fekete Város) itt valóságossá válhattak. A megtekintett emlékhelyek méltó, 

gondozott környezetben vannak, egyéni szervezésben számunkra elérhetetlen lett volna ez a 

felvidéki kirándulás. Esténként a beszélgetések alkalmával régi és új barátokra találtunk, elterveztük a 

következő év programjait. 

 

http://www.sadds.sk-tól/

