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Tisztelt Képviselő-testület!
Hegyközkovácsi egy kis falu, amely Bihar megyében fekszik és Bihar (Biharia)
településsel együtt alkot egy községi önkormányzatot (communa). A román közigazgatásban
több kisebb település rendelkezik egy közös önkormányzattal. A község földbirtokosa
(Ertsey-család) a XX. század fordulóján tönkrement, földjét a bank elárverezte. Békésről
tehetős gazdák ott hitel felvételével a likviditási gondokat megoldva földbirtokot vásároltak.
1920 után Magyarországon nagy infláció volt, így a hatalmas adósság is lényegében elillant.
1920 után a község Románia része lett, de a békési telepesek nem tértek haza, mert a
békerendszert ideiglenesnek tekintették és reménykedtek a felülvizsgálatban. A békésiek jó
része református volt, de több baptista család is oda költözött. Az okányi telepesek mind
baptista vallásúak voltak. Jelenleg a falusi református gyülekezet tagjainak 60%-a a békésiek
leszármazottja.
A második világháború alatt több terület visszatért a Magyar Királysághoz (Felvidék,
Kárpátalja, Erdély, Délvidék), és a trianoni országterület települései számos testvérvárosi
kapcsolatot építettek ki az "újakkal". Békésnek két ilyen kapcsolata alakult ki.
Békés város 1941-ben kötött testvértelepülési szerződést a Bihar megyei
Hegyközkovácsi faluval, ahol számos békési család leszármazottja él ma is. 1941-ben a
családi kapcsolatok még élőek voltak.
Ezért 2016. március 15-én Békés küldöttsége felkereste a falut és országzászlót
adományozott nekik. Békés város képviselő-testülete 1941. március 31-én tartott közgyűlésén
kimondta, hogy Hegyközkovácsit testvértelepülésévé fogadja.
A határozat: "A képviselő-testület egyhangúlag és nagy lelkesedéssel mondja ki, hogy
a visszatért Hegyközkovácsit testvér községévé fogadja. Ezzel a határozatával bizonyítani
akarja látható jelekben is, hogy Békés község közönségének szíve együtt dobog a visszatért
erdélyi rész magyarságával s együtt akarja a boldogabb és magyarabb ország jövőjét
biztosítani. Tudomásul veszi a képviselőtestület, hogy a községi előljáróság a képviselőtestület
utólagos jóváhagyása reményében a testvér község támogatása terhére országzászlót szerzett
be és adományozott a második testvér községnek." Ezt Hegyközkovácsi község képviselőtestülete a 7/1941. számú határozatával jóváhagyta, a határozatot megküldte Békés
nagyközségnek is. Ezt a békési képviselő-testület a 3212/1941. számú határozatával augusztus
25-én tudomásul vette. Így jött létre a testvértelepülési kapcsolat.

Ez a kapcsolat 1944 után megszűnt. A határváltozásokat az 1945-ös fegyverszünet és
az 1947-es párizsi béke semmissé nyilvánította. Hegyközkovácsi Románia része maradt. A
családi kapcsolatok élénkek maradtak egészen az 1990-es évekig, a közeli rokonok
természetes elhalálozása folyamatának befejeződéséig. 1990 után Mester Péter, a Városvédő
és Szépítő Egyesület volt elnöke többször is járt a faluban és szorgalmazta a
kapcsolatfelvételt. Sajnos ez nem járt komolyabb eredménnyel. A kapcsolatok javulása ez év
tavaszához köthető.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi
határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott és egyértelmű
szándékát fejezi ki, hogy meg kívánja erősíteni Hegyközkovácsi településsel a
testvérvárosi kapcsolatát.
2. Békés
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét a Hegyközkovácsi településsel kötendő testvérvárosi megállapodás
előkészítésére, a szükséges tárgyalások, és egyeztetések lefolytatására.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. augusztus 23.
Izsó Gábor
polgármester
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