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Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
A Krasnik Földje Tevékenységi csoport és a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 2015-ben írt alá együttműködési megállapodást. Célja a két akcióterület önkormányzatai, civil szervezetei, vállalkozói közötti együttműködések előmozdítása. Az
együttműködés által a két akciócsoportoknak lehetősége nyílik betekinteni egymás
tevékenységébe, ezáltal érvényesül a tudástranszfer, a legjobb gyakorlatok átadása.
A nemzetközi együttműködés során a térség településein élők partneri kapcsolatokat
alakíthatnak ki valamint további együttműködések és csereprogramok valósulhatnak
meg.
2015-ben az együttműködés aláírásakor „Partnerség a vidékért” nagyszabású rendezvényen a Krasnik Földje Tevékenységi csoport delegációja ismerkedhetett a
2014-2020 időszak első lépéseivel. A Területi Operatív Programmal, a Vidékfejlesztési Programmal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztési feladataival és
a Hajdú – Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség tevékenységével.
2016-ban „Lubelszczyzna fejlődésének alakítása a nemzeti és nemzetközi bevált
gyakorlatok támogatásával” című projektben vettünk részt, amelyben „A vállalkozók támogatása a vidéki területeken 2007-2013 között” címmel magyar tapasztalatokat mutathattuk be Lengyelországban, Krasnikban.
Néhány héttel ezelőtt, újabb meghívást kaptunk Lengyelországba. Magyarország
Külgazdasági és Külügyminisztériuma és Lengyelország Külügyminisztériuma pályázatot hirdetett nem-kormányzati szervezetek számára. A Magyar-Lengyel Nemkormányzati Együttműködési Program célja egymás alaposabb megismerése, a két
ország civil társadalmi együttműködésének erősítése. Ebbe a programba pályázott a
Krasnik Földje Tevékenységi Csoport, mely részeként vendégül látott bennünket
2017. június 29 – július 03 között. A Krasnikban megrendezésre kerülő „Helyi Ételek és Népművészeti Fesztiválon” a helyiek ízelítőt kaptak a magyar népzenéből,
néptáncból valamint magyar ételt kóstolhattak.
A Szélrózsa Néptáncegyüttes több mint negyven éves. Székhelyük Földesen található, de több környező településről járnak táncolni az együttesbe. A kabai szenior csoport 2012-ben csatlakozott hozzá. Ebből a csoportból adott elő Hajdúsági táncokat,
és Hortobágyi népdalcsokrot négy fő. Elmondhatom, hogy nagy sikere volt műsoruknak. A magyar konyha ízeit mutatta be két fiatal szakács. Nagy örömünkre a beBihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
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tyárleves kóstolásánál hosszú sor várakozott, az elkészített több mint 300 adag ételt
jóízűen fogyasztották a helyiek.
A fesztivál keretében mi is megkóstolhattuk a térségi hagyományos ízeket. Hosszú
lenne felsorolni, az ízletesebbnél ízletesebb ételeket, de talán a pirogot emelném ki,
amit sokféle képen készítenek, túróval, hússal, káposztával, tepertővel leöntve, különféle szószokkal, salátákkal. A térség jelentős málna termelő vidék, így a málnás
sütemények elmaradhatatlanok egy ilyen rendezvényen. Reszelt tészta málna krémmel, túrós málnás sütemény, stb. A térségi termékek között megtalálható a méz, almabor, sider, málnalekvár, málnaszörp, homoktövis ital, rózsalekvár stb.
A Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesülethez tartozó települések között többnek
van lengyel testvér települési kapcsolata. Ennek keretében például néhány hét múlva
Biharnagybajom lát vendégül lengyel gyerekcsoportot. Szeptemberben Földes település delegációja utazik Lengyelországba. Mivel több település jelezte, hogy szívesen alakítana ki hasonló testvér települési kapcsolatot, ezek előkészítése is része volt
utazásunknak.

Berettyóújfalu, 2017. július 04.
Kiss Gáborné
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