
Kapcsolattartás a testvérvárosokkal 
 Történelmi Magyarország területén lévő 

város 
Európán belüli város Európán kívüli város 

Kulturális és 
sport területén 

történő 
együttműködés 

Városi rendezvényekre, nemzeti ünnepségekre 
való rendszeres meghívás, fesztiválokon való 

részvétel 
Kiemelt városi rendezvényekre való meghívás (pl. 
Tavaszi Fesztivál, Szentendrei Nyár, Szentendre 

Éjjel-Nappal) 
Évente egy városi rendezvényre való meghívás (pl. 

Szentendrei Nyár) 

Művészek közötti együttműködés előmozdítása, 
nagyobb kiállítás megnyitókra való kölcsönös 

meghívás (Szentendre esetében pl. 
MűvészetMalom, Szobrász biennálé) 

Művészek közötti együttműködés előmozdítása, 
nagyobb kiállítás megnyitókra való kölcsönös 

meghívás (Szentendre esetében pl. 
MűvészetMalom, Szobrász biennálé) 

Művészek közötti együttműködés előmozdítása 
(pl. művészek közötti kapcsolatfelvétel elősegítése) 

 

Közös kulturális programok szervezése 
(kiállítások, előadások, konferenciák) 

Közös kulturális programok szervezése 
(kiállítások, előadások, konferenciák) 

Közös kulturális programok szervezése (kiállítások, 
előadások, konferenciák) 

Együttműködés sport területén, közös 
programok szervezése (pl. egyesületek közötti 
kapcsolatfelvétel és együttműködés segítése) 

Együttműködés sport területén, közös programok 
szervezése (pl. egyesületek közötti 

kapcsolatfelvétel és együttműködés segítése) 
Együttműködés sport területén, közös programok 

szervezése (pl. egyesületek közötti kapcsolatfelvétel és 
együttműködés segítése) 

Alkotótáborok szervezése Alkotótáborok szervezése  
Tapasztalatcsere, szakmai együttműködés az 

oktatás és tudományok területén (pl. 
konferenciák szervezése) 

  

Hagyományőrző egyesületek közötti 
kapcsolatfelvétel előmozdítása, hagyományőrző 

programok szervezésének támogatása 
  

Kölcsönös együttműködés a magyar történelmi 
emlékek megőrzésében 

  

Helyi újság rendszeres megküldése   
 
 
 

Gazdasági, 
kereskedelmi 

együttműködés 

Gazdasági és társadalmi szervezetek közötti 
kapcsolatok előmozdítása 

Gazdasági és társadalmi szervezetek közötti 
kapcsolatok előmozdítása 

Gazdasági és társadalmi szervezetek közötti 
kapcsolatok előmozdítása 

Projektpartnerségi lehetőségek vizsgálata Projektpartnerségi lehetőségek vizsgálata Projektpartnerségi lehetőségek vizsgálata 
Városok kereskedői és vállalkozói közötti 

gazdasági együttműködési lehetőségek 
vizsgálata 

 

Városok kereskedői és vállalkozói közötti 
gazdasági együttműködési lehetőségek vizsgálata 

 
Városok kereskedői és vállalkozói közötti gazdasági 

együttműködési lehetőségek vizsgálata 
 

Vásárokon kölcsönös megjelenés Vásárokon kölcsönös megjelenés  



 
Kapcsolattartás a testvérvárosokkal 

 Történelmi Magyarország területén lévő 
város 

Európán belüli város Európán kívüli város 
 
 

Oktatás, 
tudományok 

területén 
történő 

együttműködés 

Diákcsere program lehetőségeinek vizsgálata, 
a meglévő kapcsolatok további segítése 

Diákcsere program lehetőségeinek vizsgálata, 
a meglévő kapcsolatok további segítése 

Diákcsere program lehetőségeinek vizsgálata 

Iskolák, fiatalok közötti szakmai tapasztalatcsere Iskolák, fiatalok közötti szakmai tapasztalatcsere Iskolák, fiatalok közötti szakmai tapasztalatcsere 
Tapasztalatcsere az oktatás és tudományok 

területén 
Tapasztalatcsere az oktatás és tudományok 

területén 
Tapasztalatcsere az oktatás és tudományok területén 

 
 
 
 

Turisztikai 
együttműködés 

Lehetőség szerinti turisztikai tapasztalatcsere, 
együttműködés és kölcsönös népszerűsítés (pl. 

fejlesztésekben, idegenforgalomban) 
Lehetőség szerinti turisztikai tapasztalatcsere, 
együttműködés és kölcsönös népszerűsítés (pl. 

fejlesztésekben, idegenforgalomban) 
Lehetőség szerinti turisztikai tapasztalatcsere, 
együttműködés és kölcsönös népszerűsítés (pl. 

fejlesztésekben, idegenforgalomban) 
Nemzetközi turisztikai kiadványokba való 

bekerülés 
Nemzetközi turisztikai kiadványokba való 

bekerülés 
Nemzetközi turisztikai kiadványokba való bekerülés 

 Nemzetközi turisztikai térképre való felkerülés Nemzetközi turisztikai térképre való felkerülés 
 


