
Külkapcsolati  tanácsnok beszámolója (IV.) 

2021 május - augusztus 

 

A beszámolási időszakban külkapcsolati ügyek terén a következő események történtek: 

Hoi An, Szentendre vietnami testvérvárosának budapesti képviselője arról tájékoztatta az 

önkormányzatot, hogy megérkezett Budapestre országa új diplomáciai képviselője. Ezt követően a hivatal 

protokoll felelőse felvette a kapcsolatot a vietnami diplomáciai képviselettel, és jelezte, hogy tudomásunkra 

jutott az új nagykövet asszony érkezésének híre. Az önkormányzat a jövőben szívesen látja a képviselet 

vezetőjét Szentendrén a neki leginkább megfelelő időben. A nagykövetség köszönettel vette a felajánlást, 

és jelezte, hogy a legfontosabb protokolláris feladatok elvégzése után a nagykövet feltétlenül el szeretne 

látogatni Szentendrére. 

Júliusban egy online megbeszélésre került sor Janko Rozics, szlovén építész kezdeményezése és a 

ljubljanai magyar nagykövetség támogatása mellett Hamvas Béla életművének fontossága, illetve 

sikeresebb bemutatása céljából. Az önkormányzat részéről dr. Tóth Máté, a HBPMK igazgatója, Lang 

András, képviselő, a Kulturális Bizottság elnöke, valamint jómagam vettünk részt. 

Rozics úr javasolta, hogy Hamvas Béla nagyjelentőségű életművét célszerű lenne úgy egyre szélesebb 

körben bemutatni, hogy az összeköthető legyen Szentendre nemzetközi presztizsének erősítésével és 

turisztikai látogatottságának növekedésével. Ennek kapcsán merült fel egy nemzetközi konferencia 

megszervezésének javaslata Hamvas Béla életművének további tanulmámyozása és népszerűsítése 

céljából. Rozics úr ehhez elvi támogatást tudna nyújtani. A ljubljanai magyar nagykövetség a külföldi 

magyar intézetek hálózatában rejlő lehetőséget ajánlotta fel. Úgy tűnik, a jövőben érdemes lesz részleteiben 

megvizsgálni az életművel kapcsolatban álló magyar személyek és intézmények bevonásával a további 

lehetőségeket, illetve teendőket. Az önkormányzat részéről a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár lenne az 

a logikus helybeli intézmény, amely össze tudná fogni a javaslattal kapcsolatos további eseményeket és 

folyamatokat. 

A testvérvárosi kapcsolatok terén személyes érintkezés még mindig nem jöhetett szóba. 

Ugyanakkor számos konkrét lépés történt részint a szorosan együttműködő ötök egyes tagjaival. 

Wertheimből érkezett kérés arra, hogy egy kiállítás kapcsán Szentendre testvérváros megjelenítéséhez 

biztosítsunk posztert vagy városunkat bemutató, megfelelő minőségű fényképe(ke)t. Ez utóbbi mellett 

döntöttünk, amit elektronikusan juttattunk ki német partnereinknek. Ők helyben fogják kinyomtatni és 

poszterként használni a fotókat. 

A fényképeket a TDM bocsátotta rendelkezésünkre, amiért ezúton is köszönetet mondunk. 

 Az angliai Huntingdon-Godmanchesterből szintén kaptunk hasonló kérést: ők műalkotások révén 

szeretnék megjeleníteni a testvérvárosi kapcsolatokat egy szeptember végén helyben megnyíló kiállításon. 

Ehhez kérték 3-4 szentendrei műalkotás elektronikus másolatát (amit helyben fognak megfelelő módon 

kinyomtatni), valamint a szerzők bemutatására szolgáló rövid szöveget. A kérésnek eleget is tettünk, és a 

Ferenczy Múzeumi Centrumnak köszönhetően egy-egy Ámos Imre, Anna Mark, Barcsay Jenő és Ferenczy 

Noémi alkotás nagyon jó minőségű másolatát tudtuk eljuttatni nekik.   



A Ferenczy Múzeum együttműködésének köszönhetően tudtunk megfelelni angol partnerünk kérésének, 

amiért köszönetünket fejezzük ki a múzeum igazgatójának. 

 A Bethlen Gábor Alapítvány pályázatot hirdetett önkormányzatok részére határon túli városokkal 

történő testvérvárosi kapcsolatok kialakítását elősegítendő, vagy meglévőket erősítendő. A Szentendre 

Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületével együttműködve nyújtottunk be pályázatot egy Kézdivásárhellyel 

közösen megvalósítandó program támogatására. A pályázat lezárása még nem történt meg, habár a 

megvalósításra, illetve a végső elszámolásra nagyon rövid idő alatt, 2021. december 31-ig kell majd sort 

keríteni. Ehhez természetesen elengedhetetlen, hogy pályázatunkat pozitívan bírálják el.  

 Hivatalos megkeresés alapján 2020. áprilisában az önkormányzat adatokat szolgált több mint 200 

millió forint összegben már felmerült, illetve  egy megadott határidőig felmerülhető költségként a COVID 

járvánnyal, illetve következményeinek kezelésével kapcsolatos kiadásokként. Ezek az adatok ahhoz 

kellettek, hogy a magyar kormány alátámaszthassa a COVID járvánnyal kapcsolatos kiadásokat, amelyek 

megtérítése céljából kéréssel fordulhatott az Európai Unióhoz, miután az Európai Unió Szolidarítási Alapját 

megnyitották a tömeges járványhelyzettel kapcsolatban felmerülő feladatok támogatására. 

Többszöri levélváltás után kiderült, hogy a magyar kormány kb. 14 milliárd forint összegű úniós támogatást 

kapott két részletben. Ennek az összegnek a felhasználását az Emberi Erőforrások Minisztériuma végzi. A 

legutóbbi információ szerint a támogatás felhasználásának részletei még kidolgozás alatt vannak, többek 

között még egyeztetés folyik az Európai Únió illetékes intézményével is.  

Szentendre, 2021. augusztus 31. 
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