
1 
 

Külkapcsolati tanácsnok beszámolója (V.) 

2021. szeptember - november 

 

Az elmúlt három hónapban a külkapcsolati ügyek terén a következő események történtek: 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez augusztusban beadott önkormányzati pályázat 

alapján 1,6 millió forint támogatást nyertünk el határontúli testvérvárosi kapcsolatok kialakítása 

és/vagy fejlesztése céljából. 

A régióban uralkodó COVID járványhelyzetre való tekintettel – újból bevezetett korlátozások 

megnehezítik az utazást és csoportos rendezvények megtartását – az Alapítvány a támogatás 

felhasználásának eredeti 2021. december 31-i határidejét 2022. június 30-ra módosította. 

Pályázatunkban Kézdivásárhellyel fennálló testvérvárosi kapcsolataink erősítését céloztuk 

meg. Ennek keretén belül kézdivásárhelyi művészek, kézművesek itteni bemutatóit, szereplését 

tervezzük szentendrei iskolákban és közösségi helyeken, ahol városunk lakosai közelebbről 

megismerkedhetnek az ottani  művészeti értékekkel, népi hagyományokkal. 

Szintén tervezzük a két város önkormányzati vezetőinek találkozóját, ahol a megbeszélések fő 

iránya testvérvárosi kapcsolatunk jövőbeni fejlesztésére vonatkozó elképzelések  kidolgozása 

lenne. 

Polgármesteri szinten már létrejött a kontaktus a program részleteinek egyeztetése céljából. 

Olyan elképzelés is megfogalmazódott, hogy a program konkrét megvalósítását a március 15-i 

ünnepségekhez lehetne kötni. Az már tisztázódott, hogy Kézdivásárhely polgármestere ebben 

az időpontban nem tud utazni, mert az ő részvétele elengedhetetlen a nagy magyar hagyományú 

erdélyi városban március 15-én rendezett ünnepségeken. 

Másrészről azt is figyelembe kell venni, hogy egyenlőre csak remélni lehet, de biztosan tudni 

még nem, hogy három és fél hónap múlva Magyarországon és Romániában egyaránt úgy 

változnak-e a járvánnyal kapcsolatos körülmények, hogy sem utazási korlátozás, sem egyéb 

tiltás nem akadályozná a program kivitelezését.  

 November elején a budapesti Francia Intézetben került sor az Európai Kisvárosok és 

Önkormányzatok Szövetségének munkaértekezletére, amelyen a MÖSZ szervezésében részt 

vettem, mint a Szentendrei Önkormányzat képviselője. Az európai szövetség fő célja, hogy a 

kontinens kisvárosai, illetve azok önkormányzatai is észrevetethessék magukat, hallathassák 

hangjukat például az úniós szinten elfogadásra kerülő olyan döntések kapcsán, amelyek 

közvetlenül érintik az EU tagországok településeinek életét, működését. Ezek a városok a nagy 

települések sokszor nyomasztó árnyékában léteznek, és számukra fontos közös érdekeik 

képviselete és azok szükségszerű érvényesítése. 

Évekkel ezelőtt a TÖOSZ tagja lett a Szövetségnek, de az utóbbi időben teljesen 

visszahúzódott, gyakorlatilag nem vesz részt a szövetség munkájában. A szövetség továbbra is 
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érdekelt abban, hogy a magyar kisvárosok is képviselve legyenek, ezért üdvözli és bátorítja a 

Magyar Önkormányzati Szövetség érdeklődését és esetleges belépését a szervezetbe.  

 November közepén Szentendre polgármestere fogadta Pierre Bedouelle-t, az EuroArt 

(Művésztelepek Európai Szövetsége) főtitkárát. A szövetségnek tagja volt a Régi Művésztelep, 

amely azonban önálló intézményként megszűnt létezni a MANK-kal történt egybeolvadás 

révén. 

Az EuroArt érdekelt abban, hogy a nagy múltú művészeti hagyományokkal és kivételes 

adottságokkal rendelkező Szentendre aktívan jelen legyen a szövetségben. Ezért a főtitkár 

érdeklődésének középpontjában városunk részvételének lehetősége szerepelt: a szövetség tagjai 

között vannak művésztelepek, múzeunok, önkormányzatok, stb. Megfogalmazódott annak 

lehetősége, hogy első lépésként a Ferenczy Múzeumi Centrum léphetne be a szövetségbe, és a 

későbbiekben akár az önkormányzat is megvizsgálhatná esetleges tagságának előnyeit, illetve 

lehetőségét. 

Az FMC tájékoztatást kapott fenti elképzelésről. Kérdésben hozandó döntésről közvetlenül 

fogjuk tájékoztatni a főtitkárt. 

Az EuroArt – többek között – szoros munkakapcsolatban áll az Európa Tanáccsal, és hasonló 

lehetőséget kíván teremteni magának, illetve az általa képvislt művészeti érdekek 

érvényesítésének az Európai Únió vonatkozásában is. 

A szervezet támogatja művészeti kiállítások szervezését és megtartását is. Pierre Bedouelle, aki 

előzőleg Barbizon polgármestere volt (ezzel a várossal is van testvérvárosi kapcsolatunk), 

igéretet tett, hogy a szövetség eszközeinek felhasználásával is támogatást igyekszik adni 

Szentende és Barbizon együttműködésének újraélesztéséhez. Mivel a francia település is 

jelentős művészeti háttérrel rendelkezik, ezért elsősorban ezen a területen lehetne az első 

lépéseket megtenni. 

December 2-án került sor az öt szorosan együttműködő testvérváros (Szentendre, Wertheim, 

Gubbio, Salon de Provence, Huntingdon-Godmanchester) 2021.évi un. business meeting-jére 

(következő időszak együttműködési elképzeléseinek megvitatása). Ezen az online 

rendezvényen felvázoltuk a jövő évi ifjúsági sportfesztivál megrendezésére vonatkozó 

elképzeléseinket. 

Az öt testvérváros minden évben ifjúsági fesztivált tart, felváltva hol kulturális, hol 

pedig sport tartalommal. Előzetesen megállapított sorrend szerint minden évben másik 

testvérváros ad helyszínt a rendezvénynek. 2022 – ben Szentendrére esik a sor, és így 

szeptember 23-25. között (péntek, szombat, vasárnap) rendeznénk meg a fesztivált. A 

résztvevők szeptember 22-én érkeznének meg, és szeptember 26-án, hétfőn utaznának el. 

 A résztvevők elszállásolásáról, étkeztetéséről és helyi szállításáról a szervező házigazda 

város gondoskodik. 
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 A közös megegyezés szerint úszásban, röplabdában és atlétikában lesznek versenyek. A 

testvérvárosok javasolták, ha lenne más országokban nem ismert különleges magyar sportág, 

akkor azt is valamilyen formában be lehetne kapcsolni a programba. 

 A versenyeken testvérvárosonként 12 fő vesz majd részt (6 lány és hat fiú). Életkoruk 

szerint 14 – 15 évesek lehetnek. Ez a megkötés elsősorban a német és angol iskolarendszer 

adottságai miatt van így (a 16 éves korosztály már készül az iskola utolsó évére, ezért ők már 

nem jöhetnek számításba). A csapatok mindig vegyes (lány-fiú) összetételben versenyeznek. 

Minden csapatot 2 felnőtt kísér majd. 

 A fesztivál ideje alatt kerül majd megrendezésre az éves un. business meeting, amelyen 

2-2 fő vesz részt az adott város önkormányzata és az ottani civil szervezet/egyesület részéről. 

 A versenyeket szeptember 23-án és 24-én lehetne lebonyolítani. Szeptember 25-én, 

vasárnap helyi szentendrei programokat lehetne szervezni (városi séta, Skanzen, FMC, stb.), 

este pedig az önkormányzat adna minden résztvevő számára ünnepi vacsorát, aminek keretén 

belül kerülnének kiosztásra a díjak és elismerések. 

A fesztivál minden más estéjén egy-egy helyi középiskolában lehetne külön-külön 

programot tartani az adott intézmény szervezésében. Ez lehetőséget adna több helyi iskola 

tanulói számára, hogy megismerkedhessenek a testvérvárosi csapatok tagjaival, és közös 

élményt szerezzenek a program révén. 

 Felvetettük, legyen elismerve a fesztivált szervező város diszkrecionális joga arra, hogy 

amennyiben óhajtja, meghívhasson a rendezvényre olyan testvérvárost is, amely nem tagja a 

szorosan együttműködő ötök körének. A résztvevők elfogadták a felvetést. Így lehetőségünk 

nyílik majd arra, hogy Kézdiváráshely csapatát is bekapcsolhassuk a fesztivál eseményeibe. 

 A fesztivál szervezésének első hivatalos lépéseként egy bizottságot kell létrehozni az 

önkormányzat, a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete és más helyi intézmények 

képviselőiből, amely irányítani, koordinálni fogja a fesztivál előkészítésének folyamatát, 

valamint a rendezvények és programok lebonyolítását.  

Szentendre, 2021. december 03. 

 

Helyes Imre Mihály 

önkormányzati képviselő 

külkapcsolati tanácsnok 

 


