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Külkapcsolati tanácsnok beszámolója (VI.) 

2021. december – 2022. március 

 

2022. márciusában Szentendre város felajánlást kapott az erdélyi Felenyedi Református 

Egyházközösségtől négyszáz különböző facsemete biztosítására. A facsemeték ez év őszén 

fognak megérkezni. Jó részük a Kálvária út végénél kialakítandó városi fűvészkertben kerül 

majd elhelyezésre, sok más növénnyel együtt. Másik részük a város egyéb pontjain találhat 

majd végleges termőhelyre. A fűvészkert, illetve annak majdan sok helyről származó 

növényzete egyrészről Szentendre történelmi és jelenkori sokszínűségét jelenítheti meg, 

valamint városunk és a határontúli magyarság közötti élő kapcsolatok egyik szimbolikus 

bizonyítékaként szolgálhat majd.  

Az öt szorosan együttműködő testvérváros 2022. szeptember végén, Szentendrén 

megrendezésre kerülő ifjúsági sportfesztiváljának előkészítése folyamatban van. A Szentendre 

Kinizsi Honvéd Sportegyesület közreműködése révén biztosítva lett, hogy az atlétikai és 

úszóversenyeket egy helyen, az altiszti akadémia atlétikai pályáján, illetve uszodájában 

lehessen megrendezni. Gergi Erna testnevelő tanár segítségével készül a verseny programja. Ő 

lesz a szentendrei csapat végső összetételét meghatározó helyi középiskolák közötti válogató 

versenyek szervezője és koordinátora is. Így a sportfesztiválra történő felkészülés egyúttal elő 

fogja tudni segíteni a szentendrei középiskolák közötti sportkapcsolatok kialakítását, illetve 

meglévő ilyen kapcsolatok erősítését is. 

A Móricz Zsigmond Gimnázium és a Ferences Gimnázium előzetesen vállalta, hogy 

szeptember 23-án és 24-én – a versenyek utáni este – a versenyeken résztvevők, valamint saját 

és más helyi középiskolák diákjainak részvételével programot szerveznek ismerkedés és 

kapcsolatok kialakítása céljából. A külön – külön sorra kerülő estét a rendező gimnázium a 

maga szempontjai szerint szervezi majd meg, és az elképzelés szerint a résztvevők bepillantást 

is nyerhetnek úgy az adott gimnázium, mint a város életének és történetének jellegzetes 

pillanataiba. 

Április végén online formában kerül majd sor a legközelebbi egyeztető megbeszélésre, amelyen 

tájékoztatást fogunk adni a résztvevő testvérvárosoknak a sportfesztivál szervezésének 

legutóbbi aspektusairól, ezzel is elősegítve felkészülésüket a versenyekre. 

 A beszámolási időszakban történt szomorú eseményt is szeretnék megosztani a 

szentendrei közvéleménnyel: elhunyt Malcolm Lyons, a Huntingdon-Godmanchesteri 

testvérvárosi kapcsolatok alakításáért felelős helyi civil egyesület vezetője. Malcolm több 

alkalommal járt Szentendrén, és mindig jóleső érzéssel emlékezett az itt szerzett élményekre. 

Vezetésével az angol egyesület aktív kapcsolatokat tartott fenn a Szentendrei Nemzetközi 

Kapcsolatok Egyesületével, és városunk önkormányzatával is. Mindig nyitott volt az új 

gondolatok és elképzelések felé. Példát mutatva dolgozott a testvérvárosi kapcsolatok 

fejlesztéséért.  

 A beszámolási időszakban két pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Alapítványhoz 

határontúli testvérvárosi kapcsolataink fejlesztése céljából. A Zilah várossal fennálló 

testvérvárosi kapcsolataink erősítésére 770 ezer, míg Kézdivásárhellyel való gazdasági 

kapcsolatok  kialakítására és elmélyítésére 860 ezer forint támogatást nyertünk el. A megítélt 
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támogatási összegeket ez év végéig kell/lehet felhasználni, illetve kell megejteni a felhasználás 

elszámolását. A gazdasági kapcsolatok kérdéskörét illetően tervezzük aktívan bevonni a helyi 

iparkamarát is. 

 Amennyiben a testületi ülésig bezárólag további említést érdemlő  esemény, vagy az 

ifjúsági sportfesztivál előkészítésében érdemi új szempont merülne fel, utólagos tájékoztatás 

hangozhat el szóbeli kiegészítés formájában. 

Szentendre, 2022. április 12. 

 

Helyes Imre Mihály 

külkapcsolati tanácsnok 


