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Az öt szorosan együttműködő testvérváros 2022. szeptember végére, Szentendrén 

tervezett ifjúsági sportfesztiválja elmarad. Az esemény szervezése kapcsán 

júliusban tartott utolsó egyeztetésen azért született ilyen értelmű közös döntés, 

mert az öt résztvevő város közül három – angol, francia és olasz fél – a kiskorú 

sportoló diákok szüleivel történt konzultáció alapján hozták meg maguk részéről 

a fenti döntést. A szülők részéről a COVID járvány idején kialakult tanulási 

lemaradás bepótlása, a COVID járvány újbóli lappangó megjelenése, az Ukrajna 

elleni orosz agresszió, illetve az ennek eredményeként a szomszéd országban 

folyó háborús cselekmények, valamint a gazdasági helyzet romlásából fakadó 

pénzügyi nehézségek merültek fel indokként. 

Az ifjúsági sportfesztivállal kapcsolatos végső álláspont az öt együttműködő 

testvérváros képviselőinek novemberi programegyeztető megbeszélésen fog 

kialakulni. A tradíció szerint 2023-ban kulturális fesztiválra kerülne sor 

Huntingdon-Godmanchester szervezésében. Az angol kollégák már jelezték, 

készek az eseményt megszervezni, sőt nagy vonalakban elképzeléseiket is 

felvázolták a fesztivál lényegi elemeit illetően. 

A szeptember végére tervezett egynapos programegyeztetőt november 5-re kellett 

halasztani, mert ugyanazon a szeptemberi hétvégén Olaszországban rendkívüli 

parlamenti választásokat tartanak, és a Gubbio-i önkormányzatnak is kötelezően 

részt kell vennie a szavazás lebonyolításában. 

 

Júniusban a nemzeti összetartozás ünnepén városunkba látogatott Fazakas 

Miklós, Zilah alpolgármestere. A testvérvárosi kapcsolataink alakulásáról 

folytatott megbeszéléseken egyetértés volt abban, hogy keresnünk kell további 

intézményi, civil és egyházközösségi szinten megvalósítható együttműködés 

lehetőségeit is. Ezt a célt jól szolgálhatja az a mintegy 750 ezer ft összegű 

támogatás, amit pályázat útján kapott az önkormányzat a Bethlen Gábor 

Alapítványtól.  

A zilahi alpolgármestertől érkezett meghívás alapján szentendrei önkormányzati 

delegáció fog részt venni a szeptember 17-18-án megrendezésre kerülő 

szilágysági napok ünnepségsorozaton, ahol folytatni lehet a júniusban megkezdett 

érdemi párbeszédet a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésének irányairól, 

módozatairól. 



 

A Kézdivásárhelyi Önkormányzat meghívása alapján szentendrei delegáció 

tartózkodott a székelyföldi testvérvárosban augusztus 26-28. között. A látogatás 

egybeesett a kézdivásárhelyi háromnapos őszi sokadalom ünnepségsorozattal, 

amelynek eseményein is részt vettünk. A látogatás során folytatott megbeszélések 

kitértek a testvérvárosi kapcsolatok további erősítésének lehetőségeire; új és 

jelentős hangsúlyt helyezve a két város közötti gazdasági kapcsolatok 

lehetőségeinek megvizsgálására, illetve kialakítására. Ez utóbbi téren 

rendelkezésünkre álló, Bethlen Gábor Alapítványtól kapott pályázati támogatás 

segítségével a helyi gazdasági szereplők, gazdasági képviseleti szervek 

bevonásával folytatjuk a megkezdett együttműködést. Ebből a célból meghívást 

adtunk át a Kézdivásárhelyi Önkormányzatnak, hogy képviselőik látogassanak el 

Szentendrére, és vegyenek részt – többek között – az október 23-i városi 

ünnepségen. 

Szintén fontos témája volt a megbeszéléseknek egy olyan kézdivásárhelyi 

kulturális program összeállítása, amit egy ottani művészeti csoport jelenítene meg 

Szentendrén október második felében itteni középiskolákban. A program az 

erdélyi magyarság kulturális örökségét, értékeit kívánja majd röviden bemutatni 

a szentendrei diákok minél szélesebb körének, ezzel is erősítve a két testvérváros 

kapcsolatainak alapjait. A tervek szerint a művészeti program egy vagy egyes 

elemei megjelenítésre kerülhetnek majd városunk október 23-i ünnepi 

megemlékezésén is. A kézdivásárhelyiek által bemutatandó program költségeit a 

Bethlen Gábor Alapítványtól erre a célra kapott támogatásból tudjuk majd 

fedezni. 

Szentendre, 2022. augusztus 31. 
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