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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. június 16-i ülésére 

 

Tárgy: javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére Csíkszentgyörgy településsel 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Képviselő-testületünk a korábbi években több alkalommal foglalkozott testvértelepülési 

kapcsolatok létesítésével. A korábban Béccsel és Berlinnel meglévő testvérvárosi kapcsolataink 

megszűntek, határainkon kívül levő magyarlakta és/vagy Újpesthez történelmileg kötődő 

településsel pedig nem voltak kapcsolataink. E kapcsolatok kialakítását –alacsonyabb szintű 

kapcsolatok híján- az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagymértékben befolyásolja az adott 

országok politikai közéletének alakulása, választási ciklusa. Az e témában folytatott 

konzultációk során több alkalommal felmerült egy olyan, többségi magyalakta településsel való 

kapcsolat kiépítésének igénye, akivel a jövőben sokrétű oktatási, kulturális és egyéb 

együttműködés alakítható ki. 

 

Az együttműködésben elvő lehetőségeket jelzi az is, hogy elmúlt években -köszönhetően az e 

területen elérhető pályázati forrásoknak is- kerületi intézményeink tanulói számos határon túli 

területen jártak, s eközben több iskola alakított ki határon túli -főképpen Erdélyi- magyar 

oktatási intézménnyel sikeres szakmai kapcsolatot. A lehetséges együttműködésekről 

tájékozódva felvettük a kapcsolatot Zsigmond Barna Pál csíkszeredai főkonzullal, aki arról 

tájékoztatott, hogy Csíkszentgyörgy önkormányzata szívesen létesítene szorosabb 

együttműködést Újpesttel. Azzal a gondolattal vettük fel a kapcsolatot, hogy a továbbiakban 

közösen keressük a két település közötti együttműködés lehetőségét, amit egy testvérvárosi 

kapcsolat létrehozásával képzelünk el. 

 

Csíkszentgyörgy Erdély legkeletibb részén fekszik Hargita megyében, nem messze a történelmi 

magyar határtól. A 10 településből álló községnek 5000 lakosa van, melynek 94%-a magyar és 

katolikus vallású. Főkonzul úr közvetítésével felvettük a kapcsolatot György József polgármester 

úrral, aki örömmel fogadta a kezdeményezés. Március végi önkormányzati ülésükön a 

Képviselőtestület ellenszavazat nélkül támogatta a kapcsolatfelvételt, de a polgármester úr a 

küszöbön álló romániai helyhatósági választásokra tekintettel a további lépésekkel meg kívánta 

várni annak eredményét. 

 

A romániai helyhatósági választásokat 2016. június 5-én tartották, a választók György József 

polgármestert megerősítették meg tisztségében. Polgármester úr tájékoztatott minket, hogy a 

Képviselőtestület többsége is újraválasztásra került, s örömmel létesítenek Újpesttel 

testvértelepülési kapcsolatot. 

 

Ezzel a kapcsolatfelvétellel szeretnénk megerősíteni azt, hogy Újpest városvezetése mellett 

polgársága is örömmel nyújt kezet székelyföldi testvéreinek. Meggyőződésünk szerint saját 

közösségünket akkor építhetjük tovább sikeresen, ha szervesen vagyunk része a fővárosnak, 
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Magyarországnak és a Kárpát-medencének is. A minket is megkerülhetetlenül érintő európai 

integrációs folyamatban akkor járunk el helyesen, ha az együttműködés lehetőségét először a 

határon túli magyar közösségekkel keressük. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben 

foglaltakat megtárgyalta támogatja, hogy Újpest Önkormányzata és Csíkszentgyörgy 

Önkormányzata testvérvárosi együttműködési megállapodást kössön. Felhatalmazza a 

Polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására és a dokumentumok aláírására. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

Újpest, 2016. június 15. 

 

                                                                                                                     Wintermantel Zsolt 


