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Szentes Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Szentes  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A romániai Sepsiszentgyörgy város képviselője, Antal Árpád polgármester úr és 
Szirbik Imre Szentes város polgármestere a két város közötti évek óta fennálló 
kapcsolatot testvérvárosi szerződés létrejöttével szeretné megerősíteni. 
 
 A hagyományos barátság és együttműködés fennállása a két ország települései 
között indokolja ezek fejlesztésének szükségességét. A két város polgárai mintegy 
10 éve építik, fejlesztik kapcsolataikat az intézmények, a civil szerezetek és a 
családok között is, amely indokoltá teszik a testvérvárosi szerződés megkötését. 
 
Sepsziszentgyörgy városa többségében  magyar lakta település 
Romániában, Erdélyben, Kovászna megyében.  
Erdély délkeleti szögletében, a Keleti-Kárpátokban, az Alsó-Háromszéki 
medencében, Brassótól 33 km-re északkeletre, Bukaresttől 198 km-re 
északra, Kolozsvártól 250 km-re délkeletre, az Olt két partján fekszik. 
 
 
 
Látnivalók, érdekességek 
 

o A Szent József római katolikus templom egy 1786-ban épített kis 
templom helyén 1835-ben épült, 1895 és 1902 között teljesen 
megújították. 

o 1868-ban a római katolikus temetőben a Bogdán család kis kápolnát 
építtetett. Itt van Tuzson János 48-as honvédőrnagy sírja is. 

o A városban áll a Székely Nemzeti Múzeum, melyet Kós 
Károly tervezett és 1912–13-ban Épült. A múzeumot 1879-ben 
alapították. 

o Az egykori vármegyeháza 1832-ben, a Városháza 1854–56-ban épült. 
o A színház 1868-ban épült. 



o A Székely Mikó Kollégium 1866 - 1876 között és 1892-ben épült. 
o A 48-as oroszlános emlékművet 1874-ben avatták. 
o Unitárius temploma 1990–91-ben épült. 
o Szent György ortodox templom 
o Új református temploma 1996-ban épült. 

 
Kultúra 

o Andrei Mureşanu Színház 
o Árkosi Művelődési Központ 
o Bod Péter Megyei Könyvtár 
o Háromszék Táncegyüttes 
o Keleti Kárpátok Múzeuma 
o Kovászna Megyei Művelődési Központ 
o Kónya Ádám Művelődési Ház 
o Lábas Ház 
o M Studio Mozgásszínház 
o Székely Nemzeti Múzeum 
o Gyárfás Jenő Képtár 
o Erdélyi Művészeti Központ (EMüK) 
o Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér 
o Tamási Áron Színház 
o Cimborák Bábtagozat 

 
Oktatás: 
 
Sepsiszentgyörgy közoktatása román és magyar nyelven is folyik, magában foglal 1 
speciális, testi és szellemi fogyatékosok számára kialakított iskolát, 6 
szakközépiskolát (amelyek gépészeti, villamossági, számítástechnológiai, textilipari, 
építőipari, művészeti, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképzést nyújtanak) 
valamint 3 elméleti líceumot. 
A városban a felsőoktatás is jelen van, hiszen a Babe–Bolyai 
Tudományegyetemnek is (menedzserképző és közigazgatási hivatalnokképző 
tagozatai működnek) és a Spiru Haret Egyetemnek is van kihelyezett tagozata.  
 
 
Sport: 
 
Sepsiszentgyörgy legnépszerűbb sportága a női kosárlabda: a Sepsi SIC és elődje, 
a Sepsi BC, a román első osztályban szerepel, s többször kimagasló eredményt ért 
el (bajnoki ezüstérem, háromszoros kupagyőzelem, Európa Kupa-szereplés). 
A teremlabdarúgás elitjében, melyben számos székely csapatot is találhatunk, 
a Sepsi FC rendszeresen végez dobogós helyeken. 
A női kézilabda-bajnokságban is szerepel egy szentgyörgyi csapat, a Sepsi SIC. 
A csapatok otthona jelenleg a Szabó Kati Sportcsarnok, mely kb. ezer ember 
befogadására képes. A létesítmény a zágoni születésű, de Románia színeit 
képviselő Szabó Katalin tornász nevét viseli.  
 
 
Sepsiszentgyörgy városa által kidolgozott „Testvérvárosi szerződés-tervezetet” az 
előterjesztés mellékletét képezi.  



 
A két város között kialakítandó testvérvárosi kapcsolat kiemelt jelentőségű lehet 
Szentes nemzetközi kulturális és turisztikai életében, egy élénk és tartalmában 
sokrétű kapcsolat kialakításában.  
A két település testvérvárosi kapcsolatával, mind kulturális, mind művészeti 
tekintetben jelentős lehetőség nyílhat tehetséges fiatalok, művészek, civilek közötti 
cserekapcsolatok kiépítésére is. Mindezek mellett a gazdaság, sport, ifjúsági 
intézmények, szociális intézmények közötti kapcsolat, gyermekek táboroztatása, 
valamint pályázatokon való közös részvétel lehetősége is megvalósulhat. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen előterjesztés megtárgyalására és a 
mellékelt határozati javaslat elfogadására. 
 
 
 
Tárgy: Szentes város és Sepsiszentgyörgy város testvérvárosi kapcsolata 
 

 
HATAROZATI JAVASLAT 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes város és 
Sepsiszentgyörgy város testvérvárosi kapcsolatáról szóló előterjesztést, és a város 
nemzetközi kapcsolatainak előrelépésének érdekében az alábbiak szerint döntött: 
 

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Szentes város 
és Sepsiszentgyörgy város közötti kapcsolat kialakításával és az előterjesztés 
mellékletét képező szerződés-tervezetben foglalt célkitűzésekkel egyetért.. 

  
2. A Képviselő-testület felkéri Szentes Város Polgármesterét a program 

végrehajtására. 
 
Felelős: Szentes Város Polgármestere 
Határidő: folyamatosan 
 

 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság 
3./ Városrendezési- fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 
4./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal idegenforgalmi referense  
 
 
Szentes, 2017. 01. 05. 
 
 
 
         Szirbik Imre 
         Polgármester 

 



 
Testvérvárosi együttműködési megállapodás városok között (Tervezet) 

 
A romániai Sepsiszentgyörgy városa és a magyarországi Szentes városa nevében a felek 
az alábbi megállapodást kötik. 
 
A hagyományos barátság és együttműködés fennállása a két ország városai között indokolja 
ezek fejlesztésének szükségességét a két város között, mivel a városok polgárai mintegy 10 
éve építik, fejlesztik kapcsolataikat az intézmények, a civil szerezetek és a családok között 
is. 
 
Hogy az együttműködés minél könnyebben folytatódjon, a két város szeretne új 
lehetőségeket megnyitni a közös érdeklődési területek között. 
 
Ennek érdekében a következő megállapodás született: 
 

o Felek megállapodnak abban, hogy együttműködési kapcsolatokat kötnek 
egymással az országok hatályban lévő törvényeivel összhangban. 

o Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönösen fokozzák a gazdasági, 
kulturális és tudományos együttműködést a közös területeken, valamint új 
együttműködési formákat hoznak létre. 

o Felek megállapodnak, hogy fejlesztik a gazdasági együttműködést mindkét fél 
hasznára, és azon személyek és vállalatok számára, akik saját joghatóságuk 
alatt álnak, amik számukra a legjobb feltételeket biztosítják a gazdasági és 
kereskedelmi tevékenységben. 

o Felek megállapodnak, hogy fejlesztik az együttműködést az ipari park 
működtetése, fejlesztései, befektetései – ösztönzési módszerek, klaszterek 
létrehozása és működtetésében. 

o Felek megállapodnak - gazdasági lehetőségeikhez mérten – fejlesztik a 
megújuló energiák alkalmazását, és működési tapasztalataikat megosztják 
egymás özött. 

o A megfelelően kidolgozott programon nyugvó – felek által kidolgozott, 
gazdasági lehetőségeikhez mérten, támogatja a kulturális cseréket, 
egyesületek, intézmények között, valamint művészeti, tudományos csoportok, 
tanárok között. Felek támogatják az együttműködést iskolák, civil, sport és 
kulturális csoportjaik között. között. Az együttműködés során a diákok, 
tanárok, tudományos munkatársak cseréje könnyebbé válik. Felek támogatják 
a közösen érdekelt témacsoportok kidolgozását. A Felek megkönnyítik a 
látogatást és cserét sport csapatok között, sportolók és sportvezetők 
bevonásával.  

o Ez az együttműködés határozatlan időre szól, és mindkét fél aláírása esetén 
érvényes. Felmondásra kézhezvételtől számított 3 hónap után van lehetőség. 

o A szerződés a felek írásos beleegyezése esetén módosítható. 
o Ezen együttműködés nem tekinthető szerződésnek a nemzetközi közjog 

értelmében. 
 
Aláírva ….., 4 eredeti példányban, 1 román, 1 magyar és 2 angol nyelven, minden példány 
szövege egyaránt hiteles. Egyet nem értés esetén, az angol nyelvű szöveg az irányadó. 
 


