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Elıterjesztés
Pécel Város Önkormányzat
testvérvárosi- és külkapcsolati koncepciójának jóváhagyása tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület!
Pécel városa jelenleg kettı hivatalos, kölcsönös kötelezettségeket is tartalmazó testvérvárosi
szerzıdéssel rendelkezik.
Pécel városa jelentıs kül- és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik és két várossal
(Mistelbach és Iisalmi) pedig testvérvárosi megállapodása van.
Mistelbach városával Magyarország az Európai Uniós tagságának napján, 2004. május 1.-jén
írt alá Pécel városa megállapodást. Ez a kapcsolat a két városban mőködı mezıgazdasági
szakközépiskolák együttmőködésének bázisán, annak eredményeként jött létre és az elmúlt
években jelentıs sikereket tudhat magáénak.
A finn testvérkapcsolat Iislami városával a Péceli Finn-Magyar Baráti Kör fáradozásainak
eredményeként indult el, amelyet a város 2006. július 2.-dikán aláírt „Együttmőködési
Megállapodás”–sal szentesített. A testvérvárosi kapcsolat aláírásának idén lesz az ötödik
évfordulója. Az elmúlt években jelentıs sikereket értünk el önkormányzati, kulturális,
oktatási intézményi szinteken. A kapcsolatokban a civil szervezetek közül a legaktívabb és
legeredményesebb a Finn-Magyar Baráti Kör volt.
A közelmúltban aktív kapcsolatfelvétel indult el Bácsfeketehegy (Feketics – Szerbia)
településsel, majd Holtmaros (Erdély, Románia) református gyülekezetének képviselıi jártak
Pécelen.
A Képviselı-testület fontos elvként szem elıtt tartja, hogy Magyarország, mint az Európai
Unió tagországa jelentıs szerepet tölt be az európai értékek és hagyományok terjesztésében,
az európai (és az Európán kívüli) népek között a testvériség, az együttmőködés és szolidaritás
érzésének fenntartásáért és fejlesztéséért.
Mivel a külföldi önkormányzattal történı együttmőködésrıl szóló megállapodás a képviselıtestület át nem ruházható hatáskörébe tartozik, ezért újabb határon túli vagy egyéb külföldi
kapcsolat-felvételi lehetıségek egyértelmőbb szabályozása céljából javasolt egy
„Testvérvárosi és külügyi kapcsolatok koncepciója” megalkotása.
Ezt indokolja
a város polgársága, civil szervezetei által közvetített vagy a késıbbiekben közvetítendı
kapcsolatfelvételi javaslatok felmerülése is.
Határozati javaslat:
1.) Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete úgy dönt , hogy a testvérvárosi
kapcsolatokra , a város kül- és nemzetközi kapcsolataira vonatkozó Ivánkovicsné
Polmüller Brigitta asszony által készített tájékoztatót elfogadja.
A Képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a testvérvárosi; a város kül és nemzetközi
kapcsolataiban az alábbi alapelveket kell érvényesíteni:értékalapúság, arányosság ,
viszonosság , célszerőség. A kapcsolatok fenntartása,új kapcsolatok létesítése során a
pénzügyi , gazdaságossági szempontok prioritást élveznek.
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2.) Pécel Város Önkormányzatának Képviselı Testülete úgy dönt, hogy a testvérvárosi
kapcsolatok fenntartását , fejlesztését koordinátorok , az Oktatási, Vallás, Sport és
Kulturális Bizottság Testvérvárosi Munkacsoportján és a fenti Bizottság
tevékenységén keresztül valósítja meg.
3.) A koordinátorok ( díjazás nélkül, önkéntes alapon ) végzik a kapcsolatok
fenntartásában és fejlesztésében a Képviselı testület és a Polgármester megbízásából
adódó napi , operatív feladatokat( levelezés, telefon és személyes kapcsolattartás ),
szervezik a konkrét programokat. Munkájuk során kapcsolatot tartanak a
Polgármesteri Hivatal érintett munkatársaival, a civilszervezetek,az intézmények , a
vállalkozások képviselıivel, pénzügyi kihatással járó nyilatkozatot nem tehetnek.
4.) A Testvérvárosi Munkacsoport a kapcsolatok fenntartására , az éves programokra ,
azok éves költségvetésben megjelenı pénzügyi kihatásaira , új kapcsolatok
létesítésére tesznek javaslatot , amelyet az Oktatási, Vallási, Sport és Kulturális
Bizottság útján juttatja el a Képviselı testülethez.
5.) A Képviselı Testület a Bizottság javaslata alapján dönt a város testvérvárosi, kül- és
nemzetközi kapcsolatainak éves programjairól és azok pénzügyi igényeirıl. A
kapcsolattatás és fejlesztés, az ezekhez kapcsolódó programok ( kiutazás,
vendégfogadás, rendezvények )pénzügyi igényeit a költségvetésben külön rovatban
kezeli.
6.) A képviselı testület a kapcsolatok fenntartásában és fejlesztésében valamint új
kapcsolatok
felfedezésében számít a civil szervezetek , az intézmények ,
vállalkozások öntevékenységére és segítségére.
7.) A Képviselı testület úgy dönt , hogy a város testvérvárosi, kül és nemzetközi
kapcsolatainak helyzetét , a kapcsolatok fejlesztésének lehetıségeit az Oktatási ,
Vallási, Sport és Kulturális Bizottsága évente , a Képviselı testület két évente önálló
napirendként tárgyalja.
8.) Felkéri a Polgármestert , hogy a témában hozott döntéseirıl, a tárgyalásairól ,
kiutazás és vendégfogadás tapasztalatairól a képviselı testületet az eseményt követı
ülésen tájékoztassa.
Határidı:
2011. április 30.
Felelıs:
Polgármester és Tóthné Szentandrássy Csilla OVSKB Elnök

Tóthné Szentandrássy Csilla
OVSKB Elnök
A döntéshez egyszerő többség szükséges.
Mellékletek: Ivánkovicsné Polmüller Brigitta tájékoztatója
Az elıterjesztést készítette:

Gera Zoltán Oktatási referens

SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenırizte: Jeney Erzsébet irodavezetı
Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi kifogást nem teszek.
Dr. Halász Krisztián aljegyzı
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Pécel Város Önkormányzata OVSK Bizottságának
JAVAS LATA
az Önkormányzat testvérvárosi - és külkapcsolatainak
koncepciójára
Bevezetés
Pécel Város Önkormányzata, valamint az Oktatási, Vallási, Sport és Kulturális Bizottsága fontosnak tartja
más országok, népek társadalmának, gazdaságának, kulturális értékeinek megismerését, elfogadását, a
hasznosítható módszerek és gyakorlatok alkalmazását. Lényegesnek tartja a nemzetközi kapcsolatok tartását
annak érdekében, hogy minél szélesebb körben legyenek ismertek Pécel történelmi, kulturális értékei, ipari,
kereskedelmi lehetıségei.
A téma fontossága és az önkormányzatra háruló pénzügyi, költségvetési vonzatok miatt javasolja a partner és
külkapcsolatok koncepciójának megtárgyalását és határozat hozatalát.
Fontos elvként szem elıtt tartja, hogy Magyarország, mint az Európai Unió tagországa jelentıs szerepet tölt
be az európai értékek és hagyományok terjesztésében, az európai (és az Európán kívüli) népek között a
testvériség, az együttmőködés és szolidaritás érzésének fenntartásáért és fejlesztéséért.
Pécel városa jelentıs kül- és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik és két várossal (Mistelbach és Iisalmi)
pedig testvérvárosi megállapodása van.
1. Helyzetelemzés:
Múlt és jelen eredmények és eredménytelenségek
Mielıtt a POVSK kialakítaná a város új, 2011. évtıl érvényes testvérvárosi koncepcióját indokolt elvégezni
a témával kapcsolatos helyzetelemzését, a levont tanulságok és eredmények beépítése mellett.
A mistelbachi kapcsolat közel húsz éves múlttal rendelkezik. Személyes baráti kapcsolatot felhasználva
elıször magán szinten, aztán a civil szervezeti kapcsolat szintjén. / kinti Iskolamúzeumi és İstörténeti
egyesület/
Ezt követıen a hivatalos kapcsolatfelvétel, partneriskolai megállapodás jött létre 2003-ban a két
mezıgazdasági középiskola között, s ez alapozta meg az EU csatlakozás napján 2004. május 1-jén aláírt 2
város közötti hivatalos testvérvárosi megállapodást. A Fáy Szakközépiskola segítségével mőködtetett
partnervárosi kapcsolat számos sikeres rendezvényt, tudhat magáénak.
A mistelbachi városi szintő kapcsolatokat a szigorú kölcsönösségre való törekvés jellemezte. Szóbeli
egyezség szabályozza a kulturális programok cseréjét, ennek lebonyolítási módját, finanszírozását és
gyakoriságát. Kulturális téren elért eredményeink büszkeségre adnak okot.
Jelentıs mővészeinknek bemutatkozási lehetısége volt kint/ Karsai Zsigmond, Pannonhalmi Zsuzsa, Fésős
Károly, Németh Gyula,/ Bemutatkoztak a DuDance fiataljai, és az ESE-ajándéktárgyai az adventi vásáron.
Mistelbach több reprezentatív péceli alkotással is rendelkezik, amelynek döntı többségét vásárlással
szerezték. Mi is kiállítottuk a legjelentısebb Mistelbach-ban élı festı és fotómővészek munkáit.
A 2010.-es év eredménye a péceli borverseny: mistelbachi gyıztes bora, valamint a mistelbachi augusztus
végi városi ünnepségen a péceli pavilon, ahol sikeres turisztikai marketing tevékenységet fejtettünk ki.
Mistelbachban az elmúlt években sok péceli tanuló, polgár, képviselı járt a mővészeken kívül.
A finn kapcsolat még hosszabb idıre nyúlik vissza. Sebık Pista bácsi az evangélikus egyház révén
megismerhette a finn kultúra lényeges elemeit, és ez késztette arra, hogy finn-magyar baráti kört alakítson,
amelynek mai jogutódja képviseli a kapcsolatok fı irányát. A finn testvérkapcsolat Iislami városával a Péceli
Finn-Magyar Baráti Kör fáradozásainak eredményeként indult el, amelyet a város 2006. július 2.-dikán aláírt
„Együttmőködési Megállapodás”–sal szentesített. A testvérvárosi kapcsolat aláírásának idén lesz az ötödik
évfordulója. A kapcsolatok építésében jelentıs szerepet játszott a Finn-Magyar Baráti Kör.
2009-ben a Péceli Magyar - Finn Baráti Kör szervezésében lebonyolított utazás keretében péceli ifjú
zenészek és Pannonhalmi Zsuzsa keramikus mővész személyesen mutatkoztak be Isialmiban. Ennek a
látogatásnak a hozadéka a tavasszal a Városligetben megrendezendı finn alkotómővész tárlat és a zenészek
ismételt meghívása októberben
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Hivatalos kapcsolatok keretében a finn testvérvárosi delegáció négy alkalommal látogatott el Pécelre. A
vendégek megismerkedtek a várossal,s annak intézményeivel.
Pécelrıl két alkalommal látogatott küldöttség Iisalmiba a polgármester vezetésével..
Magyarországi utazása során Pécelre is ellátogatott az Iisalmi férfi kórus,valamint az Iisalmi Lyonees Klub
népes küldöttsége.
A külkapcsolatoknál érdemes megemlíteni, hogy a finn, az osztrák, a horvát, az ukrán, az albán, a mexikói, a
chilei, portugál nagykövet, valamint a Hanns Seidel Alapítvány irodavezetıje az elmúlt öt évben ellátogatott
Pécelre. A brit trónörökös 2010-es péceli látogatása kiemelkedı esemény volt.
A diplomaták és képviselet-vezetık megismerkedhettek Pécel történelmével, kulturális és egyéb értékeivel,
képet kaptak a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének lehetıségeirıl, azonban sajnos érdemi
eredmények ezekbıl a kapcsolatokból a város számára nem születtek. Az utóbbi években ezek a kapcsolatok
szüneteltek.
Az elmúlt években a partner városokkal jelentıs sikereket értünk el önkormányzati, kulturális, oktatási
szinteken egyaránt.
Az eredmények mellett meg kell említenünk, hogy korlátozott anyagi és egyéb lehetıségeink hiányában a
kapcsolatokat nem lehetett maximális mértékben fejleszteni.
Pécelen hiányoznak a közösségi terek, szálláshelyek, korszerő sportlétesítmények a testvérvárosi kapcsolatok
huszonegyedik századi mőködtetéséhez. A mővelıdési ház környezete kaotikus, a benne található kiszolgáló
és mellékhelységek állapota erısen kifogásolható. Az épületben kialakított struktúrán átlépett az idı. A
Ráday-kastély szők szezonális nyitvatartási ideje sem, és üzemeltetési formája sem kedvezı a városnak. A
mentıövként kialakított „PÉCEL GALÉRIA” mint kulturális közösségi helyszín megszőnt.
Itt mindkét testvérváros küldöttsége megfordult és evidens dolognak tartották, hogy multifunkcionális
módon mőködik a testületi tárgyaló terem, kiállítások mellett író-olvasó találkozóknak, rendezvényeknek is
helyt adva.
Sportkapcsolatok építését akadályozza a péceli sportpálya állapota. 2009 tavaszán az akkori kulturális
bizottság elnöke, és mint sportkör elnök megismerkedhetett a mistelbachi sportkomplexum felépítésével és
az ott mőködı szakosztályokkal. Utána közösen végignéztük a péceli helyszínt és levontuk a megfelelı
következtetéseket.
Eredménytelenségnek nevezhetjük, hogy a péceli 2010. évi kórusfesztiválra anyagiak hiányában nem
tudtunk a partner városokból kórusokat fogadni.(a Petıfi Sándor Férfikórus érvényes meghívással
rendelkezett Iisalmiba, de az utazás pénzhiány miatt elmarad) De eredmény az, hogy az Európa napon, a
néhai Pécel Galériában tartott testvérvárosainkat, bemutató fotókiállítást mindkét város magas szinten
köszöntötte.
Városi szinten, a testvérvárosi kapcsolatok kölcsönösségi elven való megvalósításában a folytonos anyagi
gondok miatt nem vagyunk versenyképesek és csak nagy jóindulattal lehetünk partnerek.
2. Cél meghatározása:
A testvérvárosi kapcsolatok célja, hogy elısegítsék a városok polgárainak, intézményeinek kulturális, sport,
idegenforgalmi, szociális együttmőködését.
Cél:






A kapcsolatok színvonalas fenntartása, további fejlesztése, bıvítése.
A testvérvárosi kapcsolatok az önkormányzati tevékenység, a polgármesterek közötti a városok
fejlesztése érdekében fenntartott kapcsolatok, a kulturális, intézményi, a vállalkozások fejlesztése, a
civil szervezetek és a lakosság kapcsolatainak elmélyítése érdekében szervezıdik
A város polgárai, intézményei, civil szervezetei számára lehetıségek keresése.
A kulturális, mővészeti lehetıségek hatékonyabb kihasználása.
Fontosak az elért eredményekbıl levont következtetések, a város elıtt álló feladatok megoldásának
elısegítése, az anyagi és egyéb lehetıségek figyelembevételével.

3. Célkitőzésbıl adódó fejlesztési feladataink, elveink:
A kapcsolatok, fejlesztések fontos alapelveként kell kezelni az arányosságot és a viszonosságot,
kölcsönösséget
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A kapcsolatok kialakításában és fejlesztésében prioritást kell, hogy élvezzen az új információk,
ismeretek megszerzése, a történelmi, kulturális értékek megismerése, kulturális, turisztikai, sport és
lakossági kapcsolatok fejlesztése.
Fontos a város mővészeinek, vállalkozóinak bevonása a testvérvárosi kapcsolatokba, gazdasági
lehetıségek megismertetése, esetleges közös projektek lehetısége.
Pályázati lehetıségek kihasználása, pályázatírás, illetve közös pályázatokon való indulás.
A fejlesztéseknek értékalapúnak gazdasági, társadalmi, kulturális eredmények, hagyományok
megismerését célzónak kell lennie.
Az elért eredményeknek arányban kell lenniük a fejlesztésre szánt anyagi ráfordításokkal,
A kapcsolatok fejlesztése anyagi ráfordítást igényel az önkormányzattól, az intézményektıl, a civil
szervezetektıl, a vállalkozásoktól és a kapcsolatok fejlesztésében önkéntes alapon részt vevı
polgároktól, lakosoktól egyaránt.
A fejlesztésbe minél több intézményt, szervezetet be kell vonni,
A városnak a testvérvárosi kapcsolatokban szerzıdéses kötelezettségei, a kül- és nemzetközi
kapcsolatokban lehetıségei vannak.
A két testvérváros tisztában van Pécel lehetıségeivel és értékeivel, van egy út, amelyen elindultunk,
s amelyrıl nem szabad letérni, de a tempót nem igen fokozhatjuk.

4. Megvalósítás lehetıségei –koordináció
Tárgyi és személyi feltételek.






A testvérvárosi kapcsolatok megvalósításában, a fejlesztésben jelentıs, meghatározó, iránymutató
szerepe van a város OVSK bizottságának.
A kapcsolatok fejlesztésében, a szerzıdéses feltételek teljesítésében, az anyagi erıforrások
elıteremtésében az önkormányzatnak van döntı szerepe és feladata,
A testvérvárosi kapcsolatok, valamint a megállapodásban szereplı feladatok koordinálását a kijelölt,
a testvérvárossal is egyeztetett személyek végezik, szoros együttmőködésben az Oktatási, Vallási,
Sport és Kulturális Bizottság szakcsoportjával.
A bizottságban szétosztott feladat sokszor egybe tartozik, mert egy rendezvény kapcsán az
egyházakkal, a civil szervezetekkel, a mővészekkel, helyi vállalkozókkal, a turisztikai szereplıkkel,
a hivatal pénzügyeseivel és a testvérvárosok kinti munkatársaival mind-mind együtt kell mőködni.
Emellett mőködtetni kell a kommunikációs csatornákat, kapcsolatban kell lenni a helyi és esetenként
a kinti média szereplıivel is.

Az önkormányzatnak (a koordinátorok útján) az intézmények, a civil szervezetek, vállalkozások, a lakosság
kapcsolatfelvételében van szerepe a partner önkormányzat irányába, a kapcsolatokat az említettek, ezt
követıen önállóan végzik.
A kijelölt koordinátorok útján lehetıség van arra ,hogy a partner városokba utazni kívánó intézményi
dolgozók, Pécel polgárai, vállalkozói segítséget kapjanak kinti szálláskeresésben, programok választásában.
5. Pénzügyi gazdasági feltételek
A város költségvetésében a kül- és testvérvárosi kapcsolatokra (külön-külön az erre vonatkozó terv alapján)
éves bontásban pénzügyi keretet kell elkülöníteni és biztosítani.
Nem fogadhatunk el olyan gesztusokat, amelyeket nem tudunk viszonozni.
Az elızı években találtunk olyan megoldásokat, amelyek a gesztus értéken túl is jelentettek valamit,
továbbra is törekednünk kell a költségkímélı megoldásokra.
Ilyen a péceli könyvtárban megtalálható mistelbachi könyvek, illetve magyar mővészeti könyvek mistelbachi
könyvtárban, vagy óvodai bábok kölcsönös cseréje.



A kiállítások utaztatását mindig a meghívó félnek kell állni, itt biztosítási költségekkel is számolni
kell.
Rendezvények kezdeményezését, meghívások elfogadását mindig úgy kell kezelni, hogy tudjuk-e
viszonozni?
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Hosszú ideje nincs pénz turisztikai, városismertetı kiadvány megjelentetésére, olyan ajándéktárgyra,
amely Pécelt reprezentálja, ötlet pedig lenne, amely megvalósítást igényel.

Feladat tehát Pécelt reprezentáló újabb apróbb ajándékok készíttetése.
6. Gazdasági és külkapcsolat fejlesztése
Célszerő a gazdasági és külügyi kapcsolatok külön választása a testvérvárosi kapcsolatoktól.
 A meglévı kapcsolatokat célszerő ujjá éleszteni és fejleszteni a szomszédos országok, valamint
Finnország nagykövetségével, kulturális intézeteivel,
 A Hanns Seidel Alapítvánnyal és a Duna Bizottsággal,
A külkapcsolatok elsıdleges célja kell, hogy legyen külföldi vállalkozók Pécelre való telepítése.
Komoly befektetıket kell Pécelre hozni, amelyhez alapos, mai közgazdasági ismeretek is szükségesek.
Mistelbach iskolaváros és térségi egészségügyi központ ipar nélkül.
Erıssége a környék mezıgazdasága, bortermelése és a térségi kulturális életben betöltött szerepe.
Iisalmi is iskolaváros, speciális iparral / sörgyártás és speciális jármőgyártás, Genelec és a Regionális
Hulladékfeldolgozó / szintén kulturális kapcsolatokban jöhet szóba elsısorban, de meg lehetne vizsgálni azt,
hogy az ottani speciális jármőgyártással, hogyan tudnának a péceli cégek megismerkedni. Finnország élenjár
Európában a környezetvédelemben , a környezettudatos magatartás kialakításában , ezeket a tapasztalatokat is
lehetne hasznosítani
A kínálkozó kínai kapcsolat lehetıségét minél hamarabban fel kellene tárni, de gazdasági prioritással.
7. Kommunikáció, nyilvánosság, reklám
Az elmúlt években, rendszeresen jelentek meg hírek a testvérvárosokkal kapcsolatos fontosabb
tevékenységekrıl, eseményekrıl.
 A Péceli Hírek megjelenésének gyakorisága, a hírek frissességét erısen befolyásolta. Az ESE
Híradóban is beszámoltunk a tevékenységekrıl. Pécel város honlapjáról elérhetı a két testvér település
honlapja, de az ı struktúrájuk szerint kölcsönösség itt nincs. A magán kezdeményezéső péceli internetes
portál számos videó anyagot tartalmaz a testvérvárosi eseményekrıl, ennek folytatása fontos. Meg
tudjuk találni azokat a módszereket, amelyekkel a város érdeklıdı lakossága részt vehet a testvérvárosi
programokon, alkotóan gyarapíthatja azt. Lényeges, hogy az azonos érdeklıdésőek kapcsolatokat
építhessenek, ehhez Pécel csak keretet adjon.
 A jövıben is folyamatos publikálás szükséges, mind a városi honlapon, mind a helyi újságokban.
 Fontos, hogy a város lakói minél szélesebb körben kapjanak információt az eseményekrıl és
lehetıségekrıl egyaránt.
 A polgármester az új kapcsolatfelvételrıl, a külkapcsolatok fejlesztése érdekében folytatott
tárgyalásairól, a testvérvárosi küldöttség fogadásáról, illetve a testvérvárosba történı kiutazásról az
eseményt követı testületi ülésen tájékoztassa a testületet.
Feladat: Pécelrıl új ismertetı anyag készítése turisztikai, reklám jelleggel.
8. Új kapcsolatok kialakításának menete
a) Az új partner, testvérvárosi kapcsolatok kialakítása konszenzuson (bizottságok, képviselıtestület)
kell, hogy alapuljon,
b) A kiválasztásban prioritást élvezhetnek a már meglévı, de nem szerzıdéses kapcsolatok, a
szomszédos országok erre kiválasztott városai, különös tekintettel a magyar lakta területekre,
c) A fejlesztésben a közelség, a nyelv azonosság és költségkímélésen túl szempont lehet a hasznosság,
a perspektivikus lehetıségek (pl.: szóba került és bejelentkezett a kapcsolatfelvételre egy kínai
város),
d) az új kapcsolatok kialakításánál fontos szempontként kell figyelembe venni a város anyagi helyzetét,
teherbíró képességét.
9. Az egyházak szerepe:
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Fontos feladat az egyházak bevonása a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésébe!




A testvérvárosi terület alkalmas arra, hogy a péceli egyházak is szerepet vállaljanak, amelyre eddig
is számos jó példa volt. Említést érdemel az evangélikus gyülekezet finn, a baptista gyülekezet
angol, a református gyülekezet svájci, a pünkösdi gyülekezet lengyel és szerbiai kapcsolata.
Az egyházak rendelkeznek azokkal a közösségi terekkel és az ehhez szolgáló technikai
felszereltségekkel, amelyekkel az aktív részvételük megoldható, illetve nyelvtudással, amellyel
könnyen kommunikálnak.
Az egyházak hívein keresztül is érvényesülhet az a cél, amiért érdemes a testvérvárosi kapcsolatokat
ápolni.

10. Összegzés:
Ahhoz, hogy Pécel megfeleljen a XXI. század második évtizedének európai igényeinek, nagyon sokat kell
tennünk.
Elsısorban a gazdasági egyensúlyt kell elérni, amibıl elı lehet teremteni azokat a forrásokat, amelyeket
nyugodt lelkiismerettel fordíthatunk a péceli polgárok javára a testvérvárosi kapcsolatok ápolásán keresztül
is. Igény és lehetıség egyensúlyának megtartása súlyos felelısség. Ha a források nem állnak rendelkezésre,
addig teóriákat gyártani óvatosan lehet és nem szabad olyan kötelezettségeket vállalni, amelyet teljesíteni
teljes mértékben nem tudunk.

Pécel.2011.február 13.

Ivánkovicsné Polmüller Brigitta
Oktatási, Vallási, Sport és Kulturális Bizottság
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