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Édesek és mostohák – avagy a testvérvárosi kapcsolatok vizsgálata 
az olasz-magyar reláció példáján keresztül 

 
 

Kurilla Annamária1 
 
Bevezetés 
 
Posztmodern világunk talán egyik legdinamikusabban fejlődő rendszerei a nemzetközi 
együttműködések. A kooperációk soha nem látott gyorsaságú fejlődése figyelhető meg a XX. 
században minőségi és mennyiségi tekintetben egyaránt. Az együttműködések evolúciója a 
külpolitika új dimenzióit nyitotta meg, melynek mára a települések is aktív szereplőjévé váltak. 

A legerősebb motiváció a települési kapcsolatok kialakításában az együttműködések 
stratégiai jelentősége. A külső kapcsolatok olyannyira fontosak, hogy a városversengés fő színterét 
jelentik. Ezek a kooperációk nem csak a kereskedelem színterére, hanem a tartós információs 
kapcsolatokra is kiterjednek (ENYEDI Gy. 1997).  

A globalizáció erősödésével korábban nem látott folyamatok indultak meg: a helyi szinten 
kiépülő kapcsolatok megerősödtek, mindezzel párhuzamosan pedig az állam-társadalom viszony 
is átrendeződőben van. A problémák összetettebbé válásával a viszony újrarendezésében a kiutat 
a decentralizáció, a hálózatosodás, valamint a partnerség, ezzel szoros összefüggésben pedig a 
„testvérvárosiasodás” jelenti (KURILLA A. – PAP N. 2009). 

Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy a testvérváros-program miként jelenik meg 
ebben az új külpolitikai rendszerben, valamint az olasz-magyar reláció vizsgálatán keresztül 
igyekszik teljesebb képet nyújtani a települések külpolitikai trendjeiről.  

 
A testvérvárosi kapcsolatok kialakulása 
 
A nemzetközi kapcsolatok építése, illetve ápolása hagyományosan az állami politika feladata volt 
egészen a XX. század elejéig. Ekkor viszont addig nem tapasztalható változások mentek végbe az 
egész világon. Az információs forradalom és a közlekedési infrastruktúra korszerűsödése a 
kapcsolatrendszerek ugrásszerű átalakulásához vezetett, ugyanakkor a mai értelemben vett 
nemzetközi kapcsolatok keletkezésének elsősorban mégis konkrét történelmi gyökerei vannak.  

A két világháborút követően Európa szerte megfogalmazódott egy hasonló kataklizma 
elkerülésének gondolata. A nyugati vezetők egymás megismerését tűzték ki célul, melyhez az 
egyébként természetes folyamatként lejátszódó településközi együttműködések létrejöttét 
„használták” eszközként. Az idea azonban csak részben valósulhatott meg, mivel az 1980-as évek 
végéig a „keleti-blokk”, illetve a „nyugat” eltérő politikai berendezkedése korlátozta az ez irányú

                                                 
1 A PTE Földtudományok Doktori Iskola nappali tagozatos hallgatója. 
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törekvéseket, így a kooperációk kialakulása olyan kényszerpályán mozgott, melyet csak a 
rendszerváltások törhettek meg.  

A rendszerváltások eredményeként az együttműködések tekintetében is jelentős 
változások mentek végbe, melyek az állami szintű politikát is befolyásolják. A nemzetközi 
viszonyokban végbement jelentős hangsúlyeltolódások következtében az országok, kormányközi 
szerződések és regionális integrációk külpolitikáját, külpolitikai akcióit és mozgásterét egyre 
nagyobb mértékben a nem hagyományos értelemben vett államközi kapcsolatok és eszközök 
határozzák meg. A nemzeti és integrációs érdekek külpolitikai érvényesítésében és képviseletében 
növekvő befolyásra tesznek szert a nem állami, a nem kormányzati, társadalmi szereplők, 
intézmények, szervezetek és mozgalmak (SZILÁGYI I. 2009).  

A nemzetközi kapcsolatok tekintetében az állami szint nem vesztett jelentőségéből, 
azonban vele párhuzamosan a közigazgatás hierarchiájának alacsonyabb szintjein álló elemek 
felértékelődtek, ezáltal mára a települések is egyre nagyobb szereppel bírnak. Ebben az új 
szerepkörben megjelent a kooperáció új dimenziójaként a testvérvárosi hálózat, mely a települési-
önkormányzati összefogások egyik gyorsan fejlődő irányát jelenti. A magyar városhálózatban így 
már nem találunk olyan települést, amely ne rendelkezne legalább egy testvérvárossal, sok esetben 
több településsel is tartanak fenn kapcsolatokat városaink.  Azon túl, hogy az együttműködésből 
fakadó sokrétű előnyök átfogják az információ áramlásán át a gazdasági előnyökön keresztül a 
kulturális együttműködés magasabb szintjeit, a határokon átnyúló településközi együttműködések 
az állami szintű külpolitika alapjául is szolgálhatnak. 
 
 
A magyar települések testvérvárosi kapcsolatai 
  
Magyarország helyzete sok szempontból speciális. A háborúk után hazánkban nem mindenhol 
ment végbe az a fajta fejlődés, mely megfelelő alapul szolgálhatott a településközi kapcsolatok 
gyors kiépüléséhez, másrészről pedig az elmúlt évszázad történelme során számos törést élt át a 
Kárpát-medencében élő lakosság: a két világégést követően a magyar állam területe csorbult, majd 
az itt élő népesség egy része kicserélődött. Ez a súlyos történelmi hagyaték az ország 
külkapcsolatait a mai napig jelentősen meghatározza, és hatással volt a partnerek kiválasztására is.  

A szocializmus éveiben országunk korlátozott szuverenitása nem csupán az államközi 
kapcsolatokat érintette, hanem települési szinten is éreztette hatását. A keleti orientáció 
következtében az önkormányzatok csak egy meghatározott országcsoportból kikerülő 
településekkel „barátkozhattak” (néhány kivételtől eltekintve), így a kapcsolatok építése jól 
körvonalazható korlátok között mozgott. A tanácsrendszer idején a testvérvárosi kapcsolatok 
kezdeményezése és kialakítása csak a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának előzetes engedélyével 
történhetett meg. A helyi tanácsi vezetők hivatalos cserelátogatásait a köznyelv akkoriban 
„politikai turizmus” kifejezéssel illette (NYUSZTAY L. 2000).  A szocializmus alatti időszakban 
főként a KGST országai felé orientálódtunk, valamint ekkor alakítottuk ki kisszámú török és 
egyéb ázsiai országbeli kapcsolatainkat is (GICZI J. – SIK E. 2004). 
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A rendszerváltás után a hazai külpolitika elsődleges feladata a stabilitás megteremtése volt, 
valamint a kapcsolatépítés a nyugat-európai országokkal. A külpolitikai stratégia megváltoztatása 
azt eredményezte, hogy a korábbi együttműködésekben jelentős súlypont eltolódások következtek 
be. A keleti orientáció súlyának gyors léptékű csökkenésével párhuzamosan egyre erősebb 
prioritást élvezett az euroatlanti integráció irányában történő törekvések megerősödése, a 
jószomszédi viszony kialakítása, valamint a határon túli magyarság érdekeinek védelme.  

A „nyugat” felé nyitni próbáló magyar morál települési szinten is meghatározónak 
bizonyult ebben az időszakban, és néhány esetben már ekkor szerepet játszott a remélt gazdasági 
haszonszerzés is. A berlini fal leomlása után nyitottunk Ausztria felé, tovább erősítettük 
németországi kötődéseinket, és ekkor emelkedett meg hirtelen a Romániában lévő 
testvértelepülések száma is. A kevésszámú holland, angol és francia kapcsolataink nagy része is 
ekkor keletkezett. A következő időszakban új kapcsolatokat leginkább Romániával, Szlovákiával 
és Németországgal alakítottunk ki, ám ez utóbbival, jóval kevesebbet, mint korábban. Emellett 
fokozatosan nyitni kezdtünk addig „ismeretlen” államok, például Görögország, Svédország, 
Szerbia és Izrael irányába is (GICZI J. – SIK E. 2004). 

Az 1990-es években a magyar települések nagy számban kötöttek új testvérvárosi 
kapcsolatokat. Az intenzív kapcsolattartás azonban anyagi, szervezési, diplomáciai erőfeszítéseket 
kívánt/kíván, amely korlátok közé szorítja a lehetséges együttműködések számát, ezért egyes 
kapcsolatok elkezdődtek leépülni. Másképp megfogalmazva tehát elmondhatjuk, hogy lelassult a 
„testvérvárosiasodás” folyamata, és várható tendencia a „holt” partnerségek teljes felszámolása. 
Ez azt jelenti, hogy településeink csak azokkal fognak együttműködni, akikkel tényleges 
partnerség van. 

A hazai települések jelentős többségét a külföldi partnereikkel való kulturális jellegű 
együttműködés jellemzi, valamint máig érezhető a történelem során elcsatolt területekhez való 
kötődés és a külföldre kitelepített lakosság jelentősége a partnerválasztás tekintetében. 
 
 
Magyar-olasz kapcsolatok 
 
Történelme során hazánk számára az olasz irány változó intenzitással, de mindig nagy 
jelentőséggel bírt. A kapcsolatok a két térség (és népcsoport) között a honfoglalás korára nyúlnak 
vissza. A 898 és 954 közötti időszakban 33 Itáliát érintő hadjáratról készült feljegyzés. Ezek során 
a félsziget déli részére is eljutottak a kalandozó magyarok.  

Később a kereszténység felvételével és a Rómához csatlakozással az ipar- és luxuscikkek 
kereskedelme is fellendült, melyben Velence játszotta a fő szerepet. A dalmáciai városok feletti 
uralom és a tengeri kijárat feletti ellenőrzés miatt azonban a középkor folyamán állandó 
vetélkedés, háborúzás jellemezte a magyar-velencei kapcsolatokat. Mind Velence, mind az akkori 
Magyarország külpolitikai törekvése volt a balkáni térnyerés, ezért a két hatalom egymás riválisává 
vált (PAP N. 2007/c). 
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A XIV. századi magyar királyok rendkívül jó kapcsolatokat ápoltak a nápolyi 

uralkodókkal. Ebben az időszakban fellendült a kulturális csere, a katonai, tanulási és szakrális 
célokból utazók forgalma is. Zsigmond uralkodása (1387-1437) alatt zárultak le a Velencével 
folytatott háborúk, melyből az olasz fél kerül ki győztesen, végül az oszmán előrenyomulás 
összefogásra kényszerítette a két felet (PAP N. 2007/c).   

Az olasz-magyar kapcsolat virágkorát Mátyás uralkodása alatt élte. Mátyás második 
felesége Aragóniai Beatrix a nápolyi király, Aragóniai Ferdinánd (Ferrante) leánya volt. Beatrix 
nagy hatással volt férjére, és nagy szerepe volt a híres királyi udvar kiépítésében (reneszánsz 
korszak), valamint a humanisták támogatásában: Diomende Caraffa, Roberto Caracciolo és 
Antonio Bonfini is Beatrixnak ajánlotta művét, Pietro Ransanot pedig maga a királyné kérte fel a 
magyarok történetének megírására. 

Magyarország három részre szakadása után az olasz kapcsolatok jelentősége visszaesett, és 
ez a tendencia a XIX. századig tartott. Ezután egy újabb csúcspont következett be, mely az I. 
világháborúig tartott. Az 1848-as szabadságharc bukása után az emigránsok és az Itáliában 
szolgáló katonák egy része csatlakozott az olasz szabadságmozgalmakhoz. Az 1859-es itáliai 
szabadságharc idején Kossuth Lajos alkalmasnak vélte a helyzetet arra, hogy Itáliában magyar 
légiót szervezzenek a Habsburgok ellen, így a magyarok Garibaldi több akciójában is részt vettek, 
és kapcsolatban maradtak a Torinoban élő Kossuth Lajossal. Az alig megalakult légiót azonban a 
közben megkötött béke miatt hamar leszerelték.1  

A “boldog békeidőkben”, a kulturális és politikai közeledésen felül a kommunikációs 
hálózatok fejlődése által generált gazdasági potenciál növekedése hozta közelebb a két nemzetet.  
A közlekedési infrastruktúra, főként a vasút, valamint a tengerhajózás fejlődése következtében 
felélénkültek a kereskedelmi kapcsolatok Magyarország és Itália között.  
 Az I. világháború végérvényesen megpecsételte Magyarország sorsát, landlocked állam 
lett, az ellenséges kisantant államok gyűrűjében (PAP N. 2007/c). Azonban a délnyugati stratégiai 
irány jelentősége fennmaradt, a magyar külpolitika vezetői Magyarország mozgásterének 
növelését az Olasz Királysággal való együttműködésben látták.  
 Végül a II. világháborúba együtt sodródott bele a két ország és mindketten vesztesként 
kerültek ki belőle, azonban az ezt követő időszakban a bipoláris világ két ellentétes táborába 
integrálódtak, így a következő évtizedek „egymásnak kijelölt ellenségként” teltek el. 

A kommunista diktatúra éveiben Olaszországgal mégis jobb volt a viszony, mint a többi 
nyugati országgal. A kedvező elbírálás okai között minden bizonnyal nagy szerep jutott az egykori 
MSZMP és az OKP (Olasz Kommunista Párt) között kiépült jó kapcsolatoknak, valamint Rákosi 
olasz nyelv és kultúra iránti vonzalmának (PELLES T. 2006). Az együttműködést ugyan időről 
időre beárnyékolták a szovjet politikai vonalnak a nyugati demokráciákban működő pártok 
számára elfogadhatatlan fordulatai, de a keleti blokk pártjainak vezetésében éltek bizonyos 
halvány remények Olaszország esetleges hosszabb távú balra tolódásával kapcsolatban. Ez az 

                                                 
1 A magyar légió két legnevesebb tisztje Türr István és Tüköry Lajos volt. Tüköry 1860-ban csatlakozott 
Garibaldihoz és a palermói felkeléshez. Hasonlóan cselekedett Türr István is, aki szintén egyike volt a 
„halhatatlan ezrednek”, amely végül bevette Palermót. 
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attitűd némileg felértékelte az olasz kapcsolatokat más „kapitalista” államokhoz képest és 
valamelyest megkönnyíthette az alsóbb szintű barátkozást is. Így amikor majdnem minden 
nyugati ország kulturális intézetét bezáratták, az Olasz Kultúrintézet tovább folytathatta 
tevékenységét, és olasz nyelvtanfolyamokat szervezhetett. (A tanfolyamok látogatóit 
„természetesen” megfigyelés alatt tartották.) 

Napjainkban a két ország kapcsolatai egyértelműen felértékelődőben vannak. Országunk 
egyik legfontosabb gazdasági partnere Olaszország, az ITD Hungary beszámolója1 szerint a 
magyar áruk második legnagyobb felvevőpiaca (a teljes magyar export 5,7%-a), importunkban 
pedig a 8. legfontosabb beszerzési forrás (teljes importunk 4,1%-a).  

Tudományos és technológiai (TéT) együttműködések is összekötik a két országot. A 
kapcsolatok gerincét a közös kutatások jelentik, melyek részben intézményi szinten, részben 
állami szinten folynak. A Magyar Tudományos Akadémia és az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács 
(CNR) között 1971 óta van életben tudományos együttműködési megállapodás, Rómában pedig 
magyar TéT attassé működik. A kulturális kapcsolatok intézményrendszere erős területi 
koncentrációt mutat. Magyarországon ez Budapestet jelenti, Olaszországban pedig Rómát és 
Milánót, tehát leképezi a településhálózat sajátos struktúráját a két országban. A két 
intézményrendszer sajátos tükörképe egymásnak, hozzávetőlegesen ugyanazok a funkciók 
intézményei jelennek meg (PAP N. 2007/a). Olaszország és Magyarország kulturális kapcsolatai 
széles spektrumúak. A két ország együttműködését ezen a téren négyévente megújítandó 
kulturális és oktatási megállapodások szabályozzák. Hazánk olaszországi kulturális képviseletét a 
Római Magyar Akadémia, míg Olaszország magyarországi megjelenését a Budapesti Olasz 
Kulturális Intézet biztosítja (PAP N. 2008). A kulturális kapcsolatok erős, régi, állami intézményi 
bázison, valamint önkormányzatközi, egyetemközi és személyes kapcsolatrendszer alapján 
alakultak ki. 

A regionális együttműködés szervezeteiben is aktívan együttműködik a két ország. A 
Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) keretében megélénkült a regionális együttműködés 
parlamenti dimenziója, az Alpok-Adria Munkaközösség pedig a regionális együttműködés további 
elmélyítésére nyújt lehetőséget (NYUSZTAY L. 1999). A 13 régió2 együttműködésén alapuló 
szervezetben Olaszországot három tartomány, míg Magyarországot négy megye képviseli.  
Jelentős előrelépés történt a tartományi szintű együttműködés fejlesztésében is: együttműködési 
megállapodás született többek között Veneto tartomány és a Közép-Dunántúli Régió (2001), 
valamint Lombardia tartomány és a Közép-Magyarországi Régió (2002) között. 
 
 

                                                 
1 Forrás: http://orszaginfo.itdhungary.com/?p=tarsadalmi_gazdasagi_helyzet&c=it (letöltés ideje: 2011. március 
6.) 
2 Jelenleg 13 tagja van az Alpok-Adria Munkaközösségnek: Baranya, Somogy, Vas és Zala megye; Burgenland, 
Karintia, Felső-Ausztria, Stájerország; Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia; Horvátország, Szlovénia. Az 
Alpok-Adria térség 190.423 km² területet foglal magába és 26 millió embernek ad otthont. 
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Olasz-magyar testvérvárosi kapcsolatok 

 
A dél-európai államok speciálisak, mivel az olasz irányban köttetett kapcsolatok száma kiugróan 
magas a vizsgált településkörben, azonban a nagyrégió többi államával elhanyagolható számú 
együttműködés él.3 Ha úgy tetszik, az olasz kapcsolat a legfontosabb „mediterrán”, vagy dél-
európai elem a kapcsolati hálóban, vagyis egy-egy településre nem az a jellemző, hogy tudatosan 
fordulna a délnyugati stratégiai irányba, hanem inkább mintha egy olasz partnerség kiépítésével 
„letudná” Európának ezt a nagyrégióját is.  

Az olasz települések és a magyar megyei jogú városok testvértelepülési kapcsolatai közötti 
viszonyt korábban már vizsgálta PAP N., aki arra a következtetésre jutott, hogy a 
testvérkapcsolatokban – és a legjelentősebb magyar városok körében – az Emilia-Romagna-i 
települések dominálnak. A 14 jelzett kapcsolat fele ennek a régiónak a településeivel köttetett. A 
további kapcsolatok is ugyanazon észak-olasz és középső fekvésű települési csoportban, illetve 
régióban jelentkeznek (Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Lombardia, Trentino Alto-Adige), 
amelyben a gazdasági kapcsolatok.(PAP N. 2007/b) A megyei jogú városok körében az egyetlen 
dél-itáliai kapcsolat Pécs és Terracina között köttetett. 

 

 
1. ábra: Magyar-olasz testvérvárosi kapcsolatok (a magyar-MJV-k körében) 

(Forrás: PAP N. 2008.) 

                                                 
3 Olaszország: 22, Portugália: 1, Spanyolország: 3 
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Középvárosaink közül 13-nak van testvérvárosa Olaszországban, közülük kettőnek Dél-

Olaszországban. A megyei jogú városok és a középvárosok vizsgálata ugyanazt az eredményt 
hozza. Középvárosaink olasz kapcsolatai Észak-Olaszországban koncentrálódnak, akárcsak a 
megyei jogú városok partnerei. A Lazio-Abruzzo vonaltól délre csupán 3 testvérváros, azaz az 
összes kapcsolat 88%-a található északon, melyből az következik, hogy az észak-olasz 
településekkel keresik az együttműködés lehetőségeit a magyar városok. Mind a földrajzi közelség, 
mind a történelmi hagyományok északhoz kötik Magyarországot, ezen felül a gazdasági 
fejlettségbeli különbség miatt is vonzóbb Észak-Itália a településvezetőknek. Nem olyan 
kézenfekvő, de lényeges szempont mindezeken felül, hogy a déli tartományok lakossága sokkal 
„zárkózottabb”, mentalitásában eltér az északitól, ezért az itt található települések nem folytatnak 
olyan aktív „külpolitikát”, mint az északiak. 

A magyar közép- és nagyvárosoknak összesen 27 testvérvárosa van Olaszországban, mely 
az összes kapcsolat 6,4%-a a vizsgált településkörben. A magyar középvárosok olaszországi 
testvérvárosi kapcsolatainak 38%-a, míg a közép- és nagyvárosok összes olaszországi 
testvérvárosi kapcsolatának 44%-a Emilia-Romagna tartományban található. 

Az olasz-magyar kooperáció jelentős többsége kulturális szinten folyik, de akad néhány 
település, mely oktatási vagy gazdasági területen működik együtt. A kulturális együttműködés 
során a testvérvárosok küldöttségei bizonyos időközönként látogatást tesznek egymásnál, tánc- 
illetve művészeti csoportokat, iskolai delegációkat küldenek egymáshoz.  

Az együttműködésben a gazdaság csekély jelentőséggel bír. A vizsgált települések közül 
szinte mindegyikben a kulturális kapcsolatok a kiemelkedőek. Egyetlen ismert, és jól dokumentált 
kivételnek Makó és Martinsicuro kapcsolata tekinthető. A város vezetősége egyértelműen a 
gazdasági együttműködés elmélyítését tekinti a partnerség legfőbb hozadékának. A kölcsönös 
látogatások során befektetői csoportokkal tárgyalnak a település prominens személyei, valamint 
közös Európai Uniós projektekről egyeztetnek.  
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Megye Központ Testvérváros Regione Provincia 
Győr-Moson-
Sopron Sopron Bolzano 

Trentino-Alto 
Adige Bolzano 

Vas Szombathely Ferrara 
Emilia-
Romagna Ferrara 

    Lecco Lombardia Lecco 

Zala Zalaegerszeg Gorizia 
Friuli-Venezia 
Giulia Udine 

Komárom-
Esztergom Tata Arenzano Liguria Genova 
    Montebelluna Veneto Trevisio 

Veszprém Pápa 
Casalecchio di 
Reno 

Emilia-
Romagna Bologna 

  Várpalota Fermo Marche 
Ascoli 
Piceno 

Fejér Dunaújváros Terni Umbria Terni 

  Székesfehérvár Cento 
Emilia-
Romagna Ferrara 

Somogy Kaposvár Schio Veneto Vicenza 
Baranya Pécs Terracina Lazio Latina 
  Komló Torrice Lazio Frosinone 

Tolna Dombóvár Novi di Modena 
Emilia-
Romagna Modena 

  Szekszárd Ravenna 
Emilia-
Romagna Ravenna 

Pest Dunakeszi Casalgrande 
Emilia-
Romagna 

Reggio 
Emilia 

  Budapest Milano Lombardia Milano 

  Nagykőrös Castrocaro 
Emilia-
Romagna 

Forli-
Cesena 

Nógrád Salgótarján 
Vigarano 
Mainarda 

Emilia-
Romagna Ferrara 

Heves Hatvan 
Tavarnelle Val 
di Pesa Toscana Firenze 

  Eger Sarzana Liguria La Spezia 

Hajdú-Bihar Debrecen Cattolica 
Emilia-
Romagna Rimini 

Jász-Nagykun-
Szolnok Jászberény Conselve Veneto Padova 

  Szolnok Forli 
Emilia-
Romagna 

Forli-
Cesena 

Csongrád Szeged Parma 
Emilia-
Romagna Parma 

  Makó Martinsicuro Abruzzo Teramo 

Békés Gyula Budrio 
Emilia-
Romagna Bologna 

3. táblázat: A magyar közép-és nagyvárosok olaszországi testvérvárosai  
(Forrás: a települések hivatalos honlapján található testvérvárosokra vonatkozó adatok alapján 

szerkesztette KURILLA A.) 
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Összegzés 

 
A külkapcsolatok kutatása földrajzi aspektusból nagy jelentőséggel bír, mivel a decentralizáció, 
valamint a határok megszűnése, a regionális szintű együttműködések (pl. Alpok-Adria 
Munkacsoport) új dimenzóként jelennek meg a magyar külpolitikában. A testvérvárosi 
kapcsolatok építése a magyar külpolitika és egyben az Európai Unió decentralizációs 
törekvéseinek egyik stratégiai pontja lehet a későbbiekben. 

Hazánk külkapcsolataiban a délnyugati irány sosem volt a legintenzívebb, azonban mindig 
fontos volt, és ez napjainkban is megfigyelhető a testvértelepülési kapcsolatok vizsgálatán 
keresztül. A vizsgált településkörnek Olaszország a legfontosabb dél-európai partnere, a magyar-
olasz együttműködés számos területre kiterjed. A kapcsolatok az északi tartományokra 
koncentrálódnak, melyek közül Emilia-Romagna tartomány kiemelkedő jelentőséggel bír.    

Napjainkban, amikor a személyes kapcsolatok felértékelődnek, az állami szintű 
intézkedések mellett megjelennek a regionális és helyi külpolitikai törekvések, az olyan 
együttműködések, mint a testvérvárosi program, új irányokat nyit meg, új szintre helyezi a 
kooperációt, és aktuálisabbá teszi a külkapcsolati kérdéskört, mint eddig bármikor. 
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