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és
Újhartyán város önkormányzata, Fő út 2, H-2367 Újhartyán, statisztikai jelzőszáma: 157304287511-32-113) képviseli Schulcz József polgármester
között

és
Újhartyán Város Önkormányzata, Fő utca 21. H-2367 Újhartyán, statisztikai jelzőszáma:
15730428-7511-32-113) képviseli Schulcz József polgármester
között

A szerződéses partnerek fent megnevezett képviselői aláírják jelen barátsági szerződést,
amelyben Tapfheim település és Újhartyán város a baráti kapcsolatok és a kölcsönös megértés
megerősítését fogalmazzák meg.
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A közös múltra való tekintettel mindkét település igyekszik a történelmi gyökereket, történelmi
ismereteket, kulturális hagyományokat és a rokoni kapcsolatokat tovább kutatni. Az otthonra és
Tapfheim településre is jellemző népi hagyományokat és szokásokat az lekövetkező generációk
számára szeretnénk megőrizni.
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Mindkét település igyekszik lehetőségei szerint a települések közötti kapcsolatot, a már
megszerzett barátságokat elmélyíteni és támogatni új barátságok kiépülését. További
látogatásokkal ezeket a kapcsolatokat életben tartjuk és a települések közötti kapcsolatnak időt
hagyunk a növekedésre és érésre.
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Mindkét szerződő fél lehetőségéhez mérten támogatja fiatalok és egyesületek cserekapcsolatát.
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A Tapfheim település és Újhartyán Város Önkormányzata közötti barátság megvalósítására a
városi és települései képviselőtestületek ugyanúgy közreműködnek, mint az egyesületek,
szervezetek és polgárok.
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