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MEGHÍVÓ
MAGYAROK SZÖVETSÉGE

társadalmi önszervezõdés, amelynek célja, hogy a 
gazdasági válság hatásait az emberek kivédhessék, 
hogy országos mozgalomként hatással lehessen az 
emberektõl elfordult politikára, és hogy összefogjon 
minden, az ország életét segítõ, valós, civil kezde-
ményezést. Célja az egészséges és tisztességes, 
élhetõ ország megteremtése, a saját erõnkbõl, a 
saját munkánkból.

Éppen ezért
várjuk a Magyarok Szövetsége

Érdi Szervezetének II. 
lakossági fórumára

április 25-én, szombaton, 
16.00–19.00

az Érdi Ipartestület székháza dísztermében
Érd, Alispán u. 8.

EGY ORSZÁG SZERVEZI MOST ÚJJÁ ÖNMAGÁT!
Nincs jobb- vagy baloldal, csak egy nemzet van!

www.magyarokszovetsege.hu

MEGHÍVÓ

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Érd és Vidéke szervezet vezetősége

szeretettel meghívja Önt, kedves családtagjait
és ismerõseit

2009. április 27-én (hétfõn) 18 órakor
kezdõdõ rendezvényére.

A MAGYAR  GAZDASÁG  HELYZETE   
ÉS  KILÁTÁSAI  2009

Elõadók:
SZÉLES  GÁBOR

vállalkozó
és

ENDREI KATALIN,
a FIDESZ Nõi Tagozat alelnöke

Helyszín: 
Szepes Gyula Mûvelõdési Központ

Érd, Alsó u. 9.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Következik: Léva, Szabadka, Sibenik

Bõvülõ testvértelepülési kapcsolatok
Az Európai Unió és Magyarország 
külkapcsolati stratégiájára ala‑
pozva Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának kiemelt 
érdeke a testvérvárosi kapcso‑
latok bővítése azzal a céllal, 
hogy az európai uniós pályáza‑
tokban minél aktívabban vehes‑
sen részt. A testvérvárosainkkal 
közösen benyújtott pályázato‑
kon keresztül lehetőség nyílik 
Érd és testvérvárosainak civil 
szervezetei, intézményei, lakos‑
sága, valamint a polgármesteri 
hivatalok szakemberei közötti 
együttműködés, tapasztalat‑
csere és találkozók támogatá‑
sára, mondta az Érdi Újságnak 
Segesdi János.

Érd Megyei Jogú Város 
alpolgármestere emlékeztetett 
arra, hogy jelenleg az angliai 
Poyntonnal, a környező orszá‑
gok közül pedig a romániai 
Szászrégennel és a lengyelor‑
szági Lubaczówval van Érdnek 
testvérvárosi kapcsolata, de az 
utóbbi időben felgyorsultak az 
események, és hamarosan sor 
kerül a szlovákiai Léva város 
önkormányzatával megkötendő 
testvértelepülési együttműkö‑
dési szerződés aláírására is.

Segesdi János elmondása 
szerint a lengyel testvérvárosi 
kapcsolat jól beleilleszkedik a 
magyar–lengyel közös történel‑
mi hagyományok történetébe, 
az erdélyi Szászrégen pedig 
őrzője a Maros menti magyar 
közösség kulturális és történel‑
mi hagyományainak.

– A szomszédos Szlovákiában 
fekvő Léva városával való 
kapcsolat felvétele lehetővé 
tenné együttműködésünket 
a Visegrádi Négyek Csoport 

pályázataiban, míg Pest megye 
szomszédjával, Nyitra megye 
városával a kapcsolat felvétele a 
Vág–Duna–Ipoly euroregionális 
együttműködésben való részvé‑
telt biztosítaná, illetve ezeken 
kívül a közép‑európai együtt‑
működésbe történő bekapcsoló‑
dás is megvalósulhatna. A lévai 
polgármesteri hivatal, valamint 
a Magyar Koalicíó Pártja kép‑
viselői is kedvezően fogadták 
előzetes érdeklődésünket, és 
örömüket fejezték ki, hogy Érd 
Megyei Jogú Várossal testvérvá‑
rosi kapcsolatot létesíthetnek – 
fogalmazott az alpolgármester.

Az előzményekhez tartozik, 
hogy Léva önkormányzata a 
2009. február 26‑i képviselő‑
testületi ülésen egyhangúlag 
elfogadta Érdet testvérvárosá‑
nak, s feladatként határozták 
meg egy bizottság létrehozását, 

mely ezt a közös munkát irá‑
nyítja. Az érdi képviselő‑testü‑
let is egyhangúlag támogatta 
legutóbbi közgyűlési határo‑
zatában a Léva városával való 
testvérvárosi kapcsolat létreho‑
zását, és felhatalmazta a pol‑
gármestert a testvérvárosi meg‑
állapodás aláírására. Kedvezően 
hatott a kapcsolatok ápolásá‑
ra Léva város alpolgármeste‑
rének az érdi tavalyi március 
15‑i ünnepségén való jelenléte 
is, amikor beszédet mondott a 
megjelentek előtt.

– Hosszú vajúdás után elmoz‑
dult a holtpontról a Szabadka 
város önkormányzatával foly‑
tatott kapcsolatfelvételi tárgy‑
sorozat is, és ez reményt ad 
arra, hogy megköthessük a 
délvidéki településsel is a test‑
vérvárosi együttműködési meg‑
állapodást. Az idei március 

15‑i ünnepségen megjelentek 
Szabadka város képviselői is, 
akik elmondták, hogy teljes 
támogatást szeretnének elérni 
a szabadkai önkormányzati tes‑
tületben a testvértelepülési kap‑
csolatok kiépítésére – közölte 
az alpolgármester.

Segesdi János kimondottan 
fontosnak tartotta az érdi nem‑
zetiségi kisebbségi önkormány‑
zatok szerepét a testvértelepü‑
lési kapcsolatok kialakításában. 
Szabadka városával az érdi 
szerb kisebbségi önkormány‑
zat kezdeményezte a kapcso‑
latfelvételt, míg az érdi horvát 
kisebbségi önkormányzat erő‑
teljesen szorgalmazza a hor‑
vátországi Sibenik településsel 
való kapcsolatok szorosabbá 
tételét. 

– Kevesen emlékeznek már 
arra, hogy az érdi római kato‑

likus templom építésében 
oroszlánrészt vállaltak a távoli 
Sibenik városából érkezett kőfa‑
ragók, akik Érden kamatoztat‑
ták szakmai tudásukat a hívek 
nagy örömére és megelégedé‑
sére. A kőfaragók többsége itt 
ragadt, családot alapítottak, és 
az úgynevezett érdi rácok az ő 
leszármazottaik – tette hozzá 
Segesdi János.

Érdi illetékesek már tisztele‑
tüket tették Sibenik elöljáróinál, 
találkoztak az ottani országgyű‑
lési képviselővel is, és – úgy 
tűnik – felgyorsulnak az ese‑
mények, mert a jövendő horvát‑
országi testvértelepülés képvi‑
selői szerint számukra fontos, 
hogy egy európai uniós tapasz‑
talatokkal rendelkező magyar‑
országi településsel alakítsanak 
ki testvérvárosi kapcsolatot.

– Mi már tapasztaltuk, hogy 
a különböző országok népei 
közötti közvetlen kapcsolatok 
egészen másról szólnak, mint 
a nagypolitikában tapasztalt, 
nemzetiségi kérdésben meg‑
mutatkozó nekifeszülések. Az 
emberek egymás segítségére 
vannak utalva, ugyanazok a 
problémák foglalkoztatják őket 
Lengyelországban, Romániában 
vagy Magyarországon, és ha 
ezekben a kérdésekben segíteni 
tudunk egymáson, akkor már 
érdemes volt a testvértelepülési 
kapcsolatokat kialakítani. Közös 
dolgaink közül megemlítem a 
környezetvédelmet, a gazdasági 
vállalkozások sorsának az ala‑
kulását, a hagyományok őrzé‑
sét és a kulturális értékek meg‑
ismertetését – közölte Segesdi 
János alpolgármester.

� Papp�János

Léva vára – a kapcsolat lehetõvé tenné az együttmûködést a Visegrádi Négyek Csoport pályázataiban

Pályázat egyházak 

támogatására
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
március 26-ai ülésén, az 58/2009. (III. 
26.) KGY. határozatával,  a 13/2007. (III. 
26.) KGY. rendeletében foglaltaknak 
megfelelően 2009. évben is kiírta 
az egyházak, felekezetek és vallási 
közösségek támogatására vonatkozó 
pályázatát.  

A pályázat célja az egyházak helyi 
szerepvállalásának segítése, növelése, az 
önkormányzattal való partneri kapcsolat 
előmozdítása, az önkormányzati 
feladatok hatékonyabb ellátása. Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a nyertes pályázatok között összesen 
10 000 000 Ft-ot oszt szét.

A pályázati adatlap letölthető az www.
erd.hu honlapról, valamint személyesen 
átvehető a Polgármesteri Hivatalban 
az Ügyfélszolgálati Irodán (Alsó u. 3., 
földszint).

A pályázatot személyesen lehet 
benyújtani ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal  Humánpolitikai 
Irodára (Érd, Alsó u. 3., I. em. 110. 
sz.), ügyfélfogadási időn kívül az 
Ügyfélszolgálati Irodára (Alsó u. 3., 
fsz.), vagy postai úton a Humánpolitikai 
Irodának címezve (Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. címen)

A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2009. április 27. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 
az Egyházi Kollégium javaslattételét 
követő Közgyűlés.

A nyertes pályázók írásban értesítést 
kapnak.
A pályázatokkal kapcsolatosan további 
felvilágosítás a polgármesteri hivatalban 
Perlaki Csilla közművelődési referenstől 
kérhető (T.: 23/522-349).


