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Baracskay Angélának, az önkor-
mányzat nemzetközi referensé-
nek, az Első Érdi Lions Klub 
elnökének – mint a szeptember 
eleji városi esemény egyik főszer-
vezőjének – ezekben a hetekben 
lesz bőven dolga, hiszen az Érdi 
Napok rendezvénysorozata rend-
kívül gazdag programot kínál, és 
erre feltétlenül oda kell figyel-
ni, egyebek melett azért, mert 
sok rangos külföldi delegáció 
érkezik majd városunkba. Ezért 
természetesen nem maradhat 
ki írásunkból, hogy részletesen 
megismerkedjünk testvérvárosa-
inkkal, illetve a kapcsolatfelvétel 
fontosságával.

– Az EU és Magyarország kül-
kapcsolati stratégiájára alapozva 
Érdnek érdeke a testvérvárosi 
kapcsolatok bővítése azzal a cél-
lal is, hogy az EU-s pályázatokban 
minél aktívabban vegyen részt 
– kezdte ismertetőjét Baracskay 
Angéla. – A pályázatokon keresz-
tül támogatási lehetőség nyílik 

a város intézményeinek, civil 
szervezeteinek és lakosságá-
nak, valamint a hivatal dolgo-
zóinak az együttmûködésére, a 
tapasztalatcserére és lakossági 
találkozókra az Európai Területi 
Együttmûködés keretén belül. 
Ezeket részben a Közép-európai 
Együttmûködésben, a 
Magyar- Szlovák határmenti 
együttmûködésben és egyéb köz-
vetlen EU-s pályázatok keretében 
lehet megvalósítani. Például a 
szomszédos ország, Szlovákia 
városával a kapcsolat lehetővé 
teszi az együttmûködésünket 
a Visegrádi Négyek Csoport 
pályázataiban. Pest megye 
szomszédjával, a Nyitra megyei 
Léva testvérvárosunkkal kiala-
kult jó kapcsolatnak köszön-
hetően kapcsolódhatunk be a 
Vág-Duna-Ipoly Euroregionális 
Együttmûködésbe, illet-
ve a magyar-szlovák Európai 
Területi Együttmûködési 
Csoportosulásba. 

– Hogyan történik a kapcsolat-
felvétel, és mikor kezdődött ez a 
folyamat, ami mára több várossal 
is igen gyümölcsöző?

– A lengyel Lubaczow és az 
angol Poynton testvérvárossal a 
kapcsolatfelvétel 2003-ban kez-
dődött. Két évvel később szü-
letett döntés kapcsolat létesíté-
sére a romániai Szászrégennel. 
A németországi Tostedt város-
sal a nagy találkozás testvér-
városunkon, a lengyelországi 
Lubaczowon keresztül történt meg, 
amellyel régóta együttmûködnek. 
Érdekességként megemlítem, 
hogy sok esetben nem is olyan 
könnyû megvalósítani elképzelé-
seinket. Erre álljon itt egy példa. 
Városunk megyei jellegének 
erősítése érdekében a Magyar 
Köztársaság képviseletén keresz-
tül előzetesen érdeklődtünk a 
kapcsolatfelvétel hajlandósága 
iránt Nyitra városánál, de mint 
a megye központja, elzárkózott 
ettől, azonban Léva, mint járási 
központ igent mondott. A lévai 
polgármesteri hivatal, az MKP 
képviselői is kedvezően fogad-
ták előzetes érdeklődésünket 
és örömüket fejezték ki, hogy 
Érddel testvérvárosi kapcsolatot 

létesítsenek. A kapcsolatok léte-
sítéséről az EU–s és Nemzetközi 
Kapcsolatok Bizottsága előzete-
sen határozatot hozott, amelyet a 
közgyûlésünk is támogatott, 2008. 
szeptemberében a lévai delegáció 
részt vett az Érdi Napokon és 
annak keretében megrendezett 
Környezetvédelmi konferencián, 
amelyről pozitív véleménnyel 
mentek haza. A Lévai helyi kép-
viselőtestület a következő év eleji 
ülésén hivatalosan jóváhagyta az 
együttmûködést városunkkal, így 
a közgyûlésünk 2009. márciu-
sában közvetlen a külkapcsolati 
stratégiánk elfogadása előtt jóvá-
hagyta a testvérvárosi kapcsola-
tok megalakításáról szóló hatá-
rozatot. A szerződéstervezetet 
mindkét fél véleményezte, töb-
bek között az EU-s bizottságunk 
is. Léva önkormányzatának 
költségracionalizálási problémái 
miatt a testvérvárosi szerződés 
aláírására később, 2009. decem-
ber 3-án került sor.

– Nem is gondoltam volna, 
hogy ezt ilyen hosszas procedúra 
előzi meg. De ha ez ilyen bonyo-
lult, akkor miért annyira fontos 
a testvérvárosi kapcsolatok erő-
sítése? 

– A kapcsolati háló kialakítá-
sa abból a célból fontos, hogy 
azt meg lehessen tölteni tarta-
lommal. Egyes programokban 
az iskolák és mûvelődési intéz-
mények, másokban az önkor-
mányzat, megint másokban a 
vállalkozók, civil szervezetek 
vehetnek részt. A nemzetközi 
projektek ugyancsak több város 
együttmûködését követelik meg, 
ezért is nélkülözhetetlen váro-
sunk számára a kapcsolatok bőví-
tése, még akár a partnervárosi is. 

Ünnepség, kiállítások, gulyásparti, konferencia

A testvérvárosok is készülnek 

az Érdi Napokra  
Érd testvérvárosai – eddig –  Poynton (Anglia), 
Lubaczów (Lengyelország), Szászrégen (Románia), 
Léva (Szlovákia), de folyamatban van Szabadkával 
(Szerbia) is a partnervárosi szerzõdés aláírása. A 
tervek szerint szeptember 4-én testvérvárosaink dele-
gációival együtt ünnepeljük meg a város napját az Érdi 
Napok keretében. 

Partneri kapcsolat indult meg a 
megyei jogú városokkal: Péccsel, 
Zalaegerszeggel Kaposvárral, és 
Nyíregyházával, Egerrel az egye-
di kulturális emlékmû, a minaret 
kapcsán. 

A kistérségek közül a békés-
csabai, az aszódi kistérségeket 
említhetjük meg. Külföldön 
további partnerségi kapcsolatba 
léphetünk Marosvásárhellyel, 
Székelyudvarhellyel, Csíksze-
redával, valamint az Európai Új 
Városok Partnerségében (ENTP) 
és az INTERREG III/C-CAPTURE-
ben korábban részt vevő váro-
sokkal, így Ile de France megye 
városaival. Ile de France megye 
Pest megyéhez hasonlóan körül-
veszi a fővárost. Így az iskolá-
inkat be lehetne kapcsolni a 
Magyar-Francia Kezdeményezés 
programjaiba. Ausztriában a 
főváros közelében, Burgenland 
egyik városával vagy tartományi 
székhellyel lehetne megindítani a 
kapcsolatokat, míg Szlovéniában 
egy Muravidéki, Csehországban 
pedig egy Prága körüli várossal. 

– Ön szerint, hogyan alakul 
tovább a testvérvárosi kapcsola-
tok bővítése?

– Célunk a bővítés, az érdi 
kisebbségi önkormányzatok-
kal együttmûködve az aláb-
bi irányokban: Németország, 
Szlovénia (Muravidék), Bulgária, 
Görögország, és Horvátország, 
továbbá Ukrajna (Kárpátalja), 
mint az EU külső határán lévő 
ország, valamint Ausztria és 
Csehország lehet még fontos. 
Ezen kapcsolatok bővítése lehe-
tőséget teremt arra, hogy minél 
szélesebb palettán vegyünk részt 
az EU regionális, közösségi és 
egyéb programjaiban. A szerbiai 
Szabadka városának önkormány-
zatunk szándéklevelet küldött a 
kapcsolatfelvétel érdekében, a 
horvátországi Sibenikkel is folya-
matban van a kapcsolatok fel-
vétele. 

– A nyáron érdi delegációk jár-
tak testvérvárosainkban. Hogyan 
sikerültek ezek a találkozók?

– Nagyon jól. Június végén 
Lengyelországban a Luboczowi 
Napokon vettünk részt dr. 
Aradszki András és Segesdi János 
vezetésével. Képviselők, intéz-
mények vezetői és a Vörösmarty 
Gimnázium diákjai is igen jól 
érezték magukat a néhány nap 
alatt, amelynek a fő témája az 
Európai társadalmi modell volt az 

első szabad lengyel önkormány-
zati választások huszadik évfor-
dulója alkalmából. Előadások 
hangoztak el a demokráciáról, az 
emberi jogokról, a szolidaritásról 
és a toleranciáról. A fiatalok fóru-
mán pedig a munkanélküliségről, 
a drog- és az alkoholfüggőségről 
volt szó. Szászrégenben július 
elején Segesdi János vezetésé-
vel vett részt ötfős városi dele-
gáció. Itt is számos kulturális- és 
sportprogram volt. Az eszmecse-
rék is igen tartalmasak voltak 
és még jutott idő kirándulásra 
is Segesvárra, Marosvásárhelyre, 
Korondra és Parajdra. Örülünk 
annak, hogy hamarosan viszont-
láthatjuk „testvéreinket” az Érdi 
Napokon. 

– Milyen programokra számít-
hatnak szeptemberi rendezvény-
sorozaton a delegáció tagjai, illet-
ve az érdiek?

– Rendkívül gazdagnak ígérke-
zik a program harmadika és hato-
dika között. Az Érdi Napokon 
természetesnek tartjuk, hogy itt 
legyenek testvérvárosaink kép-
viselői. Az Európa sétányon fel-
állított oszlopra a rendezvény 
alatt felkerül ünnepélyes keretek 
között Szabadka és Léva neve is. 
Szeptember 4-én az új városköz-
pont alapkőletétele lesz. A Lions 
klubunk, folytatva jószolgálati 
tevékenységét gulyásfőzést ren-
dez, és több mint száz adagot 
osztunk szét a rászorulók között. 
Egyébként testvérvárosainkban 
is szeretnénk indítani Lions 
klubokat. Szintén negyedikén 
délelőtt a Szepes Mûvelődési 
Központban Aktív európai pol-
gárság: részvétel és demokrácia 
Európában címmel rendezünk 
konferenciát. Témák a civil tár-
sadalom szerepe, felkészülés a 
2011. önkéntesség évére, küzde-
lem a szegénység és a társadalmi 
kirekesztettség ellen, valamint a 
polgárság bevonása az európai 
politikába lesznek. Köszöntőt T. 
Mészáros András polgármester 
mond. Lesz kerekasztal beszélge-
tés és kiállítás is az X-Art Társaság 
és a Duna-Art rendezésében. 
Másnap, vasárnap lakossági fóru-
mot tartunk ugyanitt az elhang-
zott előadásokról. Azt gondolom, 
mindenképp érdemes lesz részt 
venni az Érdi Napokon, ahol 
minden korosztály megtalálhatja 
a maga szórakozását – fejezte be 
Baracskay Angéla.

 Temesi László 

Mint ismeretes, az Érdi Napok rendez-
vénysorozata a szeptember 4-i ünne-
pélyes alapkõletétellel veszi kezdetét 
és tûzijátékkal zárul. Az immár hagyo-
mányos, szeptember elsõ hétvégéjén 
megrendezésre kerülõ utcabál idén a 
„Központban a Város” nevet viseli majd. 
A rendezvény kapcsolódik az „Érd város-
központi akcióterülete attraktivitásának, 
valamint funkcionális mûködésének fej-
lesztése” címû, KMOP-5.2.1/ B2f-2009-
0003 azonosítójú pályázathoz.

Érdiek látogatása Lubaczowban

Dr. Aradszki András beszél a hallatósághoz a lengyelországi találkozón


