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Az ülést levezető Segesdi 
János alpolgármester vitaindí-
tójában előrebocsátotta, hogy 
a kínai testvérvárosi kapcso-
lat létesítésének szándéká-
ról már tavaly decemberben 
elkezdődtek a tárgyalások. 
A megbeszélések során kirajzo-
lódott együttmûködés kereske-
delmi, gazdasági és kulturális 
kapcsolatot jelent, és – kedvező 
fekvése, fővároshoz való közel-
sége és egyéb kedvező adottsá-
gainak köszönhetően – a kína-
iak Érdet tartották erre alkal-
masnak. Közben kiderült, hogy 
a december óta formálódó érdi 
szándék egybeesik a kormány-
zat elképzeléseivel. A város 
külkapcsolati stratégiájának és 
a testvérváros-hálózat kibővíté-

sének egyik sokat ígérő eleme 
a testvérvárosi kapcsolatok 
kontinensen túli kiterjesztése, 
ami összhangban van a Magyar 
Köztársaság kormányának kínai 
kapcsolatok erősítését szolgáló 
törekvéseivel. Ehhez szolgáltat 
kiváló alkalmat a gazdag törté-
nelmi múlttal, kiváló földrajzi 
és turisztikai adottságokkal, 
valamint gazdasági potenciál-
lal rendelkező kínai település, 
Xuzhou város delegációjának 
július 12-én esedékes érdi láto-
gatása. 

Az alpolgármester hang-
súlyozta: a közgyûlés ezúttal 
csupán az együttmûködési 
szándékhoz adja hozzájáru-
lását, a további konkrét meg-
állapodásokhoz a képviselők 

további felhatalmazására lesz 
majd szükség. A 12-én köten-
dő együttmûködési megállapo-
dás tehát csak a kezdete lehet 
egy gyümölcsöző gazdasá-
gi, kereskedelmi és kulturális 
együttmûködésnek. 

A vitában elsőként Csőzik 
László, a 20-30 Egyesület kép-
viselője kért szót, aki szerint a 
Fidesznek nem is olyan régen 
még egészen más volt a vélemé-
nye a kínai együttmûködésről, 
de a „nagypolitikát” félretéve 
úgy vélte, Érd szempontjából 
most elsősorban arra kell figyel-
ni, hogy ez a küszöbön álló 
megállapodás vajon elősegíti-e 
a város fejlődését, azonban a 
képviselőknek kiküldött anyag-
ból erre vonatkozóan nem 
sok derült ki. A kínai Xuzhou 
városának távolsága miatt ez a 
testvérvárosi kapcsolat egészen 
más jellegû lesz, mint az eddi-
giek, hiszen – tette hozzá – nem 
engedhetjük meg magunknak a 
gyakori kínai utazgatások finan-
szírozását. Kérte, hogy a határo-
zati javaslatba foglalják bele azt 
a félmondatot, hogy Érd a kap-
csolatok ápolása során a lehető 
legtakarékosabb gazdálkodásra 
törekszik. Kifejtette, korábban a 
testvérvárosi kapcsolatok meg-
kötését gazdasági és kulturális 
együttmûködés előzte meg, 
most viszont ez fordítva törté-
nik, ezért reálpolitikai „húzás-
nak” nevezte a törekvést, ami 
szerinte vagy sikerül, vagy nem 
tudják megtölteni tartalommal. 
Csőzik László azt is közölte, 
nem szeretne demagóg lenni, 
de fontosnak tartja, hogy ez a 
megállapodás ne az „utazgatá-
sokról” szóljon, illetve, hogy a 
lakosságnak se ez jusson első-
ként az eszébe a kínai megál-
lapodás hallatán. Segesdi János 

alpolgármester válaszában egy 
indián mondással érvelt: „Járt 
úton nincs vad.” Lehet, hogy 
a kínai testvérvárosi kapcsolat 
létesítése szokatlan, járatlan 
útnak tûnik, de ha mindig a „járt 
utat” követték volna, Érd ma 
sem számíthatna csatornázásra, 
főtérre, múzeumra, galériára, 
gimnáziumra és sok egyébre, 
amit éppen „az új gyakorlatok 
bevezetésének” köszönhetően 
sikerült elérni. A kínai kapcso-
lat létesítése hosszabb folya-
mat eredménye, és akár az is 
elképzelhető, hogy a legköze-
lebbi gazdasági tárgyalások 
során olyan megállapodások 
születnek, amelyek számos új 
munkahely létesítését eredmé-
nyezik a városban. Ha nyerni 
akarunk, nem maradhatunk ki a 
versenyből, rajthoz kell állnunk 
– szögezte le Segesdi János. 
Kéri Mihály egyetértett Csőzik 
László azon álláspontjával, hogy 
nem szükséges azonnal testvér-
városi kapcsolatot létesíteni, 
elég egy gazdasági és kulturá-
lis megállapodást aláírni ahhoz, 
hogy elinduljon a kétoldalú 
együttmûködés. Emlékeztetett 
rá; ő már a Szabadkával léte-

Egyetlen napirendi pont a közgyûlés rendkívüli ülésén

Megszavazták: kínai testvérvárosa lesz Érdnek
A kínai Xuzhou település küldöttségének július 12-én 
esedékes érdi látogatása tette sürgõssé a Xuzhou 
(kiejtve „kszucsó”) városával való testvérvárosi kap-
csolat létrehozásáról szóló határozati javaslat megtár-
gyalását és elfogadását, ezért Érd Megyei Jogú Város 
közgyûlése július 8-án rendkívüli értekezletet tartott 
ezzel az egyetlen napirendi ponttal.

sítendő testvérvárosi kapcsolat 
felvetésekor elmondta, nem 
szükséges Érdnek vég nélkül 
szaporítani az ilyen jellegû 
együttmûködést, hiszen nem-
csak előnnyel, hanem számos 
kötelezettséggel is járnak. Kopor 
Tihamér azon véleményének 
adott hangot, miszerint a vonat 
itt van, csak fel kellene rá szállni, 
mert nélkülünk robog tovább. 
Szerinte a testvérvárosi kapcso-
latokat nem visszafogni, hanem 
bővíteni kellene, hiszen például 
Kárpátaljáról mindeddig telje-
sen megfeledkeztek. Dr. Veres 
Judit is a kínai várossal való 
együttmûködési megállapodást 

támogatta, mert csodálja a kínai 
emberek végtelen szorgalmát, 
gazdasági erejét. Kezet nyújtot-
tak Érdnek, és ezt illik elfogadni, 
a megtisztelő figyelmüket díjaz-
ni kell – fogalmazott a képviselő 
asszony, és hozzátette: benne fel 
sem ötlött a Csőzik László által 
felvetett, „a város pénzén való 
utazgatások” gondolata. Mint 
mondta, ha alkalom kínálkozik, 
szívesen ellátogat majd Xuzhou 
városába, de kizárólag a saját 
pénzén! Segesdi János emlé-
keztetett arra, hogy két évvel 
ezelőtt Pest megye fogadott egy 
kínai küldöttséget, és szinte 
pánikba estek, milyen program-
mal kedveskedhetnének nekik, 
majd elhozták őket Érdre, és 
a helyi zeneiskola növendékei 
emlékezetes koncerttel lepték 
meg a delegációt. A kulturális 
kapcsolatok kiépítése tehát jól 
mûködik, és ezt ki kell hasz-
nálni. 

Az alpolgármester azzal zárta 
le a vitát; Érd nincs abban a 
helyzetben, hogy kihagyja a 
kínálkozó lehetőséget. Végül a 
közgyûlés 11 igen, 1 nem szava-
zattal támogatta, hogy Érd test-
vérvárosi kapcsolatot létesítsen 
Xuzhou városával. 

 Bálint Edit

A közgyûlés az együttmûködési szándékhoz adta a hozzájárulását

Csoportkép a 2008-ban Érden járt kínai vendégekkel és a koncertet adó 
Lukin László Mûvészeti Iskola növendékeivel

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

A polgármester a Termál Liget Hotelben ült tárgyalóasztalhoz a 2008-ban 
városunkba látogató kínai delegációval
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