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A Polgárok  Házába  csendben, 
szinte észrevétlenül érkeztek, a 
játókelők nem is sejtették, hogy 
egy majdnem Budapest méretû 
kínai  nagyváros  küldöttei  ők, 
ráadásul  most  már  mélyebb 
közünk  is  van  hozzájuk. 
Xuzhou  és  Érd  testvérvárosi 
kapcsolatba  léptek  egymással, 
amelynek  gyümölcseként  a 
jövőben még gyakrabban  talál

kozhatunk  velük,  nemcsak 
idehaza,  de  akár  odakinn  is. 
A gazdaságra  és  a  turizmusra 
mindenképp  jótékonyan  hat
hat  az  együttmûködés.  Ezt 
emelte  ki  rövid  beszédében  T. 
Mészáros András  polgármes
ter  és Chen Yongping,  Xuzhou 
polgármesterhelyettese  –  aki 
egyébként  odahaza  a  turiszti
káért  felelős,  ezért  nem  csoda, 

ha  főleg  ebből  a  szemszögből 
mutatta be városát. 

–  Városunk  egy  fontos  kínai 
regionális  központ,  mintegy 
hatszáz  kilométerre  Pekingtől, 
a régió központjától – hallottuk 
Chen Yongpingtól. – Egyébként 
a  régió  legnyugatabban  fekvő 
települése a mienk, többek közt 
ez  az  országrész  egyik  legje
lentősebb  gazdasági  központ

ja.  Az  itt  élők  száma  jelenleg 
egymilliókétszázezer  körül 
van,  ezzel  Kína  huszonhetedik 
legtöbb lakossal rendelkező vár
osa  vagyunk.  Említésre  méltó, 
hogy  Xuzhou  több  közismert 
személy szülővárosa, a legérde
kesebb  látnivalók  közül  pedig 
kiemelendő  például  a  Grand 
Canal  China,  a  Kínai  Nagy 
Csatorna. A táj  főként  lapályos, 
az  éghajlata  mérsékelt,  az  idő
járás  túlnyomórészt  kellemes, 
így  kedvez  a  turizmusnak, 
szálláshelyekkel  jól  ellátott. 
A repülőtér  mindössze  három 
kilométerre  van  a  várostól, 
néhány perc alatt tehát könnyen 
elérhető. 

T.  Mészáros  András  pedig 
városunk  jó  –  logisztikai  szem
pontból  kitünő  –  fekvését  és 
az utóbbi évek  fejlődését emel
te  ki  beszédében,  megemlítve: 
„Érdemes befektetni Érdre!“ Ez 
a  kapcsolat  bizonyára  jótéko
nyan  fog  hatni  a  város  további 
fejlődésére. 

Az  Érdre  látogató  kínai  dele
gáció  tagjait,  beosztásukat  is 
érdemes  felsorolni,  mert  ez 
is  mutatja  milyen  komolyan 
vették  villám  látogatásukat. 
A polgármesterhelyettesen 
kívül  itt  volt:  Tian Zhongen 
igazgató, Föld és Vagyoni Iroda; 
Wang Yongen  elnökhelyettes, 
Xuzhou  YunLong  kerület  Népi 
Kína  Politikai  Konzultációs 
Konferencia;  Zhan Weidong 
elnök,  Xuzhou  Guanyin  rep
tér;  Zhang Jiangping  igazgató, 
Xuzhou Önkormányzati Hivatal 
Shanghaiban;  Zhang Yang  tol
mács, Xuzhou Kormányzat kül
ügyi iroda. 

Testvérvárosi villámlátogatás Kínából

Xuzhou bemutatkozott
Messzirõl jöttek, mégis olyan, mintha közeli ismerõseink lennének. Kedvesek, 
barátságosak, mosolygósak az elsõ pillanattól kezdve, végül is „testvéreink“. 
Kínából jött hozzánk a maroknyi delegáció, Érd testvérvárosából, Xuzhouból. 
Jóllehet, csupán villámlátogatást tettek, ám így is alkalmat találtak arra, hogy rész-
letesen bemutassák több mint egymillió lakosú, gyorsan fejlõdõ településüket. 

A maroknyi  delegációnak 
azért arra még jutott ideje, hogy 
megtekintse a Magyar Földrajzi 
Múzeumot,  Budapesten  pedig 
például  a  Parlamentet  és  a 
Közlekedési Múzeumot. Xuzhou 
polgármesterhelyettese  ajándé
kokat  és  meghívást  nyújtott  át 
T. Mészáros Andrásnak.

A látogatás  végén  Chen 
Yongping  lapunknak  annyit 
mondott:  nagyon  gyümölcsö

ző  volt  ez  a  rövid  vizit,  amely 
azért alkalmas volt arra, hogy jó 
benyomásokkal  térjenek  haza 
és meggyőződjenek arról, hogy 
a  kapcsolatot  érdemes  még 
szorosabbá  tenni.  Tizenhárom 
testvérvárosuk  van  a  világban, 
de  az  egyik  legfontosabb:  Érd, 
ahol  egyebek  mellett  a  Magyar 
Földrajzi  Múzeum  is  mély 
benyomást  tett  rájuk,  nemcsak 
a fogadtatás.   Temesi László

Xuzhou város polgármester-helyettese tartott elõadást

A vendégek ajándékkal érkeztek
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A két küldöttségvezetõ a megbeszélés után
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