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A kínai  testvérvárosi  küldött-
ség  április  2-án,  hétfőn,  a  dél-
utáni  órákban  érkezett  Érdre. 
A küldöttséget  Ma Lisheng, 
a  városi  kormányzat  főtitkár-

helyettese  vezette.  A delegáció 
a látogatás alkalmával egy félna-
pos programon vett részt.
A képviselőkből  és  szak-

emberekből  álló  delegációt 

T. Mészáros András  köszön-
tötte  a  delegációs  teremben. 
A polgármester  röviden  bemu-
tatta  a  vendégeknek  a  várost 
és  befektetéseit,  majd  Xuzhou 
képviselője  ismertette  a  két  és 
fél  milliós  város  lehetőségeit. 
A megbeszéléseket  követően  a 
küldöttség  a  Magyar  Földrajzi 
Múzeumban  és  a  Városi 
Galériában  tett  rövid  látoga-
tást, valamint az Érden mûködő 
Prettl Electronics Hungária Kft.-
nél  folyó  munkát  is  megtekin-
tette.
A delegáció  képviselőjé-

től  megtudtuk:  ismét  pozitív 
tapasztalatokkal térnek haza. 
–  Nagy  öröm,  hogy  újra  itt 

lehettünk.  Nagyon  szép  ez  a 
város.  Nemcsak  gazdaságilag 

szeretnénk  együttmûködni, 
hanem oktatási szempontból  is 
szeretnénk  szoros  kapcsolatot 
kialakítani. A Prettl gyárban tett 
látogatásunk  alkalmával  láttuk, 
hogy milyen magas színvonalú, 
precíz munka folyik a városban. 
Hosszú távon szeretnénk Érden 
befektetni,  de  hogy  konkrétan 
milyen  területen,  azt még  nem 
tudjuk,  ehhez  le  kell  ülnünk 
és  részletesen meg  kell  beszél-
nünk,  mit,  hogyan  lenne  érde-
mes.  Első  lépésben  szeretnénk 
egy  tanár-diák  csereprogramot 
szervezni.  Konkrét  időpontunk 
még  nincs,  tervezés  alatt  áll, 
de  egy-két  éven  belül  minden-
képp  szeretnénk  megvalósítani 
– nyilatkozta a képviselő, majd 
hozzátette:  a  két  város  között 
logisztikai,  oktatásügyi,  és  kul-
turális  szempontból  egyaránt 
sok hasonlóságot vél felfedezni.
Érd  és  a  kínai  Xuzhou  test-

vérvárosi  kapcsolata  2011  nya-
rán  köttetett  meg,  hivatalosan 
július  12-én  írták  alá  a  testvér-
városi  megállapodást.  Xuzhou 
városa  az  ottani  párt  Központi 
Bizottságától kapott lehetőséget 
arra,  hogy  az  Európai  Unión 
belül két  tetszőleges országban 
testvérvárosi  kapcsolatot  léte-
sítsen. A kultúra  és  a  gazdaság 
területén  kívánnak  közelebbi 
kapcsolatot kiépíteni a várossal.
A szorosabb  együttmûködés-

től  Érd  vezetősége  azt  reméli, 
hogy a városban megjelennek a 
testvérvárosból származó befek-
tetések.  A két  város  a  jövőben 
minden  évben  áttekinti,  hogy 
gazdasági,  kereskedelmi  vagy 
más  területeken milyen  lehető-
ségek vannak a kooperációra.
  Kovács Renáta

Kína konkrét javaslatokat vár
Kína – amely 3,5 óra alatt termel annyit, mint hazánk egyéves 
GDP-je  –  a méret-  és  teljesítménykülönbség  ellenére  jobban 
törekszik  a  kétoldalú kapcsolatok  fejlesztésére, mint mi.  Ezt 
az értékelést Pető Ernő, a Magyar-Kínai Kereskedelmi Kamara 
(ChinaCham  Hungary)  elnöke  adta,  a  Magyar  Újságírók 
Országos  Szövetsége  külpolitikai  szakosztályának  vendége-
ként tartott múlt heti tájékoztatóján. 
Az Érd és Xuzhou közötti testvérvárosi kapcsolatokban rejlő 

lehetőségekre vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta, hogy 
még nem ismertek pontosan a két ország közötti testvérvárosi 
kapcsolatok részletei. Ezek felmérését kezdeményezni fogják. 
Véleménye  szerint  célszerû  olyan  kínai  partnert  választani, 
amelynek  adottságai  és  méretei  hasonlóak  –  bár  ez  utóbbi 
ugyancsak nehéz lenne.
Pető  Ernő  rámutatott:  Magyarországon  jelentős  beruházá-

sokra  lenne  szükség  ahhoz,  hogy  a  „Nyugat  kapujává”  vál-
hasson. Meg kell teremteni a megfelelő logisztikai környezetet 
és szolgáltatásokat. Ezt a szakértő szerint „a kínaiak egyelőre 
jobban akarják, mint a magyar fél”. 
A kamara elnöke perspektivikusan komoly lehetőséget lát a 

magyar-kínai együttmûködésre a gyártás és összeszerelés terü-
letén,  továbbá  az  infrastruktúra-fejlesztésben,  az  autóbusz-
gyártásban, a gyógyszeripari kutatásban, a magyar mezőgaz-
dasági rendszerek, környezetvédelmi és víztisztító rendszerek 
exportjában. A kínai partnerek azonban konkrét, kidolgozott 
és  megvalósítható  projekteket  várnak  –  hangsúlyozta  Pető 
Ernő. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kínai miniszterelnök 
tavaly  nyári  látogatása  alkalmával  kötött  12  keretmegállapo-
dást  „fel  kell  tölteni  tartalommal”.  Kína  ugyanis  1  milliárd 
eurós hitelkeretet tett hozzáférhetővé, amelynek a felhasználá-
sa érdekében még jóformán semmi sem történt. Lépni kellene, 
mielőtt „a homokóra lepereg” – figyelmeztetett a Magyar-Kínai 
Kereskedelmi Kamara elnöke.
  Trom András

Képviselõk és szakemberek érkeztek

Testvérvárosi látogatás
Hétfõn delegáció járt Érden a kínai testvérvárosból, Xuzhou-ból. A rövid látogatás 
alkalmával a megbeszélések mellett jutott idõ a város nevezetességeinek megte-
kintésére is.

A delegáció alaposan szemügyre vette az érdi elektronikai gyárat

helyi társadalom


