
Egy fõvárosi kerület és a testvérvárosok

„Kitáruló városkapuk” – ez volt annak az európai regioná-
lis tanácskozásnak a címe, amelyet Budapest XI. kerü-
lete a testvérvárosaival közösen rendezett. A fõváros
legnagyobb lélekszámú városrésze hagyományosan
gazdag kapcsolatokat ápol a szlovákiai Nádszeggel,
Prága V. kerületével, a lengyelországi Usztronnal, a né-
metországi Stuttgart-Bad Cannstattal és a horvátor-
szági Trogir városával. Innen érkeztek küldöttségek az
egyhetes konferenciára, amelyet Lampert Mónika bel-
ügyminiszter és Molnár Gyula polgármester nyitott
meg. Az EU képviseletében jelen volt Thomas Wiley fõ-
tanácsos

Eörsi Mátyás, az Országgyûlés Integrációs bizottsá-
gának elnöke az Európai Unióba a közelmúltban belé-
pett országok helyérõl és szerepérõl beszélt. A „Viseg-
rádi Négyek” együttmûködésének és az európai közös-
ség multikulturális sokszínûségének elméleti és gya-
korlati kérdéseire helyezte a hangsúlyt Dr. Törzsök Erika,
az Európai Összehasonlító Kisebbség-kutatás Prog-
ramiroda igazgatója, majd Dr. Szabó Vilmos államtitkár
a Magyarországon élõ kisebbségekrõl, a kisebbségi po-
litikáról, a közös gondolkodás fontosságáról, a rassziz-
mus, a xenofóbia és a nacionalizmus elleni fellépésrõl
szólt. Elõadás hangzott el a közös uniós pályázati lehe-
tõségekrõl, s az azokra való felkészülésrõl, az önkor-
mányzati szakterületek egységes kialakításáról, az eu-
rópai programokban való együttes részvétel lehetõsé-
geirõl, a nemzeti fejlesztési tervrõl, valamint a belépõ
országok gazdasági helyzetérõl.

Természetesen eszmecserék, viták követtek minden
elõadást, de jutott idõ az Országház és Budapest más

nevezetességeinek
megtekintésére is. A
zárónapon Visegrádon
a helyreállított királyi
palota reneszánsz
díszkútjánál közös
nyilatkozatot írtak alá
a résztvevõk.

A kerületben mûkö-
dõ horvát, lengyel és
német kisebbségi ön-
kormányzatok képvi-
selõivel – akik a szer-
vezésben segítették
Balázs Gyula László al-
polgármester munká-
ját – külön is találkoz-
tak a küldöttségek, s
újabb terveket, prog-
ramokat egyeztettek.

Roland Schmid,
stuttgarti városatya,
az „Újak az Európai Uni-
óban” címû kiállítás
megnyitója után azt

mondta, nagyon sokat tanultak, sok hasznos informá-
cióval gazdagodtak a Budapesten töltött egy hét során.
Megfogalmazta, hogy az együttmûködést tartalmában
tovább mélyítve, folytatni kell. Ehhez új impulzusokat
kaptak a magyaroktól és testvérvárosi partnereiktõl. A
XI. kerületi Budai Sportiskola és a stuttgarti Ifjúsági
Ház között már kialakult egy újabb sportkapcsolat.

Veresné Krajcár Izabella alpolgármester bemutatta a
vendégeknek a kerületben mûködõ emelt szintû idõsek
otthonát, a Szent Imre Kórházban megvalósított sür-
gõsségi betegellátást, s a drogmegelõzõ központot,
amelyet szintén nagy érdeklõdéssel kísértek a résztve-
võk.

A csupán idõnkénti „bábeli nyelvzavar” hamar közös
nyelvvé formálódott. Hiszen az Unióba együtt belépõ
Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország
mellett elmondhatták eddigi tapasztalataikat a német
testvérváros delegációjának tagjai és megfogalmaz-
hatták kérdéseiket a még kívül várakozó horvátok is.
Amiben tolmács nélkül is nagy volt az egyetértés, az a
tanácskozást követõ kulturális rendezvény volt. Ezen –
a Feneketlen-tavi Nyárvégi Vígasságok keretében –
minden testvérváros, illetve nemzetiség egy-egy kóru-
sa és tánccsoportja fellépett.

Az sem volt kérdéses, hogy a megkezdett program
októberben a Magyar Festészet Napja programjában
folytatódjon (ez alkalommal a testvérvárosok mûvé-
szei is kiállítottak a Tetõ Galériában). A november 11-
én, a XI. kerület Napján megtartott Ifjúsági Kórustalál-
kozón is tovább épültek a kapcsolatok. Itt a zenéé és a
fiataloké volt a fõszerep.
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Az EU-konferencia megnyitóján a Hotel Flamencoban (balról jobbra): Stanko Nic, horvát
nagykövet, Balázs Gyula alpolgármester, Molnár Gyula polgármester, Lampert Mónika

belügyminiszter, Szabó Vilmos államtitkár
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A Szent Imre Kórház újonnan berendezett sürgõsségi osztályán…

…és a Drogmegelõzõ Központban

A színpadon a Szigetújfalusi Német Nemzetiségi Tánccsoport

Bajtai László felvételei


