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Tizenöt éve testvérvárosunk Wageningen Közös ünneplés
Gödöllın

 A gödöllıi és a wageningeni városvezetık, a civilszerveztek képviselıi és a diákok
többek között a nıknek a
társadalomban betöltött szerepérıl,
és környezetvédelmi kérdésekrıl
cserélték ki tapasztalataikat. A
látogatás legnépszerőbb programja
a szombati fızıverseny volt, ahol az
érdeklıdık holland
ételkülönlegességekkel is
megismerkedhettek.
Múlt héten pénteken délután a
városházán találkoztak a két
település városvezetıi, hogy az
elmúlt másfél évtized tapasztalatait
értékeljék. Mind Geert van Rumund

wageningeni, mind Gémesi György gödöllıi polgármester kiemelte azoknak a jól mőködı
kapcsolatoknak a jelentıségét, amelyek a két város civilszervezetei között alakultak ki,
s melyek eredményeként a személyes kapcsolatok is rendkívüli mértékben fejlıdtek.
Fontosnak nevezte a közös projekteket, valamint azt a példaértékő együttmőködést,
amely a város oktatási intézményei, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és a Zöld
Klub között alakult ki, aminek keretében nem csak egymás kultúrájának megismerésére
van lehetıség, hanem szakmai tapasztalatcserékre is. „Ritka, hogy egy kapcsolat tizenöt
év után is ennyire élı” – mondta beszédében Geert van Rumund. Kifejtette, az-által,
hogy az elmúlt években közel ötszáz-ötszáz fı utazott el a testvérvárosba, folyamatosan
bıvülı, a családok szintjén is meglévı és mőködı kapcsolatrendszer jött létre. Ennek
mindenképpen van jövıje, s az, hogy Magyarország az Európai Unió tagja lett, új
lehetıségeket nyit meg mindkét fél számára a közös pályázatokon való részvételekkel.
„Büszke vagyok arra, hogy ez a kapcsolat ilyen jól mőködik.” – jelentette ki Wageningen
polgármestere. Hagyomány a két település kapcsolatában, hogy egy-egy látogatás során
valamilyen társadalmi kérdésben konferenciát szerveznek, ahol – mint, ahogy Geert van
Rumund fogalmazott – az élet egy-egy szeletével jobban megismerkednek, kicserélik
tapasztalataikat. Az évfordulón a városi könyvtár és információs központ adott otthont a
tanácskozásnak, amelyet „A nık helyzete a társadalomban, multifunkcionalitás” címmel
rendeztek meg, s amelyen a civil szervezetek is képviseltették magukat. Wageningeni
részrıl elsısorban az ottani, a nık számára létrehozott segítıköz-pont munkájáról
számoltak be a részt-vevık. Ismertették annak tevékenységét, azokat a programokat,
amelyek segítséget nyújtanak a holland nıknek a munkavállalás, a család és a munka
melletti tanulás, valamint a szabadidıs programok megszervezésében.  A hazai
helyzetrıl Ipacs Piroska, az Egyesített Szociális Intézmény vezetıje beszélt, akitıl
megtudhatták milyen szerepet töltenek be a nık a szociális szférában, valamint a civil
szervezeteket képviselı REGINA Alapítvány elıadása arra világított rá, milyen
problémákat vetnek fel a nık-kel szemben támasztott elvárások, milyen nehézségeket
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jelent a család-anyaként, munkavállalóként és feleségként való szerepvállalás. Többek
között kitértek a munkaerıpiacon a nıket érı diszkriminációra, valamint felhívták a
figyelmet arra, hogy egyre több a csonka család, és a családon belül erıszakot
elszenvedık száma.  Az évfordulós programokból a gyerekek is kivették részüket.
Wageningenbıl tizenöt iskolás érkezett a delegációval, akik már más alkalommal is
jártak városunkban. Részükre a Zöld Klub tagjai szerveztek programot, ki-rándulásokon,
természeti megfigyeléseken vettek részt. Kiemelt eseménye volt az évfordulónak a
szombati nap, amikor is a városi piacon megtartott fızıversenyen Wageningen is
bemutatkozott. A holland ételkülönlegességek, az ismerkedési lehetıség több száz
gödöllıit vonzott, akik nem csak az ételek, ha-nem azokhoz kapcsolódó szokások iránt is
nagy érdeklıdést tanúsítottak.  Hogy a látogatás még inkább emlékezetes maradjon, s
barátaink minél jobban megismerjék városunkat, a Testvérvárosi Egyesület a küldöttség
minden tagjától egy gödöllıi képekbıl álló memori játékkal búcsúzott.


