Nemzetek és generációk együtt
Nagy sikerrel valósult meg Hajdúnánáson az Európa a polgárokért program támogatásával
megrendezett Nemzetek és generációk együtt című testvérvárosi találkozó.
Az érkezés napján rövid ismerkedés és a szálláshelyek elfoglalása után a Hajdúnánási
Gyógyfürdő területén felállított sátorban került sor a rendezvény ünnepélyes megnyitójára.
Mind a helyi, mind pedig a nemzetközi résztvevők nagy izgalommal és lelkesedéssel
készültek az eseményre, meglepetésekkel, otthonról hozott péksüteményekkel ajándékozták
meg egymást. A megnyitó ünnepségen Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere köszöntötte
a résztvevőket, majd testvérvárosi csoportok vezetői is elmondták üdvözlő beszédüket. Ezt
követően az ismerkedés tovább folytatódott sok zenével, tánccal és játékos vetélkedővel.
A találkozó második napján a testvérvárosi csoportok közös látogatást tettek a világörökség
kultúrtájaként nyilvántartott Tokajba, ahol a történelmi borvidéken tett séta alkalmával
kerülhettek közelebb a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai gyökerekhez.
Az ódon utcákon tett közös séták, a borospincében elfogyasztott ebéd és borkóstolás tette
emlékezetessé a kirándulást.
Tekintettel arra, hogy 2012 az Aktív öregedés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai
éve, a találkozó harmadik napján került megrendezésre a Kéky Lajos Városi Művelődési
Központ színháztermében a „Helyünk és szerepünk az Unióban” című interaktív előadás
abból a célból, hogy együttműködési és részvételi lehetőséget biztosítsunk a testvérvárosok
polgárainak arra, hogy közelebb kerüljenek egy olyan Európai Unió által kiemelt témához,
mely jelentőségénél fogva megkülönböztetett figyelmet érdemel. Az előadás első részében
Alföldiné Ragyák Andrea pszichológus tartott előadást az Európai Unió időseket érintő
politikájáról, valamint az elöregedő társadalom okozta kihívásokról. Az előadás további
részében került sor a témához kapcsolódó tapasztalatok megosztására. Minden testvérváros
beszámolót tartott a saját közösségében élő idős emberek helyzetéről, a szabadidős és
önkéntes programokban való részvételi lehetőségeikről. Hajdúnánás képviseletében Dr.
Juhász Endre alpolgármester a fentieken túl beszámolt arról is, hogy a helyi önkormányzat
milyen módon járul hozzá az idősebb korosztály életkörülményeinek javításához, hogyan
segíti önszerveződésüket.
Az előadás után könnyedebb program következett. A kulturális és nyelvi sokszínűség
jegyében a testvérvárosok saját anyanyelvükön előadott dalokkal, versekkel léptek fel, melyek
között volt vidámabb és komolyabb hangvételű előadás is. A szívből jövő produkciók a
közönség körében műfajtól függetlenül nagy sikert arattak. Külön élményt jelentett, hogy a
nyelvi korlátok ellenére a résztvevők megismerték egymás nyelvének ritmusát, dallamát és
szépségét. A nap további részében a fiatalabb generáció is szerepet kapott, ők a

szépségversenyen kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. A verseny szünetében a
testvérvárosok tánccsoportjainak fellépése színesítette a programot.
A találkozó negyedik napján az idősebb résztvevők hagyományőrző és kulturális
programokon mutathatták be a fiatalabb generációnak, hogy milyen gazdag kulturális örökség
birtokosai. A Martinek Lovasudvaron megrendezett „Hagyományok Európában” című
népművészeti kiállításon minden testvérváros képviseltette magát otthonról hozott
népművészeti alkotásokkal, kézzel készített tárgyakkal, népviselettel és felelevenítésre került
néhány régi mesterség is. Ezzel párhuzamosan gasztronómiai bemutatóra is sor került, minden
testvérváros elkészítette saját nemzeti ételét és kóstolási lehetőséget biztosított a többiek
számára.
A fenti programokon kívül szabadidős és rekreációs tevékenységekre is volt lehetőség a
rendezvény ideje alatt. A testvérvárosokból érkező vendégek megismerték városunk
nevezetességeit, valamint önkormányzatunk a Hajdúnánási Gyógyfürdőbe ingyenes belépést
biztosított számukra a találkozó idejére.
Az utolsó napon a közösen elfogyasztott ebéd után zárult le az esemény. Minden résztvevő
pozitívan értékelte a találkozót. Általános megállapítás, hogy az Európa a polgárokért
program kivételes és egyedülálló lehetőséget biztosított a testvérvárosok polgárai számára a
személyes kapcsolatok, barátságok kialakítására és egyben alkalmat adott arra is, hogy az
Európai Unió aktuális kérdéseivel szembesülve tapasztalatot cseréljenek a témára
vonatkozóan. A találkozó további eredménye, hogy a programok során átélt közös élmények
hatására a különböző nemzetekhez és generációkhoz tartozó résztvevők közelebb kerültek
egymáshoz, kölcsönös tisztelet és megértés alakult ki közöttük.

Az Európai Bizottság nyújtott támogatást ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

A szervezők ezúton fejezik ki köszönetüket minden önkéntes résztvevőnek, a Hajdúnánási
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének, valamint a Nyugdíjas Klub tagjainak a programok
megvalósításában nyújtott aktív közreműködésért.

