EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Testvértelepülési Találkozó » projektet az Európai Unió
finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan
„Testvérvárosok polgárainak találkozói”
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 107 állampolgár részvételével, akik közül 3 fő Canelli
(Olaszország), 8 fő Weida (Németország), 37 fő Törökbecse (Szerbia), 23 fő Árkos, 15 fő Sepsiköröspatak
(Románia) és 21 fő Mezőtúr (Magyarország) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Mezőtúr (Magyarország) volt, 2013.08.09. és 2013.08.12. között.
Részletes leírás:
2013.08.09-én:
- A vendégek érkezése, szállások elfoglalása
18:00 A Testvérvárosi Találkozó megnyitója, Mezőtúr város polgármesterének köszöntője, közös vacsora, kötetlen
beszélgetés
Vacsorát követően fakultatív program: az „arTúr Összművészeti Fesztivál” kulturális programjain való részvétel
2013.08.10-én:
7:30 Reggeli
9:00 „Európáról van szó, Rólad van szó” Konferencia” került megrendezésre a Városháza Dísztermében,
amelynek témája az Európai Unió és az adott településeken zajló művészeti oktatás volt. Patkós Éva városi
képviselő köszöntő szavai után csendült fel az Európai Unió himnusza, majd minden testvérváros előadásában
színvonalas prezentációkat hallgathattunk meg, amelyekben többek között szó volt általánosságban az Európai
Unióról (története, tagok, alapelvek, jogok, kötelezettségek, 2014-es európai parlamenti választások), a diákok
külföldi tanulását lehetővé tevő programokról, pályázati lehetőségekről, munkavállalási lehetőségekről, de
információt kaphattunk az adott településeken zajló művészeti oktatásról is. A konferencia végén sor került az
előre meghirdetett rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetésére. A gyermekeknek rajzaikon keresztül kellett
szemléltetni, hogyan látják az Európai Uniót, mit jelent számukra és milyen Európát képzelnek el 2020-ban. A
szebbnél szebb alkotások a Városháza folyosóján voltak megtekinthetőek.
12:00 Ebéd
14:00 „Különbözőek vagyunk, de mind Európaiak!” Egymás kultúrájából ízelítőt kapva tekinthettük meg a
testvérvárosok bemutatkozó zenés, táncos, prózai előadásait, amelyeket megelőzően a települések képviselői,
polgármesteri köszöntötték a megjelenteket - helyszín Városi Oktatási Centrum
16:00 „Futás Európáért” minden testvértelepülésünkről néhány diákkal, polgármesterekkel illetve városi
képviselőkkel együtt, erre az alkalomra készült egyen pólóban, a saját lobogót illetve az Európai Unió zászlóját
kezünkben tartva „Futás Európáért” mottó alatt, az összetartozás erejét bemutatva, jelképes futással vettünk részt
a már hagyományosan megrendezése kerülő, szép számú nevezőt vonzó Túri Kupa Utcai Futóversenyen.
18:00 Vacsora
19:30 Fakultatív program: az „arTúr Összművészeti Fesztivál” kulturális programjain való részvétel

2013. 08.11-én
7:30 Reggeli
9:00 Túri Vásár ünnepélyes megnyitója, Mezőtúr polgármesterének, valamint testvérvárosaink
polgármesterinek, városi képviselőinek beszédei
9:30 Fakultatív program: Túri vásár, vásárlás, városnézés, kézműves foglalkozáson való részvétel
12:00 Ebéd a Túri Vásárban- Vadászház
13:30 Játékos vetélkedő az Európai Unió és a művészetek jegyében
15:00 Fakultatív program: Túri vásár, strandolás
18:00 Ünnepélyes záró vacsora, Mezőtúr város polgármesterének értékelő beszéde, a találkozó
eredményeinek összefoglalása
20:00 Fakultatív program: Túri vásár- Koncert
22:00 Tűzijáték
2013.08.12-én
9:00 Reggeli, a delegáció haza utazása

