A Testvértelepülési Találkozó

Miben mérhető a siker egy határokon átívelő nemzetközi találkozó esetében? A
vendégek számában? A programok sokszínűségében? Azt hiszem, augusztus 18–21 között
erre bőven volt időm rájönni.
Augusztus 18-án késő délután érkezett meg az első delegáció Mezőtúrra. 19 órára a
Városi Oktatási Centrum ebédlője megtelt gyermekekkel és felnőttekkel – a német Weidából
8 fő, a lengyel Makow-Podhalanskiból 9 fő, Árkos településéről 19 fő, Sárosfáról 16 fő,
Törökbecséről 21 fő, Sepsikőröspatakról 15 fő, illetve a mezőtúriak (felnőttek és a Mezőtúri
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolájának tanulói) voltak jelen. A Testvértelepülési Találkozó nyitó
vacsoráját Herczeg Zsolt Polgármester úr nyitotta meg köszöntő beszédével. A vacsora
elfogyasztása után Szilágyi Attila zenész, gitáros, énekes előadását hallgathattuk meg, majd
ezután Pete Gergő biztosította a zenét az ismerkedéshez.
Másnap reggel szombaton kissé fáradtan indultunk el Budapestre. A buszon rövid tájékoztató
hangzott el azokról a turisztikai attrakciókról, amelyeket aznap tekintettünk meg: az
Időkerékről, a Hősök teréről, a Városligetről, illetve a Parlamentről. A lengyel, német
gyerekek, és a magyarlakta településekről érkezett gyermekek mind megtekinthették a Szent
Koronát, lenyűgözte őket a Parlament építészeti egyedisége, szépsége.
Természetesen csoportképeket is készítettünk az Időkerék, és a Parlament előtt is, kezünkben
a magyar és az uniós zászlóval, a találkozóra készíttetett egyenpólóinkban, melyen a
települések közötti barátságot és sokszínűséget a szivárvány szimbolizálta. A látogatás célja a
nemzeti és az uniós döntéshozatali folyamat bemutatása volt annak érdekében, hogy a
részvevők megértsék ezeket a folyamatokat, véleményt tudjanak alkotni róluk, és befolyásolni
is tudják azokat. Bemutattuk továbbá, milyen kézzel fogható és láthatatlan, ám érezhető
változásokat hozott az Unióhoz való csatlakozás egy ország és annak lakosai életében.
Este, vacsora után került sor a második zenés, táncolós, barátkozós estére. A gyerekek a
Városi Oktatási Centrumban karaokéztak, míg a delegációk vezetői egy networking
rendezvényen vettek részt a Pocakos Étteremben.

Az augusztus 20-ai államalapítási ünnepség kezdete előtt a testvértelepüléseinkről érkezett
gyermekek ellátogattak a Kóborka Állatvédő Egyesülethez, ahol megajándékozták és
megszeretgették a menhelyi kutyusokat.
A Városháza dísztermében kapott helyszínt a Mini Plenáris Ülés, az a Gyermekparlament,
ahol a gyermekcsoportok előre kidolgozott Európai Uniós szakpolitikai témákat adtak elő
angol és magyar nyelven. Az ülést Uniós szakértő vezette le, akinek a gyerekek feltehették az
uniós döntéshozatali folyamattal kapcsolatos kérdéseiket is. A gyermekek elfogadták egymás
véleményét, kézfeltartással jelezték egyetértésüket, majd játékos totóval zártuk az ülést.
A Nemzeti Szállodában elfogyasztott közös ebéd után megkezdődött az ünnepi
rendezvénysorozat, ahol Máthé Árpád árkosi polgármester köszöntőjét követően a
törökbecsei, árkosi, sárosfai és a weidai vendégek táncos, énekes fellépését tekinthették meg a
résztvevők.
Késő délután már szabad program következett, ahol a vízi járműveket is igénybe vehették a
vendégeink is, kézműveskedhettek és hajókázhattak, lovas kocsizhattak is a városban.
Bográcsban készült marhapörkölttel zártuk a szombati napot, ahol a Gyermekparlamenti totó
nyertesei megkapták a nyereményeiket és tortával ünnepelhették felkészültségük jutalmát.
Este a polgármesteri köszöntő után együtt bocsátottuk a vízre a lampionokat a Berettyón,
illetve együtt várták és élvezték az ABBA Szlovákia együttes koncertjét.
A legtöbben vasárnap reggel keltek útra, míg mások még elmentek a strandra feltöltődni a
hazautazás előtt.
Úgy érzem, hogy a találkozó sikeres volt, hiszen tartalmas, jó hangulatú napokat
töltöttünk el együtt. Mindez pedig az ideérkező vendégeink nyitottságán, az őket fogadó
szervezők, segítők, kísérők, tolmácsok, vendéglátó és szálláshelyek profizmusán, a közös
célért való együttes tevékenységén múlt.
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