
 
 

 

A « Gyermekfejjel az Unióról – Gyermekszájjal a Jövőről » projektet az 
Európai Unió finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 
 

 
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 155 állampolgár részvételével, akik közül 8 fő Weida 
(Németország), 9 fő Maków Podhalański (Lengyelország), 19 fő Árkos (Románia), 15 fő Sepsiköröspatak 
(Románia), 21 fő Törökbecse (Szerbia), 16 fő Sárosfa (Szlovákia), 67 fő Mezőtúr (Magyarország) lakosa. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Mezőtúr, Magyarország volt, 18/08/2016 és 21/08/2016 között 
 
Részletes leírás: 
 
18/08/2016-án a téma a találkozó helyszínére való megérkezés, az ismerkedés és a közös munkára való 
felkészülés volt, melyre remek lehetőséget adott a nap főeseménye, az ünnepélyes nyitóvacsora. 
 
19/08/2016-én a téma a magyar Parlament meglátogatása kapcsán 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. Továbbá a fővárosban tett látogatás során bemutattuk, milyen kézzel 
fogható és láthatatlan, ám érezhető változásokat hozott az Unióhoz való csatlakozás egy ország és annak lakosai 
életében. Az est folyamán megrendezésre került egy networking rendezvény, melyen a delegációk vezetői tovább 
építhették szakmai és személyes kapcsolataikat, illetve megbeszélhették a további együttműködéssel kapcsolatos 
elképzeléseiket. 
 
20/08/2016-án a téma szakértő bevonásával és a kérdezési- valamint vitalehetőség biztosításával egy "mini 
plenáris ülés" megvalósítása volt, hogy könnyen megérthető, játékos és érdekes módon felkeltsük a gyerekek 
érdeklődését az uniós politikák és döntéshozatali folyamatok iránt, illetve alkalmat teremtsünk a vélemények 
ütköztetésére és meghallgassuk az elképzeléseiket az Unió jövőjéről. Továbbá az önkéntesség jegyében 
ellátogattunk a helyi menhelyre, ahol a résztvevők az elhagyott állatokon segíthettek. A napot zenés 
búcsúvacsora zárta, melyen megünnepelték a találkozó eredményeit, az itt kialakult személyes és szakmai 
kapcsolatokat, és a projekt sikerét. 
 

21/08/2016-én a téma az új barátoktól való búcsúzás volt, valamint a résztvevők kifejezték reményüket és 
szándékukat arra, hogy a jövőben új nemzetközi projektekben működhessenek együtt. 
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