EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A „Határok között határtalanul” 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 129 állampolgár részvételével, akik közül 16 fő Sárosfa
(Szlovákia), 15 fő Makow Podhalanski (Lengyelország), 8 fő Weida (Németország), 16 fő Árkos (Románia), 22 fő
Törökbecse (Szerbia), 21 fő Sepsikőröspatak-Kálnok (Románia), 31 fő Mezőtúr (Magyarország) lakosa.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Mezőtúr (Magyarország) volt, 2017/08/18. és 2017/08/21. között.
Részletes leírás:
2017/08/18-án: a téma az ismerkedés, régi kapcsolatok felelevenítése volt, melyhez megfelelő alkalmat teremtett
az ünnepélyes nyitóvacsora, ahol Polgármester úr köszöntötte a kedves vendégeket, s ahol sor került a közös
munkára hangolódásra.
2017/08/19-én: témánk a „A határtalanság határai- Műhelymegbeszélés gyerekeknek az euroszkepticizmusról és
az Unió jövőjéről” volt, ahol a vendégeink előzetesen elkészült esszéiket ismertették. A diákokat településenként
osztottuk fel csapatokra, örömmel kiválasztották maguk közül előadójukat, aki bemutatta, hogy mi a véleményük
az euroszkepticizmusról, mik az elképzeléseik az Unió jövőjéről. Mindnyájan fontosnak tartottuk ezt a témát, így
nagyon örültünk, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy erről beszéljünk és összehasonlítsuk a véleményeket. Miután
meghallgattunk mindenkit, sikerült elérnünk azt, hogy maguk között pro és kontra megvitassák az elhangzottakat.
Ezt követően elmentünk a Kóborka Túri Állatvédő Egyesülethez, ahol karitatív tevékenység keretein belül
meglátogattuk az ott élő, árván maradt kutyákat. A résztvevők örömmel segítettek elárvult kis barátaikon,
egymásnak szereztek boldog perceket.
Ezután városunk Főterén élőláncot alkottunk kék és sárga pólóinkban, ezzel jelképezve az Európai Uniót.
Este pedig a Hortobágy-Berettyó kikötőben készültünk a Lampionúsztatásra. Ez alkalomra készítettünk egy
testvértelepülésekkel közös lampiont, illetve a vendégek is készíthettek saját lampionokat. A lampionok vízre
helyezésével párhuzamosan minden testvértelepülés felengedett egy saját címerével ellátott LED-es lufit, mely
magában foglalta az Unió jövőjére vonatkozó kívánságaikat is.
2017/08/20-án: A téma az Unió jellegzetes csapatjátékainak kipróbálása volt: a Városi Oktatási Centrum
sportcsarnokában kipróbáltuk a focit, kosárlabdát és kötélhúzást. Az egész délelőttöt itt töltöttük, annyira tetszett a
résztvevőknek ez a program.
Euro Puzzle- Európai Unió térképének kirakása volt a következő témánk. Itt mindnyájan kiraktuk az Unió térképét
agyagból, élmény volt együtt kirakni ezt a „nagy egészet”, hiszen ez is arra utal, hogy közösen, mi alkotjuk az
Uniót, ebben az esetben szó szerint is.
2017/08/21-én: A téma az új és régi barátoktól való búcsúzkodás volt, ahol mindnyájan kifejeztük reményeinket
arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben ismét találkozhatunk, hiszen nagyon tartalmas pár nap állt mögöttünk,
érdekes témákról beszélgethettünk és érdekes feladatokba kalauzolt minket a rendezvény, mely az Európai Unió
támogatása nélkül nem jöhetett volna létre.

2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés
2. ág, 2.3 "Civil társadalmi projektek" intézkedés
1. ág, "Európai emlékezés" intézkedés
… eseményt valósítottak meg e projekt keretében:
1. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
2. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
3. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
4., 5., stb esemény.

