Testvértelepülési találkozó 2017
2017. augusztus 18-21. között testvértelepülési találkozóra került sor városunkban az
EACEA által kiírt „Európa a polgárokért” program keretein belül, a „Határok között
határtalanul” című testvértelepülési pályázatnak (azonosító: 582740-CITIZ-1-2016-2-HUCITIZ-T) köszönhetően. Óriási örömmel konstatáltuk, hogy több mint száz vendég érkezett
Mezőtúrra Sepsikőröspatak-Kálnokról, Árkosról, Sárosfáról, Törökbecséről, Makow
Podhalanskiból és Weidából; ráadásul jó részük gyerek volt, akik boldogan vettek részt a
nekik összeállított programokban.
Mi, szervezők augusztus 18-án már az utolsó simításokat végeztük a megvalósulás
előtt, s nagyon izgultunk, hogy minden a lehető legjobban sikerüljön. Késő délután
szerencsésen ideértek a kedves meghívottak; voltak, akik 10-12 órát utaztak, hogy itt
lehessenek. A nyitóvacsorán megkezdődött az ismerkedés, illetve a régi kapcsolatok
felelevenítése. Herczeg Zsolt Polgármester úr köszöntése és egy gyors programismertetés után
a Dalma Dance Club mazsorett csoportja színesítette az est programját, akik magyar, német és
lengyel elemeket csempésztek fellépésükbe.
Augusztus 19-én délelőtt mindenki frissen és fitten indult neki a napnak; a gyerekek
egy része a Kóborka Túri Állatvédők Egyesületét látogatta meg, ahol átérezhették nehéz
helyzetben lévő kis társaik mindennapjait. A másik csapat a Városháza Dísztermében részt
vett a „Műhelymegbeszélés gyerekeknek az euroszkepticizmusról és az Unió jövőjéről” című
programon. Erre a feladatra mindnyájan előzetesen felkészültek, majd kiválasztották maguk
közül azokat, akik előadták az esszéket, melyek magyarul, angolul, németül és lengyelül is
elhangzottak. Ezen esszék egymástól teljesen elkülönülve íródtak, mégis sok hasonlóságot
mutattak; a megbeszélés végén kötetlenül megvitathatták egymás között az elhangzottakat.
Ezután körbeálltuk a Fő téren található szökőkutat kék és sárga pólóinkban, hogy
kirajzoljuk az Európai Uniót, s hangsúlyozzuk azt, hogy egyek vagyunk. A gyerekek örömmel
vették kezükbe az Uniós és magyar zászlót, hogy integessenek vele.
Ebéd után a Szent László pályázatra beérkezett anyagok kiértékelése történt Patkós
Éva Képviselő asszony és Kisgyörgy Zoltán vezetésével. A pályázatra elképesztően gyönyörű
fotók, esszék érkeztek be; volt, akit annyira megihletett a téma, hogy verset is írt.
Még ezen a délutánon a jubiláló testvértelepüléseinket köszöntötte Polgármester úr;
megható sorokat hallottunk ezen a kis ünnepségen. E jubileumok jó példái annak, hogy
mennyire hatékonyan és hosszú távon képesek működni a testvértelepülési kapcsolatok. A
beszédeket a Kávészünet zenekar koncertje követte, akik elnyerték mindenki tetszését a
megzenésített Randóti Miklós és József Attila versekkel.
A Városháza udvarán elfogyasztott vacsora után lementünk a Hortobágy-Berettyó
kikötőbe, ahol sor került a már hagyományossá vált Lampionúsztatásra, mely alkalomra

készítettünk egy közös testvértelepülési lampiont is, s a testvértelepüléseink is készítettek
maguknak egy-egy kis lampiont. A vállalkozó szellemű diákok a stégről felengedték a saját
településük címerével ellátott lufit, mely egyben az Unió jövőjére vonatkozó kívánságaikat is
kifejezte. A tűzijáték után mindenki szabadon részt vehetett az Utcabálon.
A sűrű esti programok után a reggel kicsit nehezen indult, a helyzetet pedig tovább
rontotta az esős időjárás, így eredeti tervünk, hogy kivigyük vendégeinket a Sárkányhajó
versenyre, sajnos nem valósult meg. Ám szerencsére lett kárpótlás: a gyerekek szabadon
kipróbálhatták a hagyományos csapatjátékokat a Főiskola Sportcsarnokában, ahol olyan
pezsgő hangulat alakult ki, mely feledtette a hideg és esős időjárást.
Eközben azok, akik épp pihenőt tartottak, kedvet kaptak ahhoz, hogy megvalósítsák a
„Gyermekkézzel Európáról- közösen létrehozott kreatív projektek (Euro Puzzle)- Az Unió
Arcai- A Mi Arcunk” című feladatunkat, mely során az Európai Unió térképét rakták ki
agyagból. Azt hiszem, bátran elmondhatjuk: ez a feladat aratta a legnagyobb sikert; örömmel
keresték még a legapróbb szigetek helyét is a térképen, majd elégedetten fotózkodtak a kész
művel, ami annak kézzelfogható eredménye, hogy együtt minden megvalósulhat, együtt
minden könnyebben és jobban megy.
Délután sor került az Államalapítási Ünnepünk alkalmából megrendezésre került
városi ünnepségre a Városháza Dísztermében. A kenyérszentelés után SepsikőröspatakKálnok polgármestere, Kisgyörgy Sándor tartott ünnepi beszédet, majd testvértelepüléseink
fellépése következett. Úgy gondoljuk, nagy megtiszteltetés velük ünnepelni
államalapításunkat. A délután további része városnézéssel telt.
Véleményünk szerint a találkozó sikerességét mutatja, hogy a programok végére
rengeteg új barátság, sok új kis csapat, klikk alakult ki, a közösségi oldalakon is folytatódott a
kapcsolatok kialakítása, ahol a mai napig látjuk, hogy a gyerekek tartják egymással a
kapcsolatot, s a távolság nem számít; a közösen eltöltött napok összekovácsolták az
ideérkezőket, s elszomorodtunk, amikor szembesültünk azzal, hogy végéhez közeleg a
találkozó. Úgy gondoljuk, a következő mondatok is a sikert támasztják alá: „Jövőre is
jövünk.” „Jövőre találkozunk.” „Reméljük jövőre is itt lehetünk.” Az, hogy ennyi boldog
arcot láthattunk, hogy ennyi szeretetet és kedvességet kaptunk, leírhatatlan érzés, s csak
reménykedni merünk abban, hogy jövőre újra részesei lehetünk ennek.
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