EUROPA A
POLGAROKER丁
A ,,Hat6rok kciz6tt hat6rtalanul" projektet azEuropai Unio finanszirozta
az

,,Europa a polg6rok6rt" program keret6ben
2. Ag, 2.1 "Testv6rv5ros-program" int6zked6s
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Helyszin/Ditumok: a tal6lkoz6 helyszlne Mez5tir (Magyarorsz6g) volt, 2017108t18. es

2017108121. kdz6tt.

R6szletes leiris:
2017108118-6n: a l6ma az ismerked6s, 169i kapcsolatok felelevenlt6se volt, melyhez megfelel6 alkalmat teremtett

az unnep6lyes nyitovacsora, ahol Mez6ttr V6ros Polg6rmestere k6szdnt6tte a kedves vend6geket, s ahol sor
kerUlt a kozos munkSra hangol6ddsra.
2017108119-6n: t6m6nk a ,,A hatSrtalans6g hatdrai- Mrihelymegbesz6l6s gyerekeknek az euroszkepticizmusr6l 6s
az Uni6 j6vdj6rol" volt, ahol a vend6geink el6zetesen elk6szirlt essz6iket ismertett6k. A diSkokat telepUl6senk6nt
osztottuk fel csapatokra, Ordmmel kivdlasztott6k maguk kdzUl el6adojukat, aki bemutatta, hogy mi a v6lemenyUk
az euroszkepticizmusr6l, mik az elk1pzel6seik azUnio j6vdj6r6l. Mindnydjan fontosnak tartottuk ezt a t6m6t, igy
nagyon OrultUnk, hogy lehetos6gUnk nyilt arra, hogy err6l besz6ljUnk 6s dsszehasonlltsuk a v6lem6nyeket. t\4iut6n
meghallgattunk mindenkit, sikerUlt el6rnUnk azt, hogy a di6kok maguk k6z6tt pro 6s kontra megvitassdk az

elhangzottakat.
Ezt k6vet6en elmentUnk a K6borka TririAllatv6d6 EgyesUlethez, ahol karitativ tev6kenys6g keretein belUl
megl6togattukaz ott 616, 6rvdn maradt kutydkat. A r6sztvevSk ordmmel segltettek elSrvult kis bar6taikon,
egymdsnak szereztek boldog perceket.
EzulSn v5rosunk Foter6n 6l5l5ncot alkottunk kek 6s s5rga p6l6inkban , ezzel jelk6pezve azEurlpai Uni6t"
Este pedig a Hortobdgy-Beretty6 kik6t6ben k6szUltlink a LampionusztatSsra. Ez alkalomra k6szitettunk egy
testv6rtelepUl6sekkel kdz6s Iampiont, illetve a vend6gek is keszithettek saj6t lampionokat. A lampionok vizre
helyez6s6vel pdrhuzamosan minden testv6rtelepUl6s felengedett egy sajdt cimer6vel ell6tott LED-es lufit, mely
magiban foglalta az Uni6 jdv6j6re vonatkoz6 kivdns6gaikat is.
2017108120-5n: A t6ma az Uni6 jellegzetes csapatjiit6kainak kipr6b5l6sa volt: a Vdrosi Oktat5si Centrum
sportcsarnok6ban kipr6b6ltuk a focit, kos6rlabddt 6s kdt6lhriz1st. Az eg6sz d6lelSttot itt t6ItottUk, annyira tetszett a
r6sztvev6knek ez a program.
Euro Puzzle- Eur6pai Uni6 t6rkep6nek kirak6sa volt a kovetkezS t6mdnk. ltt mindnydjan kiraktuk az Uni6 t6rk6p6t
agyagb6l, 6lm6ny volt egy0tt kirakni ezt a ,,nagy eg6szet", hiszen ez is arra utal, hogy k6zosen, mi alkotjuk az
Uni6t.

2017l08,l21-6n: A t6ma az 0j 6s regi barStokt6l valo bucsrizkod6s volt, ahol mindnydjan kifejeztUk rem6nyeinket
arra vonatkoz6an, hogy a k6zeljdv6ben ism6t talSlkozhatunk, hiszen nagyon tartalmas p6r nap 6llt m6gdttUnk,
6rdekes tem6krol besz6lgethettUnk 6s 6rdekes feladatokba kalauzolt minket a rendezv6ny, mely az Eur6pai Uni6
t6mogat6sa n6lkUl nem johetett volna l6tre.

