
 
 

 

 A mi Európánk – Aktív ifjúság Európa jövőjéért 
 

 

Call: CERV-2021-CITIZENS-TOWN 

Topic: CERV-2021-CITIZENS-TOWN-TT 

Proposal number: 101053682 

Proposal acronym: FUTUREU 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 210 állampolgár részvételével, akik OKLAND -  Homoródkarácsonyfalva – RO, 
Slovenské Darmoty és Golianovo – SK, Dabrowa Tarnowska  – PL, Vignanello  - IT lakosai. (KARÁCSOND – HU 2000) fővel 
vett részt. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne KARÁCSOND - Magyarország (HU) volt, 07/07/2022 és 11/07/2022 között 
 
Részletes leírás: 

07/07/2022 - én a találkozó – Nyitónapján a téma „A kihívás elfogadva” – programindító. Gyerekszemmel az Unióban. Szülőföldem 
lencsén át - Fényképezőgéppel, határok nélkül. Civil szervezetek és Karácsond község vezetői fogadták az érkező vendégeket.  A 
találkozó programjának ismertetése után Gyermekszemmel az Unió – Rajzverseny díjainak átadása és a kiállítások megnyitója. 
Közös testületi ülés, Vitaindító gazdaság és növekedés, klímaváltozás, emberi jogok és a demokrácia az ifjúság problémái és 
lehetőségei az EU-ban – témakörökkel. Első testvértelepülési találkozó megrendezése Karácsond községben. 5. évfordulós 
testvértelepülési megállapodás aláírása (Homoródkarácsonyfalva - Ocland) és Testvértelepülési szerződések aláírása. Kötetlen 
formájú megismerkedés célja a különböző országok, népek kulturális értékeinek bemutatása, szakmai programok lebonyolítása - EU 
források felhasználása, klímaváltozás, Európa jövője - témakörben, civil szervezetek, kezdeményezések erősítése, a polgárok 
közéleti kérdések iránti érdeklődésének felkeltése - fiatalok aktivizálása, generációk közötti párbeszéd erősítése volt. 

08/07/2022 - én a téma „A mi Európánk” – Mit várunk tőle? - Mit várunk 2020 után – Szakmai megbeszélés 5 ország szakértőinek, 
küldöttségének, civiljeinek részvételével. Az ifjúság problémái és lehetőségei az EU-ban, (ifjúsági munkanélküliség–DiscoverEU), 
Klímaváltozás és gazdasági fejlődés, Demokrácia és lehetőségek, Helyi EU finanszírozású programok bemutatása. Vitafórum 
folytatása Európa előtt álló kihívásokról, az EU jövőjéről. Ezen a napon meglátogattuk a térség egy példaértékűen megvalósított 
vállalkozását, ahol a természet rendjének megzavarása nélkül alakítottak ki kalandparkot, ahol a fenntartható fejlődés mellett 
ügyelnek a környezettudatos gazdálkodásra is. 

09/07/2022 - én a téma „Kultúrával az egységes Európáért” – kulturális kavalkád. Nemzetközi főzőverseny, Európai Falunap 
Megnyitója, Együttműködési megállapodások aláírása. Majd országok közötti kulturális kavalkád. „Testvérek” Európai értékei – 
kulturális programbemutató Európa minden tájáról énekkarok, diákcsoportok, tánccsoportok, sportolók, zenekarok fellépése, 
tűzijáték. 
 
10/07/2022 - én a téma: „Fejlődő Európa” – EU forrásokból finanszírozott turisztikai beruházások élményszerű bemutatása 
Kirándulás EU forrásból megújult, épített látványosságokhoz: Egerszalóki barlanglakások, Sódomb, Demjén – Termálfürdő. 
Találkozás döntéshozókkal. Tapasztalatcsere élményekről, Európa jövőjéről. 
 
11/07/2022 - én a téma: Partnerség és demokrácia Európája – Közös jövőnk – javaslatok és program értékelés 
Részvételi demokrácia - a polgári aktivitás, jogok és kötelezettségek a fiatal generáció körében. Félidőben: 2019-es EP választást 
követő 2,5 év tapasztalatainak értékelése. „Az Európai Unió jövője” - gazdaság és növekedés, klímaváltozás, emberi jogok és a 
demokrácia témakörökben - konzultáció.  Zárónyilatkozat kiadása, Programértékelő, tapasztalatok értékelése után a vendégek 
búcsúztatása. 
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