
 

 

 

A « "Építsünk jobb világot!"  EURÓPAI IFJUSÁGI TALÁLKOZÓ» 
projektet az Európai Unió finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 180 állampolgár részvételével, akik közül CHIES D’ ALPAGO  
(20) - IT, Slovenské Darmoty, Sečianky, és Lesenice (Leszenye) (90) – SK,  Lizums (20) – LV,– CZ, Simonesti  
(20) – RO, Heimenkirch (8) – GE, Vianen (2) – NL és  Blizyn (20) - PL lakosai. (Iliny – HU 500 fővel vett részt) 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne ILINY, Magyarország HU volt, 13/08/2021 és  17/08/2021 között 
 
Részletes leírás:  
 
13/08/2021 - án a találkozó – Nyitónapján a téma az „EU fejlesztéspolitikája” volt – tapasztalatok határon átnyúló 
programokról, melyek a résztvevő országok lakóin kívül az összes európai országot érintik. Európa jelenét 
meghatározó válsághelyzetek - vitafórum Európa jelenéről és jövőjéról. Az INTERREG és az EURÓPA a 
POLGÁROKÉRT programok forrásaiból megvalósított - kiterjedt partnerségük jóvoltából Európa szinte minden 
országát érintő - projektjeink eredményeinek bemutatásával kezdtünk. A nyitó napon az EU integráció különböző 
fázisaiban álló országok (EU 15-ök ill. 25-ök) vitatták meg az EU értékeinek mindennapjaira való hatását. Vitát 
kezdeményeztünk számos olyan témával kapcsolatosan, melyek az EU iránti elkötelezettséget csökkentik, 
polgárainkat elbizonytalanítják. 
 
14/08/2021 - én a téma Nemzetközi „Derelye” Fesztivál és vásár, V. FÖLDRENGETŐ FUTÁS: A demokrácia 
mára országonként eltérő állapotáról, a szavazati-, és európai választásokon való részvételi jogról, a választási 
aktivitás fokozásáról folytatott NYÍLT VITA után, Bearatási Szentmise, Ünnepélyes megnyitó következett. Az 
ebédet követően elkezdődött a 2021-es fesztiváli program. Hagyományőrzők, előadók műsorait  élvezhettük  
egész délután, késő éjszakába nyúló bállal zárult a nap programja. 
  
15/08/2021 – én a téma SZÍNES és SZABAD EURÓPA Vetélkedő és Balatoni kirándulás hajóval. Délelőtt 
TESTVÉR-HON-ISMERETI Vetélkedő – a fiatalok kisorsolt testvértelepülés EU-s történelméből, kultúrájából 
készülnek fel, számot adnak egymás ismeretéről, Európa sokszínű kultúrájáról és közös történelméről. 
11.00.: Kirándulás uniós finanszírozással megújult helyszínekre – interjú készítés a helyszíneken: fejlesztés 
politika, környezetvédelem, kül-, és belpolitika, csalás elleni küzdelem, ifjúság-, stb uniós szakpolitikák 
témakörökben 
15.00 Balatoni nyár 
  
16/08/2021 – án a téma: „Van beleszólásod!” - "Építsünk jobb világot a fiatalokkal!". Egészen fiatal – 2004 után 
született generáció megismertetése a számukra történelem: uniós és unión kívüli európai közelmúlttal 3 
generációs interjúk formájában. A részt vevő fiatalok kulcs üzenete minden európai polgár számára, hogy 
lehetőséget kell biztosítani már a legfiatalabbaknak is, hogy részt vegyenek egy demokratikus és a világra nyitott 
Európa építésében, melyet kulturális sokszínűsége gazdagít és fog össze – Időben el kell kezdeni fejleszteni az 
Európai jövő polgárságát. A nap kísérő programja, az immáron IV. alkalommal megrendezett, FÖLDRENGETŐ 
FUTÁS idén is nagy tömegeket vonzott. 
 
17/08/2021 – én a téma az Európai Unió Alapjogi Chartája kikiáltásának 20. évfordulója jegyében – Záró 
eszmecsere.  Az utolsó napon sort kerítettünk a projekt értékelésére, a további feladatok, jövő évi programok 
megbeszélésére. Részvételi demokrácia- a polgári aktivitás hiányára adott válaszok- Európai polgári 
kezdeményezések áttekintése, majd „Az EU jövője”- szolidaritás és demokrácia, alapértékek és kulturális 
örökségünk – téma megvitatásával zártunk, válsághelyzetekre és integráció kezelésére adott válaszaink 
fogalmazódtak meg. 
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