
Bulgária 
 
1. jövőkép 
Egy modern európai város 2050-ben 
A városokba keskeny magas épületeket építenek, hogy spóroljanak a földterülettel. Az 
épületeken zöld, virágokkal beültetett teraszok vannak, a házak között sétálóutcák és oázisok 
is vannak, a klímaváltozás miatt ugyanis nincsenek többé évszakok. A közlekedés zajmentes a 
szigetelt alagutaknak köszönhetően, és nem szennyezi a levegőt. 
 
2. jövőkép 
Bulgária – Európa kertje 
Újra feléled a bolgárkertész-tradíció, és miután átálltak a környezetbarát és biotermelésre, 
Bulgária az EU egyik legfontosabb forrása gyümölcsből és zöldségből. Nincs többé 
szennyezett talaj vagy víz Bulgáriában, a Bizottság nagyon pozitívan értékeli a teljesítményét.  
 
3. jövőkép 
Ökotechnikai jövő 
Mindent újrahasznosított anyagokból készítenek, például az elöregedett számítógépekből újat 
gyártanak. A szemetet szelektíven gyűjtik, az „okos-kukák” rád szólnak, ha rosszat dobsz 
bele. Az erdők védelmében nem használunk papírt, villanykörték sincsenek, az autók vízzel és 
elektromossággal mennek. „Okos” elektromos cigarettát szívunk, ami nem káros az 
egészségre. 
 
4. jövőkép 
Tegyük szabaddá az információkat! 
Egy egységes információs rendszer gondoskodik róla, hogy minden nagy mennyiségben 
előállított termékről megjelenjen minden információ. Egy központi hatóság gondoskodik róla, 
hogy az információk érthetőek és összehasonlíthatók legyenek minden termék esetében. 
 
5. jövőkép 
Holisztikus oktatás 
Az iskolák fizikailag és lelkileg egészséges, széles látókörű diákokat bocsátanak ki. Lehetőség 
van a különböző tehetségek kibontására, nagy hangsúlyt kapnak a művészetek, a sport és a 
más kultúrák megismerése, valamint az „életszagú” tapasztalatok megszerzése. A sokoldalú 
személyiségek pedig képesek megőrizni a nemzeti kultúrát. 
 
6. jövőkép 
Kapcsolat a generációk, a tér és az idő között 
A technika fejlődésének köszönhetően megszűnnek a tér- és időbeli korlátok, senkit nem 
választanak el többé a szeretteitől, ha távoli országokban kell is dolgozniuk. Az emberek 
élethosszabbító pirulákat szednek, jógáznak a tengerparton és harmóniában élnek a 
környezettel, uniós népszavazáson vesznek részt az interneten és idegen nyelveket tanulnak. 
 
7. jövőkép 
Egy Bulgária, egy Európa, egy világ – egy egész 
Az egész világon béke és harmónia uralkodik, az emberek egyenlők és együttműködők. 
Bulgáriába sok turista jön a szép természeti környezet, a kulturális látnivalók és a jó szándékú 
emberek miatt, hiszen nincs többé rasszizmus. 



8. jövőkép 
Szófia – a zöld főváros 
Szófia annak a példája Európában, hogy hogyan kell fejlődnie egy zöld városnak. Az emberek 
elektromos autóval és biciklivel járnak, nincs környezetszennyezés, a város minden nagyobb 
útján fasor van. Nincsenek többé hő- és atomerőművek, helyettük naptornyokkal állítanak elő 
áramot napenergiából. 
 
9. jövőkép 
Emberi értékek 
A jogi szabályozást és a társadalmi-politikai viszonyokat az emberi értékek, vagyis az erkölcsi 
elvek és szabályok határozzák meg. Az emberek között nem tesznek különbséget bőrszín, 
etnikai származás vagy a nemük szerint. Létminimumot és -maximumot határoznak meg. 
 
10. jövőkép 
Az ember 2050-ben – harmonikusan felépülő személyiség 
Már a terhesség alatt meg lehet mondani, milyen lesz az illető fizikai felépítése és miben lesz 
tehetséges. Ennek megfelelően képezik gyerekkorától, az információkat egy nagy 
adatbázisban tárolják és figyelik a fejlődését, hogy mire specializálja később magát. Így 
mindenki megtalálja a neki való helyet a magánéletében és a társadalomban. 
 
 


