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Jelentse be programját!
Civil események a magyar EU-elnökség alatt
http://www.eucivil2011.hu
****************************************

A. Hírek

KÉT HÓNAP UTÁN
A magyar EU-elnökség mérlege

Dolgos, szerény, hatvan napos. Mi az? A magyar EU-elnökség első két 
hónapjáról az Európa Ház szervezett tájékoztatót 2011. március 4-én Ódor 
Bálint, a Külügyminisztérium európai uniós ügyekért felelős helyettes 
államtitkára részvételével.

A házigazda szervezet Villanófényben rendezvénysorozatának részeként 
szervezett tájékoztatón Ódor Bálint helyettes államtitkár elmondta: az 
EU-elnökségi felkészülés sikeres volt és remélhetőleg mindenki 
szívügyének tekinti a féléves elnökség kérdését az államigazgatás 
szereplőin túl is.

A teljesítmény megítélésben az is szerepet játszik, hogy az összeurópai 
egyeztetésben egyes kérdések eldöntése nem csak a magyarokon múlik. 
Például Románia és Bulgária schengeni csatlakozásának (ami a 
határellenőrzés megszűntetését jelenti) és a Horvátországgal folytatott 
csatlakozási tárgyalások lezárásának (a horvátok állnak legközelebb az 
EU-tagsághoz) kérdésében az kevés, ha csak mi tekintjük szívügyünknek az 
előrelépést.

A cikk folytatódik:
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1957
---

EGYÜTTMŰKÖDÉS, SZUVERENITÁS, DEMOKRÁCIA ÉS BIZTONSÁG
Catherine Ashton a Corvinuson

Elvi alapon közelíti meg a nemzetközi politika problémás kérdéseit az 



Európai Unió. A különböző Európai Unión kívüli országoktól és 
konfliktushelyzetekben meg- és kikövetelt alapelvek azonban sokszor 
egymással is ellentétben állnak. Catherine Ashton, az Európai Unió kül- 
és biztonságpolitikai főképviselője egyetemistáknak tartott előadást 
2011. február 25-én Budapesten.

A cikk folytatódik:
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1959
---

GÖDÖLLŐN AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL
Kihelyezett ülést tartott a Régiók Bizottsága

Gyakorlat, hogy az EU-elnökségek idején a soros elnöki tisztet adó 
ország olyan konferenciáknak is helyszíne, amelyek nem részei a 
hivatalos EU-elnökségi programnak. A Régiók Bizottság a magyar 
EU-elnökség kiemelt helyszínén, a gödöllői kastélyban tartott 
kihelyezett ülést 2011. március 3-án. Témája az önkéntesség európai éve 
és a sport volt.

A cikk folytatódik:
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1960
---

LEGYEN EZER!
Érdekes épületek megnyitása a Kulturális Örökség Napjain

Szeptember harmadik hétvégéjén ismét olyan épületek kapui nyílnak meg az 
érdeklődők előtt, amelyek az év többi napján nem látogathatók. A 
megnyitni kívánt épületek tulajdonosai és fenntartói már jelentkezhetnek 
az örökségnapok nyilvános adatbázisába.

A cikk folytatódik:
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1956
---

3 ÉV, 50 ÖNKÉNTES
Nemzetközi önkéntes-fogadó program

2011. februárban két esemény miatt is ünnepelt az AIESEC nemzetközi 
(eredetileg közgazdászhallgatókat tömörítő) diákszervezet magyar 
leágazása. "Be an Impact" (szabad fordításban: Rajtad múlik) projektjük 
március elején ünnepelte indulásának harmadik évfordulóját és ekkor 
érkezett Magyarországra a program ötvenedik gyakornoka.

A cikk folytatódik:
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1953
---



CSINÁLD MAGAD!
Internetes pályázatírás tanfolyam a Pályázatfigyelőtől

Az ötlet megfogalmazásától a pályázati űrlapok kitöltéséig tanfolyam 
résztvevője és a tanár együtt haladnak végig a pályázat kidolgozásának 
folyamatán.

A cikk folytatódik:
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1955
---

EURÓPA VILLANÓFÉNYBEN
Az Európa Ház programsorozata a magyar EU-elnökség szolgálatában

Az Európa Ház 2010 decemberében indította útjára a magyar EU-elnökséghez 
és az Önkéntesség Európai Évéhez kapcsolódó Villanófényben című 
programsorozatát. Keretében kilenc eseményre került sor az elmúlt két 
hónap során.

A cikk folytatódik:
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1958
---

B. EU2011 magyar civil esemény
Folyamatosan gyűjtjük és adjuk közre a magyar EU-elnökséghez kapcsolódó 
civil eseményeket. A már beérkezett programokat köszönjük, azokat 
feltöltjük a www.eucivil2011.hu honlapra. A regisztráció folyamatos, ha 
sz/tervez ilyen programot, szívesen fogadjuk jelzését. Az alábbiakban 
egy már rögzített eseményről tájékozódhat:

A CIVIL SZERVEZETEK HELYZETE AZ EURÓPAI UNIÓBAN, FELADATAIK AZ EURÓPAI 
BIZTONSÁG MEGERŐSÍTÉSÉBEN
Konferencia 2011. március 30-án Budapesten a Bizongságpolitikai és 
Honvédelmi Kutatások Központja szervezésében.
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1962
---

C. Program

FOGYASZTÁS HATÁROK NÉLKÜL
Fogyasztók Európai Napja 2011. március 18-án
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1963

TERMÉSZETVÉDELEM A MAGYAR EU-ELNÖKSÉG MUNKÁJÁBAN
A konferencia a Környezet- és Természetvédő Szervezetek XXI. Országos 
Találkozójának keretében kerül megrendezésre 2011. március 18-án Baján.
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1964

SIKERES JÖVŐ



Konferencia foglalkoztatási projektekről 2011. március 22-én Egerben.
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1965

IntegrArt 2011
A Mutasd meg magad! filmpályázat eredményhirdetésére és díjátadó 
ünnepségére 2011. március 26-án kerül sor.
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1966
---

D. Pályázat

PÁLYÁZAT MEGJELENÉSRE A CIVIL SZIGETEN
Idén is lehet jelentkezni a Sziget 2011 fesztivál Civil Sziget 
elnevezésű programhelyszínén való megjelenésre. Határidő 2011. március 31.
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1954
---

E. Állás

NESST COMMUNICATIONS ASSOCIATE CEE
A NESsT a temesvári irodájába keres főállású kommunikációs munkatársat 
angol, román magyar nyelvtudással.
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1952
---

F. A hírlevélről
A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az 
Európai Unióról.

Szerkesztőség:
Civil Európa Hírlevél/Európa Ház
P: 1395 Budapest 62., Pf. 113.
T: (1) 356-8440, F: (1) 356-8499
E: info@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu
A hírlevél megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram és a Kovács 
Alapítvány támogatja. Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, 
kérjük írjon az info@eucivil.hu címre. A közlés jogát fenntartjuk. 
Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás 
megjelölésének módja: www.eucivil.hu. A Civil Európa Hírlevél 10. 
évfolyam 5. számát 9294 előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: 
info@eucivil.hu
---


