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A. HÍVJON, MEGYÜNK! 

Magyarország 16 éve tagja az Európai Uniónak. Ez a több mint másfél évtized rengeted 
változást hozott életünkben, függetlenül attól, hogy a fővárosban, egy megyeszékhelyen vagy 
egy kis faluban élünk. A változásokat érzékeljük, de kevésbé gondolunk arra, hogyan is 
születnek ezek a mindennapjainkat befolyásoló döntések többe között magyar politikusok és 
európai parlamenti képviselőink részvételével. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/hivjon-megyunk/ 
  
B. NEKÜNK NEM FÁJ ANNYIRA A KORRUPCIÓ 

Megjelent az Eurostat új felmérése arról, hogy mit is gondolunk a korrupcióról itt Európában. 
A kép nem túl rózsás. A válaszok alapján az állapítható meg, hogy az európaiak 69%-a tartja 
elfogadhatatlannak a korrupciót, míg Magyarországon ez az arány mindössze 38% és ezzel a 
lista legvégén találjuk magunkat. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/nekunk-nem-faj-annyira-a-korrupcio/ 
  
C. CIVILEK A KORONAVÍRUS ALATT 

Június 14-ig még lehet jelölni olyan akciókat, kezdeményezéseket, melyeket állampolgárok, 
állampolgárok informális csoportjai vagy civil szervezetek szerveztek a koronavírus alatti 
rendkívüli helyzetben. Az Európai Civil Fórum kezdeményezésének célja, hogy összegyűjtse 
azokat a jó példákat, erőfeszítéseket, amiket a nehezen átélt hetek alatt valósítottak meg a 
szolidaritás, az emberi jogok jegyében. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/civilek-a-koronavirus-alatt/ 
  
D. SZENTENDRE IS FELKERÜLT A LISTÁRA 

Bár úgy tűnhetett, hogy Európában márciustól májusig teljesen leállt az élet a koronavírus 
miatt, nem teljesen így történt. Március 31-én például kihirdették, melyek azok az európai 
helyszínek, melyek megkapták idén az Európai Örökség címet. Idén tíz helyszínnel bővült a 
lista és köztük van Szentendre is. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/szentendre-is-felkerult-a-listara/ 
  
E. FIATAL ÚJSÁGÍRÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK 

Minden év októberében rendezik meg Brüsszelben a Régiók és Városok Európai Hetét 
(European Week of Regions and Cities, EWRC). Idén erre a tervek szerint október 12-15. 
között kerül majd sor. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/fiatal-ujsagirok-jelentkezeset-varjak/ 
  
F. HELYÜNK A VILÁGBAN 



Megjelent az Eurostat új kiadványa, mely az elérhető adatok alapján próbál képet adni az EU-
ról, mint 27 tagállam egységéről (EU27) és összehasonlítani a világ legfejlettebb államait 
tömörítő G20-ak nem EU-s tagjaival. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/helyunk-a-vilagban/ 
  
G. A HÍRLEVÉLRŐL 

A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai 
Unióról.Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa HázP: 1389 Budapest 62., Pf. 113.T: (1) 
356-8440, E: info@europeanhouse.hu, I:www.europeanhouse.hu 
Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük, írjon az info@europeanhouse.hu címre. 
A közlés jogát fenntartjuk. Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás 
megjelölésének módja: www.europeanhouse.hu 
Az Európa Ház az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően külföldről támogatott 
szervezet. 


