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 A. KONFERENCIA EURÓPA JÖVŐJÉRŐL: RAJT ELŐTTI FEJLEMÉNYEK 

Ott tartottunk, hogy a három EU-s intézmény, vagyis az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság 2021. március 10-én közzétette azt a nagy nehezen tető alá hozott közös 

nyilatkozatát, mely megteremtette a lehetőségét az Európa jövőjével foglalkozó Konferencia 

összehívásának. Erre Európa napon, vagyis május 9-én Strasbourgban kerül sor. Most történt 

valami váratlan. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/konferencia-europa-jovojerol-rajt-elotti-fejlemenyek/ 

B. ERASMUS+ PROGRAM: OLVASMÁNY HÚSVÉTRA 

2021. március 25-én hozták nyilvánosságra az Erasmus+ keretprogram 2021-re vonatkozó 

munkaprogramját. Nem szabad legyintenünk azzal, hogy itt van egy újabb EU-s nehezen 

értelmezhető szöveg. A dokumentum többek között azért (is) fontos, mert ez alapján kerülnek 

kiírásra majd a pályázati felhívások. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/erasmus-program-olvasmany-husvetra/ 

C. A NORVÉG FÜST LASSAN SZÁLL FEL 

Még januárban írtunk arról, hogy fontos fejlemények történtek a jól ismert Norvég Civil Alap 

ügyében. A norvég és magyar kormány régóta várt megegyezése nyomán ugyanis elérhető 

közelségbe került az a kb. 4 milliárd forint, mely a hazai civil társadalom fejlődését hivatott 

szolgálni. Már „csak" meg kell keresni azt a mindkét kormány számára elfogadható kezelő 

szervezetet, mely levezényli a pénzhez való hozzájutás pártatlan, szakmai folyamatát. E szép 

feladat ellátására a norvégok nyílt pályázatot hirdettek meg; a beadási határidő 2021. február 

16-a volt. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/a-norveg-fust-lassan-szall-fel/ 

 D. ITT VANNAK AZ ÚJ UNIÓS ENERGIACIMKÉK 

Az uniós energiacímke széles körben elismert jelzés a háztartási termékeken, például a 

villanykörtéken, televíziókészülékeken vagy mosógépeken, és bármilyen hihetetlen, de már 

több mint 25 éve segíti a fogyasztókat abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/itt-vannak-az-uj-unios-energiacimkek/ 

E. UNIÓS OLTALMAT KAPOTT A VASI VADKÖRTE PÁLINKA 

 

https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=6cty7zsf9co0j3bh&l=40xfte7u6e2lty
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=3voyuzrf5cc0a4lg&l=b78f8equ0fws9t
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=ma9ylz8fkck0hz51&l=9xufje2uugzmdd
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=ve8yuzlf7cs04otd&l=hqqfrexujhdjdw


„Illatában kifejezett körte citrusos, fűszeres jegyek mellett visszafogott parfümösség, fanyar 

illat jellemzi. Ízében száraz, diszkrét frissesség és fűszeresség mellett egy kevés méz, füstös 

jegyek jelennek meg, lecsengésében pikáns, citrusos aromák és diszkrét fanyarság, rusztikusság 

is megjelenhet." A vasi vadköre pálinka hivatalos leírásából idéztünk és mindezt azért, mert 

most márciusban kapott uniós oltalmat. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/unios-oltalmat-kapott-a-vasi-vadkorte-palinka/ 

 F. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBEN 

Programme Manager Gender and Peacemaking - European Institute of Peace 

https://www.eip.org/vacancies/programme-manager-gender-and-peacemaking/ 

Project Officer (Digital Citizenship Team) - European Schoolnet 

http://www.eun.org/documents/411753/664337/2021.04.01-

EUN_vacancy_ProjectOfficer_March2021_11286.pdf/a7639e56-786e-4343-b460-

9707639717ef 

Director of Operations - European Patients Forum 

https://www.eu-patient.eu/about-epf/Job-vacancies/director-of-operations/ 

 G. A HÍRLEVÉLRŐL 

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

Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa Ház 

P: 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 
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