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A. FRANCIAB. JÖVŐC. KONFERENCIAD. DUNAE. TANULMÁNYF. KURT 

UTAZIKG. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBENH. A HÍRLEVÉLRŐL  

  

A. EN FRANÇAIS, S'IL VOUS PLAÎT - KÉSZÜLŐDÉS A FRANCIA EU ELNÖKSÉGRE 

 

A hónap végén ér véget az EU Tanácsának portugál elnöksége, akiket az év második felében 

a szlovénok követnek. Közben azonban teljes gőzzel készülnek már a franciák, akik 2022 első 

félévében töltik majd be ezt a tisztet. Már most látszik, hogy sok minden fog az alatt a hat 

hónap alatt történni, ha minden jól megy, akkor fog befejeződni a Konferencia Európa 

jövőjéről kezdeményezés is. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/en-francais-sil-vous-plait-keszulodes-a-francia-eu-

elnoksegre/ 

  

B. TE IS BELESZÓLHATSZ EURÓPA JÖVŐJÉBE 

 

„Minden szakpolitikánk középpontjában az embereknek kell állniuk. (…) Csak együtt 

építhetjük meg a holnap unióját” – mondta a Konferencia Európa Jövőjéről kapcsán az 

Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen ebben a két mondatban a lényeget foglalta 

össze, de az efféle kijelentéseket a mindennapokban, konkrét tettekkel kell hitelessé tenni az 

EU-állampolgárok előtt. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/te-is-beleszolhatsz-europa-jovojebe/ 

  

C. TOVÁBBRA IS KONFERENCIA 

 

Méghozzá nagy K betűvel, hiszen tudjuk jól, hogy fontos eseményről van szó. Európa, vagyis 

valamennyiünk jövőjével foglalkozik. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/tovabbra-is-konferencia/ 

  

D. AZ ÉLETÜNKET FORMÁLÓ FOLYÓ 

 

Igen, a Dunáról van szó. Arról a folyóról, mely politikusokat és költőket egyaránt 

foglalkoztatott és inspirált, játszott és játszik szerepet történelmünkben. Nem kivétel ez alól 

EU-s időszakunk sem. Mostani jelentkezésünk oka, hogy 10 évvel ezelőtt, 2011. június 24-én, 

Magyarország féléves EU-s elnöksége végén került elfogadásra az EU Duna Régióval 

foglalkozó Stratégiája. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/az-eletunket-formalo-folyo/ 

  

E. OKTATÁS ÉS IFJÚSÁG A COVID-19 UTÁNI EURÓPÁBAN 

 

A fenti címmel a közelmúltban jelen meg egy az Európai Parlament számára készül 

tanulmány. Sokak számára talán feleslegesnek tűnhet arról a kérdésről értekezni, hogy vajon 

valóban súlyos helyzetbe került-e az oktatás és az ifjúság a pandémia miatt, mégis, talán nem 

indokolatlan egy anyagban összegyűjteni a tapasztalatokat. 
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A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/oktatas-es-ifjusag-a-covid-19-utani-europaban/ 

  

F. MÉG MINDIG BOLYONG A NEM HOLLANDI  

Május 17-én adtunk hírt arról, hogy az Európa Ház különleges kiküldött tudósítója, dán 

partnerünk Kurt útnak indult, hogy a balti-tengeri régiót végigjárja így járvány után. Dániából, 

Mors szigetéről indult és az elmúlt egy hónap alatt járt Svédországban, eljutott az éppen 100 

éve független Aland szigetére, ahol nagyszámú finn kisebbség él, Turkuba, ahol a rendőrség 

megkérdezte, hogy mit csinál (de szerencsére fel tudta mutatni az Európa Ház által kiállított 

és igen meggyőző igazolást), Savonlinna-ban megmártózott a 188.000 finn tó egyikében, 

Ouluban, ami 2026-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz bejelentkezett a léggitár versenyre és 

finnekkel együtt szurkolt a Dánia-Wales foci EB selejtezőn. Most éppen Tallinban, 

Észtország fővárosában tartózkodik, a kalandjairól szóló képes beszámolót itt 

olvashatja: https://europeanhouse.hu/from-our-special-envoy/ 

  

G. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBENProject Officer - European Movement 

Internationalhttps://europeanmovement.eu/vacancy-project-officer/ 

Project Officer - Erasmus Student 

Networkhttps://esn.org/sites/default/files/pages/esn_call_for_project_officer.pdf 

  

H. A HÍRLEVÉLRŐLA 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 
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