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A. Meghívó - Autóbusszal Devecserbe és Kolontárra
MINDENNAPI SZOLIDARITÁS - MEGHÍVÓ DEVECSERBE ÉS KOLONTÁRRA
2011. december 13.
Devecser Veszprém megyei város a Bakony nyugati szélén, a Torna patak
mellett. A település nevét először egy 1274-es adományozó okmány említi.
Ma az itt lakók száma meghaladja a 4600-at. Ezek a száraz adatok. Ami
miatt azonban valamennyiünk számára ismertté vált a város és a vele
szomszédos település, Kolontár neve, az a 2010. október 4-én
bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa, ami mérhetetlen szenvedést és kárt
okozott.
A tragédia óta több mint egy év telt el. Látogatást tervezünk a
térségbe, ismételten kifejezésre juttatva azt a társadalmi együttérzést
és támogatást, mely az első pillanattól kezdve érezhető volt az itt
lakók számára. Hívjuk, várjuk a jóérzésű civil szervezetek képviselőit,
csatlakozzanak hozzánk és juttassuk közösen kifejezésre szolidaritásunkat.
Autóbusszal utazunk Budapestről Devecserbe és Kolontárra 2011. december
13-án, kedden.
A program:
7.30: Találkozás a Déli Pályaudvar Vérmező felőli oldalán lévő
autóbusz-megállóban
8.00: Indulás
10.00 Érkezés Devecserre. Fogad és autóbuszos helyszínbejárás során
tájékoztatót tart Toldi Tamás úr, Devecser város polgármestere
11.00: A látogatók 5 csoportban párhuzamos programon vesznek részt és

felkeresnek
- 2 devecseri óvodát
- 2 devecseri általános iskolát
- az idősek klubját.
Mind az öt helyszínen közösen karácsonyfát állítunk, díszítünk és
ajándékot adunk át vendéglátóinknak.
12.30: Ebéd a devecseri Piroska fogadóban
13.30: Találkozó a városi könyvtárnak otthont adó Esterházy
várkastélyban. Találkozó és beszélgetés devecseri lakosokkal. A
házigazda Toldi Tamás polgármester úr közreműködésével a tanulságok
megfogalmazása, további lépések megbeszélése.
15.30: Visszaindulás Budapestre
17.30: Érkezés Budapestre.
Részvételi díj nincs, az utazás és a program költségeit a szervező
Európa Ház fedezi. Ugyanakkor azt kérjük a résztvevőktől, hogy hozzanak
magukkal ajándékot: szaloncukrot, csokoládét, süteményt, gyümölcsöt,
amit a karácsonyfák alá teszünk.
Az Európa Ház programja az Önkéntesség Európai Évében.
Bízunk a civil szolidaritás erejében és várjuk jelentkezését 2011.
december 9-ig, melyet visszaigazolunk.
Időpont: 2011. december 13. (kedd)
Helyszín: Devecser és Kolontár
Szervező: Európa Ház
E-mail: info@eucivil.hu
Tel.: (1) 356-8440
Fax: (1) 356-8499
--B. Jelentkezési lap
1. A rendezvényre az interneten is lehet jelentkezni:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdScHFFM2dXaHpScWVlWG5WS
FQ0VGc6MQ#gid=0
2. Amennyiben a hírlevél jelentkezési lapját szeretné kitölteni, kérjük,
hogy:
- a hírlevél többi részét törölje;
- a jelentkezési lapot a megjelölt e-mail címre: info@eucivil.hu küldje
vissza!
Részt kívánok venni "Mindennapi szolidaritás - Meghívó Devecserbe és
Kolontárra" autóbuszos látogatáson 2011. december 13-án.

Név:
Szervezet:
Szervezet címe:
Telefon:
E-mail:
Internet:
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2011. december 9-ig az alábbi e-mail
címre: info@eucivil.hu küldje vissza!
--C. Önkéntesség
AZ ÖNKÉNTESSÉG LABIRINTUSA VESZPRÉMBEN
Az Önkéntesség Európai Éve alkalmából az Európa Ház 2011-ben kiemelten
foglalkozik az önkéntesség kérdésével. Önkéntességet népszerűsítő
programjának része egy 100 nm alapterületű labirintus, amelyet
országszerte több városban, így Salgótarjánba, Kecskeméten és Pécsett is
felállítottak.
2011. december 1-én Veszprémbe utazik a labirintus, ahol a helyi
Táncsics Mihály Szakközépiskola tanulói ismerkedhetnek meg az
önkéntességgel interaktív formában.
http://eyv2011.hu/?p=650
--AZ "ÖNKÉNTESEN EURÓPÁBAN" FOTÓPÁLYÁZAT NYERTESEI
[Mobilitás]
2011. december 1-ig látható a budapesti Gödör klubban a Katona József
Könyvtár, az FH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat és a Europe
Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont "Önkéntesen
Európában" címmel - az Önkéntesség Európai Éve alkalmából - meghirdetett
fotópályázatának nyertes képei.
http://www.mobilitas.hu/hirek/8092
--D. Hírek
KÉRDŐJELEK
A civil szervezetek működésében és finanszírozásában alapvető
változásokat hoz az új civil törvény. Az Országgyűlés elé terjesztett

törvényjavaslatról az Európa Ház szervezett nyílt konzultációt 2011.
november 24-én Budapesten.
Nemes célok vezérelték a civil szervezetek új, átfogó jogi szabályozását
előirányzó szándékot: a szervezetek működésének egyszerűbbé és
átláthatóbbá tétele mellett megfelelő érveket lehet felsorakoztatni.
Ezzel az üzenettel tartottak kormányzati tájékoztató konferenciákat az
év első felében az országban számos helyszínen, ahol az előrevetített
kormányzati tervek között szerepelt a már nem működő szervezetek
kiszűrését szolgáló kötelező újbóli bírósági regisztrációja mellett a
közpénzek (és elsősorban a Nemzeti Civil Alapprogram) megnövekedett
kormányzati felügyelete.
Tovább a teljes cikkhez:
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2083
--ALACSONYABB FOKOZATBAN
Egy unió van, de az EU tagországai szerepében jelentős változások
várhatók: jön a kétsebességes Európa. A magyar külpolitika EU-elnökség
utáni helyzetéről a Külügyi Intézet szervezett konferenciát 2011.
november 3-án.
Nehéz lenne elképzelni, hogy egy magyar közszolga szembe menjen a
hivatalos állásponttal, mely szerint a magyar EU-elnökség sikeres volt.
Nem is okozott meglepetést Grúber Károly nagykövet, a brüsszeli EU
Állandó Képviselet kül- és biztonságpolitikáért felelős
tisztségviselője, amikor elmondta: a magyar EU-elnökséget a technikai
lebonyolításon túlmenően tartalmilag is sikerként lehet elkönyvelni, ami
többek között abban mutatkozik meg, hogy az EU döntéshozatalában
dolgozók odafigyelnek a magyarok szavára.
Tovább a teljes cikkhez:
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2082
--A FIATALOK TOVÁBBRA IS KÜLÖN LENDÜLNÉNEK
Az eurózóna válságkezelése háttérbe látszik szorítani a következő,
2014-2020-ra szóló európai uniós költségvetési vitákat. Az új
költségvetés előkészítése pedig folyamatos, ennek részeként az Európai
Bizottság olyan javaslatot tett, amely összevonná az uniós oktatási,
képzési és ifjúsági programokat.
Az Európai Ifjúsági Fórum 2011 novemberében indította kampányát, ami

hangsúlyozza, hogy az ifjúságot a gazdasági válság idején is kiemelt
területként kellene kezelni és azt kívánja elérni, hogy a következő
hétéves költségvetési időszakban is legyen a fiatalok ügyének külön
programja (jelenleg ez a Fiatalok Lendületben Program (2007-13)) és
természetesen külön költségvetési soron is szerepeljen.
Ezért kampánya során az ifjúsági fórum európai parlamenti képviselőknél,
kormányfőknél, nemzeti oktatási minisztereknél lobbizik az ifjúsági
programok önállóságáért, illetve támogató nyilatkozatokat vár a kampány
honlapján itt:
http://www.whereareyouthgoing.eu/info/
Az Európai Ifjúsági Fórum felhívása (angol):
http://www.whereareyouthgoing.eu
Az Európai Bizottság költségvetési javaslata (angol):
http://europa.eu/press_room/pdf/a_budget_for_europe_2020_en.pdf
Kapcsolódó cikk:
A Fiatalok Lendületben Program jövője
http://www.mobilitas.hu/flp/hirek/7800
--JO LEINEN AZ EURÓPA MOZGALOM ÚJ ELNÖKE
Az Európa Mozgalom 1948-as megalakulása óta az Európai egységért
dolgozik. Az egyik legbefolyásosabb európai szintű civil ernyőszervezet
november 25-26-i kongresszusán választott új elnököt a kétszer három
éves mandátumát kitöltő ír Pat Cox helyett, aki korábban az Európai
Parlament elnöke is volt.
Az új elnök Jo Leinen német európai elkötelezettségű európai parlamenti
képviselő, aki eddig a szervezet alelnöki tisztét töltötte be. Ezzel
folytatódik az Európa Mozgalom hagyománya, hogy Európa iránt
elkötelezett döntéshozókat választ vezetőjének.
Kapcsolódó cikk:
PAT COX AZ EURÓPA MOZGALOM ÚJ ELNÖKE
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=784
ELNÖKI LÁTOGATÁS CIVIL TALÁLKOZÓVAL
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=73
--E. Forrás

PARLAMENTÁRIUM
Másfél hónapja nyílt meg az Európai Parlament látogatóközpontja
2011. október 14-től látogatható az Európai Parlament brüsszeli
épületében megnyitott új látogatóközpont, a Parlamentárium.
A látogatók 23 nyelven rendelkezésre álló multimédiás kalauz
segítségével fedezhetik fel az interaktív kiállítást, amely bemutatja az
Európai Unió és az Európai Parlament múltját, jelenét és elgondolkoztat
a legfontosabb jövőbeni kérdésekről is.
A Parlamentárium hétfő délelőtt és ünnepnapok kivételével naponta
látogatható. A belépés ingyenes. A látogatóközpont címe: Rue Wiertz 60,
Brüsszel
Ezzel párhuzamosan az Európai Parlament honlapja megújult és a kor
elvárásainak megfelelő web.2-es szolgáltatásokkal bővült.
Internet: http://europarl.europa.eu
--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 az Európai Bizottság és az EU Munkacsoport
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 20. számát 9513
előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu
---

