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A. Meghívó

POLGÁROK EURÓPAI ÉVE: FEJLEMÉNYEK ÉS MEGHÍVÓ

Amint arról hírlevelünk korábbi számaiban már beszámoltunk, a Polgárok 
Európai Évével (2013) kapcsolatban hazai és európai szinten egyaránt új 
fejleményekről tudunk hírt adni.

Az európai szintű civil programokat a Polgárok Európai Éve Nemzetközi 
Szövetség (EYCA) fogja össze. Legutóbbi ülését 2013. május 6-án tartotta 
Brüsszelben, ahol külön köszöntötték az Alliance HU-t, az EYCA teljes 
jogú magyar tagját. A beszámolókból kiderült, hogy a nemzeti szintű 
tevékenységek rendkívül változatos képet mutatnak. Mi az aktív és 
elkötelezett országok csoportjába tartozunk és nem csak annak okán, hogy 
már tavaly elkezdtünk az évvel foglalkozni.

Az EYCA-ban résztvevő szervezetek számára közös feladat, hogy az év 
során kidolgozzák azt az átfogó jellegű és konkrét javaslatokat 
tartalmazó dokumentumot, mely decemberre civil szempontból összegzi az 
év tapasztalatait és keretéül szolgál a további munkához.

Amint előző számunkban már jeleztük, az EYCA három feldolgozandó témát 
határozott meg és a munkában résztvevők erről folytatnak 
műhelybeszélgetéseket. Ebbe a folyamatba kapcsolódunk be most mi is és 
hívjuk az érdeklődőket az első téma megvitatására (melyet még újabb 
kettő követ júniusban).

Hívjuk, várjuk a "Részvételi demokrácia és civil párbeszéd" témával 
foglalkozó műhelybeszélgetésre

A megbeszélés célja: bevezető tájékoztatót követően annak megvitatása, 



milyen akadályokat látunk a részvételi demokrácia és a civil párbeszéd 
megvalósulása útjában és milyen megoldási javaslataink vannak.

Időpont: 2013. május 23. (csütörtök) 11.00-13.00 óra
Helyszín: Európa Pont (Millenáris Park, 1024 Budapest, Lövőház u. 35., 
legközelebbi metrómegálló: Széll Kálmán tér, M2)
Vitavezető: Salamon Eszter, Európai Szülők Egyesülete Magyar Tagozata

A részvétel nyitott, de előzetes regisztráció szükséges.

B. Jelentkezési lap
1. A rendezvényre az interneten lehet jelentkezni:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dHpGUXJoeE1la2VDenJWVHE0bmt2V3c6MA#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 a "Részvételi demokrácia és civil párbeszéd?" 
témával foglalkozó műhelybeszélgetésen 2013. május 23-án.

Név:
Szervezet:
Szervezet címe (utca, házszám):
Irányítószám:
Település:
E-mail:
Telefon:
Internet:

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2013. május 22-ig küldje vissza!
---

C. Európa-nap

EURÓPA-NAP BUDAPESTEN

Nem csalódott, aki múlt szombaton (2013. május 11.) az Erzsébet teret 
választotta hétvégi programnak. Azt kapta, amire számíthatott: egy 
szelet Európát. Beszélgetős programról az Európa Ház gondoskodott.

Eldöntendő kérdés, hogy milyen az Európai Unió születésnapjaként számon 
tartott május 9-i Európa-nap ünneplési formája, aminek egyik végén a 
has, a másik végén a szellem áll. Az idei Európa-nap a két véglet között 
valahol középen található, túlsúlyban a szellemi táplálékkal. Söntés 
azért volt.



Az utóbbi években szinte hagyományosnak tekinthető helyszínről, a 
Millenáris Parkból (ahol a budapesti Európa Pont is található) idén 
Pestre, az Erzsébet térre költözött az Európa-nap. Nem ismeretlen 
helyszín ez európai programoknak, mivel korábban a szomszédos Deák 
Ferenc utcában volt a rendezvény (nem véletlenül: az Európai Bizottság 
és az Európai Parlament kirendeltsége akkor ott volt), de 2003 
áprilisában a magyar EU-csatlakozásról szóló népszavazást megelőző utcai 
rendezvény egyik kiemelt helyszíne is az Erzsébet tér volt.

Az előrejelzés szerinti borongós idő és eső az Európa-nap tiszteletére 
(az összeesküvés-elméletek rajongóinak: Brüsszel döntése következtében) 
egy reggeli rövid záportól (az összeesküvés-elméletek szerelmeseinek: 
szabotázs) eltekintve elmaradt, felhőtlen és jó időt biztosítva a 
látogatóknak.

A mintegy húsz kiállítói standon az EU-val hivatalból foglalkozó 
kormányzati szervek (Külügyminisztérium, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 
Tempus Közalapítvány) mellett helyet kaptak különböző társadalmi 
ügyekkel, így emberi jogi, környezetvédő, oktatással foglalkozó civil 
szervezetek is. Az Európa Ház standján az európai állampolgárság, a 
hozzá szorosan köthető európai polgári kezdeményezés és az 
EU-költségvetés volt a fő téma, illetve kézbe vehették az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság alelnökének az alkalomra fogalmazott és 
magyarra lefordított üdvözletét is.
Az EU-költségvetésről szavazni is lehetett. Az öt vizes edényben öt 
különböző szín jelölte az EU-költségvetés meghatározó tételeit, amikre 
minden látogató úgy szavazhatott, hogy egy kupica vizet öntött az általa 
fontosnak tartott területet szimbolizáló edénybe. Sajnálatos 
tapasztalat, hogy a közös kül- és biztonságpolitika már megint a vesztes 
tételek között szerepelt. Pedig elmondásuk szerint sokan szavaztak volna 
rá, ha előzetesen tudták volna, hogy ez a bonyolult megfogalmazás a 
békét is jelenti, de mint ahogy egy demokratikus államban a szavazókat 
nem illik döntésükben közvetlenül befolyásolni, így a standgazda 
tájékoztatása rendre a leadott szavazatok utánra esett. Így vitte el a 
pálmát az örök nyertes, az oktatás ügye.

A színpadi zenés előadások közül mindenképpen említésre érdemesek azok a 
külföldi művészek, akik az ilyenkor megszokott és a helyi szíveket 
melengetni hivatott rövid magyar köszöntéseken (Jó napot. Szevasztok.) 
túlmenően bonyolultabb mondatokra is vállalkoztak. Az éppen kishazánkban 
turnézó, filmslágerek szimfonikus feldolgozásával operáló francia 
zenekar karmestere például ezt mondta: "Köszöntöm Önöket Franciaország 
nevében. Éljen Európa!".

A délelőtt 11 órakor szervezett színpadi beszélgetés tárgya egybeesett 
az idei európai év témájával: az állampolgárral. A meghívott előadók 
(európai parlamenti képviselő, tanuló, szociológus és civil) mindegyike 
profizmusról tett tanúbizonyságot. Abban a tekintetben mindenképpen, 
hogy a helyszín hangulatának és zajszintjének megfelelően rövid és 



érthető üzeneteket fogalmaztak meg. Hegedűs Péter székesfehérvári 
gimnazista szükségesnek tartotta a nagyobb tájékozottságot, ami 
előfeltétele egy tudatos állampolgárnak, illetve cselekedeteinek; 
Herczog Edit európai parlamenti képviselő népmesei párhuzamokkal 
illusztrálta európaiságunkat, Tamás Pál pedig a külföldre költöző 
honpolgárok motivációit helyezte újszerű dimenziókba, Salamon Eszter 
civil képviselőként pedig egy élő és most is aláírást gyűjtő polgári 
kezdeményezés eddigi magyarországi tapasztalatait foglalta össze.

Tisztázzunk két dátumot

Az Európai Unió szülinapjaként számon tartott Európa-nap azért van május 
9-én, mert 1950-ben Robert Schuman francia külügyminiszter ezen a napon 
tette nyilatkozatát, amiben új együttműködést vázolt fel Európa számára.
Öt évvel korábban majdnem ez a nap szintén fontos európai dátum, a 
Győzelem Napja. 1945. május 8-án tette le a fegyvert Németország, véget 
vetve a második világháborúnak Európában. A kapitulációról szóló 
dokumentumot azonban éjszaka írták alá (23 óra 1 perckor), ami az 
időeltolódás miatt a szintén szövetséges Szovjetunióban már május 9-ét 
jelentette.

A két dátumot egy szó mindenképpen összekapcsol: a béke. 1945-ben május 
8-a (illetve 9-e) a háború végét jelentette, és a francia-német 
együttműködés legfontosabb elvi alapja egy jövőbeni háború elkerülése 
volt. Tehát Európa-napon hivatalosan az 1950-es dátumra emlékezünk, de 
ez jól összecseng az öt évvel korábbi, a II. világháborút Európában 
lezáró eseménnyel.
---

ÜZENET AZ EGSZB ALELNÖKÉTŐL A BUDAPESTI EURÓPA-NAP RÉSZTVEVŐINEK

500 millió közös hang - ünnepeljük együtt az Európa-napot 2013. május 9-én!

Az Európa-napnak kiemelt helye van az Európai Unió naptárában. Ez az a 
nap, amikor mi, európaiak közösen vesszük számba, hogy meddig jutottunk 
eddig és milyen messze kell még mennünk a jövőben. Az Európai Unió 
alapítása óta eltelt hatvan évben jelentős fejlődést vittünk véghez. De 
hosszú út áll még előttünk, amin fontos, hogy az állampolgárokkal 
közösen menjünk végig. Az Európa-nap tökéletes lehetőség a 
kapcsolatfelvételre azokkal az emberekkel, akik az Európai Uniót 
működtetik: az 500 millió európai állampolgárról van szó. Mi, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságban helyzetünkből adódóan segíteni 
kívánjuk az EU-döntéshozókat ennek megvalósításában. Így hangot adunk 
azoknak, akiknek véleménye ritkán hallatszik el Brüsszelig és úgy is, 
hogy emlékeztetjük az Európai Uniót az emberek életének mindennapjaira. 
Az EGSZB az állampolgárt ülteti a kormányhoz és célja egy ambíciókkal 
teli Európa megvalósítása. Ez járul hozzá az Európai Unió társadalmi 
elismertségének helyreállításához.



A Bizottságban nemrég tartottuk a "Te Európád, hallasd a hangod!" éves 
rendezvényünket, amelyre több mint 100 középiskolás és tanáraik érkeztek 
szerte az Európai Unióból azért, hogy vitatkozzanak és közvetlenül 
fogalmazzák meg véleményüket az EU-döntéshozóknak. A magyarokat négy 
tehetséges és nagyon aktív székesfehérvári diák képviselte. Egy egész 
napos plenáris ülés során három kiemelt cselekvési területet határoztak 
meg a résztvevők: a munkaerőpiacra történő belépést, EU-ösztöndíjakat 
alacsony jövedelmű családok diákjai számára, és a fiatalok 
vállalkozásainak ösztönzését. Ezeket a témákat az EGSZB beilleszti jövő 
évi munkaprogramjába. Ez csak egy példa arra, hogy hogyan tudunk abban 
segíteni, hogy az állampolgárok legyenek Európa vezető ülésében. Most 
kell ezt megtenni. Holnap túl késő lesz.

Legyen minden nap Európa-nap!
Jane Morrice, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság alelnöke
---

D. Hírek

EGY ÉVES A POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS

2012 óta lehet európai állampolgárként aláírást gyűjteni egy jövőben 
európai uniós jogszabály érdekében. Egy év alatt összesen 27 
kezdeményezés született, közülük 14 jutott el az aláírás-gyűjtésig.

A részvételi demokrácia világelső direkt, digitális és nemzetközi 
eszköze az európai polgári kezdeményezés (epk). A 2012. április 1-én 
bevezetett jogintézmény egy éves évfordulóján az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságban szerveztek konferenciát Brüsszelben április 9-én.

Az epk bevezetésével, elsősorban az elektronikus aláírásgyűjtéssel 
kapcsolatos kezdeti nehézségekről már értekeztünk 
(http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2182). Azóta annyi történt, hogy 
a 2012. októberében regisztrált kezdeményezések aláírásgyűjtési 
időszakát az Európai Bizottság egységesen meghosszabbította 2013. 
november 1-re. Ez után kezdődhet az érintett kilenc epk aláírásainak 
ellenőrzése a tagországok illetékes hatóságainál.

A konferencián részt vevő kezdeményezés-gazdák az epk rendszerének 
további finomításának igényét is megfogalmazták, és ismételten 
felvetették a kampányok költségéhez való EU-intézményi hozzájárulás 
lehetőségét. Jelenleg ugyanis semmilyen központi uniós forrás nem áll az 
epk-k mögött. Felmerült egy civil alapon és formában működő, a 
kezdeményezéseket segítő szolgáltatás (helpdesk) felállítása is.

Az összes epk eddig több mint 1,4 millió aláírást gyűjtött 
Európa-szerte. Közülük a vizet emberi jogként elismertetni kívánó 
kezdeményezés a legsikeresebb, ami már meg is haladta az egy 
kezdeményezés érvényességéhez minimálisan előírt támogató-számot, az egy 



milliót (http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2220).

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
---

EURÓPA ELVESZETT GENERÁCIÓJA?

Miközben a közhelyszótárban előkelő helyet foglal el a "fiataloké a 
jövő" kifejezés, addig az érintettek hangulata a lelkesítés ellenére nem 
túl rózsás. A gazdasági válság és az európai fiatalok kilátásairól 
készített beszámolót 2013. április 23-án mutatták be a brüsszeli Európai 
Közpolitikai Központban.

A 38 oldalas tanulmányt civil társadalmi háttérrel rendelkező fiatalok 
készítették azzal a szándékkal, hogy széles körben ismertessék saját 
problémáikat az európai uniós döntéshozókkal. A 24 európai ország 
tapasztalatait összegző kiadványból az derül ki, hogy az iskola utáni 
elhelyezkedés Európa-szerte problémát jelent a fiatalok számára. Így 
sokan kényszerből támaszkodnak felnőtt éveik során is szüleikre, nem 
tudnak otthont teremteni és önálló megélhetést teremteni maguknak. A 
dokumentum szerint, a fiatalok számára egyre nagyobb mértékben 
elfogadhatatlan a nyugatról keleti irányban egyre növekvő mértékű 
korrupció és a rokonokat/baráti kört előnyben részesítő nepotizmus.

Úgy látszik a fiatalok helyzetét képtelenek a kormányok megérteni, 
fogalmazott a rendezvényen Enja Saethren, az Oslói Egyetem hallgatója, 
aminek nyomán megerősödhetnek a populista politikai pártok és az 
erőszakos tüntetések.

http://www.futurelabeurope.eu/read/items/europedebate-in-brussels-europes-lost-generation-22.html
---

A NYUGAT-BALKÁN TEGNAP ÉS MA

" A Nyugat-Balkán tegnap és ma" címmel szervezett rendezvényt Ormos 
Mária történész elnökletével az Egy Emberibb Világért Alapítvány 2013. 
május 6-án a Pallasz Páholyban, ahol a téma szakértője, Hornyák Árpád, a 
Pécsi Tudományegyetem docense, az MTA TTI tudományos főmunkatársa 
tartott előadást.

Az előadó a Nyugat-Balkánt egy politikai fogalomként határozta meg, 
amely az Európai Unió közvetítésével került be a magyar köztudatba. A 
Nyugat-Balkán Hornyák szerint Albániát és az egykori Jugoszlávia azon 
tagjait fedi le, amelyek még nem léptek be az EU-ba. Ezek az országok a 
következők: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Koszovó, 
Macedónia, Montenegró és Szerbia.

A Nyugat-Balkán és szélesebb földrajzi értelmezésben a Balkán 
történelmét az 500 éves oszmán uralom határozta meg. A balkáni régió az 



oszmán államalakulat része volt, ami döntő tényező volt a régióban élő 
népek politikai kultúrájának, mentalitásának és attitűdjének 
alakításában, melyek napjainkban is éreztetik hatásukat. A régióban a 
19. században kezdődött a nemzetté válás folyamata; létrejöttek az első 
nemzetállamok. Ebben a folyamatban meghatározó esemény volt az 1878. évi 
berlini kongresszus, amely de jure elismerte Szerbiát és Montenegrót. A 
bosnyákok esetében csak a 20. század végére fejeződött be a nemzetté 
válás folyamata. Az előadó külön kitért Macedóniára, amelynek a 
megszerzéséért a bolgárok, a szerbek és a görögök versengtek a 19. 
század végétől kultúrharc formájában. Az 1912-es első balkáni háború még 
az oszmán birodalom ellen irányult, az 1913 évi második balkáni 
háborúban azonban már egymás ellen fordultak a balkáni államok. Az 
oszmán birodalom kiszorult a Nyugat-Balkánról, de öröksége ott maradt 
sok pozitív (pl. fürdőkultúra, virágkertészet) és negatív hatással (pl. 
korrupció).

Az első világháborút követően alakult meg Jugoszlávia 
Szerb-Horvát-Szlovén királyság néven. A királyságnak nem sikerült 
megoldani a nemzetek közötti szembenállást. Ráadásul a nemzeti problémát 
vallási és kulturális különbségek is terhelték, mint pl. a nyugati 
civilizáció és a keleti ortodox világhoz tartozás. A második világháború 
Jugoszlávia szétesését hozta. A horvátok és a szerbek nem csak a 
fasiszta megszállókkal, hanem egymással is harcoltak, véres 
polgárháborút robbantva ki ezzel; Bosznia területén 1942-től kezdve 
mindenki mindenki ellen harcolt.

1945-ben ismét megalakult Jugoszlávia. A Tito vezette kommunista 
ellenállók tanultak a múlt hibáiból és egy föderatív államszervezetet 
hoztak létre 6 tagköztársasággal és két autonóm területtel (Vajdaság és 
Koszovó). Tito a nemzeti eszme elfojtásával tartotta fenn Jugoszláviát; 
halála után, 1980-tól ismét felerősödtek az ellentétek, pl. a koszovói 
diáktüntetések idején. Az 1980-as évektől visszafordíthatatlanná vált a 
bomlási folyamat. A Slobodan Milosevic vezette Szerbia a nagy szerb 
eszme feltámasztása céljából nagyarányú központosításba kezdett, aminek 
következtében megerősödtek az elszakadáspárti erők Horvátországban és 
Szlovéniában, melyek az elszakadásra igent mondó népszavazás után 
kikiáltották függetlenesüket. Ezt követte 1991-től a Szlovénia és a 
Horvátország ellen indított háború, melyet a Boszniát felosztó, 1995 évi 
Dayton-i béke zárt le.

A történelmi áttekintés után az 1990-es évek végén elkezdődött 
folyamatokra tért ki az előadó. A nemzeti önállóság megszerzése után a 
Nyugat-Balkán független államai számos közös problémát örököltek, többek 
között a kisebbségi kérdést. Egyes balkáni államok elindultak az 
EU-integráció útján. Továbbra is jelentősek a vélt vagy valós 
szeparatista törekvések: Boszniát a felbomlás veszélye fenyegeti, 
Macedónia egy része jelentős albán kisebbséggel rendelkező, leszakadó 
terület, Szerbiában tartanak attól, hogy a Vajdaság is függetlenedik. A 
nemzetközi gazdasági válság a régiót is elérte; a legtöbb államban 



mélyszegénységben él a lakosság.

Végezetül a Nyugat-Balkán egyes államainak az aktuális helyzetét 
részletezte az előadó. Szerbia: Milosevicsnek a hatalomból való 
kiszorításával megnyílt az út az EU-integráció felé; az országnak az 
integráció sikere érdekében rendezni kell a viszonyát Koszovóval. 
Horvátország: nyertese a felbomlási folyamatnak, megteremtette 
nemzetállamát, 2013. július 1-vel az EU tagja lesz. Macedónia: jelentős 
albán kisebbség él, de törekszik a kisebbségi kérdés kezelésére, ezért 
számos albán politikust juttatott politikai kulcspozícióba. Beadta 
csatlakozási kérelmét az EU-hoz. Koszovó: homogén állam, nehezen jött 
létre, a megalakulás az 1999-es NATO-bombázásokat követően történt meg. 
2008-ban kiáltotta ki függetlenségét, de sok állam nem ismeri el. 
Albánia: 1945 után úgy tűnt, hogy Jugoszlávia része lesz; először 
szovjet, majd kínai orientációt követett. 1991-ben következett be a 
rendszerváltás. Bosznia: korlátozott függetlenség; van egy főbiztos, 
akinek vétójoga van a végrehajtó hatalomban. A régió sok szempontból 
továbbra is megosztott, ugyanakkor az államok túlnyomó többsége az 
EU-integrációt választotta.

(Készítette: Flamm Benedek László)
---

TÁMOGATÓKAT VÁRNAK A NYELVÉSZETI DIÁKOLIMPIA KIUTAZÓI
A Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpiára készülnek a magyar középiskolások

A Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia célja, hogy izgalmas nyelvi 
problémákat mutasson fel tehetséges, jó logikai érzékű 
középiskolásoknak. A mozgalom közel ötvenéves története során számtalan 
nyelvvel és kultúrával ismerkedhettek meg a fiatalok. A versenyre 
készülők a tanév során rendszeresen feladatokat kapnak, azokat beküldik 
a központba, ahol kiértékelik azokat. A legjobbak országos versenyeken 
mérkőzhetnek meg, az országos bajnokok pedig kiutazhatnak az olimpiára, 
amely idén Manchesterben lesz, július 22. és 27. között. Magyarországról 
elsőként tavaly utazott válogatott a nemzetközi döntőbe, az újonnan 
csatlakozott országok közül a legjobb pontszámot érte el.

A Magyar Nyelvészeti Diákolimpia (MNYD) a Nemzetközi Nyelvészeti 
Diákolimpia (IOL) magyar szekciója. Célunk, hogy minél szélesebb körben 
népszerűsítsük az idegen nyelvekkel és kultúrákkal foglalkozás izgalmas 
tevékenységét. Szeretnénk, ha minél többen felfedeznék, hogy ez a 
rejtvényfejtéshez hasonló tevékenység nemcsak a szellemi képességeket 
fejleszti, hanem élvezetes is. Másik célunk a válogatás: magyar diákok 
felkészítése a nemzetközi versenyre (ahol mindenki a saját anyanyelvén 
oldhatja meg a feladatokat, az idegennyelv-tudás tehát nem előfeltétel). 
A diákolimpiai feladatok nem az iskolai tananyagra épülnek, nem 
lexikális tudást igényelnek, megoldásuk azonban megkönnyíti számos, az 
iskolai képzés során felölelt ismeretterület - idegen nyelvek, magyar 
nyelvtan, matematika, történelem stb. - jobb megértését. Nem 



utolsósorban ezért is hasznos lenne, ha a programunkhoz újabb és újabb 
intézmények csatlakoznának.

A magyar válogatottba kerülés feltétele, hogy a jelentkező az adott 
tanév során lebonyolított négy forduló közül legalább kettőben kimagasló 
eredményt érjen el. Jelenleg a 2012/2013-as tanév utolsó fordulója 
zajlik, aki tehát az előző fordulókban nem vett részt, idén nem kerülhet 
ki az olimpiára, érdemes azonban most megismerkedni a feladatokkal és 
azok segítségével edzeni, mert a jövő tanévben is hasonlók várhatók. 
Rövidesen összeállítjuk a magyar válogatottat, akiknek a manchesteri 
döntőre való kiutazásához szponzorokat keresünk. Az MNYD-t szervező 
nyelvészek önkéntes alapon látják el feladatukat, a versenyt koordináló 
Országos Nyelvészeti Diákolimpiai Bizottság saját költségvetéssel nem 
rendelkezik, ezért támogatók jelentkezését várjuk, akik a négy diák és 
egy felkészítő tanár kiutazásának, valamint a versenyregisztráció 
(jelképes) összegének fedezésében segítséget tudnak nyújtani.
A kint tartózkodás költségeit a fogadó ország állja. Ha magánszemélyként 
vagy cégként, szervezetként támogatni tudja munkánkat, kérjük, keressen 
minket az ioling.hu@gmail.com címen! Eddigi támogatóink, a Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem és a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete segítségével 
diákjaink a Manchesterbe vezető út mintegy ötödét már megtehetik. 
Segítse Ön is célba érni a magyar válogatottat!

A Magyar Nyelvészeti Diákolimpia honlapja:
http://ioling.ppke.hu/

A Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia honlapja:
http://www.ioling.org/2013/

További cikkek:
http://www.nyest.hu/hirek/nyelveszeti-diakolimpia-magyarorszagon-is
http://www.nyest.hu/hirek/a-rossz-magyarjegy-nem-akadaly
---

E. Program

"EURÓPAI ROMA TÁRSADALOM FEJLESZTÉSÉÉRT ÉS FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT" KONFER
ENCIA

A Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvány konferencia 
alkalmat kíván adni a nemzeti és nemzetközi együttműködés erősítésére, 
elősegítvén a szegénység, a diszkrimináció és az antiszemitizmus elleni 
küzdelmet.

A konferencia ezen felül különleges lehetőséget kíván adni a nonprofit 
szervezeteknek szervezetük és tevékenységük bemutatására, illetve 
további programok, cselekvési tervek kialakítására, a roma társadalom 
problémáinak megoldására.



Kérjük, amennyiben Ön, vagy szervezetük által delegált szakemberük a 
workshopon az alábbiakban megadott témák egyikében prezentációt szeretne 
tartani, azt a megadott elérhetőségek egyikén 2013. május 17-ig jelezzék 
a szervezők felé. A workshop keretein belül lehetőség van információs 
füzetek, oktatási anyagok, könyvek, tanulmányok és hanganyagok kiállítására.

Program
(tervezet, az előadók felkérés alatt)

Május 30. (csütörtök)

08.30-09.30: Regisztráció
09.30-09.45: Megnyitó
dr. Áder János - a Magyar Köztársaság Elnöke
dr. Bácskai János - Budapest IX. kerület, Ferencváros polgármestere
09.45-11.05: Felzárkóztatási programok Magyarországon és Európában
Balog Zoltán - Miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Járóka Lívia - Európai parlamenti képviselő
Langerné Victor Katalin - Társadalmi felzárkózásért felelős helyettes 
államtitkár
11.05-11.20: Kávészünet
11.20-12.20: Az oktatás szerepe a felzárkóztatásban
dr. Hoffman Rózsa - Köznevelésért felelős államtitkár
Orsósné Varga Mária- SZERSA
dr. Hiller István - Országgyűlési képviselő
Oláh Nikoletta - Roma Education Fund
12.20-13.20: Ebéd
13.20-14.20: Diszkrimináció a mindennapokban, Antidiszkriminációs programok
Ilan Mor Izraeli Állam magyarországi nagykövete
Juan de Dios Ramirez-Heredia, Union Romani
dr. Kállai Ernő - Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Jovánovics Eszter - Társaság a szabadságjogokért
14.20-14.30: Kávészünet
14.30-14.45: A média szerepe a felzárkóztatásban
Etela Matová - MECEM

14.45-15.55: Záróülés, közös állásfoglalás
15.55- 16.55: Állófogadás

Workshop
május 31. péntek:
09.00-12.00: A jó gyakorlat bemutatása
Szávuly Éva Mária, Európai Bizottság, Regionális Politika Főigazgatóság
Prof. dr. Csermely Péter, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
Oláh Anna, Esélyegyenlőségi referens, Budapest IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata
12.00-14.00: Szendvics ebéd
14.00-15.30: Kerekasztal beszélgetés



A programon való részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges a 
szersa7@gmail.com címen.

Időpont: 2013. május 30-31.
Helyszín: Szersa Oktatási Központ (1095 Budapest Soroksári út 75-77.)
Szervező:
E-mail: szersa7@gmail.com
---

F. Hírek angolul

5TH ANNUAL EUROPEAN FORUM
"Collaborating in the Construction of Intercultural Europe: Education, 
Culture & Political Campaigning"
10th June 2013, Brussels, Curo Hall

Interculturalists who enjoy a look across sectors will find this meeting 
made for them. Platform for Intercultural Europe (PIE) has a new 
opportunity to expand its EU advocacy into the field of education in the 
next phase of the Open Method of Coordination. We will explore if and 
how to take it up in a session on: “Rethinking Education: Cultural 
Awareness and Intercultural Competence in the Grindstone of Learning for 
Competitiveness".

A different urgency for PIE action arises from the growth of forces 
opposed to intercultural engagement. We will discuss how PIE members’ 
and friends’ work against intolerance and populism can be strengthened 
in a session on: “Reaffirming Cosmopolitan Europe. Arts & Culture In 
Cross-Sectoral Engagement Against Xenophobic Forces".

The discussions will inform the PIE General Members’ Assembly which 
takes place the next day (11th June). (Non-members interested in 
membership can attend it as guests.) The Forum is also a contribution to 
the 2013 European Debates of PIE’s strategic partner Culture Action Europe.
We look forward to seeing you in Brussels on 10th June!

Platform for Intercultural Europe
dialogue@intercultural-europe.org
http://www.intercultural-europe.org

Register now:
http://www.intercultural-europe.org/site/content/form/registration-5th-pie-european-forum-ga
---

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@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu

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 12. évfolyam 10. számát 9944 
előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu.
---


