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A. Meghívó 

 

PARTNERSÉGBEN EURÓPÁVAL - EGY RENDEZVÉNY HÁROM FELVONÁSBAN 

 

Tavaly május óta működik az a mintegy 50 hazai civil szervezetet  

összefogó kezdeményezés, mely céljának a társadalmi szempontból fontos  

európai uniós fejleményekkel való foglalkozást tekinti. Őszi  

programsorozatunk nyitányaként is felfogható a "Platform az Európai  

Integrációért és a Civil Párbeszédért" hálózatunk következő, nyílt  

ülése, melyen előzetes bejelentkezést követően minden érdeklődőt  

szívesen látunk. 

 

A program: 

 

1. Mérlegen az Európai Unió - lakossági nézetek a közvélemény-kutatások  

tükrében 

 

Aligha tévedünk, ha úgy véljük: 2004 májusa, vagyis európai uniós  

tagságunk óta nem csak mi változtunk jócskán, hanem a lassanként 28  

országot felölelő Európai Unió is. Hogyan látjuk-értékeljük ezeket a  

mindennapjainkat mindinkább átszövő és befolyásoló folyamatokat?  

Beszélhetünk-e társadalmunkban EU-s nyertesekről és vesztesekről? Tud-e  

érzelmeket kiváltani belőlünk az Európai Uniónak nevezett sajátos  

képződmény vagy csupán politikusok játszópályájának tekintjük? 

 

Előadónkat, Závecz Tibort, az Ipsos Zrt. véleménykutatási igazgatóját  

arra kértük, hogy Tacitussal szólva "sine ira et studio", vagyis harag  

és részrehajlás nélkül szóljon a lakosság körében végzett EU-s kutatása  

eredményeiről és válaszoljon kérdésekre is. 

 

E programelem időtartama mintegy 60 perc. 

 



2. Véleménynyilvánítás európai uniós jogainkról 

 

Nemcsak magyar, hanem európai uniós állampolgárként is vannak jogaink.  

Célszerű ismerni ezeket, hogy élni is tudjunk velük. 

 

Az ügyben az Európai Bizottság három évente jelentést készít: beszámol,  

tájékozódik és tervez. E folyamat része az a széles körben meghirdetett  

kérdőíves konzultáció is, melybe rendezvényünk résztvevői is  

bekapcsolódhatnak. Az egyéni válaszadás mellett terveink szerint a vita  

alapján közös véleményt is megfogalmazunk, melyet a 2012. szeptember 9-i  

határidőig eljuttatunk Brüsszelbe. 

 

A felkészülést elősegítendő érdemes ellátogatni az Európai Bizottságnak  

a kérdéssel foglalkozó honlapjára:  

http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_hu.htm 

 

Erre a programrészre 30 percet szánunk. 

 

3. Vigyázó tekintetünket vessük a 2014-2020-as évekre! 

 

Forrás (leánykori nevén pénz) hiányos időkben egyre több civil szervezet  

gondolja azt szerte Európában, hogy az európai uniós pályázatok  

jelentenek gyógyírt szűnni nem akaró nehézségeikre. Így nem csoda, hogy  

egyre népszerűbbé válik többek között az "Európa a polgárokért" program  

(szépszámú magyar kedvezményezettel). 

 

Napirenden van a program következő időszakra (2014-2020) szóló  

tervezetének vitája; ebbe kívánunk mi is egy közös állásfoglalás erejéig  

bekapcsolódni. És nem csak pénzről, hanem az EU civil programjainak  

irányáról, jellegéről és a lehetséges kedvezményezetti kör  

meghatározásáról van szó! 

 

További információ:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0884:FIN:HU:PDF 

 

Az eszmecsere tervezett időtartama 30 perc. 

 

Megjegyzés: a 2. és 3. programelemmel kapcsolatban a bejelentkezett  

résztvevőknek előzetesen állásfoglalás-tervezetet küldünk. 

 

A részvétel ingyenes. Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 28. 18.00 óra. 

 

Rendezvényünk időpontja: 2012. augusztus 30. (csütörtök), 10.00-12.00 óra 

Helyszíne: Európa Pont (az Európai Bizottság Magyarországi  

Képviseletének épületében) 

Millenáris Park, 1024 Budapest, Lövőház u. 35. (a Mammut  



bevásárlóközpont mögött, legközelebbi metrómegálló: Széll Kálmán tér, M2) 

Szervező: Platform az Európai Integrációért és a Civil Párbeszédért 

Házigazda: Európa Ház 

További információ: info@eucivil.hu 

Jelentkezési lap: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFRZZlpOR2c1R2xsa1VIWUdqRnh0

Ymc6MA#gid=0 

--- 

 

B. Jelentkezési lap 

1. A rendezvényre az interneten is lehet jelentkezni: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFRZZlpOR2c1R2xsa1VIWUdqRnh0

Ymc6MA#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 "Partnerségben Európával" rendezvényen 2012.  

augusztus 30-án. 

 

Név: 

Szervezet: 

Szervezet címe: 

Telefon: 

E-mail: 

Internet: 

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2012. augusztus 28-án 18.00 óráig az  

alábbi e-mail címre: info@eucivil.hu küldje vissza! 

--- 

 

C. Hírek 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ NYERTE AZ OLIMPIÁT 

 

92 aranyérmet nyertek az EU-tagállamok sportolói a londoni olimpián. 

 

A hivatalos statisztika országonként tartja nyilván az olimpián elért  

eredményeket, de ha az Európai Unió tagországainak összteljesítményét  

tekintjük és az érmeket összeszámoljuk, akkor az jön ki, hogy az Európai  

Unió végzett az éremtáblázat élén. 

 

A 27 EU-tagállam mindegyikének szerepelt versenyzője a londoni olimpián:  

a legnagyobb csapata Nagy-Britanniának (564 fő), a legkisebb Máltának (5  



fő) volt. Az EU-tagállamok összesítve és összesen 305 érmet nyertek: 92  

aranyat, 104 ezüstöt és 109 bronzot; ezzel jócskán megelőzve a hivatalos  

éremtáblázaton első helyezett Egyesült Államokat (46 arany, 29 ezüst, 29  

bronz) és Kínát (38, 27, 23). 

 

Az EU-tagállamok közül Nagy-Britannia szerepelt a legjobban (29 arany,  

17 ezüst, 19 bronz); ezzel a hivatalos kimutatásban harmadik lett.  

Magyarországot (a hivatalos éremtáblázat 9. helyezettje) négy ország  

előzi meg az EU-tagállamok közül: a már említett Nagy-Britannián kívül  

Németország, Franciaország és Olaszország. 

 

Szinte az összes EU-tagállam versenyzői nyertek valamilyen érmet,  

Ausztria, Málta és Luxemburg azonban érem nélkül maradt. 

 

A hivatalos éremtáblázat: 

http://www.london2012.com/medals/medal-count/ 

--- 

 

ÖNKÉNTESEK A LONDONI OLIMPIÁN 

 

Ha eljön az idő, azt akarom, hogy az egyenruhámban temessenek el -  

mondta Kirsten, az egyik olimpiai önkéntes. Kirsten egyike annak a  

hetvenezer embernek, akik miatt a londoni olimpia ennyire sikeres lett  

és aki azt mondja, életre szóló élmény számára, hogy a közös erőfeszítés  

részese lehetett. Csakúgy, mint Mike Whittaker, egy kelet-londoni iskola  

tornatanára, egyébként gyógymasszőr, aki számára "maga a megvalósult  

álom", hogy ott lehetett a stadionban. Reggel fél ötkor kelt, hogy az  

atléták fáradt izmait masszírozza, és éjféltájt ért csak haza minden  

nap. "Nagy veszteség és óriási űr lesz az életemben, most, hogy vége" -  

mondja. 

 

Mindegyikükről külön lehetne írni. Önfeláldozásukról, kedvességükről,  

vidámságukról. Pedig nem ígértek nekik sokat. Minden önkéntes kapott egy  

edzőcipőt, egy bordó-piros színösszeállítású inget, egyentáskát,  

olimpiai emblémás, bordó-piros dzsekit és egy esernyőt, meg egy  

metróbérletet. Ennyi. Ezen felül a lakásáról és étkezéséről mindegyikük  

maga gondoskodott és egyébként ingyen dolgozta végig a nyolc, de gyakran  

inkább 10-12 órás műszakokat. Mégis majdnem kétszázezren jelentkeztek,  

hogy részesei lehessenek a londoni világversenynek, mert ilyen egy  

életben csak egyszer adatik meg. Az a hetvenezer, akit beválogattak a  

csapatba, szerencsés kiválasztottnak érezte magát. Volt, aki  

ismerősöknél egy gumimatracon húzta meg magát, más órákat utazott,  

megint más jól fizető állásából vett ki pár nap szabadságot, hogy ott  

lehessen, mert aktív részese akart lenni ennek a világraszóló  

eseménynek. Néhány napos tréning után elindultak. Legtöbbjük a  

köztereken felállított információs bódéknál, a repülőtereken és  



pályaudvarokon, illetve a metróállomásoknál állt, térképpel a kezében,  

ugrásra készen, hogy útba igazítsa az eltévedt, vagy csak bizonytalan  

turistákat. Volt, aki elsősegélynyújtóként állt készenlétben valamelyik  

sportpálya szélén, más az olimpiai parkban mutatta az irányt az  

érkezőknek, segített megtalálni elveszett csomagokat, tolmácsolt, autót  

vezetett, mikor mit kellett. De mindig, mindegyikük mosolygott, és ettől  

az érkezők azonnal otthon érezték magukat. Londont az olimpia napjaiban  

karneváli hangulat, vidámság, korábban nem tapasztalt nyitott,  

barátságos hangulat járta át. A metróban szóba elegyedtek egymással az  

emberek, mindenki mosolygott és ennek a furcsa, különleges élménynek az  

önkéntesek adták az alapját. Amikor a záróünnepély előtt a londoni  

belvárosban megláttam egy nagymamakorú önkéntest, egymásra mosolyogtunk.  

Hiányozni fognak - mondtam neki. Már most elvonási tüneteim vannak -  

felelte erre. A hivatalos záróünnepélyen külön kiemelték és megköszönték  

az önkéntesek lelkes és önfeláldozó munkáját, mert nélkülük az olimpia  

nem lehetett volna ilyen sikeres. 

 

Az önkéntes munkának, a jótékonyságnak Nagy-Britanniában komoly  

hagyományai vannak. Az olimpiai önkéntesek tevékenysége tehát nem  

előzmények nélküli, mert ebbe a hagyományosan gazdag keretbe  

illeszkedik. David Cameron brit kormányfő azt mondta: jó lenne, ha az  

önkéntességnek és a segítőkészségnek ezt az olimpiai szellemét palackba  

lehetne zárni, és nehéz időkben elővenni. A politikus szerint most az a  

kérdés, miként tud Nagy-Britannia erre a különleges olimpiai  

összefogásra építeni - az olimpia utáni hétköznapokban is ... 

 

(Helyszíni tudósítónk, Tóth Vali beszámolója) 

--- 

 

EURÓPA A POLGÁROKÉRT - 2013-AS PRIORITÁSOK 

[www.tka.hu] 

 

Az Európai Bizottság közzétette az Európa a polgárokért program 2013-as  

prioritásait és a 2013-as munkatervet. 

 

2013-as prioritások: 

- az európai uniós állampolgárság értékei és az állampolgári jogok  

tudatosítása 

- az állampolgári részvétel előmozdítása az EU demokratikus életében. 

 

Bővebben (angolul): 

http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=programmes/Europe_for_citizens/ec_work_progra

mme_2013_adoption_en.pdf 

--- 

 

EURÓHAMISÍTÁS A GÖRÖG PARASZTHÁZBAN 



[www.euobserver.com] 

 

Az év első hat hónapjában az EU-tagországok hatóságai összesen 250,000  

hamis euró bankjegyet vontak ki a forgalomból. A legtöbb hamis  

bankjegyet az eurózóna országaiban találták, legtöbbjük 20 és 50 eurós  

bankjegyek voltak. 

 

A dél-olaszországi Campania régióban talált hamis euró bankjegyek adják  

az éves szinten 550,000-800,000 forgalomból kivont hamis euróbankjegyek  

több mint felét. 

 

Az euró érméit is hamisítják. Egy görögországi parasztház pincéjében  

illegális pénzverdét számolt fel a rendőrség még 2012 júniusában, ahol 2  

eurósokat készített a görög és bolgár elkövető. A helyszínen talált  

alapanyag 100 ezer eurónyi pénz elkészítéséhez lett volna elegendő. 

 

Az Európai Bizottság külön programmal (Pericles 2020) próbálja az  

illetékes nemzeti és európai hatóságok közötti együttműködést  

elősegíteni az euró védelmében és a hamisítások ellen. 

--- 

 

D. 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, F: (1) 356-8499 

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

 

A hírlevél megjelenését az Európai Unió 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 11. évfolyam 11. számát 9749  

előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu 

--- 

 


