Közkapcsolatok

Tartalomjegyzék

A Külügyminisztérium Elektronikus Hírlevele Civileknek
8. évfolyam 3. szám

A.

Hírek

B.

Kapcsolatfelvételi szándékok

C.

Aktuális pályázatok

D.

Jövőbeni események

E.

Tájékoztató

F.

Impresszum

2012. október-november

1

A.

Hírek, beszámolók

A Külügyminisztérium támogatásával 2012. október 4-5-én megvalósult
Budapesti Kibertér Konferencia (Budapest Conference on Cyberspace),
mottója: „Bizalommal és biztonsággal a szabadságért és fejlődésért” volt. A
rendezvény célja a kibertér hálózati és tartalmi fejlődésének, szabad és
biztonságos
használatának
előmozdítása,
az
ehhez
szükséges
képességfejlesztés lehetőségeinek vizsgálata, a kormányzati és a magánszektor
szoros, gyakorlatias együttműködésének biztosítása illetve a nemzetközi és
regionális szervezetek összehangoltabb tevékenységének megvalósítása. A
konferencián
elhangzott
beszédeket,
tájékoztatókat
a
www.cyberbudapest2012.hu címen találhatják meg.
Az Európai Együttműködés Napjával ünnepelték az európai régiók és
országok közötti együttműködést szeptember 21-én. A rendezvényt az Európai
Bizottság, a Régiók Tanácsa és az Európai Parlament támogatta. A 90-es évek
eleje óta az Európai Unió társfinanszírozásában több mint 20.000 projekt
valósult meg az európai területi együttműködési célkitűzésen belül, amelyek
országhatárokon átnyúlóan fejtették ki pozitív hatásaikat többek között a
munkahelyteremtés, a környezetvédelem, az egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése, a
közlekedés
és
az energiagazdálkodás
területén.
http://www.nfu.hu/az_europai_teruleti_egyuttmukodes_bemutatkozasa_a_dun
an
Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei 2012. június 25-én
jóváhagyták azt a dokumentumot, amely az Unió stratégiai kereteit
fogalmazza meg az emberi jogok és a demokrácia érvényesítésének
területén a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokban. A luxemburgi
tanácskozáson elfogadott keretekhez cselekvési terv is kapcsolódik.
Elérhetőség:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/foraff/13
1515.pdf
A NEFE Társadalmi Tanácsadó Testülete a civil társadalom, a tudományos
élet, a vállalati szféra érdekképviselő szervezetei és a parlamenti pártok
képviselőinek részvételével 2012. július 3-án tartotta soros ülését. A

rendezvény napirendjén a Magyarország 2011. évi hivatalos nemzetközi
fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási tevékenységéről szóló beszámoló,
valamint az új magyar nemzetközi fejlesztési együttműködési stratégiájának
kidolgozásához készített vitaindító irat szerepelt, amelyben konkrét, a magyar
NEFE jövőbeni irányaira vonatkozó alapvető kérdésekkel kapcsolatosan a
Külügyminisztérium NEFE főosztálya konzultációra hívta a testület tagjait. A
konzultációra számos írásbeli hozzájárulás érkezett, amelyek feldolgozása,
kiértékelése jelenleg folyamatban van.
2012. szeptember 15-16-án meg nyitotta kapuit a Külügyminisztérium a
Kulturális Örökség Napjai (KÖN) keretében. 2012-ben immár negyedik
alkalommal
tartottunk
csoportos
idegenvezetést
az
érdeklődő
állampolgároknak azzal a céllal, hogy megismertessük velük a KÜM építészeti
és képzőművészeti értékeit egyidejűleg bepillantást nyújtva diplomáciaipolitikai munkánkba. A program során 1120 főt fogadtunk. 2012. szeptember
14-én Martonyi János a 2012. évi cukrászati és protokollversenyeken
kiemelkedő eredményeket elért diákoknak és felkészítő tanáraiknak tartott
idegenvezetést. A „túrán” a Gundel Károly és a Dobos C. József
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskolák, valamint a tatai
Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola diákjai és
tanáraik vettek részt. Ezt követően bemutattuk a nagyközönségnek a KÜM és
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum együttműködésében
készült a Magyar desszertek a diplomácia szolgálatában című kiállítást.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény 2011-ben, Dél-Afrikában
megrendezett éves ülésszakának (COP17) egyik legfontosabb eredménye volt
a Zöld Klíma Alap (Green Climate Fund, GCF) operatív beindításáról szóló
határozat elfogadása (http://gcfund.net/home.html). A jövőben a GCF
várhatóan a globális klímafinanszírozás legfontosabb intézményévé válik, és
kiemelkedő szerepe lesz a fejlődő országok számára juttatandó, évi 100
milliárd USD klímafinanszírozási forrás jelentős részének mobilizálásában,
illetve felhasználásában. A GCF 24 tagú Igazgatótanácsában Lengyelországgal
rotációs alapon együttműködve, Magyarország is helyet kapott másfél évig
helyettes igazgatósági tagként, majd másfél évig igazgatósági tagként.
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Almati – Főkonzulátus
Szeptember 23-án a EUNIC Almaty szervezésében immár második
alkalommal tartották meg az Európai Nyelvek Napját. A párhuzamosan
rendezett nyelvoktatási vásáron magyar stand működött, ahol a Balassi Intézet
tanfolyamairól, illetve különböző magyar felsőoktatási intézmények
kurzusairól kaphattak információt az érdekélődők. Bővebb információk a
főkonzulátus honlapján olvashatók: www.mfa.gov.hu/cons/almaty

Amman – Nagykövetség
Magyar film bemutatásával, Hules Endre: A halálba táncoltatott leány című
filmjével vette kezdetét az EU Delegációja és a Jordán Királyi Filmbizottság
által szervezett 24. Európai Filmfesztivál Ammanban szeptember 30 és
október 7 között. http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/JO/hu

anyag megmentési programja. A levéltárban őrzött iratok felbecsülhetetlen
jelentőséggel bírnak a Kárpát-medence, Közép- és Kelet-Európa múltjának a
feltárásában. A levéltár által őrzött források többsége jelenleg még a
közkinccsé tételre vár. Az elmúlt esztendőkben a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat levéltára ezt a folyamatot igyekezett elősegíteni
bevonva törekvéseibe a beregszászi levéltár szakembereit. Az ukrán és a
magyar szakemberek között megindult a párbeszéd a beregszászi levéltári
gyűjtemény, vagy annak egy része digitalizálásával kapcsolatban, amire egy
NEFE-program keretében rendelkezésre áll jelenleg a forrás. Ahhoz, hogy
eredményes legyen a közös törekvés a levéltári szakma komoly összefogására
és munkájára van szükség. A közelmúltban a beregszászi levéltár két
munkatársa Budapesten járt a Fővárosi Levéltárban, ahol többek között
megismerkedtek egy nagyteljesítményű, levéltári anyagok digitalizálására
alkalmas szkenner működésével.

Berlin – Nagykövetség
Ankara – Nagykövetség
Sikerrel fejeződött be a vani földrengésben érintett 15 fiatal és 2 kísérőjük
siófoki rehabilitációs programja. A programról a nagykövetség weboldalán
tudósítottak:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/TR/hu/Hirek/12-0819vanifoldrengeskarosultgyermrehabilitacio.htm

Belgrád – Nagykövetség
A szeptemberi iskolakezdéssel egyidőben magyar nyelvű hétvégi
gyermekfoglalkozások kezdődtek a belgrádi nagykövetségen. Minden
vasárnap reggel 9-től délig három csoportban foglalkoznak a kicsikkel a
Vajdaság különböző városaiból, Törökkanizsáról, Újvidékről és
Nagybecskerekről érkező szakképzett fiatal pedagógusok.

Beregszász – Konzulátus
Elindult a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi részlegében őrzött,
a 17. századi és 1945 között keletkezett döntően magyar eredetű levéltári

A Semmelweis Egyetem hamburgi campusán tanuló orvostanhallgatók
első évfolyama július 13-án a berlini nagykövetség épületében vehette át
diplomáját. A SOTE 1983 óta működő német nyelvű orvosképzése 2008-ban
új lehetőséggel bővült: a budapesti alapképzést követően a diákok
Hamburgban, az Asklepios Medical School elnevezéssel működő campuson is
részt vehetnek a klinikai képzésen. A hamburgi campus megnyitása tovább
növelte a magyarországi orvosképzés népszerűségét és elismertségét. A
Semmelweis Egyetemen eddig közel 4000 német diák tanult.
http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2012/07/13/vegzett-az-elso-evfolyam-asemmelweis-egyetem-hamburgi-kepzesen/

Bern – Nagykövetség
A berni nagykövetség közvetítésével ismételten könyvadományt kaptak a
Svájcban működő magyar honismereti iskolák. Az akcióval a külföldön
felnövekvő magyar származású gyermekek anyanyelvvel és kultúrával való
megismerkedését, identitástudatuk fejlesztését kívánjuk elősegíteni.
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Brüsszel – Nagykövetség
A BOZAR Fotónyár rendezvénysorozat 2012-es programjában fiatal
magyar tehetségek kaptak lehetőséget arra, hogy megmutassák alkotásaikat. A
kiállított művek témája a magyar táj kortárs ábrázolása volt.
http://brusszel.balassiintezet.hu/index.php/hu/component/jevents/icalrepeat.det
ail/2012/08/27/2022/40000%7C40001/fotonyar-a-brusszeli-balassi-intezetbenkozos-szervezesben-a-bozar-ral?template=bbi_institute_sub

Chisinau – Nagykövetség
A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (Demnet) magyar civil
szervezet Magyarország Külügyminisztériuma támogatásával 2012. július 18án donorfórumot tartott Tiraszpolban, a Dnyeszter két partján működő civil
szervezeteknek. A fórumon a Dnyeszter-melléki civil szervezetek
tevékenységének lehetőségeiről és pályázati lehetőségekről esett szó.
http://www.fhi360.org/en/index.htm; East Europe Foundation-Moldova:
http://www.eef.md/, People in Need: http://www.clovekvtisni.cz/indexen.php

Csungking – Főkonzulátus
2012. június 14-15. között tartották a Hagyomány és Innováció címűmagyar
építészeti kiállítást a délnyugat-kínai Csungkingban. A Magyar
Építőművészek Szövetsége (MÉSZ), Magyarország csungkingi főkonzulátusa
és a csungkingi Mérésügyi és Tervezési Szövetség által szervezett rendezvény
több száz fő látogatót vonzott, a megnyitót követő napon rendezett kétoldalú
szakmai fórumon pedig lehetőség nyílt a magyar és a kínai partnerek jövőbeli
együttműködési elképzeléseinek megvitatására.

Hága – Nagykövetség
A Tilburgi Magyar Napok keretében a Nemzeti Külgazdasági Hivatal
(HITA) együttműködésével, valamint a PortAgora tilburgi NGO partner
közreműködésével a nagykövetség Régió találkozik Régióval címen
gazdasági szemináriumot tartott 2012. június 6-án. A rendezvényen közel 70

üzletember jelenlétében Észak-Alföld Régiót helyezték a középpontba az
előadók, vállalatok és magyar önkormányzatok részvételével.
2012 szeptemberétől hétvégi magyar iskola indult Amstelveenben is,
melynek célja, hogy a környéken élő magyar gyermekeknek elősegítsék a
magyar nyelv és kultúra megismerését.
Noordoostpolder önkormányzatának 50., valamint a polder (általában a
tenger szintje alatt fekvő, a tengertől gátak segítségével visszahódított
ármentesített terület) létrehozásának 70. évfordulója alkalmából
Noordoostpolder önkormányzata 2012. szeptember 22-én a Felvoland
tartománybeli Nagele faluban ünnepséget szervezett. Tekintettel arra, hogy a
tartományban rendkívül nagyszámú (elsősorban lengyel, litván, portugál és
magyar) bevándorló közösség él és dolgozik, a falunapon több száz
vendégmunkás, valamint az illetékes nagykövetségek képviselői is részt
vettek.

Helsinki – Nagykövetség
2012. június 5-7. között a Helsinki melletti Espoo városában zajlott a XII.
Finn-Magyar Testvérvárosi Konferencia. A konferencia témái közt szerepeltek
többek közt a két ország önkormányzati reformtervei és a települések
energiapolitikája
is.
A
rendezvényről
további
információ:
http://www.magyarfinntarsasag.hu/index.php?ugras=hirolvaso&hirszama=537
22

Isztambul – Főkonzulátus
2012. szeptember 17-19. között Magyarországra látogatott a TIKA (Török
Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala, Török Együttműködési és Koordinációs
Ügynökség) elnöke és delegációja. A tárgyalások fő célja a lehetséges
együttműködési területek felkutatása volt. A találkozón a TIKA elnöke
hangsúlyozta, hogy kiemelt feladataik közé tartozik a budapesti illetve a
Budapesten kívül eső régiókban (Pécs, Mohács, Szigetvár) található török
emlékek és emlékhelyek méltó megőrzésében való részvétel.
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Kassa − Főkonzulátus
Szeptember 9-én immár második alkalommal csatlakozott Kassa a Magyar
Dal Napja rendezvénysorozathoz, amelyet idén is a Csemadok kassai
alapszervezete szervezett meg hagyományteremtő céllal Kassa-Dél városrész
Sport- és Szórakoztató Központjában. A rendezvényen műfaji kötöttségek
nélkül tehetséges felvidéki magyar és elismert magyarországi előadók
léphettek a pódiumra, közösen népszerűsítve a magyar dalokat, a magyar
előadókat és zeneszerzőket.

A New York-i Magyar Tudományos Társaságnak az Amerikai Egyesült
Államokban non-profit társaságként való bejegyzése lehetővé teszi a
Tudományos Társaság Alapszabályában megfogalmazott célok maradéktalan
elérését, „a New York-i magyar tudományos, kulturális és gazdasági közélet
párbeszédét, és gyümölcsöző együttműködését egymással és a hazai
tudományos és oktatási közélettel”. A Társaság további célja, hogy a hazai
fiatal kutatók számára ösztöndíjat hozzon létre. További információ az alábbi
oldalakon érhető el: http://www.agnesniemetz.com/assets/hun_article01.pdf;
http://www.nymtt.org/

Minszk – Nagykövetség

Nicosia – Nagykövetség

2012. szeptember 12-én a minszki magyar nagykövetségre látogatott Lehel
László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója és Nyikolaj
Matruncsik, a belorusz Interchurch Mission szervezet igazgatója. A két
szervezet együttműködése egy közös, mintegy 100 millió forint értékű
szociális programot jelent, amelynek célja a büntetés-végrehajtási
intézményekből szabadult emberek társadalomba való visszailleszkedésének
elősegítése. A két szociális szervezet vezetője tárgyalásokat folytatott a
témában érintett belorusz állami, egyházi és civil szervezetekkel, valamint az
Európai Unió minszki képviseletével. A projekt hivatalosan 2012 végénindul
döntően az Európai Unió támogatásával. A programhoz a magyar fél mintegy
20 millió, míg a belorusz partner 10 millió forint értékű önrésszel járult hozzá.

A Cipruson működő társadalmi szervezetek közül a Ciprusi-Magyar
Kulturális és Baráti Kapcsolatok Társasága szervez a szigetországban élő
vagy tartózkodó magyarok számára rendszeresen programokat. A társasággal
nagykövetségünk jó kapcsolatokat ápol. A társaság rendezvényei sikeresen
hozzájárulnak a Ciprus és Magyarország között fennálló hagyományosan jó
kapcsolatok ápolásához és a magyar kultúra népszerűsítéséhez. A társaság
elérhetősége: http://cyprohun.com/

New-York - Főkonzulátus
A New York-i Tudományos Társaság (NYMTT) a New York-i Magyar
Főkonzulátus kezdeményezésére 2010. november 3-án, a Magyar Tudomány
Napján tartotta alakuló gyűlését a New York-i Főkonzulátuson. A New York-i
Magyar Tudományos Társaság tagsága, a megalakítására tett javaslat óta eltelt
két évben – az előadásoknak, valamint a 2011. április 25-én, a Főkonzulátus és
a New York-i Magyar Tudományos Társaság közös szervezésében a Columbia
egyetemen tartott nagysikerű konferenciának köszönhetően – több mint száz
főre emelkedett.

Párizs – Nagykövetség
Trócsányi László nagykövet 2012. szeptember 14-én Aix-en-Provence-ban
megnyitotta Magyarország Marseille-i Tiszteletbeli Konzulátusát és
kinevezte vezetőjét, Pierre Vasarely-t. Pierre Vasarely az op-art világhírű
magyar mesterének, Victor Vasarelynek (Vásárhelyi Győző) az unokája, az
Aix-en-Provence-i Vasarely Alapítvány elnöke. A rendezvényen köszöntő
beszédet mondott – többek között – Sophie Joissains, a régió szenátora, Didier
Parakian, Marseille polgármester-helyettese, valamint a megye politikai és
kulturális életének jelentős képviselői.
A párizsi magyar nagykövetség és a Fondation Agropolis International közös
szervezésében szeptember 14-én Montpellier-ben a magyar mezőgazdaságot
és perspektíváit, valamint a magyar agrárkutatást- és szakoktatást bemutató
tematikus rendezvényt tartottak az Agropolis-ban. A három tematikus
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kerekasztal és két műhely előadói a francia-magyar együttműködést jól
ismerő, aziránt elkötelezett magyar és francia kutatók, oktatók voltak, a
hallgatóság soraiban oktatók, diákok és gyakorló szakemberek foglaltak
helyet. További információk:
http://www.kormany.hu/download/2/ed/a0000/honlapra_Montpellier.pdf
2012. szeptember 22-én a Magyar Ház Egyesület szervezésében franciaországi
magyar szervezetek, a magyar nagykövetség és a Párizsi Magyar Intézet,
valamint Yerres városa megemlékezett a Yerres-i Rákóczi emlékműnél a
fejedelem halálának 277. évfordulójáról.
Peking – Nagykövetség
2012. augusztus 29-én a pekingi Magyar Nagykövetségen a Duna International
Kft. képviselője és a Southern Publishing and Media Co. Ltd. képviselője
Együttműködési Szerződést írtak alá. A 22 leányvállalatból álló médiaholding
tervei között magyar alkotók műveinek kínai piacon való megjelentetése
szerepel oktatási, gazdasági és szépirodalmi témákban. Az együttműködés
következő lépése az SPM magyarországi látogatása október folyamán.
A CESC (Chinese Educational Service Center) és a budapesti Corvinus
Egyetem együttműködésének eredményeként valósult meg 2012. augusztusszeptember hónapokban az a magyar nyelvtanfolyam, melynek alkalmával a
magyarországi BA egyetemi képzésre induló 12 kínai diák megkezdte magyar
nyelvi felkészülését a hároméves tanulmányaira.
Pozsony – Nagykövetség
A Fórum Kisebbségkutató Intézet valamint a Szlovákiai Magyarok
Kerekasztala kezdeményezésével új internetes portál indult 2012.
szeptember 20-án madari.sk néven. Az új portál célja, hogy első kézből
informálja a helyieket a szlovákiai magyarokról.
2012. szeptember 21-én rendezték meg Pozsonyban az Euro-Atlantic Center és
a szlovák Külügyminisztérium által szervezett Danube Bridges Economic

Pillar Conferences elnevezésű rendezvényt. A konferenciát szervező
pozsonyi fiatal közgazdászoknak az volt a céljuk, hogy lehetőséget
teremtsenek a párbeszédre a magyar-szlovák gazdasági kapcsolatokról, azok
fejlesztésének lehetőségeiről, a gazdasági válság leküzdésére szolgáló közös
megoldásokról.
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/SK/hu/Hirek/120921_danube_bridges_e
conomic_pillar_conferences.htm
A szlovákiai magyar civil szervezetek ernyőszervezetként működő Szlovákiai
Magyarok Kerekasztala, a Magyar Koalíció Pártja és a Most-Híd párt 2012.
szeptember 24-én aláírta A szlovákiai magyarok megmaradásának és
fejlődésének alapfeltételei elnevezésű dokumentumot. A dokumentum
rögzíti, hogy a szlovákiai magyarság a magyar nemzet része. Elérhetőség:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/SK/hu/Hirek/120924_szlovakiai_magyar
ok_megmaradasanak_fejlodesenek_alapfeltetelei.htm

Pristina – Nagykövetség
A külföldi magyar emlékhelyek létesítése, felújítására kiírt
külügyminisztériumi pályázaton a pejai önkormányzat 5 millió forint
támogatást nyert az I. világháborús osztrák-magyar katonai temető
helyreállítására. A támogatásból a temető kitakarítását, tereprendezést és a
katonai temető körbekerítését finanszírozták, és remélhetőleg az osztrák és a
magyar hadisírgondozó bekapcsolódásával később emlékművet is állítanak.

Sanghaj – Főkonzulátus
2012. szeptember 17. és 19. között Sanghajba látogatott Csomós Miklós,
Budapest Főváros főpolgármester-helyettese, tárgyalási témái között
elsősorban a fesztiválok közötti és a turisztikai együttműködés szerepelt.
Sanghaji partnere turisztikai együttműködési megállapodás kidolgozását
szorgalmazza, amely többek között a két város kölcsönös promóciós
lehetőségeit is bővítené.
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Szkopje − Nagykövetség

folyamatok ismertetése állt. Az Intézet Tunéziával kapcsolatos projektjeinek
megvalósítását
a
Külügyminisztérium
is
támogatja.
http://www.icdt.hu/documents/events/ICDT-Immersion-Program-forTunisian-Political-Activists-in-Hungary_Agenda.pdf

Nagykáta és Negotino polgármestere 2012. szeptember 21-én a magyar
nagykövetségen aláírta a két város közötti együttműködésről szóló
testvérvárosi megállapodást, amelytől a két önkormányzat közötti
kooperáció bővülését, gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok előmozdítását
várják. Az aláírást követően megnyitották a Pillantás Magyarországra, illetve a
Tánc a művészetben elnevezést viselő kiállításokat. A két kiállítást szeptember
végén Kocsaniban, Szigetszentmiklós testvérvárosában is megtekinthették az
érdeklődők.

Magyarország és a kárpátaljai magyarok közötti kapcsolatok és a helyi
turizmus fejlesztését szolgálta a 2012. szeptember 7-9 között immár harmadik
alkalommal elindított Kárpátalja Expressz.

Tirana – Nagykövetség

Varsó − Nagykövetség

A European Movement of Albania (EMA) egy független, non profit
szervezet, amely működésében kombinálja a think-tank és a tanácsadói,
elemzői tevékenységet. 2007 februárjában alapították, annak érdekében, hogy
az NGO tevékenysége segítse és felgyorsítsa az ország EU-csatlakozási
folyamatát. Rendszeresen szervez integrációs és társadalompolitikai
konferenciákat, üléseket, melyekre meghívták az akkreditált diplomata kör és
az albán intézmények vezetőit, munkatársait. Elérhetősége: www.em-al.org

Példaadó együttműködést folytat egymással Csongrád Megye és a Łódzi
Vajdaság. 2012. szeptember 7-9 között a Csongrád Megye Közgyűlés
delegációja hivatalos látogatást tett a łódzi vajdaságban. Két magyar
származású katonatiszt - Korompay Emánuel Aladár és Kühnel Oszkár Rudolf
- a II. világháború során, a lengyel hadsereg tagjaként szenvedett mártírhalált
lengyel tiszttársaival együtt Charkowban illetve Katyńban. A Csongrád
Megyei Közgyűlés anyagi támogatásával készült el az emléktábla, amely első
lengyelországi emlékhelyként egyszerre állít emléket két magyar
katonatisztnek.

Az Albanian Institute for International Studies (AIIS) regionális
külpolitikai és integrációs kérdésekkel és biztonságpolitikával foglalkozik,
hasonlóképpen az előző NGO-khoz maga is szervez kerekasztal
megbeszéléseket, és gyakran publikál a jelzett témákban. Elérhetősége:
arakipi@aiis-albania.org

Ungvár − Főkonzulátus

B.

Kapcsolatfelvételi szándékok

Ankara – Nagykövetség
Tunisz – Nagykövetség
A budapesti székhelyű Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT) 2012
szeptemberében – a Jázminos forradalmat követően beindított projektjeibe
illesztve – tunéziai politikusok (kormánykoalíció pártjai, parlamenti
képviselettel rendelkező egyéb pártok vezető szakértői, parlamenti képviselői)
és közéleti személyiségek számára szervezett magyarországi
tanulmányutat. A program középpontjában a demokratikus átmenet
magyarországi tapasztalatainak átadása, a jelenlegi politikai és gazdasági

A török általános és középiskolák nagy érdeklődést mutatnak aziránt, hogy
esetleges magyar partnereikkel kölcsönös diákcserét valósítsanak meg úgy,
hogy mindkét országban a programszervezést és a programok költségeit a
fogadó fél állja, az utazási költségeket a kiutazó fél fedezi, a gyermekek pedig
családoknál laknak. Megkeresésüket a nagykövetség központi e-mail címére
küldhetik: mission.ank@mfa.gov.hu
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Pristina - Nagykövetség

(2014) kitörésének és a számukra egyik legfontosabb hadi esemény, a
gorlicei áttörés 100. évfordulójára (2015) a galíciai települések

A Nyugat-Koszovóban található Peja önkormányzata olyan partnert keres.
amely városfejlesztési tapasztalatok átadására, szakértők rövid ideig tartó
felkészítésére vállalkozik. Peja szeretne magyar településsel testvérvárosi
kapcsolatot létesíteni. Az esetleges érdeklődök a pristinai magyar
nagykövetségen
keresztül
tudják
a
kapcsolatot
felvenni.
mission.prs@mfa.gov.hu; tel. +38638247763, fax +38638247764

nagyszabású rendezvénysorozatot terveznek, melynek lebonyolításába
(éppúgy, mint a Találkozás a magyar útvonalon című kulturális fesztivál
további rendezvényeibe) szeretnék bevonni a magyar felet is. Az érintett
magyar NGO-k jelentkezését nagykövetségünk szívesen közvetíti.

Szarajevó – Nagykövetség
Nagykövetségünk magyar testvérvárosokat keres Maglaj, Živinice,
Gračanica, Gradačac, Drvar városainak, miután polgármestereik levélben
fordultak missziónkhoz magyarországi kapcsolatok létesítése érdekében.
Višegrad városa a magyarországi Visegráddal kíván testvérvárosi
kapcsolatokat építeni. Ezenkívül Szarajevó Stari Grad városrészének
polgármestere is jelezte együttműködési szándékát. A nagykövetség
elekronikusan az alábbi címen érhető el: hung.emb@bih.net.ba

Varsó − Nagykövetség
A krakkói „NZS 80” Egyesület (http://www.nzs1980.pl/) várja magyar
középiskolák jelentkezését a Visegrádi Alap és további uniós alapokhoz való
közös pályázás céljából. Az egyesület által patronált dél-lengyelországi iskolák
szívesen részt vennének magyar iskolákkal való csereprogramok
megvalósításában és egyéb területekre is kiterjedő partnerkapcsolati
együttműködés kiépítésében. Az érdeklődő magyar iskolák jelentkezését
nagykövetségünk szívesen közvetíti a lengyel fél felé. E-mail:
mission.vao@kum.hu
2012. augusztus 12-én a dél-lengyelországi Szymbarkban tartották a
Találkozás a magyar útvonalon című kulturális fesztivált. A rendezvény
helyszíne, az egykori magyar-lengyel kereskedelmi útvonal egyik fontos
állomása volt, amely nemcsak az áru- és a tapasztalatcserét, hanem a kultúrák
találkozását is lehetővé tette. A szervezők jelezték, hogy az első világháború

C.

Aktuális pályázatok

Az Afrikai, Karibi, Csendes-óceáni Országcsoport Főtitkársága 2012.
szeptember 18-án hirdette meg az ACP Cultures + Programme 10. EDF-ből
finanszírozott második ajánlattételi felhívását 14 800 000 euró értékben. Az
ajánlattételi felhívás elsősorban az audiovizuális és kulturális szektorokra
irányul. A pályázatok beadásának határideje 2012. december 20. A pályázattal
kapcsolatos összes szükséges információ valamint a jelentkezési lapok az
Európai Bizottság Fejlesztési Együttműködési Főtitkársága honlapján érhetők
el (www.acpculturesplus.eu). Az ajánlattételi felhívással kapcsolatos
kérdésekkel az érdeklődők a tájékoztatóban közzétett email címen
érdeklődhetnek: acpculturesplus2012@acp.int.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 214. cikke alapján a
közeljövőben alakítják meg az Európai Önkéntes Humanitárius
Segítségnyújtási Hadtestet, amely lehetővé teszi az európai önkénteseknek
humanitárius segítségnyújtási intézkedésekben való közös részvételét. Az
ezzel kapcsolatos jogszabálytervezetet az Európai Bizottság 2012. szeptember
19-én tette közzé, a tervezet tárgyalása pedig október közepén kezdődött. A
magyar álláspont kialakításába a Külügyminisztérium a kezdetektől fogva be
kívánja vonni a téma iránt érdeklődő vagy érintett civil szervezeteket. A
Hadtest felállításával kapcsolatos minden információ, így a Hadtest felállítását
megelőző
kísérleti
projektek
tájékoztatói
megtalálhatók
a
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm honlapon.
2011 júliusában írta alá a Külügyminisztérium és az Európai Bizottság azt a
megállapodást (Igazgatási Partnerség – Management Partnership), melynek
keretében bizottsági forrásból évente EU-kommunikációs projektek
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valósulnak meg. A tavalyi évhez hasonlóan 2012-ben is 350.000 euró áll
rendelkezésre a programok megvalósítására. Ebből az összegből a tervek
szerint három projekt valósul meg: középiskolásoknak szóló uniós disputaverseny (Szóval?!) immár harmadik alkalommal egy hátrányos helyzetű
régiókban szervezett EU-s tájékoztatási akciósorozat (Mi vagyunk Európa!
címmel); illetve egy médiakampány Mi lenne az EU nélkül? – Costs of nonEurope elnevezéssel. A projekteket az Európai Bizottság hazai Képviselete, az
Európai Parlament budapesti Tájékoztatási Irodája és a Külügyminisztérium
kezdeményezte, a megvalósításra a Külügyminisztérium közbeszerzési
eljárásokon választja ki a vállalkozókat. A közbeszerzési eljárások részvételi
felhívásai ezekben a hetekben jelentek meg a Közbeszerzési Értesítőben. A
projektek 2013 év első felében valósulnak meg.
A Külügyminisztérium pályázatot készít elő civil szervetek részére a
külpolitikai közgondolkodás elősegítése tárgyában. A pályázati kiírás a
hamarosan elérhető lesz a Hivatalos Értesítőben illetve a kormany.hu
külügyminisztériumi aloldalán.

Bern – Nagykövetség

magyar országosan elismert és reprezentatív szociális partnerei között. A
pályázatokat 2013. január 31-ig, illetve a rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig lehet benyújtani. Bővebben a www.vati.hu honlapon.

D.

Jövőbeni események

Magyarország egyidejűleg fogja ellátni a Közép-Európai Kezdeményezés
(KEK) (2013. január 1. – december 31.) és a Visegrádi Csoport (V4) (2013.
július 1. – 2014. június 30.) elnökségi feladatait. Hazánk a KEK 1989. évi
budapesti megalakulása óta háromszor töltötte be az elnöki feladatokat: 1989ben, 1993-ban és 2000-ben. A Visegrádi Együttműködés elnöki posztját
legutóbb 2009–2010-ben töltöttük be. A Közép-Európai Kezdeményezés
(KEK) és a Visegrádi Csoport (V4) katalizátor-szerepet tölt be a középeurópai térség fejlődésében. A két regionális együttműködési formáció eltérő
erősségekkel rendelkezik, melyek ötvözése Magyarország kettős elnöksége
idején, a Közép-Európa Év keretében e formációk eredményességét növelheti.
Az elnökségek jó lehetőséget biztosítanak a két szervezet céljaihoz illeszkedő
civil kezdeményezések és tevékenységek erőteljesebb bemutatására és a
figyelem felkeltésére.

A Svájci–Magyar Együttműködési Program keretében 2012. szeptember 14-én
megjelent a Civil Pályázati és Ösztöndíj Alap pályázati felhívása. A Civil
Pályázati Alap a szervezeti kapacitás megerősítésével a civil szervezetek
szolgáltatási tevékenységét kívánja fejleszteni. Az Ösztöndíj Alap hátrányos
helyzetű és marginalizált diákokat kíván segíteni középfokú tanulmányaik
elkezdésében, vagy középfokú tanulmányaik folytatásában, abból a célból,
hogy sikeresen befejezhessék azokat. Részletek a www.nfu.hu honlapon
olvashatóak.

2012. november 27-28-án Regensburgban tartják a Duna Régió Stratégia első
éves fórumát, melynek központi témája a Duna Stratégia hozzájárulása
Európa versenyképességéhez és az Európa 2020 stratégiához. Kiemelt
kérdéskör emellett a következő pénzügyi keret és a Duna Stratégia
finanszírozása. A konferencián várható, hogy az államok magas szinten fogják
képviseltetni magukat. További információ elérhető az Európai Bizottság
honlapján: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Szintén a Svájci–Magyar Együttműködési Program keretében 2012
szeptemberében jelent meg a Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati
Alap legújabb pályázati felhívása. A Pályázati Alapra 3 különböző területen
nyújtható be pályázat: svájci-magyar testvér települési, barátvárosi, vagy
egyéb partneri kapcsolat kialakítása vagy megerősítése, partnerség svájci és
magyar non-profit vagy a nyereségtermelést nem elsődleges célként megjelölő
szervezetek és intézmények között, illetve a szociális párbeszéd svájci és

Amman – Nagykövetség
Gulyás Balázs agykutató, a stockholmi Karolinska Egyetem professzora.
december 6-án tart előadást nagykövetségünkön. Az előadás apropóját az adja,
hogy az UNESCO a 2012. évet Szentágothai János iskolateremtő agykutató
emlékének szentelte.
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E.

Tájékoztató

A Külügyminisztérium online Civil Hírlevele lehetőséget nyújt a tárca
adatbázisába jelentkezett partner civil szervezeteknek egyes külpolitikai
témájú, a rendezvényeikkel, működésükkel kapcsolatos hírek közlésére.
Következő Civil Hírlevelünkbe folyamatosan várjuk javaslataikat.

F.

Impresszum

Magyarország Külügyminisztériuma
Sajtó Főosztály
Közkapcsolati Osztály
1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Telefon: (36-1) 4581413
E-mail: kozkapcsolat@mfa.gov.hu
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