
 

 

Az Európai Bizottság elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Minden személyes adat kezelése az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendeletével összhangban történik. A Europe Direct Somogy 

Megye is minden esetben ennek megfelelően jár el a személyes információk kezelése során. 

Ha le kíván iratkozni a hírlevélről, kérem, küldön egy e-mailt az apuha@skik.hu email címre „Leiratkozás EU 

Hírlevélről” tárggyal. 
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EU HÍRLEVÉL 2021. május 
 

EURÓPA NAP: 17 év - 17 kilométer 

Magyarország 17 évvel ezelőtti 

csatlakozott az Európai Unióhoz. 

Erre emlékezve szervezte meg az 

Európai Bitottság Magyarországi 

Képviselete a 17 év 17 km című 

programot. A résztvevőknek 17 

kilométeres távot kell lefutniuk 

bárhol az országban – egyénileg 

vagy két fős csapatban. Tovább >>>  

17 év az Európai Unióban 

Idén május 1-én volt a 17. 

évfordulója annak, hogy 

Magyarország az Európai Unió 

teljes jogú tagjává vált. Az EU 

történetének legnagyobb 

bővítésére 2004. május 1-én került 

sor Athénban. Magyarország 

mellett Ciprus, Csehország, 

Észtország, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia írta alá a 

Csatlakozási Szerződést. Az új tagállamok számára a csatlakozás 

szabaddá tette a határok átjárását, lehetővé vált a nyugat-európai 

munkavállalás, továbbá az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad 

mozgása. Az egységes európai szabályozás jelentősen átalakította 

a polgárok életét. Tovább >>> 

 

Európai Unió kvíz 

 

Vegyél részt online  

nyereményjátékunkon, nyerj 

17 gombóc fagyit 🍦🍧🍨😉  

 

 
Tovább >>> 

Az Erasmus+ program jövője: még több lehetőség, nem csak 

fiataloknak 

 A Parlament elfogadta a 2021-

2027-es időszakra vonatkozó 

Erasmus+ programot, amelynek 

fő célja, hogy továbbra is 

munkához segítse a fiatalokat. Az 

EP-képviselők a Tanáccsal 

folytatott tárgyalások során 

elérték, hogy további 1,7 milliárd 

euróval megtoldják a program költségvetését, így az előző 

időszakhoz képest csaknem duplájára nőtt az Erasmus+ 

finanszírozási kerete. Ennek köszönhetően az elkövetkező 7 évben 

mintegy 10 millió ember vehet majd részt külföldi 

csereprogramokban, beleértve a hallgatókat, tanárokat és 

oktatókat minden ágazatban. Az EP-képviselők javaslatára 

Szakmai Kiválósági Központokat hoznak létre. Ezek olyan 

nemzetközi programok, amelyek minőségi szakmai tréningeket 

biztosítanak, ahol a fiatalok hasznos szaktudáshoz 

juthatnak. Prioritás volt az EP számára, hogy a program inkluzív 

legyen, és hozzáférhető a kevesebb lehetőséggel rendelkező 

fiatalok számára.  . Tovább >>> 

Megújul a EUROPE DIRECT 

hálózat 

 
Május elsejével megújult EU-

szerte az Európai Bizottság által 

koordinált Europe Direct 

hálózat. Magyarországon 

mostantól 17 megyeszékhelyen 

működik Europe Direct európai 

uniós tájékoztató szolgálat. A 

hálózat célkitűzése, hogy az 

uniós polgárokat a 

lakóhelyükhöz közel, saját 

anyanyelvükön juttassa 

információkhoz uniós 

kérdésekben. 
Tovább >>> 
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