
 

 

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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Kizárták a közéletből az oltatlan olaszokat 

Olaszországban hétfőtől szigorú 

korlátozásokat vezettek be; csak 

az oltottak vehetik igénybe a 

tömegközlekedést, ülhetnek be az 

éttermekbe, bárokba, 

színházakba, látogathatják a 

múzeumokat. A negatív COVID-

teszt nem elegendő. Az 

úgynevezett „Super Green Pass” meglétét rendőrök ellenőrzik. A 

járványügyi szigorítások részeként szombattól több olaszországi 

nagyvárosban, így Rómában, Milánóban Torinóban is, kötelező az 

arcmaszk viselése a forgalmas bevásárlóutcákban, a turisztikailag 

frekventált városrészekben. Egy római buszmegállóban 400 euróra 

(csaknem 150 ezer forint) büntettek egy buszról leszálló oltatlan 

férfit. Tovább >>>  

 

Mit esznek az európaiak karácsonykor? 

Az évnek ebben a szakában 

Európa-szerte összegyűlnek a 

családok, hogy ünnepi fogások 

mellett töltsék együtt az év végét. 

Nézzük, mit esznek az európai 

nemzetek karácsonykor.  

A britek leginkább gesztenyével 

töltött szárnyast készítenek 

karácsonykor, de népszerű a malacsült is, roston sült zöldségekkel, 

kenyérrel és áfonyaszósszal. Az étkezést általában a híres aszalt 

gyümölccsel és brandyvel ízesített karácsonyi puding, a náluk 

"egérpite" néven futó aprósütemény, a krémes sodóval tálalt "trifle" 

(vagyis borba áztatott piskóta pudinggal és tejszínnel), és csokoládés 

fatörzs zárja. A franciák hagyományos karácsonyi vacsorájában 

visszatükröződik kifinomult gasztronómiájuk. A menüsor általában 

hagymalekváros libamájjal vagy osztrigával kezdődik, amihez 

pezsgőt isznak. Ezután jöhet a főétel, ami sokszor náluk is 

gesztenyével töltött szárnyas vagy kappan, végül csakúgy, mint brit 

szomszédaik, a sajt helyett vagy mellett ők is csokoládés süteménnyel 

zárják az étkezést.:  Tovább >>> 

 

Az EU-ban csak 9 hónapig 

lesz érvényes az oltási 

igazolvány 

 

 
 

Az Európai Bizottság 

bejelentette, hogy a Covid-

igazolványok az unió 

területén csak kilenc 

hónapig lesznek érvényesek 

emlékeztető (booster) 

oltások nélkül.  A döntést az 

új omikron változat miatt 

megugrott fertőzések miatt 

hozták meg az EU-ban. A 

bizottság szerint a védettségi 

igazolványok érvényesség-

ének összehangolása 

elengedhetetlen a 

biztonságos, szabad mozgás 

és az uniós szintű koordináció 

szempontjából. Tovább >>> 

Karácsonyi szokások Európában 

Karácsonykor Jézus Krisztus 

születését ünnepli Európa. Az 

általános karácsonyi 

előkészületek világszerte 

egyeznek, ám közelebbről nézve 

érdekes nemzeti-kulturális 

sajátosságok fedezhetők fel. 

Nagy-Britanniában a család 

szerettei részére küldött ünnepi képeslapok kiemelt szereppel 

bírnak. Innen ered ugyanis a karácsonyi képeslapküldés 

hagyománya. Az első – kereskedelmi forgalomba hozott – 

karácsonyi képeslapot John Calcott Horsley, angol festő tervezte 

1843-ban. A lapok küldése hamar népszerű lett, már ez első évben 

1000 példányt kellett belőlük készíteni. Karácsonykor természetesen 

a gyermekeké a főszerep, akik zoknijaikat ágyuk végére (esetleg 

kandalló fölé) helyezik, hogy Santa Claus, avagy Father Christmas 

ajándékokat helyezzen el bennük. Az ajándékokat azonban csak 

karácsony napján nyitják ki.   Tovább >>> 
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