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Európa Nap 2022 
 

 

Az Európa-nap története Robert Schuman 1950. május 9-én tett 

nyilatkozatáig nyúlik vissza. Az évfordulót az EU tagállamaiban 

Európa-napként, az európai béke és egység napjaként tartják 

számon. Az Európa-napokon Magyarország Európai Unióhoz 

történő csatlakozásának 18. évfordulójára is emlékezünk.  

Az Európa-nap alkalmából országszerte szerveznek  eseményeket. 

 

“Fuss ma a holnapért!”– Európa-nap Kaposváron 

Színes Európa-napi programokkal, nyereményjátékkal várjuk a 

családokat szombaton a Fekete István Látogatóközpontnál. A 

programot idén is kvízek, logikai és ügyességi játékok illetve 

futóverseny színesíti.  A résztvevők 3-, 5-, 10 km-es távokon, valamint 

gyermekfutamon tudnak indulni. Az Európa-totót helyesen kitöltők 

között egy elektromos városi kerékpárt, a futóversenyen résztvevők 

között ajándékutalványt és egyéb tárgyakat sorsolunk ki.  

Időpont: 2022. május 14.  10.00 – 16.00 óra között 

Helyszín: Fekete István Látogatóközpont, Kaposvár, Deseda 

A futóversenyre ONLINE jelentkezés ITT.  

Nevezni személyesen a HELYSZÍNEN IS lehet! 

 

18 éve az Európai Unióban 
 

 
 

18 évvel ezelőtt csatlakozott 

Magyarország az Európai 

Unióhoz. Azóta már egy  

generáció nőtt fel, akik már 

egész életükben élvezhették 

ennek előnyeit. 

2004. május 1.-én csatlakozott 

Magyarország az Európai 

Unióhoz 9 másik országgal 

együtt: Észtország, Lettország, 

Litvánia, Szlovákia, Szlovénia, 

Lengyelország, Csehország,  

Málta és Ciprus. A belépést a 

2003. április 12.-i népszavazás 

előzte meg. Tovább >> 

  LUX filmnapok 

Május 11. és 13. között újra az 

Uránia Nemzeti Filmszínházban 

mutatják be az Európai 

Parlament és az Európai 

Filmakadémia megújult, közös 

filmművészeti díjára, a LUX 

közönségdíjra jelölt filmeket. 

Tovább >> 
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