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Farsang Európában-hasonló szokások, közös gyökerek 

A farsangi, karneváli 

ünnepségeknek egész 

Európában komoly 

hagyománya van. Jónéhány 

országban találkozhatunk a mi 

busójárásunkhoz hasonló 

fesztiválokkal is. Míg a 

karneválok inkább a nagyobb 

városokra jellemzőek,  a vidéknek is megvannak a tipikusan 

télbúcsúztató-tavaszváró rituálékhoz kapcsolódó szokásai A 

farsangi ünnepekben közös a tél elbúcsúztatása, a megtisztulási 

és termékenységi rituálék gyakorlása a bőséges termésért. A 

szereplők és az ünnepség során előadott jelenetek is sok 

országban hasonlóak. 

Tovább >>>  

 

2020 – A világ lelassult, a globális felmelegedés nem 

 2020: az eddigi legmelegebb évvel 

zárult a történelem eddigi 

legmelegebb évtizede. Habár az 

éghajlat melegedését a globális 

lezárások sem fékezték meg, a 

globális egészségügyi válság talán 

adhat némi lökést az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemnek. Az előző év semmiképp sem volt 

szokványosnak mondható. Azonban míg a megélhetésünk 

tekintetében komoly törést hozott a még jelenleg is tartó 

egészségügyi és gazdasági válság, az elmúlt évtized különösen 

magas értékeinek fényében bolygónk melegedése ez idő alatt 

is folytatódott.  Tovább >>> 

 

Megjelent az Európai Bizottság 

téli gazdasági előrejelzése 
Európa továbbra is a koronavírus-

járvány szorításában van. Az 

esetszámok ismételt növekedése 

és a koronavírus új, fertőzőbb 

törzseinek megjelenése miatt 

számos tagállamnak újra be 

kellett vezetnie, illetve szigorítania 

kellett a járvány megfékezésére 

irányuló intézkedéseket. 

 
 

EU-szerte elkezdődött a 

védőoltások beadása, ami 

óvatos optimizmusra ad okot. A 

járvány megfékezésére irányuló 

intézkedések enyhülésével a 

gazdasági növekedés is helyreáll. 
Tovább >>> 

2020: példátlanul egyszavasíthatatlan 

2020 példátlan év volt, ez 

egyértelműen tükröződik a tavalyi 

év szavaiban is. Az Oxfordi Angol 

Szótár készítői minden évben 

kiválasztják az adott év 

legjellemzőbb szavát – 2020 

annyira különleges volt, hogy 

nem tudtak egyetlenegy mellett 

dönteni. A szótár szerkesztői minden évben azt a szót keresik, 

amelynek használata az adott évben ugrásszerűen megnőtt, 

egyúttal találóan fejezi ki annak az évnek a „jellegzetes 

magatartásmintáját, hangulatát vagy aggodalmait”. Míg 2019-

ben a döntős szavak egytől-egyig a klímaváltozáshoz 

kapcsolódtak, addig 2020-ban egyértelműen a pandémia 

szavai taroltak. A járvány mellett még a környezetvédelem, az 

amerikai elnökválasztás vagy – főképp nyáron – a különböző 

tüntetések határozták meg a közbeszédet. Idén nem is próbáltak 

kiválasztani egyetlen szót vagy kifejezést, mert – indoklásuk 

szerint – az angol nyelv, akárcsak a mindennapi élet, hatalmas 

változáson ment át. Tovább >>> 

Európai partnerségek a zöld és 

digitális átállásért

 
Az EU új európai partnerségek 

révén közel 10 milliárd eurót fektet 

be a zöld és digitális átállásba, 

amelyet a partnerek legalább 

ezzel megegyező összegű 

beruházással fognak kiegészíteni. 

A cél az, hogy a zöld, 

klímasemleges és digitális átállás 

felgyorsuljon, az európai ipar 

pedig ellenállóbbá és 

versenyképesebbé váljon. 

Az együttes ráfordítás várhatóan 

további beruházásokat mozgósít 

majd, és hosszú távon kedvező 

hatást gyakorol a 

foglalkoztatásra, a környezetre és 

a társadalomra. Tovább >>> 

 

 
  

 

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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