
 

 

Az Európai Bizottság elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Minden személyes adat kezelése az 
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Mi az EU polgári védelmi mechanizmusa és hogyan működik 

 Miközben a görögországi és a 

Földközi-tenger medencéjében 

fekvő országokban dúló 

erdőtüzeket aggódva nézik az 

emberek, jó látni hogy a többi 

ország nem hagyja magára a 

bajban lévőket. Ebben segít az 

uniós polgári védelmi 

mechanizmus, amit augusztus elején aktiváltak a görögök. Két 

alkalommal, augusztus 3-án és 5-én jelezték, hogy segítségre van 

szükségük. Erre reagáltak az uniós tagállamok, többen is, mint 

ahánytól elfogadták a felajánlásokat, így fordulhat elő az is, hogy 

bár kiállított egy kontingenst a magyar katasztrófavédelem is, 

nem kellett útnak indulniuk. Jelenleg úgy tűnik, nem is lesz rá 

szükség, mert sikerült a görög hatóságoknak a nemzetközi 

segítséggel megfékezniük a tüzeket. A polgári védelmi 

mechanizmust 2001-ben hozták létre és azóta több mint 420 

alkalommal hozták működésbe. Tovább >>>  

Őserdők Európában 

Őserdő. Első hallásra nem 

feltétlenül a Kárpátok havasai 

vagy a lengyel erdőségek jutnak 

eszünkbe, de nem is a Kékes – 

holott Európában is sok helyen 

találunk ősi ökoszisztémákat, 

„eredeti erdőket”. Nemrégiben 

térképre tették, hogy hol vannak 

még Európában ilyen különleges erdőségek, amelyek számos 

fajnak nyújtanak Európában utolsó menedéket.Az (ős)erdők 

varázsaKirándulni, erdőkben sétálni a legtöbben szeretnek: ez 

egyszerűen jó érzés, ami feltölt. Számos kutatás is bizonyítja – és 

talán az elmúlt időszakban talán sokan át is érezték –, hogy a 

mentális egészség megőrzése szempontjából milyen nagy 

jelentősége van a szabadban eltöltött időnek. Tovább >>> 

 

 

Megdőlhetett az európai 

melegrekord 

 

 
 

A dél-szicíliai Siracusa 

közelében szerdán 48,8 

Celsius-fokot mértek, de az 

olasz regionális hatóságok 

jelentését a Meteorológiai 

Világszervezetnek (WMO) is 

meg kell még erősítenie.  

A WMO szerint a jelenlegi 

európai melegrekord 48 fok, 

amelyet 1977-ben 

mértek Athénban.  

Az Olaszországban 

tapasztalható hőhullámot az 

Afrikából érkező Lucifer nevű 

anticiklon okozza. 
 

Tovább >>> 

Európa digitális jövője 

 A digitalizációban rendkívüli 

lehetőségek rejlenek ahhoz, 

hogy megoldásokat találjunk 

az Európát napjainkban érő 

számos kihívásra. A digitális 

technológiáknak 

köszönhetően átalakulóban 

van nemcsak az, ahogyan az 

emberek kommunikálnak, 

hanem tágabb értelemben az is, ahogyan élnek és a munkájukat 

végzik. A Covid19-világjárvány által is ösztönözve, az Unió a 

technológiai átmenet felgyorsításán dolgozik. A digitális 

megoldások hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, hatnak az 

oktatásra, fellendítik a versenyképességet és az innovációt, 

továbbá megkönnyíthetik a polgárok mindennapi életét. A 

digitális technológiának kulcsfontosságú szerep van abban is, 

hogy  az EU 2050-re klímasemlegessé válhasson. A digitális 

átalakulásnak az európai értékek legjavát – a nyitottságot, a 

méltányosságot, a sokszínűséget, a demokráciát és a bizalmat – 

kell tükröznie.  Tovább >>> 

154 ezer magyar kért 

letelepedési engedélyt 

Nagy-Britanniában 

 
 

A brit belügyminisztérium 

tegnap ismertetett 

összesítése szerint a 27 EU-

tagország Nagy-Britanniában 

élő állampolgárai közül 5 504 

200-an kérték a letelepedett 

státust a június végi 

határidőig. 
Tovább >>> 
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