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Aszályhelyzet Európában 

A kivételesen meleg és 

száraz időjárási viszonyok 

Európa nagy részén 

jelentősen csökkentették 

az EU nyári növényeinek 

terméskilátásait. A 

leginkább érintett 

növények a kukorica 

(uniós szinten -8,6%), a 

napraforgó (-5,5%) és a 

szójabab (-9,6%). A 

jelenlegi hozam-előrejelzés ezekre a növényekre 12% (napraforgó) 

és 16% (szemes kukorica) között van az 5 éves átlag alatt. Ezzel 

szemben a meleg és száraz körülmények kedveztek a téli 

növények betakarításának, ami enyhén javult a terméshozam-

előrejelzésekben. Tovább >>> 

 

Európai polgári kezdeményezés a dohányfüstmentes 

környezetért 

A kezdeményezés szervezői 

arra kérik a Bizottságot, hogy 

tegyen javaslatot az új 

generációk dohányzástól 

való megmentésére, a 

kapcsolódó környezeti 

veszélyek és a dohányzás 

elleni fellépés érdekében. A 

kezdeményezés konkrét 

intézkedésekre szólít fel a 

dohány- és cigarettacsikk-

mentes strandok és folyópartok kialakítására, a dohány- és 

csikkmentes nemzeti parkok európai hálózatának létrehozására, 

a kültéri páramentes terek kiterjesztésére. Tovább >>> 

Európai Uniós irányelv a 

munka és a magánélet 

egyensúlyáról 

 

A munka és a magánélet 

egyensúlyáról szóló irányelv 

célja egyrészt a nők munkaerő-

piaci részvételének növelése, 

másrészt a szülőknek járó 

szabadság és a rugalmas 

munkavégzés feltételeinek 

növelése. Összességében a nők 

foglalkoztatási rátája az EU-ban 

10,8 százalékponttal 

alacsonyabb, mint a férfiaké. 

Az irányelv lehetővé teszi a 

munkavállalók szabadságát, 

hogy a szülők és a gondozók 

össze tudják egyeztetni a 

szakmai és a magánéletet. 

Tovább >>> 

Turkey helyett Türkiye 

 A legújabb névváltozás Törökország esetében történt nemrég, 

amelynek új angol neve Turkey-ről Türkiye-re változott.  Recep 

Tayyip Erdogan 

köztársasági elnök 

még 2021 

decemberében 

kezdeményezte 

Törökország angol 

nevének 

megváltoztatását. 

Egy akkor kiadott 

közlemény szerint 

Erdogan azért tett 

javaslatot a 

„Türkiye” névre, mert az még jobban kifejezi az ország egységét, 

civilizációját, értékeit és kultúráját külföldön. A nem hivatalos 

álláspont szerint azonban nem ez, hanem egy úgynevezett 

azonosalakúság áll a névváltás hátterében. Az angol nyelvben 

ugyanis a „turkey” kifejezés egyszerre jelenti Törökországot és a 

pulykát. Mindent egybevetve tehát az angol turkey kifejezésnek 

van egy gúnyos, negatív mellékjelentése, és úgy hírlik, ettől 

szeretett volna megszabadulni a török vezetés. Tovább >>> 

 

Több mint 80 párt indul az olasz 

választásokon 

 
Az olasz választások 

történetében most először fordul 

elő, hogy a jelentkezési 

procedúra a nyári csúcsszezon 

kellős közepén zajlik, miközben 

az urnákhoz várt csaknem 

ötvenmillió olasz a szabadságát 

tölti. A pártok a tengerpartokon 

és hegyekben pihenő olaszok 

között kezdték el választási 

kampányukat: egyes pártok 

logóval díszített papucsokat, 

kulacsokat, mobiltelefon-

tartókat dobtak piacra, Tovább 

>>>  
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