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Az eurózóna inflációja szempemberben új rekordot ért el 

 

Az Eurostat, az Európai 

Unió statisztikai hivatala 

becslése szerint a 19 

országból álló 

euróövezetben az infláció 

szeptemberben elérte a 

10,0%-ot. A legutóbbi 

drágulást az energia 

okozta – ennek költsége most 40,8%-kal magasabb, mint az előző 

év azonos hónapjában –, míg az élelmiszerek, az alkohol és a 

dohány árai becslések szerint 11,8%-kal emelkedtek éves szinten. A 

balti országok továbbra is a legsúlyosabban érintettek, 

Észtországban, Litvániában és Lettországban 24,2%, 22,5% és 22,4% 

az infláció. A legalacsonyabb, 6,2%-os arány Franciaországban 

figyelhető meg, Málta és Finnország követi (7,3% és 8,4%). Tovább 

>>> 

 

Ursula von der Leyen éves érteklő beszédet mondott 

 

Az Európai Bizottság elnöke 

kiemelt hangsúlyt fektetett 

az energiaellátásra, a 

klímaválságra és az orosz-

ukrán háború hatásaira, 

amelyekkel az Uniónak is 

szembe kell néznie. A 

beszédében 

megemlékezett II. Erzsébet, brit királynőről, dícsérő szavakkal 

beszélt az ő munkásságáról és a népének szolgálatáról. Az orosz-

ukrán háborút tekintve elmondta, hogy az EU továbbra is elítéli 

az orosz agressziót, és szolidaritását fejezte ki Ukrajna felé. 

Bejelentette, hogy a first ladyvel együttműködésben támogatni 

fogják a kárt szenvedett ukrán iskolák rehabilitációját. Tovább >>> 

Az olasz parlamenti 

választások 

 

A Giorgia Meloni vezette 

jobboldali szövetség 

diadalmaskodott a vasárnapi 

olaszországi parlamenti 

választásokon. A végleges 

adatok szerint az Olasz 

Testvérek, a Liga és a Hajrá 

Olaszország alkotta jobb 

oldali koalíció a kétszáz fős 

felsőházban 112, a négyszáz 

tagú alsóházban 235 

mandátumot szerzett az 

előrehozott parlamenti 

választáson. A baloldali 

Demokrata Párt irányította 

koalíció a felsőházban 39, az 

alsóházban 80 helyet 

foglalhat el. Tovább >>> 

Októberben kezdődik a 4forEurope középiskolás vetélkedő 

A magyarországi Europe Direct Hálózat és az Európai Bizottság 

Magyarországi Képviselete idén is európai uniós tematikájú 

vetélkedőt hirdet középiskolás diákoknak. Jelenleg az első forduló 

zajlik, amelynek 

összesített 

eredménye 

alapján minden 

régióból a 10 

legjobb csapat 

kap meghívást 

a regionális 

döntőkbe, 

ahová egy 

iskolából 

legfeljebb két 

csapat juthat 

be.  A regionális döntőkön első, második és harmadik helyezett 

csapatok budapesti egynapos osztálykirándulást nyernek az egész 

osztályuk számára, az országos döntő első helyezett csapatának 

osztálya és felkészítő tanára egy ötnapos prágai kiránduláson 

vehet részt. Tovább >>> 

 

Pályaorientációs napon 

jártunk 

 

A Somogyi Kereskedelmi és 

Iparkamaránál működő Europe 

Direct iroda munkatársai részt 

vettek az idei Pályaválasztási 

kiállításon, ahol tanácsadás 

mellett hasznos kiadványokkal 

és játékkal készültünk az 

érdeklődő fiatalok számára.  
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