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Megválasztották a polgármestereket
Vasárnap önkormányzati választásokat tartottak Magyarországon. Mindenhol arról szavaztak, hogy ki vezesse a várost vagy a falut. A városok
és falvak vezetőjét polgármesternek hívják. Ahol elégedettek voltak az emberek a vezetéssel, ott úgy döntöttek, hogy még négy évig maradjon az a
polgármester, aki eddig volt. Ahol valamiért mérgesek voltak rá, esetleg kiderült róla, hogy buta vagy lopós, ott leváltották, és most más ül a helyére.
Bármelyik felnőtt indulhat a választáson, ha nem bűnöző. De ahhoz, hogy
polgármester legyen, meg kell gyõznie a többieket, hogy ő jól tudná vezetni
a várost vagy a falut. Márpedig ez sok pénzbe kerül: plakátokat kell nyomtatni, gyűlést tartani, még az is előfordul, hogy ajándékokat osztogatnak a
választás előtt. Nem sok embernek van erre pénze egyedül, ezért a polgármesterek általában valamelyik párthoz tartoznak. Ezen a választáson majdnem minden városban és faluban a Fidesz emberei győztek. A Szocialista
Pártra a legtöbb ember haragszik, amiért korábban rosszul kormányozták
az országot. Ezért az ő jelöltjeik most nem sok helyen nyertek.
Budapesten, az ország fővárosában Tarlós István lett a polgármester. Mostantól neki kell kitalálnia, mi legyen a metróval, hogyan szedjék össze a szemetet, hova mit építsenek, hogyan dolgozzanak a rendőrök meg a tűzoltók,
és mit lehet tenni, hogy ne legyen büdös a levegő. Nagyon sok dolga lesz.
Négy év múlva újra választást tartanak, akkor dönthetik el a budapestiek és
a többi város és falu lakói, hogy jól dolgoztak-e a vezetőik.

Kérdezd meg a szüleidet, ki a polgármester nálatok!
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Iszap öntötte el a falvakat
Markolóval mentették az embereket

Kidőlt egy iszaptároló fala Ajkánál, és rengeteg
vörösiszap ömlött ki belőle. A vörösiszap egyfajta
sár, ami az alumínium gyártása közben keletkezik.
Mérgező, veszélyes anyag, ezért is tartották abban
a medencében, ami most kiszakadt. Az iszap elöntötte a környékbeli falvakat, befolyt a házakba, sok
lakónak el kellett menekülnie. Sokan megsérültek,
hárman meg is haltak. Tűzoltók és katonák segítettek az embereknek kimenekülni a sártengerből,
helikoptereket is bevetettek. Voltak, akik markolók kanalában jutottak ki a veszélyes helyekről.

Kevesebb lesz az adó jövőre

Fizethetnek a szemétgyárosok

Jövőre, 2011-ben már kevesebb adót kell fizetni. A kormányzó pártnak, a
Fidesznek ez volt a legfontosabb ígérete. Még nem tudják pontosan, hogyan fogják megváltoztatni a szabályokat, de mindenképpen be akarják
vezetni január elsejétől.
Mi az adó? Mindenkinek, aki dolgozik, a fizetéséből egy részt az államnak kell adnia. Ebből lesz az ország közös pénze: ebből fizetik a mentőket
és a rendőröket, ebből vesznek új villamost és javítják a régieket, ebből a
pénzből építenek utakat és iskolákat. Mindig a kormány dönti el, mennyi
legyen az adó. Magyarországon hosszú ideig nagyon sokat kellett adózni.
Ettől elvileg több lenne a közös pénz. De sajnos kiderült, hogy ha túl sokat
kérnek az emberektől, akkor inkább elcsalják, nem fizetik be. És ha mégis
befizetik, rosszul fogják érezni magukat, mert mindenki jobban szeret magáért és a családjáért dolgozni. A kormány azt reméli, hogy ha csökkentik
az adót, akkor könnyebb lesz dolgozni, és azt a kevesebb pénzt szívesebben
fizetik be az emberek, főleg ha látják, hogy jó célra fordítják.

Az egész világon gondot okoz a sok szemét, Magyarországon is. Nagyon sok hulladék amiatt keletkezik, hogy a dolgok, amiket megveszünk, be
vannak csomagolva, és ezt a csomagolás aztán eldobjuk. A szemét elszállítása pedig pénzbe kerül,
és még több kárt okoznak az erdőkbe, folyópartra
kiborított szemétkupacok.
Ezért hamarosan minden gyárnak adót kell fizetnie, ha az áruját műanyag palackba, zacskóba
vagy üdítősdobozba csomagolja. Persze ettől drágább lesz a boltban is az üdítő, a sör és még sok
minden. Viszont talán egyre többen választanak
olyan dolgokat, amelyeknek a csomagolása újra
felhasználható. Így spórolhatnak is, és a környezetnek is jobb, ha kevesebb a szemét.
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Új kisbuszok jönnek Budapestre

Nagyon öregek és rossz állapotúak a Budapesti Közlekedési Vállalat legkisebb buszai. Ezek az Ikarus 405-ösök főleg nyáron, melegben hibásodnak
meg. Előfordult, hogy a buszoknak majdnem a fele működésképtelen volt.
Ezért a BKV most újakat akar helyettük. Ezért indítottak egy versenyt, amire azok a vállalatok jelentkezhettek, amelyeknek vannak alkalmas buszaik.
Mindegyik cég leírja, mit tud az ő busza, mennyi van belőle, és mennyi
pénzért adná kölcsön Budapestnek. Ezek közül választják majd ki a legjobb
ajánlatot. Az új buszok tavasszal állnak munkába. Az már biztos, hogy Magyarországon gyártják őket.
A BKV a trolibuszokat is szeretné lecserélni, mert azok is elég vacakok
már. Most próbáltak ki egy új trolit, amit szintén Magyarországon, Szeged
városában építettek. Ez a troli még arra is képes, hogy oldalra billenjen a
megállóban. Így könnyű felszállni rá babakocsival vagy kerekesszékkel.
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Országot örököl a zsarnok fia
Észak-Korea nagyon furcsa hely. Az ország vezetője dönt mindenről, és soha nem lehet leváltani,
mint nálunk a miniszterelnököt vagy a polgármestereket. Sőt! Aki szidja őt, azt börtönbe zárják, és az újságok is csak dicséreteket írhatnak
róla. Pedig nagyon szegények, nincs pénzük
semmire, ennivaló sem jut mindenkinek. Volna
okuk mérgesnek lenni, de félnek. Az ilyen országokat diktatúrának, zsarnokságnak hívjuk.
Most azt találta ki, hogy a saját fiát nevezi ki utódjának, ő fog a helyébe lépni. Így még akkor sem lesz
nyugtuk a koreaiaknak, ha Kim Dzsongil - a mostani vezető - meghal végre. Egyébként ő is az apjától örökölte az országot. Régen, a királyságokban
ez volt a divat, de ma már nagyon ciki. A legtöbb
ország szabadon választhatják meg a vezetőiket.
A világ aggódva figyeli, hogy mi folyik, mert ÉszakKoreának atombombája is van, és ha kitörne a forradalom, az még nagyobb bajt okozhatna.

Kérd meg a szüleidet, hogy meséljenek
neked az atombombáról!

Kihalhat a rozmár

Föld-szerű bolygót találtak az űrben
Amerikai csillagászok egy új bolygót fedeztek fel, és azt gyanítják, hogy
akár élőlények is lakhatnak rajta. Ahhoz, hogy egy bolygón élni lehessen,
az kell, hogy ne legyen se túl hideg, se túl meleg rajta. A bolygó, amelynek
egyelőre még rendes neve sincs (csak jele: Gliese 581g), körülbelül olyan
messze van a csillagától, mint a Föld a Naptól. Igaz, ez a bolygó nem forog,
mint a Föld, ezért az egyik fele éppen hogy forró, a másik pedig jéghideg.
De a hideg és a meleg fele közötti részen éppen jó idő lehet, ezért gondolják
a tudósok, hogy ott növények és állatok is élhetnek.
Az újonnan felfedezett bolygó nincs is túl messze. Igaz, ami a csillagászok
számára közel van, az valójában rettentő távoli. A fénynek is húsz évig tart
a Gliese 581g-től a Földig eljutnia, márpedig a fény a leggyorsabb a világon,
az űrhajóink viszont a fényhez képest csigalassúak. Az új bolygót ezért még
sokáig nem láthatjuk saját szemünkkel, a csillagászok viszont a távcsöveikkel és sok-sok számolással tovább fogják vizsgálni a gyanús égitestet.

A Föld felmelegedése miatt egyre kevesebb a jégtábla a Csendes-óceánon, és nyáron a megmaradtak is túl vékonyak. Ezért veszélybe kerültek a
rozmárok, amelyek ezeken pihennek, itt táplálják
kicsinyeiket, és innen indulnak vadászni. Jégtáblák híján kénytelenek a partokon összegyűlni,
ami balesetekhez és éhezéshez vezet. Természetvédők ezért javasolták, hogy vegyék fel a rozmárt
a veszélyeztetett fajok közé. Egy másik sarki állat,
a jegesmedve már szerepel ezen a listán.
Nem mindenki van a rozmárok pártján. Sokan élnek halászatból és olajtermelésből olyan területeken,
ahol ezek az állatok laknak. A rozmárok megmentése azzal járhat, hogy ők elveszítik a munkahelyüket.
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