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Óriási pusztítás a vörösiszap nyomában
Roppant károkat okozott a vörösiszap, amely október 4-én ömlött ki egy
Ajka melletti hatalmas medencéből, és elöntött két falut: Kolontárt és Devecsert. Kilencen meghaltak, több százan kerültek kórházba, és rengeteg
ház meg autó ment tönkre. Volt, ahol a maró, mérgező anyag két méternél
is magasabban hömpölygött. A lakhatatlanná vált házak helyett újakat kell
építeni, ami nagyon sok pénzbe fog kerülni.
Mi a vörösiszap? Ez az anyag az alumínium gyártásakor keletkezik. Olyan
melléktermék, mint a fafaragásnál a forgács. Csakhogy a vörösiszap nagyon
veszélyes, főleg azért, mert lúgot tartalmaz. A lúg a sav ellentéte, de ugyanolyan ártalmas az élőlényekre, mint az erős sav. Marja a bőrt, szembe vagy
szájba kerülve még veszedelmesebb. Sajnos a vörösiszap azután is veszélyt jelent, hogy megszárad, mert a pora belélegezve is betegségeket okozhat. Vagyis még drágább lesz a rendrakás, mert a szétfolyt iszapot fel kell takarítani.
A gyár, amelynek az iszaptározója a balesetet okozta, leállt. De ez nem jó
hír az elöntött falvak lakóinak, mert közülük sokan ott dolgoztak. Most a
kormány irányítja a gyárat, és igyekeznek megakadályozni, hogy újabb katasztrófa történjen. Közben a rendőrség is nyomoz. Azt akarják kideríteni,
mi okozta a medence falának átszakadását, és kinek kellett volna időben
észrevenni, hogy ki fog dőlni.
Az iszapömlés áldozatainak sokan próbáltak segíteni. Katonák, rendőrök,
mentők és tűzoltók érkeztek a falvakba. Sok ember magától ment ennivalót
osztani vagy az utcákat takarítani. Mások pénzt vagy meleg ruhákat küldtek.
Magyarországon ekkora ipari baleset még nem történt. Nemcsak a magyar tévék, hanem a világ majdnem minden híradója bemutatta a Kolontáron és Devecseren készült képeket.

Keresd meg a térképen Ajkát, Devecsert és Kolontárt!
Kérdezd meg a szüleidet, mi minden készül alumíniumból!
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Harci helikopter kergette el
a repülős újságírókat

Ahol valami fontos történik, biztos, hogy nyüzsögnek az újságírók és a tévések. Ez a munkájuk: próbálnak minél többet megtudni és fényképeket vagy filmet készíteni. Ehhez néha veszélyes
vagy tiltott helyekre is bemerészkednek, hogy
olyasmit mutathassanak a nézőknek, amit máshol még nem láthattak. Az iszapömlést is rengeteg magyar és külföldi tudósító figyelte. Voltak
azonban olyanok, akik repülőgépről próbálták
lefilmezni az elárasztott vidéket. Csakhogy a kormány ezt megtiltotta, hogy ne zavarják a mentők helikoptereit. Ezért az Ausztriából engedély
nélkül berepülő újságírók repülőgépeit magyar
vadászrepülők és harci helikopterek várták a levegőben, és visszazavarták őket a határon túlra.

Adót vetettek ki a nagyvállalatokra

Árt a gyerekeknek a sok tévézés

Nincs elég pénze Magyarországnak, ezért a kormány újabb adókat fizettet
a legnagyobb cégekkel. Mostantól a nagy áruházaknak, a telefontársaságoknak, valamint a villannyal, gázzal és benzinnel kereskedő cégeknek is
fizetniük kell, mégpedig elég sokat. Így már elég lesz a beszedett pénz. Viszont valószínű, hogy ezek a vállalatok is árat fognak emelni, hogy pótolják, amit most elvesztenek. Ettől magasabb lehet a villanyszámla, drágább a
telefonálás és az internetezés, és a boltokban is drágulhat az ennivaló meg
minden más. A kormány azonban azt reméli, hogy ezért végül nem őket
fogják hibáztatni az emberek.
Korábban már bevezettek egy új adót, akkor a bankoktól kértek több pénzt.

Ezer gyereket vizsgáltak meg angol tudósok,
hogy megállapítsák, mivel jár a túl sok tévénézés vagy számítógépezés. Arra jutottak, hogy ha
napi két óránál többet ülnek a képernyő előtt,
akkor megváltoznak, mégpedig rossz irányba:
nehezebben tanulnak, rosszabbul viselkednek.
Az is kiderült, hogy hiába mozognak amúgy
sokat, a túlzásba vitt tévézés vagy gépezés akkor is veszélyes, ha a gyerekek előtte vagy utána
a szabadban játszanak.
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Kimentették a chilei bányászokat

2015-re lehet új metró

Sikerült a felszínre hozni azt a
harminchárom bányászt, akik augusztus 5-én rekedtek a föld alatt
Chilében. Beomlott a bánya, ahol
dolgoztak, ők pedig ott ragadtak
700 méter mélyen. Szerencsére kisebb lyukakon át tudtak nekik vizet, ennivalót és levegőt leküldeni,
de sokáig nem volt biztos, hogy ki
lehet-e menteni őket. Több mint
két hónapig voltak lent. Ennyi
ideig tartott, amíg egy óriási fúrógéppel lefúrtak a barlangba, ahová
a bányaomlás után menekültek.
Az új furatban egy kerek fülkét
eresztettek le hozzájuk, amiben Ilyen fülkében jöttek fel a bányászok
épp elfért egy ember. Ebben a különleges liftben húzták fel őket egyenként. A bányászoknak napszemüveget
kellett viselniük, mert a sok sötétben töltött idő után a napfény ártott volna
a szemüknek. Odafent már várta őket a családjuk. Mindenki nagyon örült,
hogy ép bőrrel megúszták. Az egész ország ünnepelte a túlélőket és a megmentőiket, a chilei elnök is meghívta őket vendégségbe.
Chile Dél-Amerikában van. Érdekes, giliszta alakú ország: nagyon hosszú
és rendkívül keskeny. Egyik legfontosabb kincse a réz, a nyáron beomlott
bányában is éppen rezet termeltek.

Öt év múlva indulhatnak el az első vonatok az új,
negyedik metróvonalon. Ezt Tarlós István jelentette be, akit nemrég választottak meg főpolgármesternek, azaz a város vezetőjének. Tarlós azt is
elmondta, hogy Budapestnek nagyon kevés a pénze, kénytelen lesz segítséget kérni az államtól.

Nézd meg Chilét a térképen!
Nobel-díj egy börtöntölteléknek
Egy kínai, Liu Hsziaopo kapta a Nobel-békedíjat ebben az évben. A Nobeldíjat Alfred Nobel, a dinamit feltalálója alapította, és minden évben azoknak adják, akik valamiben nagyot alkottak. Híres tudósok, kutatók és írók
érdemelhetik ki. A Nobel-békedíjat pedig azok kaphatják, akik sokat tettek
a háborúk elkerüléséért és azért, hogy az emberek boldogabbak legyenek.
Most viszont alaposan összevesztek az országok miatta.
Kínában nem olyan szabadok az emberek, mint Magyarországon vagy
Európa és Amerika legtöbb országában. Nem válthatják le a miniszterelnököt vagy a polgármestert, ha nem tetszik nekik. Nincsenek különböző
pártok, csak egy. Az újságok és a tévék sem írhatnak semmi rosszat a kormányról. Aki vitatkozik az ország vezetőivel, vagy tiltakozik az igazságtalanságok ellen, könnyen börtönben köthet ki, mert a bíróságokat is a kormány irányítja. Így járt Liu is, aki több szabadságot követelt a kínaiaknak.
Tizenegy év börtönre ítélték tavaly.
A kínai vezetés nagyon felháborodott a bebörtönzött Liu kitüntetésén.
Úgy érzik, a Nobel-díjjal direkt idegesíteni akarják őket. Attól is félnek,
hogy most majd a világon mindenütt jobban odafigyelnek a kínai helyzetre, és további disznóságok derülnek ki.

Megszámolják az oroszokat
Annyian vannak, mint az oroszok – szoktuk
mondani, ha valahol nagy a tömeg. De hogy
valójában hányan laknak Oroszországban, az
most fog kiderülni. Az orosz kormány ugyanis
elindította a népszámlálást. Minden családhoz
bekopognak, és megkérdeznek tőlük ezt-azt. Például hogy hány évesek, mióta élnek ott, milyen
iskolába jártak. Ezek az adatok segítik a kormány
munkáját. Egyelőre úgy tudjuk, az oroszok körülbelül 140 millióan vannak. Vagyis már régen
nem velük kellene példálózni, ha nagyon sok
emberről beszélünk, hiszen Kínában több mint
ezerháromszáz millióan élnek, de még Brazíliában is majdnem kétszázmillióan laknak.

Többszáz dínócsontot találtak
Húsz nap alatt négyszáz dinoszauruszcsontot
ástak elő Franciaországban. A csontok közül a
legnagyobb több mint két méter hosszú, és egy
roppant méretű növényevő ősgyíktól származik.
Ez a dinoszaurusz legalább negyven tonna súlyú
lehetett. Találtak olyan csontokat is, amelyek egy
kilencméteres, kétlábú, ragadozó állathoz tartoztak, ő a Tyrannosaurus rokona lehetett.

Betett a teknősöknek a felmelegedés
Mint tudjuk, a Földön az utóbbi időben egyre
melegebb lesz. Igaz, hogy a hőmérséklet csak néhány fokkal emelkedett, de már ez is sok gondot
okoz. Az Adriai-tenger teknősei pont ettől szenvednek. A lakóhelyükön ugyanis kicsit melegebb
lett a víz, és ez épp elég volt ahhoz, hogy elszaporodjon egy kagyló, amely a hideg vízben még
nem érezte jól magát. Ez a kagyló a teknősökre
ragasztja magát, ami sokszor oda vezet, hogy a
megtámadott állat már nem tud mozdulni sem,
és elpusztul. Olasz környezetvédők most kézzel
szedegetik le a kagylókat a teknősökről.
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