Magyar Gyermek
Okos gyerekek lapja

Piszkos pénzek titkos útjai

2010. december 12.

Őrizetben a Wikileaks-alapító

December 9-én volt a Korrupcióellenes Világnap. Ezen a napon az újságok sokat foglalkoznak azzal, mennyi pénz tűnik el tisztességtelen utakon, és mit lehetne ez ellen
tenni. A korrupció Magyarországon régóta súlyos gond. Csak az állami vásárlásokban körülbelül 2000 milliárd forintnak kelt lába az elmúlt tíz évben. Ennyi pénzből
négy új metrót lehetne építeni Budapesten, még akkor is, ha abból is lopnának.
A magyarok a politikai pártokat és az üzletembereket tartják a legkorruptabbnak. Európában egyedülállóan sokan fizetnek itt feketén orvosoknak azért, hogy
jobb ellátást kapjanak – annak ellenére, hogy elvileg a gyógyítás nálunk ingyenes. Nagyon sokan csúszópénzt adnak a rendőröknek, ha valamilyen szabálytalanság miatt meg kellene őket büntetni. Igaz, ez veszélyes játék: a tisztességes
rendőr ilyenkor feljelentheti a vesztegetőt, ami súlyosabb büntetéssel járhat.
A korrupció mindig titokban történik, ezért nehéz felmérni, mennyi pénzt
érint, és nehéz leleplezni is. Minden szinten jelen van: lophatnak vezető politikusok, főorvosok és rendőrkapitányok, de az is korrupció, amikor a buszvezető
nem ad jegyet, és cserébe olcsóbban lehet felszállni a buszra. Egy civil szervezet most arra buzdítja a polgárokat, hogy az interneten tegyenek bejelentést, ha
simlis ügyeket látnak maguk körül.

Kérdezd meg a szüleidet, ők milyen korrupcióval találkoztak mostanában!
Elfogták a lopós horvát miniszterelnököt
Ausztriában kapták el a rendőrök a volt horvát kormányfőt, Ivo Sanadert. A
politikus ellen hazájában korrupciós ügyekben nyomoz a rendőrség. Miután
a horvát parlament megvonta mentelmi jogát, Sanader elmenekült Horvátországból. Ekkor a rendőrök riasztották a többi európai államot, így végül az
osztrák hatóságok csípték fülön a szökevényt.
A legtöbb országban az országgyűlési képviselőket mentelmi jog illeti meg.
Ez lényegében azt jelenti, hogy amíg hivatalban vannak, nem lehet őket bármiért perelni. Ezt a szabályt azért hozták, hogy a politikusokat ne akadályozzák rendőrségi ügyek, például ne jelenthessék fel őket a döntéseik miatt. A
mentelmi joggal sokan visszaéltek, volt olyan magyar képviselő, aki a gyorshajtásért sem akart büntetést fizetni.

Letartóztatta a brit rendőrség Julian Assange-ot,
a Wikileaks nevű internetes oldal alapítóját. A
Wikileaks rettenetesen felbőszítette az Egyesült
Államokat azzal, hogy megszerezte és közzétette az amerikai nagykövetségek titkos üzeneteit.
(Erről a Magyar Gyermek előző számában olvashattál.) Assange ellen azonban nem emiatt adtak
ki körözést, hanem mert állítólag nőket bántalmazott. Sokan úgy látják, a tényfeltáró nem
követett el semmit, csak valamivel meg akarták
fogni. Ugyanakkor a neves amerikai magazin, a
Time szavazásán Assange utcahosszal vezet, így
valószínűleg ő lesz az Év Embere.

Ufók is vannak a Wikileaks-iratokban
A folyamatosan nyilvánosságra kerülő titkos
dokumentumokban ufókról is szó esik, mondta
Julian Assange egy interjúban. Azt azonban nem
árulta el, mi derülhet ki az amerikai diplomaták
üzeneteiből. Az ufós szövegeket később közlik.
Eddig is több ufóészlelésről derült ki, hogy nem
földönkívüli űrhajók, hanem az Egyesült Államok titkos repülőgépei voltak; lehet, hogy ezúttal is erről van szó.

Orbán Viktort fogadta a pápa

Leminősítették Magyarországot
Rossznak látják Magyarország helyzetét a külföldi kutatók, ezért kiadtak erről
egy közleményt. Ezt nevezik leminősítésnek: az elemzők leírják, hogy szerintük a magyar kormány nem bánik jól a pénzzel, és később még nagyobb baj
lehet. Ez sajnos azt jelenti, hogy Magyarország nehezebben jut pénzhez a világ
más országaitól vagy bankjaitól, mert azok nem biztosak benne, hogy vissza
tudjuk fizetni. A magyar kormány viszont úgy vélekedik, a külföldi elemzők
tévednek, és hamarosan módosítani fogják a rossz osztályzatot.

A katolikus egyházfőnél, XVI. Benedeknél járt
Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Orbánt a
helyettesén és a szóvivőjén kívül egész családja,
vagyis felesége és öt gyereke is elkísérte a Vatikánba, a katolikus egyház miniállamába.
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Újra lesz bolondokháza

Túl sok a biciklista Hollandiában

Három éve zárták be a legendás „sárga házat” a budapesti Lipótmezőn. Ez
a különleges kórház azokat kezelte, akiknek nem a testük, hanem az elméjük volt beteg, vagyis akiket köznyelven bolondoknak hívtak. Azóta kiderült,
hogy mégiscsak szükség volna egy ilyen intézményre, mert az ilyen betegek
ellátása a bezárás óta romlott. Ezért valószínűleg újra létrehoznak egy nagy,
elkülönített kórházat az elmebetegeknek, de valahol máshol.

Magyarországon még az a baj, hogy túl sokan autóznak és kevesen bicikliznek, de a kerékpározás
mintaországában, Hollandiában már a túl sok
bringa okoz gondokat. Már majdnem kétmillióan kerekeznek munkába vagy iskolába reggelenként, így a bicikliutakon dugók alakulnak
ki. Nálunk nemcsak az emberek lustasága miatt
kevesebb a biciklis, hanem azért is, mert sokkal
kevesebb biztonságos kerékpárút épült, az autók
közt tekerni viszont sokszor életveszélyes.

Megeszik a Titanicot a baktériumok
Új baktériumfajt fedeztek fel a Titanic
nevű óceánjáró roncsaiban. Az egysejtű lények a csaknem száz éve elsüllyedt
hajó anyagát bomlasztják, és valószínűleg minden más víz alatti vasszerkezetet megtámadhatnak. Ezért mostantól
ezekre a baktériumokra is oda kell figyelni az olajfúrótornyok és a víz alatti
A Titanic az óceán fenekén
vezetékek, csövek karbantartásakor.
A Titanic kora legnagyobb óceánjáró gőzhajója volt, építői elsüllyeszthetetlennek hitték. Legelső, Angliából Amerikába tartó útján jéghegynek ütközött,
majd elsüllyedt. Több mint ezerötszázan vesztek oda ebben a katasztrófában.

Csillaghullás lesz hétfő éjjel
A hétfőről keddre virradó éjjelen sok hullócsillagot láthat, aki ébren marad, és
az éjszakai égboltot figyeli. Ekkor ér ugyanis a Föld közelébe a Geminidák nevű
meteorraj derékhada. A hullócsillagok neve megtévesztő, hiszen semmi közük
a Naphoz hasonló igazi csillagokhoz. Ezek kisebb-nagyobb kődarabok, amelyek
a Föld légterébe érve felizzanak, és elégnek. Ebből származik a fényjelenség. A
babonás emberek még ma is úgy tartják, hogy a hullócsillagok teljesítik az emberek kívánságát, de ez badarság: az űrben repülő köveknek pont annyi hatásuk
van az emberek vágyaira, mint bármelyik kavicsnak.

Árvízvédelmi készültség országszerte
Több mint háromezer négyzetkilométer van víz
alatt Magyarországon. A belvíz elsősorban szántóföldeket borított el, de települések is veszélyben
vannak, ezért már előkészítették a védekezéshez
szükséges homokzsákokat és szivattyúkat. A folyók a hóolvadás miatt kezdtek áradni. Az igazi
nagy árvíz tavasszal várható.

Tartalékos katonákat toboroznak
Az új kormány a hadseregben is változásokat készít elő. Törvényt hoztak arról, hogy a hivatásos
katonák mellett legyenek tartalékosok is, akiket
csak akkor hívnak be, ha szükség van a munkájukra. Ezek egy része fegyveres szolgálatot is ellát,
másokra elsősorban akkor számítanak majd, ha
valamiért sok egészséges, erős ember segítsége
kell. Ilyen lehet például az árvíz elleni védekezés
vagy más katasztrófák.

Elbúcsúztak a MiG-29-es vadászgépek

Felrobbantották Lenin szobrát Oroszországban

A megrongált Lenin-szobor

Valaki egy házi készítésű bombát erősített egy
szentpétervári Lenin-szoborra hétfő éjjel, és
felrobbantotta. A szoborban súlyos kár esett,
de nem dőlt le. Tavaly már volt egy ilyen robbantás Szentpéterváron, egy másik szoborral.
Vlagyimir Iljics Lenin orosz politikus volt, ő
volt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom
vezetője, majd a forradalom győzelme után a
Szovjetunió első államfője. Alakja világszerte a
szocializmus jelképe. Magyarországon is sok Lenin-szobor állt régebben, de a szocializmus megszüntetésekor ezeket lebontották. A megmaradt
példányok a budapesti Szoborparkban láthatók.

December 7-én repültek utoljára a magyar MiG29-es vadászrepülők. Az orosz gyártmányú gépeket kivonják a hadrendből, feladataikat a svéd
Gripenek veszik át. A MiG-ek 1993-ban érkeztek, Oroszország ugyanis sok pénzzel tartozott
nekünk, de csak ezekkel tudott fizetni. Jó vadászrepülők voltak, de elöregedtek, és a fenntartásuk
nagyon sokba került.
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