Több száz madarat fotózott a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának
munkatársa Tiszafüreden, de Debrecenben is rendszeresen összeverődik a
főleg sirályokból és varjakból álló madársereg.
„A gólyák mellett még több száz sirály és
vetési varjú is itt próbálja a napi táplálékszükségletét kielégíteni a hulladékban található
fogyasztásra alkalmas maradékokkal” – írták
a nemzeti park közösségi oldalán.
Borza Sándor fotói számos hozzászólóban
kérdéseket vetett fel, mit lehetne tenni azért,
hogy ne az emberek által termelt hulladékból
próbálják a madarak beszerezni a napi betevőt. A jelenséggel kapcsolatban megkerestük
a Nemzeti Parkot kérdéseinkkel.
Válaszuk szerint az eset nem egyedi jelenség, azt több országban is kutatják. A gólyák szeméttelepen történő megjelenését
nem a természetben előforduló táplálék hi
ánya okozza, hanem a sikeres, gyors táplálékszerzés ígérete. A madarak „guberálásának”
oka lényegében az emberek folyamatos pazarlása. „Több tonnányi ételmaradékot do-

bunk ki nap mint nap a háztartásokból, amely
a madarak számára még megfelelő táplálékbázist nyújt” – írta válaszlevelében a HNPI.
Az ételmaradékok fogyasztása önmagában
nem okoz problémát a madarak számára,
mivel a miénknél erősebb az immunrendszerük. A HNPI szerint baj akkor történik, ha
emészthetetlen tárgyakat is lenyelnek, amelyek megakadnak és összegyűlnek az emésztőrendszerükben, ezzel akár elpusztítva az
egyedeket.
A természetvédelem nem tud tenni a jelenség ellen, végső soron a madarakon múlik,
hogy milyen táplálékszerzési stratégiát választanak. Ám, ha a nagyobb hatásfokú lenne
a társadalom élelmiszer-felhasználása, azaz;
kevesebb étel kerülne a kukába, a madarak
hiába keresgélnének a szemét között.
Forrás: debreciner.hu
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Minden körzetben
közös ellenzéki jelölt
lesz 2022-ben
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A hat legnagyobb ellenzéki párt megállapodott arról, hogy a 2022-es országgyűlési választáson minden körzetben egyetlen jelöltet állítanak a
fideszessel szemben. Ha az ellenzék nyer az időközin, matematikai értelemben oda lenne a Fidesz parlamenti kétharmada.
A DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd elnökei megállapodtak arról, hogy 2022-ben minden
egyéni választókerületben közös jelöltet
indítanak a fideszessel szemben. Ha a
közös jelöltről nem tudnak tárgyaláson
dönteni, előválasztást tartanak. Ígéretük
szerint közös programot is kidolgoznak,
ami alapján kormányoznak, ha győznek.
Eldőlt az is, hogy az október 11-ei borsodi időközi országgyűlési választáson a
jobbikos Bíró László lesz az ellenzék közös jelöltje.
Závecz Tibor közvélemény-kutató
szerint a 106 egyéni körzetre vonatkozó
megállapodás szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy az ellenzék megszerezze a mandátumok többségét, a
jelöltek kiválasztásának módja legalább
ennyire fontos. Ebben nem kell egysé-

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Olyan sok ételmaradékot dobunk
a kukába, hogy gólyák százai
lakmároznak belőle a szeméttelepen

gesnek lenni: ahol ellenzéki jelölt győzött 2018-ban, ott elég lehet egy közvélemény-kutatás arról, hogy az emberek
mennyire elégedettek a teljesítményével, ahol nagyon szétaprózódott a választókerület, könnyebb tárgyaláson dönteni.
Ahol viszont technikailag megvalósítható, ott előválasztást kell tartani, hiszen
Závecz szerint annak van felhajtóereje,
aktivizálja a választókat, a jelöltről ráadá1

előnye, hogy nem érné az a vád az ellenzéket, hogy „sötét, füstös szobák mélyén
állapodnak meg egymással”, a lemaradóknak pedig nehéz lesz a döntés ellen
ágálniuk vagy megsértődniük.
A lista kérdése is legalább ennyire
fontos. A Závecz Research egy hónappal
ezelőtti kutatása szerint az ellenzéki szavazók 87 százaléka támogatta a közös jelöltet, 83 százalék a közös listát is. Mindössze 5 százalék akart több listát.

Nagyon rosszak a gazdasági adatok
Az előző negyedévhez képest a magyar gazdaság 14,5 százalékos zuhanása egész Európában a harmadik leggyengébb teljesítmény. Szlovákiában
csak 8,3 százalékos, Csehországban 8,4, Lengyelországban 8,9, de még
Romániában is csak 12,2 százalékos volt a csökkenés.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Forrás: www.hvg.hu

Ha nem tetszik az úgynevezett
nemzeti konzultáció
Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselők (egykor az LMP társelnökei) arra
kérik az embereket, ha értelmetlennek és feleslegesnek tartják az álkonzultációt, akkor
küldjék el nekik a kitöltetlen íveket.
A kérdőíveket a Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány (TITA) 1401
Budapest, Pf. 152. címére várják.

Minden várakozást alulmúlt a magyar
gazdaság teljesítménye a második negyedévben.
Hasonló mértékű csökkenésre egészen 1996-ig visszamenőleg egyszer sem

A magyar dolgozók felének nincs
két hónapra elég tartaléka
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Forrás:www.24.hu

amelyet eltartanak, akkor a megkérdezettek
mindössze felének van annyi megtakarítása,
amennyivel legalább két hónapot át lehet
vészelni.
A leghosszabb időre, hét és fél hónapra
elegendő tartaléka azoknak van, akiknek a
családi jövedelme több mint négyszázezer
forint.
Mindezek tudatában felértékelődik a külső segítség igénybevételének lehetősége.

Forrás: www.mfor.hu www.hirklikk.hu

Két héttel a tanévkezdés előtt több
mint 1100 pedagógust keresnek
az iskolák országszerte

A válság előtt is dolgozók mintegy harmadát érinti a járványhoz kapcsolódó jövedelemcsökkenés, emellett minden tizedik megkérdezettnek megszűnt a munkaviszonya, 8 százalékuk pedig részmunkaidőbe került.
A BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. és a Medián közös elemzéséből kiderült az is, hogy a
megkérdezettek 11 százaléka jelezte: bár őt
magát személyesen nem érintették a leépítések, de voltak munkatársai, akiket igen, és
emiatt rá többletfeladatok hárultak.
A felmérés alapján azok, akik most munkanélküliek lettek, átlagosan három hónapra elegendő tartalékkal rendelkeznek,
ugyanakkor ha az egész családot is nézik,

volt példa, még a 2008-as válság idején
is ennek töredéke volt a zuhanás mértéke. Ez alulmúlja az elemzői várakozásokat
is és a kormányzat előzetes számait is.
Ebben a hónapban még egy, közel
sem kívánatos rekordot is felállított a magyar gazdaság: a KSH által 3,8 százalékra mért inflációt. Az unió átlagában csak
egyszázalékos drágulás mutatkozott az
első félévben (a hazai áremelkedés kevesebb, mint egyharmada).
A magas infláció különösen a nyugdíjasokat érinti kedvezőtlenül, hiszen az
általuk elsősorban vásárolt termékek,
például az élelmiszerek esetében még
ennél is jóval jelentősebb a drágulás.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ennél is jóval több
pedagógus hiányzik a rendszerből, mert
sokakat megbízási szerződéssel foglalkoztatnak.
A másik nagy pedagógus-szakszervezet szerint sok helyen eleve helyettesítésekkel készülnek az igazgatók.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
minderre úgy reagált: ilyenkor nyáron
váltanak álláshelyet a pedagógusok,
természetes fluktuáció zajlik az intézményekben. Hozzátették: nem vezetnek
nyilvántartást arról, hogy az állami, egyházi és magánintézmények hány állást
hirdetnek meg.
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Forrás: www.hvg.hu

sul elmondható, hogy „valamit már megnyert”. Úgy látja, a budapesti sikerben is
nagy ereje volt ennek. Karácsony Gergely
főpolgármesterré választásában nagyon
jelentős tényező volt, hogy egy előválasztáson már sikert ért el.
Závecz szerint politikailag hasznos
lehet az ellenzéknek, ha a miniszterelnök-jelöltet is így választják ki, de csak
akkor, ha az országos előválasztáson
mindenki részt tud venni, aki akar, illetve „az ügy iránt elkötelezett”. A módszer

