
Derékig ér a víz a Velencei-tóban, pedig 
a normális vízszintje 160 centiméter körül 
van, vagyis jó félméternyi hiányzik belő-
le. A hatalmas nyári hőség csak tovább 
rontotta a helyzetet, pusztulnak a halak, 

és nő az iszapos terület. A Ve-
lencei-tó megmentése, azaz 
tartós feltöltése vízzel, 40 mil-
liárd forintba kerülne. Hiába az 
országos felháborodás, a ve-
lencei-tavi strandok nyár köze-
pi bezárása, vendégek híján a 
helyi turizmus haldoklása, erre 
még sincs pénz. Miért is? Itt a 
kormányzati válasz: A kormány 
jelenleg nem tudja támogatni 
a Velencei-tó vizének pótlását 
– jelentette ki Tessely Zoltán, a 
Velencei-tó fejlesztéséért fele-
lős kormánybiztos a napokban 
a Fehérvár TV-nek. 

Pedig mindenki hitt a Velencei-tó 
megmentésében, amelyről úgy gondol-
ták, hogy nem lehet pártpolitikai kérdés. 
A víz pótlására  készült egy előterjesz-
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A kormány nem ad pénzt 
a Velencei-tó megmentésére 

Drámaian pusztul a Velencei-tó, amely az elmúlt két évben elveszítette a vi-
zének a 44 százalékát. Félő, hogy szúnyogoktól hemzsegő mocsár lesz be-
lőle, ha nem teszünk valamit. Miközben Semjén Zsolt hobbijára, a vadászati 
világkiállításra jutott (eddig) 70 milliárd forint is, a tó megmentéséért sokall 
a kormány 40 milliárdot.  
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Míg a veszélyeztetett 80 év feletti kor-
csoportban Ausztriában például már 99,2 
százalék az oltottság, addig ez Magyaror-
szágon csak 74,1 százalék. Az 50–60 év kö-
zöttiek esetében is az uniós átlag alatt tel-
jesítünk: hazánkban ez a korcsoport 69,7 
százalékosan van beoltva, míg ugyanez az 

arány például Dániában már 93 százalék. 
Szakértők eredetileg legalább 70 százalé-
kos átoltottsághoz kötötték a nyájimmu-
nitást, de friss amerikai kutatások a delta 
variáns miatt már 85-90 százalékos arányt 
is szükségesnek tartanak. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Az idősek oltásában is elmaradtunk 
Európa többi országától

Hónapokon át csak dicsekedtünk az oltási eredményeinkkel, de mára 
egész Európa elhúzott mellettünk. Gyenge átoltottsággal várjuk az eset-
leges őszi újabb hullámot. 
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A 14 ezres minta azt az eredményt hoz-
ta, hogy a Sinopharmmal oltott 60 év 
felettiek 26 százalékánál nem mutatha-
tó ki elegendő mennyiségű antitest. Az 
eredményekből jól látszik, hogy minél 
idősebb valaki, annál nagyobb esélye 

van arra, hogy a szervezete nem ter-
melt elég antitestet, így nem védett. Az 
AstraZenecával, Modernával és Pfizerrel 
oltottak esetében ez az arány mindösz-
sze egy százalék körüli.  

Forrás: www.444.hu

A kínaival oltott 60 év felettiek 
negyede védtelen 

Lezárult a Fővárosi Önkormányzat által szervezett antitestmérés, ami ön-
ként jelentkező, 60 év feletti budapestieknél vizsgálta, termelt-e az oltás 
elegendő koronavírus elleni antitestet a szervezetükben. 
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tés a kormánynak, amelynek elfogadása 
után megindulhatott volna a tó feltöltése. 
Ez sem lett volna egyszerű és gyors meg-
oldás, de legalább el kellene kezdeni. 

Biztató volt, hogy a gazdaság újrain-
dításáért felelős operatív törzs is támo-
gatta a javaslatot, Szijjártó Péter külügyi 
és külgazdasági miniszter a kormány elé 
terjesztette, viszont az a válasz érkezett, 
hogy „a szükséges pénzeszköz olyan 
nagy mértékű, hogy az ország jelenlegi 
helyzetében a kormány ezt nem szándé-
kozik biztosítani”. Az indoklás az volt, hogy 
fontosabb a gazdaság újraindítása, pedig 
ennek része a térségi gazdaság és a tu-
rizmus is. 

Az is kérdés, hogy miközben javában 
zajlik egy 14 milliárdos pályázat a Velen-
cei-tó partfal-rekonstrukciójára, miért 
nem gondolták végig azt, hogy inkább a 
jelenlegi legfontosabb problémára kelle-
ne inkább választ adni.

A tó környékén már jó ideje szinte min-
dent betonoznak és körbekerítenek, alig 
akad már természetes part, pedig köztu-
dott, hogy ez veszélyezteti a tó élővilágá 
és egyáltalán az életben maradását.

Néhány napja tiltakozó civilek cso-
portja palackokból öntötte a vizet a Ve-
lencei-tóba, hogy felhívják a figyelmet a 
vízpótlás halaszthatatlanságára. 

Forrás: www.24.hu 

A norvégok egyszerűen csak ahhoz 
ragaszkodtak, hogy a kormánytól 
füg getlen szervezet ossza el a civi-
leknek járó alig ötszázaléknyi részt, 4 
milliárdot. A többivel azt csinálhattak 
volna, amit akarnak. Orbán mégsem 
tudta elviselni, hogy az ő akarata nél-
kül jusson bárki is pénzhez Magyar-
országon, inkább veszni hagyott 77 
milliárdot.

Történik mindez akkor, amikor a 
Velencei-tó megmentésével kapcso-
latban a kormány azt állítja, hogy erre 
a célra nincsen 40 milliárd forintja.

Forrás: www.hvg.hu

Végleg elbuktunk 77 milliárd 
forintnyi támogatást

Csak azért, hogy a magyar civil szervezetek ne kapjanak ebből a hatalmas 
összegből 4 milliárd forintot, Orbán Viktor inkább lemondott az egész tá-
mogatásról. A norvég kormány megunva a huzavonát, befejezettnek nyil-
vánította a tárgyalásokat.

Minden korábbinál több, átlagosan csak-
nem napi 5 esetben engedélyeztek idén 
nyár közepéig nemzetbiztonsági célú 
titkos információgyűjtést az Igazságügyi 
Minisztériumban.

Tavaly 1285 információgyűjtést enge-
délyeztek az egész évben, de ezt a szá-
mot az idei tempóval már október 4-én 
elérik. Az év végére pedig összejöhet 
akár az 1700 jóváhagyó aláírás is.

Napi átlagban öt embert 
hallgat le a kormány

Idén július 19-ig 928 „nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtést” 
hagyott jóvá az igazságügyi miniszter, majdnem annyit, mint 2015-ben 
egész évben.

Augusztus 30-ig szünetel az Uzsoki Kór-
ház sürgősségi osztálya. Dr. Tóth Ferenc 
orvosigazgató ezt azzal indokolta, hogy 
az egészségügyi jogállásról szóló törvény 
bevezetése után a „sürgősségi betegel-
látó osztályunkon a vállalkozó orvosok 
felmondásával jelentős orvoshiány ala-
kult ki”. A lépés a traumatológiai ügyele-

tet nem érinti. A súlyos betegeket három 
másik intézmény, a Honvédkórház, a Pest 
Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa) és 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőin-
tézet között osztják szét. 

Nem ez az első ilyen eset, nyár elején 
hét traumatológus mondott fel egyszerre 
egy zalaegerszegi kórházban. 

Forrás: www.444.hu

Orvoshiány miatt leállt a sürgősségi 
ellátás az Uzsoki Kórházban
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Ötvenezer is lehet a beiskolázás költsége

Egy friss felmérése szerint mélyen a 
zsebébe kell nyúlniuk a magyar szü-
lőknek tanévkezdés előtt, ugyanis 
egy általános iskolás korú gyermek 
teljes beiskolázása akár 50 ezer forint 
is lehet, ha a tanfelszerelések mellé 
új iskolatáska is kell. 

Alapvető tanszerekre a megkérdezett 
1257 szülő egyharmada 10-15 ezer fo-

rintot, egynegyede 15-20 ezer forintot, 
egyhatoda pedig 20 ezer forintnál is 
többet költ egy gyermek tanévkez-
désekor. A felmérés szerint a szülők 
97 százaléka a hagyományos oktatást 
részesíti előnyben az online tanítással 
szemben, ugyanis az utóbbi miatt több 
feladat hárult a rájuk, de a technikai 
problémák és ingerszegény környezet 
is a negatívumok közé tartozik.
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