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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Megújuló energiaforrásnak nevezzük az 
energiahordozók azon csoportját, ame-
lyek képesek megújulni, azaz nem fogy-
nak el. Ráadásul nagy részük nem szeny-
nyezi a környezetet, nem bocsát ki káros 
anyagot. Problémás a fatüzelés, amely 
megújulónak számít, hiszen pótolható, 
mégis súlyosan szennyezi a környezetet, 
ha elégetik. Az uránnal működő atomerő-

műveket nem sorolják a megújuló ener-
giát felhasználó erőművek közé.

Nem megújuló energiaforrások a kő-
szén, kőolaj, földgáz, propán-bután gáz, 
illetve az urán. Ezek az energiahordozók 
korlátozottan találhatók meg a Föld fel-
színén vagy az alatt, kitermelésük egyre 
költségesebbé, felhasználásuk egyre 
környezetszennyezőbbé válik. Az égésük 

Miért nem kell a tiszta 
és olcsó energia?

A megújuló energiahordozók felhasználása egész Európában nő. Ma-
gyarországon nem. Ezen a területen is utolsó előttiek vagyunk az Unió 
összes országa között, megelőz minket minden szomszédunk. Nekünk 
nem kell a tisztább és olcsóbb energia?

Kórtermek kifestése a legfontosabb? 

Összesen 140 milliárd forintból újulnak 
meg a kórházi kórtermek és várótermek, 
amelyeket a következő időszakban ki-
festenek, de ez nem zárja ki új eszközök 
vásárlását – jelentette be Gulyás Gergely 
miniszterelnökséget vezető miniszter. 

Központi beszerzés viszont nem lesz, 
az állami és önkormányzati intézmények-
nek ezt egyesével kell megszervezniük.

A kórházak adóssága 2019 novem-
berében elérte a 70 milliárdot, ami nem 
ritka, minden évben több tíz milliárdot 
halmoznak fel. A „kifestési” összeggel vi-
szont két évre rendet lehetne tenni a kór-
házakban. A két összeg annyiban függet-
len egymástól, hogy a 140 milliárd forint 
elköltése nem zárja ki a kormány kórhá-
zaknak nyújtott további segítségét.

A gyógyszerészek tájékoztatása szerint orszá-
gos hiány lépett fel orvosi maszkból a koro-
navírustól való félelem miatt, és rendelni sem 
tudnak belőle, mert már a nagykereskedések 
polcai is üresek.

A maszkhiány világszerte probléma, ezért a 
magyar a patikusok szerint egy hónapon belül 
szinte biztosan nem kerül vissza a polcokra ter-

mék. Több gyógyszertárban is azt javasolták az 
érdeklődőnek: kössön sálat az arca elé, vagy 
vegyen másfajta – egész napos hordásra nem 
nagyon alkalmas – munkavédelmi maszkot a 
barkácsáruházakban.

A maszk egyébként önmagában nem előzi 
meg hatékonyan a fertőzést (a sima influenzánál 
sem), a leghatékonyabb praktika a gyakori meleg 
vizes, szappanos kézmosás.

Már Magyarországon is hiánycikk az orvosi maszk

Megújuló energiaforrásokból előállított energia aránya 
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Orbán Viktor néhány hete jelentette be, hogy a kormány addig nem ad 
a kórházaknak fejlesztési pénzt, amíg nem újulnak meg a kórtermek és 
várótermek. Ez látszatintézkedésnek tűnik, hiszen a kórházak gyakorlati-
lag csődben vannak, és nyilván sok helyütt jobban kellene másra a pénz, 
mint falfestésre.
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során felszabaduló szén-dioxid kibocsá-
tása miatt jelentősen megváltoztatják 
a Föld légkörének az összetételét, ami 
nagy valószínűséggel hozzájárul a klíma-
változáshoz. Az atomerőművek elhasz-
nált fűtőelemei olyan radioaktív anyagok, 
amelyek az élőlények egészségére ve-
szélyesek, és amelyek biztonságos tá-
rolása költséges, és sok emberöltőn át 
fennmaradó kockázatot okoz.

Az Európai Unió statisztikai hivatala a 
megújuló energiaforrások felhasználásá-
nak arányát vizsgálta 2018-ban. A kutatás 
szerint a 28 tagállamból 21-ben emelke-
dett a megújuló források aránya a 2017-
es adatokhoz képest. Az EU-átlag 2018-
ban 18 százalék volt, a kitűzött uniós cél 
a megújulók 20 százalékos használata 
2020-ra. Ezen a listán Magyarország a 20. 
helyen áll. De még így is mindössze 1 szá-
zalékponttal maradtunk le a 2020-as, 13 
százalékos vállalásunktól.

Szomorú viszont, hogy Magyarorszá-

gon a megújulók részesedése nem 2018-
ban, hanem 2015-ben volt a legnagyobb, 
tehát azóta csökken a részarányuk. 2016-
ban 14,3, 2017-ben 13,5, 2018-ban pedig 
már csak 12,5 százalék volt. 

Ennél is rosszabb a helyzet, ha azt 
nézték, hogy a villamos energia előál-
lításában milyen arányt képviselnek a 
megújuló energiaforrások. Ebben a rang-
sorban már utolsó előttiek vagyunk Euró-
pában.

Tovább rontja a képet, hogy nálunk 
a megújuló energiaforrások között 93 
százalékos részesedéssel a biomassza 
dominál. Ez azt jelenti, hogy Magyaror-
szágon nem a nap- vagy a szélenergia 
számít meghatározó megújulónak, ha-
nem az energiafűtől az erdészeti hulla-
dékon (például a brikettált forgácson) át 
a közerdőkből kivágott szociális tűzifáig 
terjedő fűtőanyagok. Ezek viszont rend-
kívüli mértékben rontják a levegő minő-
ségét. 

Egyetlen forint megtakarítást sem tünte-
tett fel Orbán Viktor legfrissebb, a 2019-
es vagyoni helyzetét tükröző vagyon-
bevallásában. Mindez meglepő, hiszen 
a kormányfő eddig, ha szerényen is, de 
mindig gyarapodott valamennyivel.

Eközben a miniszterelnök feleségével 
közös hitele tovább csökkent, tavalyra 
csupán 3,5 millió forinttal tartoztak, 2020 
januárjára ez pedig már csak 2 millió 199 
ezer forintra csökkent.

Továbbra is résztulajdonosa egy XII. 
kerületi ingatlannak, tulajdonosa a fel-
csúti házának, és mára már csak Róza és 

Flóra nevű gyermekei élnek vele és fele-
ségével közös háztartásban.

Forrás: www.index.hu

Orbán az átlag magyarnál is 
szegényebb

Még 2018-ban büszkén jelentette be a Magyar Nemzeti Bank, hogy átla-
gosan minden magyar embernek 4 millió 200 ezer forint megtakarítása 
van. Most, 2020 elején a magyar miniszterelnök azt közölte, hogy neki 
egyetlen forint megtakarítása sincsen.

Ennyivel élnénk tovább, 
ha kevesebb por lenne a 
levegőben, de a Minisz-
terelnökség erre vonatko-
zó programja elakadt. 

A szálló por évente 
12 ezer magyar haláláért 
felelős, az EU-ban a har-
madik legszennyezettebb 
levegőt szívjuk. A por-
szemcsék felületére mérgező anya-
gok, baktériumok és vírusok tapad-
nak, amelyek elérik a tüdőt, bejutnak 
a vérbe, és lerakódnak a szövetekben. 
Ez gyulladást okoz, amely allergiához, 

daganatos betegséghez 
vezethet.

Öt minisztérium közö-
sen dolgozta ki a tervet, 
amely harcot indított vol-
na a szmog ellen, de a 
programból végül kihúz-
ták az eredménnyel ke-
csegtető vállalások nagy 
részét. A terv célja volt, 

hogy támogassák a fűtés korszerűsí-
tését, a szén- és fafűtést visszaszo-
rítsák, helyette a gázfűtés és a távhő 
részesüljön előnyben, mert kevésbé 
szennyezők.

A szennyezett levegő öt hónapot vesz el az életünkből

Forrás: www.444.hu

Az Európai Parlament működése hasonlít a 
magyar parlamentére. Ott is frakciók van-
nak, és a legerősebbek adják az Unió kor-
mányát. Most a legnagyobb pártcsalád az 
Európai Néppárt, nekik van a legnagyobb 
szavuk abban, hogy mi történjen Európá-
ban, milyen jogszabályokat hozzanak, me-
lyik ország járjon jól. Vagyis amelyik párt-
nak szava van ebben a pártcsoportban, az 

előnyöket harcolhat ki a saját országának. 
Még tavaly, hosszú viták után felfüggesz-
tették a Fidesz tagságát e pártcsaládon 
belül, mert mindenki elégedetlen volt a 
magyarországi demokrácia helyzetével.  
Idén év elején úgy találták, hogy a helyzet 
semmit nem javul hazánkban, így a felfüg-
gesztés marad. Ami természetesen egyál-
talán nem jó Magyarországnak. 

Nem kell a Fidesz a Néppártnak

Továbbra is marad a Fidesz felfüggesztése az Európai Néppártban. Ugyanis az 
a három politikus, akiket megbíztak a magyar demokrácia helyzetének vizs-
gálatával, olyan jelentést tett le, ami szerint hazánkban nem javult a helyzet.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava
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