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A kormány legalizálja a korrupciót

Várólistaneppereken ütött rajta a rendőrség

A jövőben nem kell vacakolni a közbeszerzési kiírásokkal, el-
tűnnek a nokiás dobozok, sőt offshore cégek alapításával sem 
kell vesződniük a választópolgárok bizalmából parlamentbe 
jutott képviselőknek. A benyújtott törvénymódosító indítvány 
bezár minden kiskaput, legalizálja az állami korrupció minden 
lehetséges formáját.

Miután az online pénztárgépek és az EKÁER bevezetésével 
visszaszorult az áfacsalás, sem a lakosság, sem a vállalatok nem 
tudnak többet lopni. Egyetlen feladat maradt: a politikai korrup-
ció ellehetetlenítése. Az új szabályozás szerint ha egy politikust 
lefizetnek, vagy pénzt akar ellopni az államtól, akkor csak ki kell 
nyitni a számlatömböt és az összeg elé az új TEÁOR számot 
kell feltüntetni. Az adóhivatal ellenőrizni fogja a korrupciós 

számlákat kiállító politikusokat, a többiek ellen pedig szigorú, 
mindenre kiterjedő vagyonosodási vizsgálat indul.

Az ellenzéki pártok nem értenek egyet a javaslattal. Legtöb-
ben attól tartanak, hogy elvenné a politikusi szakma egyetlen 
izgalmát, ha megszűnne a csúszópénz átvételekor jelentkező 
bizsergető érzés és csak egy számlát kell kitölteni a lopáshoz. 
A demokratikus ellenzék arra is felhívta a figyelmet, hogy ren-
geteg hazai kis- és közepes vállalkozás, továbbá tucatnyi családi 
cég és ügyvédi iroda mehet tönkre, amelyek arra szakosodtak, 
hogy adóparadicsomokba jegyezzenek be offshore cégeket.

A Kétfarkú Kutya Párt ebben a kérdésben is harmadik utas 
megoldást képvisel. Szerintük a korrupció demokratizálása 
a valódi megoldás. Ha mindenki egyenlő mértékben korrum-
pálható, senkit nem zavar majd a politikusok lefizethetősége. 
Mindehhez a korrupció minőségbiztosításának bevezetésére 
van szükség, hiszen ma hiába fizet le valakit az állampolgár, 
ha az nem teljesíti, amit ígért, sehova nem lehet fordulni 
a panasszal.

Álruhás rendőrök ütöttek rajta T.  Sándoron 
és M. Mihályon tegnap délután a  János- 
kórházban, amint épp októberi CT-vizsgá-
lati időpontokat próbáltak eladni. 
Az elkövetőket nem volt nehéz megtalálni, mert nyilvános 
fórumokon és a Vaterán is eladásra kínálták a vizsgálatok idő-
pontjait, amiket ők még 2007-ben foglaltak le maguknak.

A vizsgálat kiderítette, hogy a bűnözők már évek óta értéke-
sítenek időpontokat különböző magyar kórházakban mindenféle 
vizsgálatra és komolyabb orvosi beavatkozásra. Az elkövetők-
nél tartott házkutatás során több száz előjegyzést foglalt le 
a rendőrség.

Hosszú idő után egyébként ha lassan is, de rövidülni kezdtek 
a magyar kórházakban a várólisták. Belgyógyászati műtétekre 
már csak átlagosan 87 évet kell várniuk a betegeknek, és a szülé-

sek várakozási ideje is 14 év alá csökkent. Szakértők ugyanakkor 
figyelmeztettek, a túl rövid várólisták komoly anyagi megterhe-
lést jelenthetnek az országnak, várólisták nélkül pedig azonnal 
összeomlana a nyugdíjkassza. További nagy előnye a hosszú 
várólistáknak, hogy így szinte alig kell költeni gyermekgyógyá-
szatra, hiszen a betegek többsége felnő, mire igénybe tudná 
venni a szolgáltatást.

Érdekesség, hogy jövő évtől a versenyszférában is megjelen-
nek a várólistás vásárlási lehetőségek, első lépésként a fodrá-
szatoknál és a nemzeti dohányboltokban vezetik be kötelezően 
a minimum kéthetes várakozást.

Külön TEÁOR számot kap a politikai 
korrupció, így egyszerűbb lesz a számlák 
kiállítása lopás esetén.

T. Sándor és M. Mihály olyan októberi CT-vizsgálatokat árult jó pénzért, amiket ők még 2007 márciusában lefoglaltak maguknak

FRiSSíTéS: A lefoglalt előjegyzési időpontokat 
a rendőrségre szállító rendőrautó útközben el-
tűnt. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz.
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Emeletes Magyarország 
lehet a megoldás

A történészek, szociológusok és tájépítők által közösen kidol-
gozott javaslat egyelőre az egyetlen alternatíva, amely háborúk 
nélkül állítaná helyre hazánk eredeti méretét. Sőt, még némileg 
nőne is az ország területe. A tanulmány rámutat az eddigi re-
vizionista koncepciók alapvető hibájára, miszerint eddig mindig 
horizontális irányban képzelték el a terjeszkedést, a nyilvánvaló 
vertikális helyett. Az ötletet az emeletes házak koncepciója adta, 
ezek mintájára képzeli el a javaslat az emeletes Magyarországot.
A földszinten lenne a megmaradt területünk, efölött az első 
szinten Erdély, a másodikon a Felvidék és egy kevés Erdély, 

a harmadikon pedig a Szerbiához, Horvátországhoz és Auszt-
riához csatolt részek. A harmadikon marad még némi szabad 
terület, ha egyszer majd haza akarnánk hozni Londont vagy 
Etelközt. Vagy Trianont.

A láthatatlan oszlopok által tartott országsíkok nagyjából 5 
kilométerre lennének egymástól, így az emeletes Magyarország 
15 623 méteres tengerszint feletti magasságával a Föld leg-
magasabb országa lehetne. A szintek közt lépcső vezetne fel, 
mert a számtalan lift megépítése iszonyatosan megdrágítaná 
az építkezést. Egyetlen komolyabb probléma – leszámítva, hogy 
a második és a harmadik emeleten nincs oxigén –, hogy a leg-
több szintre természetesen nem süt be a nap, de a LED-techno-
lógiával vegyes rezsicsökkentés vagy az öngyilkosság megoldást 
kínálhat erre a problémára is.

Geokatonai szempontból is előnyös lehet a több emelet, 
hiszen – ismerve a román haderő gyengéit 15 kilométeren – 
a magasabb szintekről viszonylag könnyen lehet oldalirányba 
is terjeszkedni, ha majd egyszer megér egy misét.

A tervezett építmény egyébként még több emeletet is elbír, 
így igény szerint a későbbiekben bővíthető további szintekkel. 
Én stadionokat álmodnék a negyedikre, és egy mennyországot 
az ötödikre, meg a pincébe is jó lenne egy pokol, de egyelőre 
drukkoljunk, hogy ez a három emelet megvalósuljon, már ez is 
szép teljesítmény lenne egy ilyen kis országtól!

Egy háromemeletes Magyarország jelent-
hetné a végső megoldást a Trianon okozta 
problémákra – állítják kutatók. 

Emeletes házat először ii. Amenhotep fáraó 
építtetett az egyiptomi emeletes sírok min-
tájára. Az emeletes sírokhoz valószínűleg az 
emeletes barlangok adhatták az ötletet.

Az első fázisban mindenesetre ezt az üresen 
maradt részt felsóznák. A Felső Határsivárság-
nak nevezett területen a kereskedelmi tevé-
kenységet szigorúan korlátoznák, kezdetben 
sóra, később sóra és ördögszekérre.
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Magyarországon beszélnek a legjobban magyarul
Senkit ne tévesszen meg az a múlt hé-
ten megjelent felmérés, amely szerint 
mi, magyarok beszélünk a legkeveseb-
ben angolul. Vigyázni kell az ilyen ki-
mutatásokkal, mert ok nélkül okozhat 
szomorúságot az embereknek, és azt 
a látszatot keltheti, hogy a magyarok 
ennyire tanulatlanok.

Tény, angolul tényleg nem nagyon 
tudunk. De szégyenkezésre semmi 
okunk! Ha a megfelelő statisztikát 

nézzük, rögtön szembetűnik hazánk 
vitathatatlan kulturális fölénye. A né-
pességszámhoz viszonyítva továbbra 
is Magyarországon értenek a legtöb-
ben magyarul.

Magyarország 98 százalékos ered-
ményét meg sem közelítik az azt 
követő országok, Romániában leg-
feljebb 12 százalék, Szlovákiában 9 
százalék beszél magyarul. Az elmúlt 
években Anglia tudott kicsit erősíteni, 

itt jelenleg a népesség 3 százaléka 
tud magyarul.

A kormány már jelezte, hogy to-
vábbra is kész minden szükséges se-
gítséget megadni az elmaradottabb 
országoknak a magyar nyelvoktatás 
fellendítéséhez. A kormány eltökélt-
ségét mi sem mutatja jobban, mint 
hogy félmillió önkéntes közmagyar-
tanárt már ki is küldtünk az elmúlt 
években Nyugat-Európába.

Összesen hat helyen nyílik külföldi nemzeti dohánybolt. A vá-
rosok kijelölésénél a szakértők figyelembe vették, hogy mennyi 
magyar dolgozik az adott városban, illetve azt is, hogy mi volt 
ősi magyar törzsterület. És természetesen a határon túli magya-
rokra is gondoltak. Így esett a választás Londonra, New Yorkra, 
Sydneyre, Székelyudvarhelyre, egy Volga menti halászfalura és 
az ősi Ninive romjaira.

Azért is szerencsés, hogy Székelyudvarhelyen is nyílik majd 
egy bolt, mert mostantól azok a határon túli magyarok is, akik 

felvették a magyar állampolgárságot, csak ilyen helyeken vásá-
rolhatnak majd cigit. A székelyudvarhelyi boltnyitást egyértel-
műen az indokolja, hogy érthető módon a kormány nem vállalta 
fel így a választások előtt pár hónappal, hogy a szlovákiai vagy 
a vajdasági honfitársainknak sokat kelljen utazniuk.

A kormány szerint a külföldi nemzeti dohányboltokra min-
denképpen szükség van, annyira elmaradtak az adóbevételek 
a várttól. És a Horváth András is még sokba kerülhet.

Ugyanakkor ezzel is szeretnék jelezni, hogy törődnek a kül-
földön dolgozó magyarok egészségével. Másik fontos szempont 
gyermekeink védelme.

„Különösen fontos, hogy megnehezítsük a cigarettához ju-
tását azoknak, akik gyerekmunkásként kénytelenek külföldön 
dolgozni” – áll a minisztérium közleményében.

Viszont cáfolták, hogy azért nyílik ilyen feltűnően kevés 
külföldi dohánybolt, mert ott kevés barátjuk van.

A körültekintően elhelyezett dohányboltok szakértők szerint 
javíthatnak az ország demográfiai helyzetén is, hiszen akár 
tömegesen is hazaköltözésre késztethetik a kinn dolgozó ma-
gyarokat. Ezt persze leginkább az segítené, ha végre megvaló-
sulna a kormány régóta hangoztatott ígérete, hogy jelentősen 
csökkentik a külföldi béreket.Az egyik szerencsés Dnyesztropoljszk, ez a szeretre méltó ősi magyar 

halászfalu. Szombatonként Kárpátia is szokott lenni

Külföldi dohányboltok a nagyvilágban. Japánból és Afrikából sokat kell 
majd utazni

Külföldön is csak nemzeti dohányboltokban 
vásárolhatunk majd cigarettát
Szigorodik a szabályozás, februártól már 
nemcsak itthon, hanem külföldön is csak 
nemzeti dohányboltokban vásárolhatunk 
majd dohányárut, amiket stílusosan külföl-
di dohányboltoknak fognak nevezni. Vagy 
külföldi nemzeti dohányboltoknak.



központi újság / 5

Lovat hittek migránsnak Baranyában

nem csak az egészségügyben 
áttörés a homeopátia

Hatalmas riadalmat keltett a kis faluban, mikor elterjedt  
a hír: illegális bevándorlók özönlötték el a települést. A pol-
gármesteri hivatalba több száz telefonhívás és fax érkezett  
a délelőtt folyamán, a rémült lakosok a katonaság bevetését 
kérték. A telefonálók bevándorló hordákról, meg-
erőszakolt gyermekekről, előlük elvett munkáról 
beszéltek, és többen Soros Györgyöt is látták  
a faluban. Egyesek kénszagot véltek felfedez-
ni a levegőben, és állítólag valaki letaposta  
a kukoricát is.

A rendőrség, a katasztrófavédelem és a 
katonaság nagy erőkkel vonult a helyszínre, 
hogy megtalálják a migránsokat. Kimentek 
az SMS-ek is.

De már késő volt. Mire a katonaság 
megérkezett, hárman már öngyilkosok lettek 
a faluban.

A helyzet komolyságára való tekintettel a kora 
délutáni órákban megkezdték a lakosság szervezett ki-
telepítését. Délután 5-re sikerült is mindenkinek elhagynia a 

falut, amit vesztegzár alá vontak, önkéntesek pedig kerítést 
kezdtek építeni köré.

A magyar kormány megkezdte a tárgyalásokat az Egyesült 
Államokkal egy atombomba esetleges ledobásáról. A közös 

álláspont szerint, bár könnyen elképzelhető, hogy  
a bomba bevetése a III. világháború kitöréséhez 

vezetne, mégis érdemes megfontolni a lehetősé-
get. Oroszország Magyarországra irányította 
az atomtölteteit, Kína egyelőre nem reagált.

Estére azonban megnyugodtak a kedé-
lyek, miután a NASA műholdfelvételeinek 
segítségével kiderítették, akit illegális be-
vándorlónak hittek, az valójában csak egy 
ló volt, akinek a fejére hullott egy fekete 

textildarab egy ruhaszárító kötélről.
A lakosokat azonban már nem lehetett meg-

nyugtatni, egyértelművé vált, hogy életük ezen  
a helyen már soha többé nem térhet vissza a nor-

mális kerékvágásba, ezért nem akartak visszaköltözni há-
zaikba. Így őket ideiglenesen Ócsán helyezik el.

Kiadott közleményük szerint: „666 fős reprezentatív 
mintán újravizsgálva a kérdést, a vizsgálóbizottság végül 
arra jutott, hogy a homeopátia módszereit a tudományos 
módszertannal ötvözve, a »minél kevesebb bizonyíték, 
annál nagyobb igazság« elvét követve a homeopátia hasz-
nossága végérvényesen bebizonyosodott.”

Az eredményen felbátorodva számos szakterület új-
ragondolja az évezredek alatt eddig összegyűlt tudását. 
Az Oktatási Minisztérium közleménye sem késlekedett.

„Az óvodákban, iskolákban és egyetemeken ezentúl 
a korábbi, korszerűtlen, nem elég holisztikus hozzáállás 
helyett arra próbálunk törekedni, hogy minél kevesebb 
tudást adjunk át, olyan keveset, hogy vízben feloldva már 
senki ne emlékezzen egy rezgésre se. A forradalmian új 
gondolatmenetnek köszönhetően minél inkább hülyítjük 
a diákokat ezekben az intézményekben, ők annál oko-
sabbak lesznek.”

Gyökeres változás előtt áll az élelmiszeripar és a sport 
is: a jövőben minél kevesebbet eszik az ember, annál ke-
vésbé lesz éhes, és egy kimagasló sportteljesítményhez 
sem kell majd leizzadni.

Természetesen a termelési ágazatok is fellélegezhetnek, 
ezentúl minél kevesebbet termelnek majd, annál nagyobb 

lesz a bevételük, bár az átszervezés részletes kidolgozása 
még folyamatban van.

Magyarország régóta rendszeresen küld homeopátiás 
segélyszállítmányokat harmadik világbeli országoknak, 
de a világ nagy sivatagaiban élő szomjazó népek számára 
elérkezik végre az új magyar homeopátiás víz, melyet nem 
szennyez a valóság, pusztán rezgésekből áll, így nincsenek 
szállítási költségek, elég ímélben elküldeni.

Sajnos úgy tűnik, hogy akárcsak a humor, a homeopátia 
is nehezen töri át a kulturális határokat, a sivatagi népek 
egyelőre nem tűnnek elég felvilágosultnak ahhoz, hogy 
a homeopátiás víz eszmeiségével kellő hatékonysággal 
tudják oltani a szomjukat. De nem ők az egyetlen elége-
detlenkedők.

Az Anonim Alkoholisták is ellenállnak a változásnak, de 
ez érthető: amióta minél kevesebbet isznak, annál jobban 
berúgnak, tanácstalanok.

szerkesztőségünk a homeopátiás újságírás kidolgozásába 
kezdett, minél kevesebb betű, annál több cikk, illetve a kö-
vetkező lapszámban törekszünk minél kevesebb poénra, 
mikroszkóp alatt se lehessen kimutatni, homeopatikus 
humor: nevess te is velünk!

illegális bevándorlónak néztek egy lovat a Baranya megyei Kővágószőlősön.

Kötelező lesz a homeopátia. A Magyar Mudományos Akadémia revideálta  
a népszerű, ám gyakran kritizált gyógymódról korábban kialakult véleményét.
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Az életet keresték, de a halált találták meg az amerikaiak a Marson 

Megtalálták a halált a Marson

Az amerikai Rover hónapok óta járja a bolygó felszínét. Talaj-
mintákat vesz, elemzi a levegőt, képet rögzít, és természetesen 
ezeket elküldi a Földre. Eddig csupán értelmezhetetlen adat-
sorokat küldött (ezekre azért van szükség, hogy azt higgyük, 
a tudósok nagyon okosak), de most megjöttek a képek is, 
amelyek új lendületet adhatnak a földön kívüli élet kutatásának, 
ugyanis a fotókon szerepel a halál. Közzétettek egy közelebbi 
felvételt is. Ezen tisztán látszik, hogy a halál majdnem pon-
tosan úgy néz ki, amilyennek eddig is hittük, kissé görnyedt 
emberalak, kinek alapfelszereléséhez tartozik a fekete köpeny, 
kaszát hord magánál, és megy.

Viszont szerencsére csak 20 centis, úgyhogy különösebben 
nem kell félni tőle. A biztonság kedvéért azért megfigyelési 
célokra visszaszállítják a Földre. A tudósok szeretnék a halál 
viselkedését természetes életkörnyezetében is megvizsgálni, 
ezért a gyerekei közül majd néhányat visszatelepítenek a Mars-

ra. Jó lenne például megtudni, hogy mire használja a kaszáját 
a Marson.

Az idegen bolygón talált halál több kérdést vet fel, mint 
amennyit megválaszol. Továbbra sem tudjuk, hogy van-e élet 
a halál mellett a Marson, vagy esetleg volt, csak már kihalt 
a halál miatt. Van-e halál más bolygókon is? Kell-e a halálhoz 
élet vagy az élethez halál? Mi van, ha a Földről került a halál 
a Marsra? És egyáltalán, mi volt előbb, az élet vagy a halál? 
Hogyan zajlott a halál evolúciója? Mi a halál értelme? Megannyi 
kínzó kérdés.

A marsjáró tovább folytatja útját, és talán az élet nyo-
maira is rábukkan majd egyszer. Addig meg érjük be  
a halállal!

Lassan vonszolja magát a megfáradt halál a fagyott kősivatagban

Ő láthatott először földön kívüli halált

Tetszett 
a piros kör? Tőlünk 
megveheti! Van még 

egy csomó! Vegyen piros 
kört a Központi Újságtól 

karácsony utánra! 

HíVjon mosT! 
06-90-2346-

0000-45
122!



központi újság / 7

Hazugság volt 
az amerikai 
holdra szállás

Megdönthetetlennek tűnő bizonyítékokat talált a kínai hold-
járó arra, amit eddig is tudott mindenki, akinél van otthon 
YouTube: hamisak a felvételek, megrendezett volt az amerikai 
holdra szállás.

A kínai űrprogram ed-
digi legnagyobb sikere-
ként pár hónapja először 
landolt idegen égitesten 
az ázsiai ország űrhajója. 
Az űrhajóból leeresztett 
távvezérelt speciális Rover 
azóta járja a Holdat. Nagy-
jából 40 kilométer megté-
tele után különös épületre 
lettek figyelmesek a földi 
irányítóközpontból figyelő 
tudósok. Egy ember vagy 
holdi gnóm építette be-
tonépület terpeszkedett 
a Hold porában.

A betonépület belsejé-
ben egy 40 évvel ezelőt-
ti technikával felszerelt 
tévéstúdiót találtak, ahol 
egyéb egyértelmű jelek is 
utaltak arra, hogy az ame-
rikaiak itt forgathatták le 
a holdra szállást. Rengeteg 
kamera, lámpa, űrruha és 
holdas kép volt a helyiség-
ben. Az egyik szekrényben 
pedig ráleltek Richard Bur-
ns Hogyan hamisítsunk 
idegen égitestre érkezést 
vagy bármi mást című híres 
könyvére is.

Így utólag logikusnak tűnik, hogy az amerikai űrhajósok 
építettek egy szobát a fotózáshoz. Kinn a Hold felszínén elég 
rosszak a fényviszonyok fényképezéshez, ráadásul a béta-suga-
rak a fotók nagy részét eleve tönkreteszik, és a holdi gnómok 

is elég idegesítőek. Érde-
mesebb itt a szobában el-
készíteni a képet. Sokkal 
hihetőbb lesz így, hogy 
tényleg a Holdon jártunk. 
Valószínűleg az amerika-
iak is ezért tehettek így 
még régen. Szóval hát-
radőlhetünk, mindenkinek 
igaza volt!

A jó megvilágítást és 
a szép nyomtatott háttér-
képeket kihasználva a kí-
naiak is csináltak gyorsan 
egy holdra szállós képet 
magukról a hitetlenek és 
a történelem számára.

A történtek után a köz-
vélemény bizalma kis- 
sé megingott az űrku-
tatás eredményeiben. 
Egyre kevesebben hiszik 
el például már, hogy az 
a bizonyos brazil űrhajó 
valóban leszállt a Szatur-
nuszon, aminek az érke-
zéséről csak hangfelvételt 
mutattak be. Már lassan 
abban sem lehetünk biz-
tosak, hogy tényleg meg-
találták a halált a Marson 
az amerikaiak.

Ember vagy holdi gnóm által emelt építmény. Hold, George-kráter

Tévéstúdió a Holdon. Semmi esetre sem lehet a holdi 
gnómok munkája. Hold, George-kráter

Hihető fénykép a kínai Rover holdra szállásáról. Hold, George-kráter

Bizonyítékot találtak a Holdon a kínaiak:  
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A legtöbb plázában a nap nagy részében 22 fok felett 
marad a hőmérséklet, kisebb lehűlésre csak zárás után 
kell számítani. A déli óráktól a Mammut 1. és a Mam-
mut 2. enyhén párásodni kezdhet. A Sopron Plázából 
jelezték olvasóink, hogy két meghibásodott ventilátor 
miatt enyhe hűvös szél fúj az első emeleten.

Stílus: Lapzártánk után érkezett: 

Házi őrizetben

nagyvárosi időjárás

A Lakáskultúra magazin e heti számában Jack Stewart világhírű 
háziőrizet-fotós Magyarországon készült képeiből válogattunk.

Úgy tartják, a lakás a lélek tükre. Különösen igaz ez, amikor 
házi őrizetben vagyunk. A folyamatos otthonlét átalakítja 
viszonyunkat otthonunkhoz. Ilyenkor szinte eggyé olvad lakás 
és ember, a határok elmosódnak, nem tudni már, hogy hol ér 
véget az egyik, és hol kezdődik a másik.

P. Mátyás makói vállalkozó. Olajszőkítés vádjával folyik ellene eljárás 
1841 óta. Érdemes megfigyelni, hogy az asztalon levő művirág milyen 
szépen ellenpontozza a mellette lévő szobrocska durva naivitását

L. Tímea jelenleg épp arra vár, hogy elkezdődjön a  tárgyalása, a  vád 
biztosítási csalás. Nagyon szép, stílusos lakás!

S.Gábor a budapesti székhelyű Amerikai Nukleáris Beruházási Bank el-
nöke, fogva tartásának oka titkos. A  nappaliban kellemes összhatású 
aranyozott bútorok fogadják a vendégeket. A többi szobába sajnos nem 
engedett be bennünket

Donald trump 
hadat üzent Kínának

A helyzet egyre feszültebb, miután Kína a sok áldozatot kö-
vetelő tavalyi észak-amerikai szélviharokért felelős rovarokat 
sem adta ki.

A konfliktus hátterében új tudományos eredmények állnak. 
A káoszelmélet ugyanis nagyon sokat fejlődött az elmúlt évek-
ben, és már annyira pontos, hogy egyértelműen meg lehet 
határozni, melyik katasztrófáért pontosan melyik állatka felelős.

A számítások szerint például a kanadai cunamit okozó föld-
rengésért egy holland kutya, a tavalyi hatalmas brazil erdőtü-
zekért két új-zélandi hangya a felelős, a vörösiszap-katasztró-
fa gyökerei pedig Peruig vezetnek. Fény derült arra is, hogy  
a II. világháború miatt tört ki az első.

Szintén nemzetközi bonyodalomhoz vezethet, hogy Texas 
azt is szeretné, hogy az Irma nevű lányokat adja ki neki Belgium.

Donald Trump hadüzenetet twittelt 
Kínának, mert a kommunista ország nem 
hajlandó kiadni az Egyesült Államoknak 
az irma hurrikánt okozó, nemzetközi ter-
rorizmussal gyanúsított pillangót.

Sikerült beazonosítani a vétkes lepkét


