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LEÁLLÍTJÁK PAKS2 ÉPÍTÉSÉT

VISSZAKAPJÁK A GYALOGOSOK  
A BUDAPESTI DUNA-PARTOT

A NAPENERGIA LESZ AZ ÚJ PRIORITÁS

AZ AUTÓFORGALMAT ALAGUTAKBA TERELIK

TÖBB KILOMÉTERES SOROK TORLÓDTAK FEL
HEGYESHALOMNÁL

ORBÁN: GYERMEKEINK JÖVŐJE MINDENNÉL FONTOSABB

FELOSZLIK AZ MSZP

NYILVÁNOSSÁGRA HOZZÁK 
AZ ÜGYNÖKAKTÁKAT

HÁGA: TÖRÖKORSZÁGNAK 
JÓVÁTÉTELT KELL FIZETNIE  
A 150 ÉVES URALOM MIATT

MÁR AZ IDÉN MILLIÁRDOKKAL 
NÖVELI A KORMÁNY  
AZ OKTATÁS TÁMOGATÁSÁT

GÖRÖG ADÓSSÁG MENEKÜLTÜGY NYITVA TARTÁS
Ismeretlen személyek ha-
talmas összeget utaltak a 
görög állam bankszámlá-
jára. Görögország hosszú 
évek után végre kikerül-
het az adósságcsapdából. 
Új népjóléti intézkedése-
ket is bejelentettek.

A horvát határnál felállí-
tott ideiglenes menekült-
táborban töltötte család-
jával az éjszakát Orbán 
Viktor, Magyarország mi-
niszterelnöke. A minisz-
terelnököt elkísérték lá-
nyai, Flóra, Sára és Róza is.

„Nem most éri meg, hanem majd később – reagált a sortűzként érkező kérdésekre 
Kovács Zoltán kormányszóvivő. Három évig csak napelemgyártáshoz termel majd 
energiát a paksi atomerőmű, ezt követően pedig az egész erőművet egy hatalmas 
napelemmé alakítjuk.”

A kormány hallgat az em-
berek panaszára, és úgy 
döntött, hogy újra kinyi-
hatnak a kiskereskedelmi 
egységek október 1-től – 
nyilatkozta Varga Mihály 
nemzetgazdasági minisz-
ter. 

Az 1-3. osztályos általános – alapít-
ványiak is – iskolai tanulók százezre-
inek vesz billentyűzettel összeköthető 
tabletet a Kormány, és ezzel párhu-
zamosan bevezetik a programozási 
alapismereteket a tantárgyak közé, 
valamint továbbképzési lehetőséget 
biztosítanak a tanároknak, tanítóknak 

- jelentette be Czunyiné Bertalan Ju-
dit köznevelésért felelős államtitkár.  
Az oktatási programot az a 10 milliárd 
forint teszi lehetővé, amelyet legújabb 
döntésével a kormány elvont a stadi-
onépítésből, vagyis az arra irányzott 
társaságiadó-bevételeket az oktatásba 
irányítja a Kormány.

Véget ért egy korszak. Elérkezett az, 
amire régóta számítani lehetett: az 
MSZP bedobta a törülközőt és hama-
rosan megszűnik a párt, régebben a 
Párt. Tegnap egyszerre jelentették be a 
hírt Facebook-oldalaikon a megszűnt 
politikai formáció eddigi elnökségé-
nek tagjai.  Az MSZP-nek nem volt 

könnyű az elmúlt időszak és a leg-
utóbbi mérések szerint nemcsak nép-
szerűsége, de ismertsége is minimális-
ra csökkent. A párt legutóbbi „MSZP. 
Létezik.” fantázianevű kampánya sem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Magyarország számára kedvező dön-
tés született első fokon az évezred 
legnagyobb szabású perében teg-
nap a hágai Nemzetközi Bíróságon.  
A bíróság kimondta, hogy Törökor-
szág köteles jóvátételt fizetni Ma-

gyarországnak a Magyar Királyság 
területén 1541 és 1686 között történt 
sajnálatos események miatt. Az ítélet 
nem jogerős, Törökország fellebbez  
a döntés ellen.
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Erdély hegyet adományoz Magyarországnak

Orbán Viktor a családjával egy
menekülttáborban töltötte az éjszakát

Fekete lyuk épül Felcsúton

Feloszlik az MSZP
Az 1800 méter magas Madarasi-Har-
gitával Erdély egy régi adósságát rója 
le az anyaország kormánya és lakói 
felé – áll a Székely Nemzeti Tanács 
közleményében. És nem jelképes 
gesztusról van szó: mint kiderült,   
Pintér Sándor belügyminiszterrel már 
hónapok óta egyeztetnek a szállítás 
mikéntjéről, és az első nagyobb szik-
lák már meg is érkeztek a hegy új he-
lyére, Túrkeve mellé.
 A jelenleg már csak 1735 
méter magas csúcsból folyamatosan 
vágják ki az 50–100 kilós tömböket 
az erre a célra Székelyföldnek kölcsö-

nadott magyarországi közmunkások. 
A szikladarabok szállítására pedig 
több tucat hazai fuvarozó cég önként 
vállalkozott, ezzel elkerülve a várat-
lan adóhatósági ellenőrzéseket a kö-
zeljövőben.
 Környezetvédők azonban 
aggodalmukat fejezték ki, ugyanis a 
hegy meg fogja változtatni a környék, 
és várhatóan az egész Alföld klímáját. 
Valamint nem garantált, hogy a hegy-
gyel együtt átszállított növény- és ál-
latvilág sikeresen tud majd alkalmaz-
kodni egy másik környezethez.
 Megkerestük a Versenyló 

Szövetséget, hogy mi a véleményük 
a beruházásról, de ők nem kívántak 
nyilatkozni az ügyben.
 A turizmusért felelős állam-
titkárság azonban optimista. – A hegy 
egészen új perspektívát ad az alföldi 
turizmusnak, munkahelyek ezreit te-
remtheti meg – nyilatkozta lapunknak 
Balogh László helyettes államtitkár.
 Az áttelepítés befejezésének 
várható időpontja 2017 eleje, és kor-
mányközeli források szerint igen fon-
tos szerepet kap majd a 2018-as vá-
lasztások előtti Fidesz-kampányban.

A horvát határnál felállított ideigle-
nes menekülttáborban töltötte csa-
ládjával az éjszakát Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnöke.

Jókeddvel és bőséggel tért haza ott-
honába a miniszterelnök és családja, 
miután elbúcsúztak a Keleti pályaud-
varon új barátaiktól az együtt töltött 
hosszú hétvége után. A sátorbontásban 
és a csomagolásban segédkező 17 éves 
Alim Rashid és a 12 éves húga, Azi-
za szinte könnyek között búcsúzott a 
vidám magyar családtól, elmondásuk 
szerint nagyon fog nekik hiányozni az 
emberséges, megértő családi közeg, 
ha el kell majd hagyniuk az országot. 
A 45 éves családfő, Kazim lapunknak 
elmondta: éjszakába nyúlóan beszél-
gettek a magyar miniszterelnökkel a 
szíriai helyzetről és elmesélték elül-

dözésük történetét. A miniszterelnök 
családjából Flóra, Sára és Róza töl-
tötte a szíriaiakkal az éjszakát, ők azt 
mesélték, hogy megtanultak számolni 
arabul húszig, cserébe magyar szava-
kat tanítottak szír kortársaiknak. A mi-
niszterelnök rövid, baráti beszédében 
megköszönte a menekülteknek, hogy 
bizalommal választották hazánkat első 
regisztrációs lehetőségnek, és ígéretet 
tett arra, hogy mindenben segítik a be-
illeszkedésüket, ha Magyarországon 
telepednének le. Orbán Viktor hozzá-
tette: mindenképpen szemléletformáló 
volt ez az éjszaka, és fel kellett ismer-
nie, hogy ezek az emberek semmiben 
nem különböznek tőlünk, csupán egy 
olyan országban voltak kénytelenek 
születésüktől elboldogulni, amelyet 
mára széttépett a vallási ellentét és az 
esztelen terror.

Az európai uniós támogatással meg-
valósuló, 317 naptömegű Wass Al-
bert Fekete Lyuk munkálatait jövő-
re kezdik el, és várhatóan 2018-ban 
fogják megmagyarázni, hogy miért 
csak 2027-re készül el. A fekete lyu-
kat Makovecz Imre egy nemrég elő-
került organikus szerszámoskamra-
terve alapján készítik el, a kivitelezés 
heroikus munkáját pedig társadalmi 
munkában Mészáros Lőrinc vállalta 
magára. Csak hogy érzékeltetni tud-
juk, hogy mekkora is lesz a fekete 

lyuk, elég ha elmondjuk, hogy annyi 
cementet fognak hozzá felhasználni, 
amennyit Magyarország összes eddi-
gi állami beruházásához az elmúlt tíz 
évben. 

Ahhoz, hogy az építők tartani tudják 
az Európai Unió felé vállalt ütemter-
vet, négy viacolorgyárat is építenek 
Felcsúton, és helyben fogják a fekete 
lyuk sötét anyagát is sűríteni a CÖF 
önkéntesei segítségével.

Bár a beruházás egyértelműen élén-
kíteni fogja Felcsút és az ország 
fejlődését, hallhatók azért szkep-
tikus hangok is. Pár felcsúti lakos 
nemtetszését fejezte ki, hogy miért 
csak ilyen kicsi fekete lyuk épül, 
mások azt kifogásolták, hogy miért 
Szúnyogpusztán épül a fekete lyuk, 
mert így pont eltakarja majd a Napot, 
mások pedig a színét kifogásolták, 
mondván, hogy egy piros-fehér-zöld
vagy zöld-fehér lyuk mégiscsak il-
lőbb volna.

Jól halad a Madarasi-Hargita bontása

Véget ért egy korszak, feloszlik a 
Magyar Szocialista Párt, miután öt 
százalék alá esett a párt ismertsége. 
A hírt Facebook-oldalukon jelentet-
ték be az elnökség tagjai.

Elérkezett az, amire régóta számítani 
lehetett: az MSZP bedobta a törülkö-
zőt és hamarosan megszűnik a párt, 
régebben a Párt. Tegnap egyszerre 
jelentették be a hírt Facebook-ol-
dalaikon a megszűnt politikai for-
máció eddigi elnökségének tagjai.   
Az MSZP-nek nem volt könnyű az el-
múlt időszak, és a legutóbbi mérések 
szerint nemcsak népszerűsége, de is-
mertsége is minimálisra csökkent.

Egy Szonda-IPSOS által készült múlt 
havi lakossági felmérés szerint a meg-
kérdezettek 97 százaléka nem tudta 
megmondani, hogy az MSZP mi-
nek a rövidítése. A legtöbben (47%)  
a Mindenki Szopjon Pókot-ra tippelt, 
második lett a Magyar Szabók Pok-
la (19%), harmadik pedig a Jobbik. 
A Párt tekintélyét rombolták az elmúlt 
évek fideszes botrányai és Gyurcsány 
Ferenc politikai múltja és jelene.  
A  helyzetet tovább súlyosbította, 
hogy évek óta semmilyen kérdésre 
nem sikerült releváns válaszokat ad-
niuk. 

Végképp ellehetlenült a munka a Jó-
kai utcában, mikor még az áramot 
is kikapcsolták fél évvel ezelőtt. A 
párt ekkor megpróbálta menekül-
teket segítő szervezeteknek átadni 
székházát, ám működő közüzemi 
szolgáltatások nélkül nekik sem kel-
lett. Azóta a képviselők otthonról 
Skype-on folytatták kommuniká-
ciójukat. Egészen mostanáig, ami-
kor a párt hivatalosan is megszűnt.  
Sokatmondó volt, hogy egy ideje már 
csak név, sőt hang nélkül voltak haj-
landóak nyilatkozni a szocialista kép-

viselők. Komoly anyagi terhet rótt a 
pártra a mintegy 400 jeltolmács fog-
lalkoztatása. Előfordult olyan eset is, 
ahol az RTL Klub híradójának kame-
rái előtt önmagát függetlennek beál-
lítva tagadta meg pártját egy MSZP-s 
képviselő.

A párt vezetősége nem kívánt ka-
merák elé állni a feloszlás kapcsán, 
csupán egy közleményt juttattak el a 
médiához, ahol azt írják, hogy azért 
döntöttek a feloszlás mellett, mert 
csak így lehet megszüntetni az elmúlt 
8 év hibáit. A párt állami támogatá-
sát ugyanakkor felajánlják jótékony 
célra, így azt valószínűleg az MSZP 
Áldozatainak Szövetsége fogja meg-
kapni.

Török Gábor politikai elemző már 
korábban rámutatott, hogy a közeljö-
vőben az MSZP elképzelhető, hogy 
feloszlik vagy nem. 

A Fidesz sajtóközleményben üdvö-
zölte egykori legfőbb ellenfele meg-
szűnését. „A magyar emberek sikere, 
hogy a külföldi pénzből idegen érde-
keket képviselő pártok a történelem 
kispadjáról a szemétdombjára kerül-
nek. Hajrá Magyarország, hajrá Fi-
desz!”

Gyurcsány Ferenc a saját halottjának 
tekinti az MSZP-t.

A párt megszűnésének komoly gaz-
dasági következményei is lehetnek, 
szakértők szerint a munkanélküli-
ség 0,008 százalékos növekedésével 
kell számolni a párt feloszlása miatt. 
A Munkaügyi Központ már jelezte, 
hogy felkészültek a tömeges mun-
kanélküliek fogadására és speciális 
programokat dolgoztak ki a képzetlen 
álláskeresők számára.
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Tovább szépül hazánk, azaz Felcsút. A Puskás Akadémia, a Pancho aréna, és az ezeket Orbán Viktor házával 
összekötő eredetileg kisvasút, mára azonban Shinkanzen mellett újabb infrastrukturális beruházással, egy fe-
kete lyukkal bővül hazánk lelki fővárosa, Felcsút. 



30 százalékkal több jut
jövőre oktatásra

Nyilvánosságra hozzák
az ügynökaktákat

Megszüntetik az autóforgalmat
a budapesti Duna-parton

Első fokon pert nyert Magyarország
Törökországgal szemben

Az 1–3. osztályos általános – alapít-
ványi is – iskolai tanulók százezrei-
nek vesz billentyűzettel összeköthető 
tabletet a kormány, és ezzel párhu-
zamosan bevezetik a programozási 
alapismereteket a tantárgyak közé 
valamint továbbképzési lehetőséget 
biztosítanak a tanároknak, tanítóknak 
– jelentette be Czunyiné Bertalan Ju-
dit köznevelésért felelős államtitkár.  
Az oktatási programot az az 120 milli-
árd forint teszi lehetővé, amelyet leg-
újabb döntésével a kormány elvont a 
stadionépítésből, vagyis az arra irány-
zott társasági adó bevételeket az okta-
tásba irányítja a kormány.

Az új tantárgy opcionális lesz, ami azt 
jelenti, hogy a heti erkölcs- vagy hit-
tanóra helyett lehet választani, és az 
év folyamán bármikor lehet váltani, 
akár vissza is. Emellett délutáni fog-
lalkozásként is válaszható lesz a tan-
tárgy, amelyet egyébként nem fognak 

osztályozni. A kormány döntését az 
indokolja, hogy a hazai IT-szektorból 
legalább 10 000 szakember hiányzik 
– és bár nincs gond a vonatkozó hazai 
felsőoktatási képzésekkel –, viszont 
már muszáj korán közelebb hozni a 
gyerekekhez a programozást.

Az iskolások az idő előrehaladtával 
több tantárgy segédleteként is hasz-
nálhatják majd a tabletet, amelyet a 
tervek szerint egy-másfél után cserél-
ni fognak. Az ingyenes továbbképzés-
re önként jelentkező oktatók is kapnak 
majd ilyen eszközöket.

– Magyarország hírét a 20. század-
ban a zseniális tudományos elmék 
és ötleteit öregbítették, legyen ez így  
a 21. században is, ne hagyjuk, hogy 
a környező országok elhúzzanak mel-
lettünk – zárta mondandóját lelkesen 
az államtitkár.

„Egy héten belül nyilvánosak lesz-
nek az ügynökakták – jelentette 
be Pintér Sándor belügyminiszter.  
- Ez az egyetlen módja, hogy végre 
tiszta vizet öntsünk a pohárba, a he-
lyére tegyük a múltat, és búcsút mond-
hassunk végérvényesen a kommuniz-
musnak.” Kövér László is üdvözölte 
a törvénytervezetet. „Tudjuk, hogy 25 
éve kellett volna ezt megtenni, de jobb 
később, mint soha.” „És amúgy is rá-
fér már a Fideszre egy fiatalítás”- tette 
hozzá. A héten nagy többséggel elfo-
gadott törvény alapján az összes 3/2-
es, 3/3-as, 3/4-es és 3/5-ös ügynök, 
valamint valamennyi tartótiszt aktája 
nyilvános lesz és mindenki számára 
hozzáférhető.

A terv szerint az ügynökaktáknak 
igyekeznek majd minél nagyobb nyil-
vánosságot szerezni, ezért nemcsak 
kivetítőkön fogják a listát bemutat-
ni, hanem minden család postai úton 
és faxon is megkapja majd a teljes 
listát. Egy friss felmérés szerint a la-
kosság  92 százaléka egyetért az ak-
ták nyilvánosságával és több mint 60 
százaléka megbocsájtóan viszonyul a 
kommunista rendszer kiszolgálóihoz, 
nem tervez ellenlépéseket, ám ennek 
ellenére már tegnap délután hatalmas 
sorok torlódtak fel az osztrák határát-
kelőnél. A Kivándorlásügyi Minisz-
térium hozzávetőlegesen 40 ezer ma-
gyar állampolgár távozására számít.

Elsöprő többséggel, 23 igen, 2 nem sza-
vazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a 
Fővárosi Közgyűlés a budapesti Duna-part 
új rendezési tervét. A 170 milliárd forin-
tos összköltségvetésű beruházás jövő év 
januárjában indulhat meg és 2017 végére 
tervezik átadni a területet. A finanszírozás 
97 százalékban európai uniós támogatás-
ból valósul meg.
 A legfeltűnőbb változás min-
den bizonnyal az lesz, hogy a fővárosi 
Dunapart teljes hosszán levezetik a for-
galmat a föld alá. Négysávos autóúttal 
ellátott alagutat alakítanak ki az autók 
számára, és így lehetőség nyílik rá, hogy  
a gyalogosoké legyen a folyó partja. 
Az alagútból 5 felhajtó lesz a budai és 7 
a pesti oldalon. A forgalmi változásoktól 
a közlekedés jelentős gyorsulását várják 
a szakértők, ha minden a tervek szerint 
alakul, megszűnnek majd teljesen a dugók 
Budapesten.
 A megépülő alagutak végre le-
hetővé teszik, hogy a Duna-partot teljes 

hosszában a járókelők használhassák.  
A sétányon kívül homokos stran-
dokat is létrehoz az önkormányzat.  
A strandoknál fűtött lesz a Duna vize, va-
lamint tervezik a Duna vizének lassítását 
is ugyanezeken a szakaszokon, hogy biz-
tonságosabb legyen a fürdőzés. Már most 
bejelentették, hogy a Duna 100 méteres 
körzetében legalizálják a közterületi alko-
hol- és könnyűdrogfogyasztást.
 A szükséges nagy mennyiségű 
alkoholt sörkutak fogják szolgáltatni, me-
lyek felállítását a Kétfarkú Kutya Párt is 
támogatja. „A párt lélegeztetőgép- forrá-
sainak egy részét átcsoportosítjuk, ami 
bőségesen fedezni fogja az élménykutak 
költéségeit” – nyilatkozta Kovács Gergő, 
a párt elnöke.
 Demszky Gábor átgondolatlan-
nak és elhamarkodottnak tartja a tervet, 
valamint plágiumot emleget. “Én is pon-
tosan ugyanezt akartam csinálni, de még 
ráért volna.”

Magyarország számára kedvező 
döntés született első fokon az év-
ezred legnagyobb szabású perében 
tegnap a hágai Nemzetközi Bírósá-
gon. A bíróság kimondta, hogy Tö-
rökország köteles jóvátételt fizetni 
Magyarországnak a Magyar Ki-
rályság területén 1541 és 1686 kö-
zött történt sajnálatos események 
miatt. Az ítélet nem jogerős, Török-
ország fellebbez a döntés ellen.

Mint ismeretes,  a török csapatok a 
16. századtól kezdve fokozatosan 
elfoglalták országunk egy jelentős 
részét, lerombolták várainkat, meg-
erőszakolták asszonyaink, elhajtották 
állataink, fürdőket építettek, furcsa 

keleti virágokat ültettek, mindezzel 
hatalmas, sok esetben helyrehozha-
tatlan károkat okozva Magyarország-
nak. Mind anyagi, mind erkölcsi ér-
telemben.

A törökök által elkövetett háborús bű-
nöket szinte a végtelenségig lehetne 
sorolni: fosztogatások, emberrablá-
sok, kegyetlenkedések, terror. Ma-
gyarország 147 ezer milliárd euróra 
perli Törökországot. Az összeg úgy 
jött ki, hogy összeadták a törökök ál-
tal illegálisan beszedett adókat és az 
okozott károkat, valamint a szellemi 
veszteségeinket, ebből pedig kivon-
ták a fürdőket, dzsámikat, és annak 
a néhány szónak, szép virágfajtának, 

és török dallamra írt Balassi-versnek 
az értékét, amit a törököktől kaptunk. 
Aztán pedig az egészet felszorozták 
az inflációval, ami 174 240 százalék 
volt azóta.

Magyarország azt kérte Hágától, 
hogy nyilvánítsa agresszornak a 16–
17. századi török hadsereget. II. Szu-
lejmánt pedig háborús bűnösnek. To-
vábbá azt is követeljük, hogy 50 évig 
a törökök ne tarthassanak szárazföldi 
haderőt.

A per nagyfokú bonyolultsága miatt, 
és mert az érintett feleket meglehe-
tősen nehéz meghallgatni, az elsőfo-
kú döntés 14 év alatt született meg. 
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Ismeretlenek kifizették Görögország adósságát Vészesen növekszik az

északi-sarki jégtakaró

Pénzt találtak Afrikában

„Szerintem Isten is földönkívüli, a levándor-
lók nem zavarnak” – Interjú Széles Gáborral

Ismeretlen személyek hatalmas ösz-
szeget utaltak a görög állam bank-
számlájára. Görögország kikerült 
az adósságcsapdából. Új népjóléti 
intézkedéseket is bejelentettek.

Tegnap nagy napra ébredt Görög-
ország. Reggel 9 óra 27 perckor ha-
talmas összegű, 267 milliárd eurós 
utalás érkezett a görög állam bank-
számlájára. A pénzt egy ismeretlen 
küldte, a feladó személyét mostaná-
ig nem sikerült kideríteni. Az utalás 
közleményében csak annyi szerepelt: 
államadósságra. Ennyi pénzből ki 
tudják fizetni a görögök az évek óta 
maguk előtt görgetett adósságukat. 
Sőt, a pénzből még újabb jóléti intéz-
kedésekre is futja majd.

A görög pénzügyminisztériumban 
rendkívüli válságtanácskozásra ültek 
össze tegnap délután, ahol indulatos 
vita bontakozott ki arról, hogy a vá-
ratlanul jött pénzt az államadósság 
kifizetésére fordítsák vagy inkább 
adócsökkentésre és a szociális ellá-
tórendszer megerősítésére. Végül az 
a kompromisszumos megoldás szüle-
tett, hogy mindkettőre.

Görögország kora este jelentette be, 
hogy a pénzből kifizeti államadós-
ságát, valamint egy új gazdaságfej-
lesztő csomagot is bemutattak, amit 
az államadósságra költött pénzen fe-
lüli összegből fognak finanszírozni. 
A csomag részeként megszüntetik az 
adókat, és munkaszüneti nappá nyil-
vánítják a csütörtöki és a pénteki na-
pot. A háromnapos munkahetet már 
hónapok óta egyre növekvő tömeg 
követelte az egyre inkább rendszeres-
sé váló tüntetéseken, miután a Sziri-
za választása programjának is fontos 
eleme volt.

A hírek hatására a görög tőzsde rég 
nem látott emelkedésnek indult.  
A tőzsdeindex mintegy 20 százalék-
pontos emelkedést produkált a nap 
folyamán, a vezető részvények mind-
egyike erősödött.

A váratlanul jött gigászi összeg a gö-
rög gazdaságot általánosságban is 
fellendítheti. A hírek hatására a köz-
gazdászok többsége átértékelte eddigi 
előrejelzéseit, és a konszenzus szerint 
a görögök a GDP 8–10 százalékos 
bővülésével számolnak az idei évre.  
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szó-

vivője ugyanakkor azt közölte, hogy 
egyelőre nem érkezett meg hozzájuk 
a pénz.

A görög miniszterelnök már egy kora 
esti televíziós interjújában rámuta-
tott, hogy amennyiben Európa nem 
képes lépést tartani a görögök dik-
tálta sebességgel, ez esetben országa 
kénytelen lesz elhagyni az euróöve-
zetet, ami hosszabb távon az Euró-
pai Unióból való kilépéssel is járhat.  
A görög pénzügyminisztérium nem 
cáfolta azokat a híreket, miszerint már 
meg is kezdték egy esetleges jövőben 
létrehozandó drahmazóna részletei-
nek kidolgozását.

Sokak szerint a pénz a legjobbkor jött, 
a gazdasági minisztériumból kiszivár-
gó információk szerint az elmúlt he-
tekben Görögország már arra készült, 
hogy az életszínvonal zuhanását meg-
fékezendő az ország november kö-
zepétől mély álomba merül áprilisig.  
A döntéstől nemcsak a lakossági meg-
takarítások növekedését, hanem ha-
talma megőrzését is remélte a Sziriza. 
Az előre hozott választások ezért ta-
vaszra csúsztak volna, ám szerencsére 
ez a veszély most már nem fenyeget.

– Már most át lehet kelni száraz lábbal 
Grönlandra az arktiszi jégtakaróról, ha 
ilyen ütemben folytatódik a növeke-
dés, annak kiszámíthatatlan következ-
ményei lehetnek – nyilatkozta Helberg
Gusmarsson, a Norvég Tudomá-
nyos Akadémia egyik munkatársa.  
Az ENSZ vizsgálata szerint a bolygó 
légköréből soha nem látott gyorsa-
sággal tűnnek el az üvegházhatású 
gázok, és ez okozhatja a folyamatot. 
A világszervezet szerint ez azonban 
még visszafordítható, de nemzetközi 
összefogásra van szükség. – Legalább 

1500, nagy teljesítményű széntüzelé-
sű erőművet kéne telepíteni az észa-
ki-sarkkörre, valamint azonnal be kell 
szüntetni az elektromos autók haszná-
latát az északi féltekén, így még van 
esély a helyzet normalizálására – hívja 
fel a figyelmet az ENSZ közleménye. 
A kialakult állapotnak van egy érdekes
mellékhatása is: oly mértékben sza-
porodtak el újra a jegesmedvék, hogy 
több kutató szerint a civilizáltság jeleit 
kezdik mutatni, az egyik medvén már 
kezdetleges eszközhasználatot is meg-
figyeltek.

A vizsgálatok szerint szinte bizonyo-
san létezik az Afrika alatt húzódó 
pénzöv, mely leginkább százdollá-
rosokat tartalmaz. Libériában ha-
marosan megkezdik a kitermelést.

Egyre több bizonyíték kerül elő az 
Afrika alatt húzódó pénzöv létezé-
séről. Augusztusban Kongóból és 
Ghánából, szeptemberben pedig már 
Libériából is jelentették, hogy a kuta-
tóknak pénzt sikerült találniuk 5–6000 
méteres mélységben a föld alatt.  

A kutatások jelenlegi állása szerint egy 
nagyjából 9000 km hosszú pénzsáv 
húzódhat meg Afrikában a föld mélyé-
ben, amelyik a Szahara keleti részéről 
indul, elkanyarodik Nyugat-Afrika 
felé, és egészen Botswanáig tart.
 Az újonnan felfedezett geoe-
konómiai képződmény az eddigi 
fúrások alapján leginkább 100 dol-
lárosokból áll, de 50 és 20 dolláros 
bankjegyeket is sikerült már a felszín-
re hozni.
 Az ipari méretű kitermelést 

Libériában kezdik meg, mert a pénzt 
takaró kőzetek adottságai itt tűnnek a 
legmegfelelőbbnek és a munkanélkü-
liségi ráta is itt teszi a legindokoltabbá.   
A koncessziós jogokat az African Aid 
Limited szerezte meg, egy nonprofit 
szervezet, mely magánszemélyek 
adományaiból tartja fenn magát. Ha 
minden jól alakul, az első dollárok 
már jövő év elején az ország asztalára 
kerülhetnek.

A mérnököket eddig sosem látott 
kihívások elé állítja az üzemszerű 
kitermelés. Ennyire mélyről eddig 
még soha nem próbáltak pénzt fel-
hozni. Ráadásul a korábbi elméle-
tek szerint eleve nem is létezhetne 
200 méternél mélyebben pénz, mert 
a többi ásvány emulgáló hatása és a 
radiofraktualizációs hatások miatt au-
tomatikusan szublimálódnia kellene.  
A legújabb vizsgálatok ugyanakkor rá-

mutattak, hogy kellően magas felszíni 
hőmérséklet mellett a mélyen fekvő 
ásványok egy különleges kristályoso-
dási folyamaton mennek át, melynek 
melléktermékeként keletkező karbo-
nátok képesek lehetnek rá, hogy meg-
őrizzék a bankjegyek állagát.

A tervek szerint a bányászat első sza-
kaszában csöveket juttatnak a föld alá, 
majd az ezekbe töltött nagynyomású 

gázokkal felszínre juttatják a pénzt.

Az Afrikában zajló munkák nagy lö-
kést adhatnak a Lengyelországban 
eltűnt náci aranyvonat utáni kutatás-
nak is. A lengyel kulturális örökség 
minisztériuma a héten járult hozzá 
első ízben ahhoz, hogy 400 méteres 
mélységben is kereshessék az arany-
vonatot.

Kétagyú nőt találtak Wyomingban
Kétagyú nőt talált Dr. Will Surefind 
amerikai agykutató – írja a Nature. 
A professzor eleinte nehezen kapott 
engedélyt a terhes nők agyán végzett 
kísérletekre. „Az elsőre megütközést 
keltő elméletem aztán olyan ellenál-
lást szült, amit szinte lehetetlen át-
törni” – mondta, de Wyoming állam 
progresszív tudáspolitikájának hála, 
hetedik születésnapját ünnepli a kuta-
tássorozat.

„Már az első félbevágott nő azonnal 
eredményt hozott: két agyat találtunk 
benne – mondta a professzor ujjongva 
–, ezzel tudományosan dőlhet meg a 
férfiak intellektuális felsőbbrendűsé-
gének mítosza, és egy új, teljesebb 
kép alapján kimondhatjuk, egy nőnek 
akár kétszer annyi agya is lehet, mint 
egy férfinak.”

A felfedezés, azaz tavaly május óta a 
Wyoming Brain- and Neuroscience 
Institute (WBNI) több, az első esettől 
eltérő példát is talált két-, esetenként 
három-, sőt, kilencagyú nőket is.

A Megbántott Férfiak Ligája tiltako-
zott a WBNI módszertana és követ-
keztetései ellen. „Attól még, hogy a 
férfiaknak csak egy agya van, ők is 
emberek, és rájuk is szükség lehet bi-
zonyos – intellektust kisebb mérték-
ben kívánó – feladatokra, sőt!” – nyi-
latkozott szóvivőjük, John Hurt.

„Soha sem tudhatjuk, hány agyú nő-
vel állunk szemben, hiszen kívül-
ről nézve az úgynezetett CÉ típusú 
kétagyú nő pontosan ugyanúgy néz 
ki, mint egy egyagyú”  – válaszolta 
meg Dr. Surefind a sokakat érdeklő 
kérdést: hogyan lehet megállapítani, 
hogy egy nőnek hány agya van? 

Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e, 
hogy egyszer kétagyú férfit találnak, 
a professzor határozott hümmögéssel 
felelt. „Nem hiszem, hogy az engedé-
lyeztetés még az én életemben sike-
rülne, de valamit hagyni kell a jövő 
agykutatóinak is”  – mondta, és hoz-
zátette, akárhányszor ellenőrzi, neki 
csak egy agya van.

tokban gondolkodom, mint mindig. 
Éppen ezért én is befogadtam migrán-
sokat, mégpedig olyanokat, akik ufók 
és a Földön Kívülről Érkeztek.

MH: Azt akarja mondani, hogy be-
fogadott magához földönkívülieket?

SZG: Igen, de ez végül is semmis-
ég. Néha ők visznek el engem, úgy 
gondoltam, hogy ha már erre járnak, 
akkor én is megvendégelhetem őket.  
A Batthyány-kastélyszállómban látom 
őket vendégül, szerintem jól érzik ma-
gukat. El kell mondjam, hogy nagyon 
jól golfoznak, ami mondjuk lézersze-
mekkel és a hat csáppal nem is csoda.

MH: És megtudhatunk arról valamit, 
hogy mi volt a látogatásuk célja? Es-
etleg az energiacella ügyében jöttek?

SZG: Erről nem mondhatok semmit, 
de igen, azért jöttek.

MH: Önről közismert, hogy istenhívő 
ember. Hogyan fér ez össze az ufók-
kal? Az ufókat is Isten teremtette?

SZG: Erre nem tudok válaszolni, 
hiszen énc sak egy földi ember vagyok 
és a te munkaadód, szóval kérdezzél 
mást. De egyébként szerintem Isten 
is földkívüli, úgyhogy 1-1, ha élhetek 
ezzel a focis hasonlattal, de nyilván 

élhetek, hiszen ez az én újságom, de 
ezt már mondtam.

MH: Minecrafttal és sminkeléssel 
foglalkozott Ön valaha?

SZG: Nem.

MH: Köszönöm a megtisztelő inter-
jút!

SZG: Én köszönöm! És itt a név-
jegykártyám, rajta a titkárnőm száma, 
őt hívd fel, és hétfőn már nem kell be-
jönnöd!

Újságunk tulajdonosával beszél-
gettünk golfozás közben azon ap-
ropóból, hogy földönkívülieket 
fogadott be otthonába. Erről, a Mi-
necraftról és sminkelési tippekről is 
kérdeztük Széles Gábort.

MH: Hogy vagy, Gábor?

SZG: Mióta tegeződünk?

MH: Bocsánat, nekem azt mondták, 
hogy ilyen kötetlenre akarod... akarja 
most venni ezt az interjút.

SZG: Én nem akarom semmilyenre 
venni, hiszen mint tudja, én nem 
szólok bele az újság szerkesztésébe, 
csak kérdezzél normálisan, halljuk, 
különben repülsz, mint az Ikarusz, ha 
érted, mire gondolok, úgyse érted!

MH: Khm, szóval, sok szó esik 
manapság a menekültekről, és hogy 
mit kéne velük kezdeni...

SZG: Én elmondom mit kéne kezde-
ni velük, hiszen sokat gondolkodtam 

rajta, amikor időm engedi. Szóval 
nem kéne őket beengedni, ez ugye 
adekvát. Másrészt, észre kell venni, 
hogy ha idejönnek, vagy máshova, 
akkor itt lesznek, vagy máshol. Ez 
pedig azzal jár, hogy nem lesznek ott-
hon, ahol pedig mindenkinek lenni 
kéne, mert pont ezt jelenti a migráció, 
hogy migrálnak, görög szó. Ezt kéne 
felismernie Merkelnek és Európának, 
és benne Obamának. De nyilván nem 
én fogom megmondani nekik, bár ezt 
a lapszámot elküldöm mindegyikő-
jüknek, hogy lássák, van megoldás, 
hiszen az előbb elmondtam.

MH: Gyurcsány Ferenc azzal szerzett 
magának jó pontokat az elmúlt idő-
ben, hogy a migránskrízis közepén 
arabokat és feketéket fogadott be ot-
thonába. Mit gondol erről?

SZG: Amit gondolok, az nem tűr  
nyomdafestéket, pedig azt is én fize-
tem. Viszont, ha már így szóba került, 
akkor hadd mondjam el, hogy be-
fogadni pár migránst, hát az nem nagy 
ügy. Mert én sokkal nagyobb távla-
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Leállítják Paks2 építését Zuckerberg magyar

Andy Vajna elvesztette összes pénzét egy 
monte-carlói kaszinóban

Kárpótolják azokat is, akik sajnálatos  
módon nem vettek fel devizahitelt

December 1-től újra kinyithatnak
vasárnap a boltok

Bayer Zsolt: Megbocsájtás

Leállítja a magyar kormány a paksi 
atomerőmű tervezett blokkjainak épí-
tését és felmondja az Oroszországgal 
kötött hitelmegállapodást – jelentette 
be Orbán Viktor. A döntés mindenkit 
meglepett, a kormány eddig ugyanis 
teljes mellszélességgel kiállt a projekt 
mellett. Nemcsak Paks2 építéséről 
mondanak le, hanem a jelenleg mű-
ködő blokkokat is fokozatosan leállít-
ják. 2020-ra lehet az ország atomener-
gia-mentes. Az atomenergia helyett a 
napenergia lesz az új prioritás, jövőre 
180 milliárd forint összköltségvetésű 
programot indítanak a napkollektorok 
minél szélesebb körű elterjesztésére. 
A paksi blokkok által bezárásukig 
megtermelt energiát napelemek gyár-
tásához fogják felhasználni.                                                                               

„Hihetetlen, de a véletlen műve volt 
– válaszolta a miniszterelnök arra az 
újságírói kérdésre, hogy hogyan ke-
rült a kezébe egy hatástanulmány a 
Paks2-beruházásról. – Ilyenkor azt 
szoktam mondani, hogy az angyalok 
keze volt a dologban. Elég volt a fe-
léig elolvasnom a hatástanulmányt, és 
azonnal felemeltem a telefont, hogy 
felhívjam az Olivért, hogy találjuk ki, 
hogyan lehet ezt leállítani.”

„Nem mondom, hogy szégyellem 
a döntést, elsőre jó ötletnek tűnt, de 
mindenki jobban jár, ha ebből kihát-
rálunk” – vallott lefegyverző őszinte-
séggel a miniszterelnök.

„Én azt szoktam mondani, ha én vala-
mit elkezdek, akkor azt nem hagyom 
abba. Úgyhogy a látszat ellenére ez 
most is így lesz: nemcsak hogy leál-
lítjuk az oroszokkal kötött szerződés 
folyamatait, hanem a már meglévő 
atomerőművet is le fogjuk szerelni.”

„Nagyon csalódott vagyok. Már kész 
voltak a tervek” – szólalt meg Gen-
nagyij Jersov, a projekt főépítésze, 
akit egy szentpétervári konferencián 
sikerült elérnünk telefonon. „Ekko-
ra beruházást leállítani, már ennek is 
komoly költsége lesz” – dühöngött 
a konstruktőr, aki szerint kizárt, hogy 
a magyaroknak ez megéri.

„Nem most éri meg, hanem majd ké-
sőbb” – reagált a kérdésekre Kovács 
Zoltán kormányszóvivő. „Három évig 
csak napelemgyártáshoz termel majd 
energiát a paksi atomerőmű, ezt kö-
vetően pedig az egész erőművet nape-
lemmé alakítjuk” – nyilatkozta.

A leállítás költségeit firtató kérdés elől 
a szóvivő szokásaitól eltérően nem 
tért ki, „minden, a leállítás költsége-
it jegyző adatot nyilvánossá fogunk 
tenni, mert bár tetemes kárt okoztunk 
már eddig is, azokból a számokból ki 
fog derülni, hogy még többet okoz-
tunk volna, ha nem lépünk vissza.”

Elemzők szerint a párttól szokatlan 
őszinteséget annak köszönhetjük, 
hogy nincs takargatnivalójuk, a lé-
pés gazdaságilag annyira jó, hogy a 
döntés után megváltozott pénzpiaci 
klímának köszönhetően a fűtésszám-
láink már akár idén télen csökkenhet-
nek.
„Őszintén szólva nem hittem volna, 
hogy van bennünk még egy rezsi-
csökkentés, de végül is örülök neki” – 
válaszolta Rogán Antal arra a kérdés-
re, hogy meglepődött-e. „Remélem, 
azért a választásokig a párt színét már 
nem fogjuk megváltoztatni” – mondta 
mosolyogva, ezzel jelezve, hogy néha 
még őt is meglepi a miniszterelnök fi-
atalos tempója.

Hazánk vonzereje miatt rögtön 
nyolc hazai állampolgárságot vásá-
rolt a Facebook alapítója. Egyelőre 
csak nyolcat.

Tanácsadói javaslatra magyar állam-
kötvényekbe fektette pénzét Mark 
Elliot Zuckerberg, aki egy népszerű 
közösségi oldal miatt hírhedt ameri-
kai programozó és webmilliárdos – 
tudtuk meg a 9gag-től.

A közgazdász körökben mértékadó 
honlap szerint hazánk „jelenleg nem 
csupán a sörárak, a versenylovak és 
a legénybúcsúk szempontjából a leg-
szuperebb ország a térségben, hanem 
gazdaságilag újra szárnyal. Emellett 
Kelet-Európában a magyarok lájkol-
ják legtöbbször a népszerű közösségi 
oldal saját Facebook-poszjait.”

Állítólag Zuckerberg kezdetnek 
„csak” nyolc magyar állampolgársá-
got vásárolt letelepedési kötvényeink 
segítségével. Amennyiben a hírek 
igazak, 2010 óta ő az első világhírű 
gazdasági bevándorló hazánkban.

„Lájkoltuk a hírt 9gagen” – tudtuk 
meg a Külügytől. Szíjjártó Péter 
minszter úr haladéktalanul az úgy-
nevezett „Szilikon-völgy”-be utazik, 
hogy újabb webmilliárdos befeketető-
ket keressen.

A kormány hallgat az emberek pana-
szára és úgy döntött, hogy újra kinyit-
hatnak a kiskereskedelmi egységek 
december 1-től – nyilatkozta Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter. 
Elmondása szerint már május óta fo-
lyamatosan azt mutatták a közvéle-
mény-kutatások eredményei, hogy a 
magyar állampolgárok nem szeretnék, 
ha központilag mondanák meg nekik, 
hogy melyik napon vásárolhatnak. 
– Ez egy kísérlet volt, amely nem az 
általunk várt eredményt hozta – tette 

hozzá. A sajtótájékoztatón kiderült az 
is, hogy a kormány létrehoz egy egye-
lőre 2 milliárd forintos alapot, amely-
ből azokat a cégeket támogatják, ame-
lyek a vasárnapi zárva tartás okozta 
bevételkiesés miatt elbocsájtásokra 
kényszerültek, de most visszavennék 
az elküldött embereket. 
 A „Vedd vissza a munka-
vállalót!” elnevezésű alaphoz az év 
végéig lehet benyújtani az igényeket, 
fokozott érdeklődés esetén pedig meg 
is duplázhatják a büdzséjét.

Összeomlott Andy Vajna, miután 
egyetlen éjszaka alatt több mint 
170 milliárd forintot játszott el a 
monte-carlói St. Jameson kaszinóban. 
A szemtanúk beszámolói szerint dro-
gok hatása alatt álló filmügyi biztos 
pókerrel kezdett, majd blackjacken 
is vesztett, végül ruletten játszotta el 
a maradék pénzét. Reggel 5 óra felé 
megpróbálta mások pénzét is felten-
ni egy pókerjátszámában, ám ekkor a 

biztonsági őrök kivezették a helyiség-
ből. Kormányközeli források szerint 
a hatalmas veszteség megingathatja 
Vajna miniszteri biztosi pozícióját is, 
ha nem szerez valahonnan gyorsan 
pénzt. Lapunk Monte-Carlóban érte 
utol Andy Vajnát, ahol azt közölte, 
hogy nem kíván nyilatkozni a részle-
tekről. Úgy tudjuk, egyelőre hazautaz-
ni sincs pénze.

A sikeresen lezárult devizahiteles 
kárpótlás után jövő héttől megkezdik 
azok kártalanítását is, akik nem vettek 
fel devizahitelt – jelentette be Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter. 
Most, hogy az ország gazdasági sike-
rei megengedik, gondolnunk kell arra 
a 8 millió emberre is, akik okosan bán-

tak a pénzükkel, ám utóbb mégis velük 
fizettették ki a devizahitelesek kárát –
tette hozzá. A kormány egy pénzügyi 
alapon keresztül tervezi kifizetni az 
embereknek a pénzt, melynek anyagi 
fedezetét 95 százalékban a bankok ad-
ják. A versenylovak után húsz százalé-
kos visszatérítés vehető igénybe.

Egy spanyol közmondás szerint ha 
ég a házad, melegedj a tüzénél. Egy 
másik mondás szerint ha valaki me-
leg, azt fel kell gyújtani. Szerintem  
az igazság valahol a kettő között van. 
Én sokszor álltam az igazságnak az 
egyik vagy másik oldalán, és mond-
tam bizonyos dolgokat emberekről, 
vagy emberi képet mutató selejtes 
szardarabkákból álló sejthalmazokról. 

De csak az nem követ el hibát, aki 
nem dolgozik.

Meg a cigánybűnözés.

Ma egy korszak lezárul, és keződik 
egy új, vagy talán több is. Ezt az al-
kalmat én arra szeretném felhasznál-
ni, hogy bocsánatot kérjek azoktól, 

akiket esetleg, vagy direkt megbántot-
tam. Tudom, sokan vagytok, de azt is 
tudom, hogy a legtöbb esetben nekem 
volt igazam. Mégis, szeretném, ha új 
alapról indíthatnánk kapcsolatunkat, 
hiszen az árok, ami közöttünk van, 
lehetetlenné teszi az átjárást, hacsak 
nem jár az ember szlovák rendszámú 
Hummerrel. És nem az a baj az árok-
kal, hogy mély, hanem pont, hogy fel 
van már töltve. Mégpedig bűzös gon-
dolathulladékok rothadásának méte-
lyével. Ez látszólag stabil talajt mutat, 
de rálépve azonnal benyel, mint Euró-
pa a migrációs problémát. De nem, ezt 
az utolsó mondatot nem is én mond-
tam, ez még a tegnapi énem volt.

Szóval megbocsájtás. Ezt szeretném 
kérni és megadni.

Először is bocsánatot kérek az Index 
nevű kloákától, amiért idiótának ne-
veztem őket. Ez nem volt helyes, bár 
találó. Mindenesetre, bocsánat!

Bocsánatot kérek Eörsi Mátyástól, az 
eltartott kisujjal fingótól. Megbántam 
már, hogy leírtam: nevedet vélhetően 
Rákosi Mátyás után kaptad. Sajná-
lom. Elküldtelek a picsába, de kérlek, 
gyere vissza!

Bocsánatot kérek a libelárisoktól, aki-
ket általában csak „liberálisoknak” 
hívtam. Sok mindenben nem értünk 
egyet, sőt semmiben. De erről nem 
csak ti tehettek. Szóval bocsánat, ha 
valakit megbántottam volna, amikor 
egy-egy liberálisról csak mint „te meg 
az elviselhetetlen fajtád” írtam.

Bocsánatot kérek a Javier Solana nevű 
kretén fasztól. Sajnos így neveztelek, 
pedig én a keresztény erkölcsöket val-
lom magaménak, és abba a faszozás 
nem fér bele. Mindig. Bocsánat!

Bocsánatot kérek a menekültektől, 
akiket csak migránsoknak hívtam és 
úgy gondoltam, hogy túl sokan van-
nak, pofátlanok, nem tudnak viselked-
ni, mocskot és szart hagynak maguk 
után, és a legjobb lenne, ha hazamen-
nének a picsába. Mondjuk a nagy ré-
sze igaz, de attól még bocsánatot ké-
rek. Lehetett volna frappánsabb is az 
a publi.

Bocsánatot kérek Gyurcsány Ferenc-
től. Többet erről nem is mondanék, 
mert még megsérteném.

Bocsánatot kérek a versenylovaktól, 
nem kezeltem helyén ezt a kérdést.

Bocsánatot kérek a bocsánatkérésért. 
Ezt már csak azért, mert tudom, hogy 
minden tettemet, még a jószándékút is 
félre fogják érteni egyesek. Szóval, ti, 
„egyesek”, fogadjátok bocsánatkéré-
semet.

Hát ennyi. Ahogy egy hindu közmon-
dásban olvastam egyszer: „Abban 
nincs semmi csodálatos, ha valaki 
másnál kiválóbbak vagyunk. Igazi 
csoda a korábbi önmagunkhoz képesti 
kiválóbbságban mutatkozik meg.”

Én kiváló vagyok.



Kovács Ákos elhagyta a Kossuth-díját
Elhagyhatta Kossuth-díját a zenész, vagy legalábbis nem találja. Ákos az irigyeit, illetve önmagát sejti a történtek mögött. Valószínűleg nem kaphat új  
Kossuth-díjat.
Kovács Ákos hetek óta nem találja a Kossuth-díját – tudta meg a Blikk. „Nem tudom, hova tűnhetett, valamikor még megvolt, aztán később már nem láttam” – nyilatkozta az újságnak a sztár.  
„Nagyon sokan irigykednek rám a sikereim miatt, elképzelhető, hogy ellopták. De az is lehet, hogy elhagytam, hiszen ez csak egy díj!”
Ákost mindazonáltal szemlátomást érzékenyen érintette a dolog, amiről a napokban megjelent új albumának több dala is tanúskodik, elég csak A Vad Holddíj Fiú vagy a Díj voltál! slágerekre gon-
dolnunk. A Kossuth-díj Hatóság elzárkózott attól, hogy egy másik példánnyal pótolják Ákos díját. Nagy Tamara, a hatóság elnöke lapunknak elmondta, hogy próbáltak utánanézni a számítógépeiken, 
de egyszerűen nem létezik semmiféle bejegyzés vagy dokumentum arról, hogy egy Kovács Ákos nevű illető kapott volna Kossuth-díjat. Ez természetesen nem bizonyít semmit, ettől függetlenül 
elképzelhető, hogy kapott, de még egyet a dokumentumok hiányában sajnos nem tudnak kiállítani neki. A Blikk által megkérdezett szakértők szerint Kovács Ákos mostanában furcsán viselkedik,  
a versenylovainak Belgiumból rendelt aranyórákat sem vette át a múlt héten, ezért elképzelhetőnek tartják, hogy ő maga hagyta el a díjat. Kovács Ákos 2012-ben kapta meg a műveszeknek járó 
legmagasabb állami kitüntetést, idén pedig Józsefváros díszpolgárává választották. „Lényegében balladamondó vagyok, több közöm van Tinódi Lantos Sebestyénhez, mint más popsztárokhoz” – 
nyilatkozta akkor a Blikknek.

Eltűnt Fekete György

Stumpf András nem ír többet, csak olvas

Új hazafias nőmozgalom indul Emese Serege 
néven az ország felvirágoztatására

Karitatív gerillaakciókat indít a Magyar Gárda

Gyógyíthatja az AIDS  
a rákot

A törpék közt kevesebb  
a vak

Az űrből is látszik  
a magyar-szerb határfal

GMO-mentes paradicsomot hoztak létre Szegeden, 
most egyfejű kutyát próbálnak kifejleszteni

Ma jelenik meg utoljára a Magyar Hírlap
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Hetek, talán hónapok óta nem látták 
Fekete Györgyöt, a hazai képzőművé-
szet radikális fenegyerekét, a Magyar 
Művészeti Akadémia elnökét.  Egye-
lőre annyi bizonyos, hogy a művészt 
nem érte baleset és az utóbbi időben 
elhunytak között sem bukkant fel. 

Fekete Györgynek több nyilvános 
szereplése is lett volna, melyekről 
előzetes bejelentés nélkül maradt tá-
vol. Legutóbb a neki ítélt Művészek 
Önmagukért díjat sem vette át. Sem 
családja, sem munkatársai nem tud-

nak hollétéről. Kérdésünkre a rendőr-
ség azt nyilatkozta, hogy még néhány 
napig folytatják a keresést, utána már 
ismerve a művész lobbanékony ter-
mészetét, nem valószínű, hogy élet-
ben marad.  Kerényi Imre szerint azért 
nem találják Fekete Györgyöt, mert-
rossz helyen keresik, a kutatásnak a 
16–17. század időszakában lenne ér-
telme.

A szűkszavú bejelentésből kiderül, 
hogy egy legénybúcsún elfogyasztott 
LSD-bélyeg hatására jött rá: még nem 
tud eleget ahhoz, hogy írjon, ezért 
mostantól egy ideig csak olvas. „Ne 
higgyétek, hogy végleg abbahagytam, 
egyszerűen csak át kell gondolnom 
kicsit a dolgokat, mielőtt még egyszer 
tollat ragadnék” – olvasható a köz-
leményben. A népszerű újságíró és 
blogger – amennyiben kijózanodása 
után is tartja magát új fogadalmához 

– pótolhatatlan űrt hagy majd maga 
után a magyar újságírás univerzumá-
ban. 

„Huth Gergővel már megbeszéltem, 
hogy írjon egy kicsivel több cikket, 
hogy a szellemi élet ne álljon le telje-
sen miattam” – nyugtatta meg azokat, 
akik attól tartanak, ha Stumpf abba-
hagyja, a nemzet analfabetizmusba 
süllyed.

Új hazafias nőmozgalom indul 
Emese Serege néven az ország fel-
virágoztatására. Jelmondatuk: „Ál-
modj te is a nemzetért!”

„Emese óta mi történt? Kőmíves Kele-
menné, Sissi, Iluska! Szeretnénk újra 
valami igazán fontosat tenni szeretett 
hazánkért! A civil nők nemzeti ener-
giái végre megint az országot fogják 
jobbítani!” – lelkesítettek a szónokok 
Álmospusztán, ahol a hétvégén nagy 
érdeklődés közepette alakult meg az 
eddig csak közösségi oldalakon terje-
dő mozgalom.
 Az alapítók szerint ha elég 
sokan csatlakoznak hozzájuk és sokat 
álmodnak, akkor a magyarok minden 
problémája egyszerre megszűnik.
 – Fantasztikus érzés, hogy 
ezen az ősi módon veszünk részt a 
közélet alakításában! – nyilatkozta 
egy résztvevő. – Számomra az olyan 
aktivista tevékenységek, mint például 
a tüntetés, mindig túl modernek vol-
tak – tette hozzá. – Szeretem az orszá-
gom és szeretek aludni. Nem csatla-
kozhatok a Greenpeace-hez, ugye... 
– mondja nevetve egy másik hölgy, 
majd fejére húzza a takarót.
 Az Emese Serege első ta-
lálkozóján több ezren vettek részt. A 

beszédek elhangzása után órákra el-
csendesedett a terem, majd tömeges 
ébredéssel folytatódott a rendezvény.
 Az ES megalakulását a kor-
mány is  üdvözölte. Lázár János saj-
tótájékoztatóján arról beszélt, hogy az 
éjszakai műszak bevezetése árán, de 
folyamatos kapcsolatban lesznek a ci-
vilekkel, mert fontos, hogy a kormány 
rájuk vonatkozó döntéseiben valóban 
az tükröződjön, amit a magyar nők 
szeretnének.
 A megalakulás óta egyre töb-
ben csatlakoznak hozzájuk, de bírálók 
is akadnak. Egy a nők politikai passzi-
vitásáért kiálló csoport nyilatkozatot 
adott ki arról, hogy összezavarodott 
az Emese Serege miatt és nem tud ál-
lást foglalni róla. Több nő pedig arról 
számolt be, hogy mikor az ES még 
csak a neten létezett, letiltották őket, 
amikor kommentjeikben rémálmok-
ról számoltak be. Ezt a szervezetnél 
azonban tagadták. Elismerték viszont 
annak kockázatát, hogy a mozgalom 
átmenetileg növelheti a káoszt az or-
szág közterületein, ezért a csatlako-
zókat arra kérik, ha tehetik, menjenek 
haza, vagy valahol a négy fal között 
kezdjék el az akciót.

Az elmúlt hetekben megszaporodtak a 
Magyar Gárda által elkövetett gerilla-
akciók több, főként romák lakta tele-
pülésen. A rendőrség múlt hét kedden 
három elkövetőt állított elő Ózdon, 
akik több ízben betörtek romákhoz, és 
kitakarították a lakásokat. A gerillata-
karítók azóta bevallották, hogy hetek 
óta készültek az akcióra, hosszasan 
figyelték a házakat, és miután a tulaj-
donosok elmentek otthonról, az ajtót 
felfeszítve jutottak be. Ott felporszí-
vóztak, kitisztították a szőnyegeket, 
kidobálták a felhalmozódott szemetet 
és az egyik házban a falat is kifestet-
ték. Távozásuk után a zárakat újakra 
cserélték. Szintén a múlt héten történt, 
hogy miután egy gyermek eltűnése 
miatt riasztották a sajóvárkonyi rend-
őrséget a reggeli órákban, nem sokkal 
később kiderült, hogy a gyereket egy 
fiatal férfi elvitte az iskolába. Az elkö-
vető, T. András önként jelentkezett a 
rendőrségen, és saját bevallása szerint 
csak segíteni szeretett volna. Különös 
esetek borzolták a kedélyeket Mis-
kolcon is, ahol mostanában többször 

is előfordult, hogy feltűnően izmos, 
nagydarab, kopasz, tetovált férfiak 
a gyalogátkelőknél piros lámpáknál 
matematikát és fizikát üvöltöztek 
gyermekek fülébe.

A Magyar Gárda magára vállalta 
az akciókat. Mészáros István, az Új 
Magyar Gárda kapitánya lapunk-
nak elmondta, hogy ők csak segíteni 
szeretnének ezekkel az akciókkal, és 
amennyiben alkalmanként törvény-
telenek is minősülnek cselekedeteik, 
vállalják a bírságot. „Ráébredtünk 
arra, hogy amit az elmúlt 8 évben 
csináltunk, annak semmi értelme.  
A vonulásokkal és a cigányságellenes 
tüntetéseinkkel nem tudtuk segíteni 
a roma-magyar együttélést, sőt, ki-
fejezetten azt tapasztaltuk, hogy erő-
demonstrációink után a helyzet csak 
rosszabbodott az adott településeken. 
Ezért dolgoztuk ki új, úttörő techni-
kánkat, amit mi egymás közt csak 
karitatív gerillamozgalomnak hívunk.  
A módszer nagyon egyszerű, mos-
tantól nem hangoljuk még jobban 

egymás ellen a roma és a magyar 
közösségeket, nem próbálunk meg 
vonulásainkkal megrémíteni senkit. 
Megpróbálunk a létező problémára 
megoldást találni.”

Az Új Magyar Gárda tagjai közül már 
többen jelezték, hogy szívesen fel-
ajánlják lakásaikat, hogy ott meghúz-
hassák magukat azok a roma csalá-
dok, akiknek házuk a felújítás idejére 
lakhatatlanná válik.

A rendőrség tájékoztatása szerint őket 
kötik a törvényi előírások, és esze-
rint járnak el, bármilyen szimpatikus 
is egy-egy ilyen akció valakinek, a 
jelenleg hatályos jogszabályok sze-
rint teljes mértékben illegális mások 
házába a tulajdonosok tudta nélkül 
bemenni. Tilos másoknál kitakarítani 
és szintén törvénytelen mások gyer-
mekeit iskolába vinni, a szülők be-
leegyezése nélkül. Ugyanakkor több 
forrásunk is azt állította, hogy a ren-
dőrök sok esetben szemet hunynak az 
ilyen típusú bűncselekmények fölött.

A mai nappal megszűnik a nagy 
múltú sajtótermék. Az újság meg-
szűnése keveseket érhet meglepe-
tésként, hiszen az elmúlt években 
számtalan jel utalt rá, hogy közeleg 
a vég.

Az elmúlt években az eladott példány-
szám folyamatosan csökkent, idénre 
már 100 alá süllyedt a naponta eladott 
darabszám. Szintén gondokat okozott 
az elmúlt években, hogy a lap szer-
zői – saját bevallásuk szerint – egyre 
kevésbé értettek egyet önmagukkal. 

Talán emiatt történhetett, hogy az új-
ság terjedelme is évről évre csökkent, 
a 2012-es 16 oldal után 2014-ben 
már csak 8 oldalon jelent meg, idén 
pedig már csak négyoldalas példá-
nyokkal találkozhattak az olvasók.  
Ráadásul a 4 oldalból kettőt Wikipe-
dia-szócikkekkel töltöttek meg. Ennyi 
oldalon és ilyen alacsony példány-
számmal már nem tudták gazdaságo-
san működtetni az újságot, az egyre 
fogyatkozó szerkesztőség és a rekor-
dalacsony papírárak mellett sem.

Széles Gábor, a megszűnő lap tulaj-
donosa lapunknak elmondta, hogy a 
gazdasági megfontolások mellett az 
is indokolta a hirtelen megszüntetést, 
hogy ma már nincsen szükség olyas-
féle kormánypropagandára, amit az 
újság napjainkban képviselt, hiszen 
úgyis elégedett mindenki a kormány-
nyal, mivel mindent jól csinálnak.

A most elbocsájtott újságírók nem 
maradnak munka nélkül, valamennyi-
en Széles Gábor új, 2030-tól induló 
napilapjánál dolgozhatnak tovább.

Német tudósok elképzelhetőnek tart-
ják, hogy gyógyítja az AIDS a rákot. 
A Science magazinban ismertetett 
terjedelmes tanulmányukban számos 
bizonyítékkal támasztják alá, hogy a 
két halálos betegség együttes felbuk-
kanása esetén az aktív bioneutronok 
kioltják egymást. Ugyanakkor sen-
kinek nem javasolják a szándékos 
megfertőződést, ilyenkor ugyanis az 
akarat keltette dielektromos gondo-
lathullámok ellehetetlenítik a gyó-
gyulást.

A University of California legfrissebb 
kutatása szerint lényegesen kevesebb 
látáskárosult fordul elő az alacsony 
növésűek közt. A jelenséget a tudomá-
nyos körökben egyelőre nem teljesen 
elfogadott, úgynevezett Hutching-
son-féle excessive problem solving ha-
tás magyarázhatja. Az elmélet szerint 
nem lehet senkinek egyszerre több 
mint 27-féle problémája.

Fiatal kora ellenére világörökségi stá-
tuszt is kaphat a déli akadály. „Csodá-
latos látvány innen fentről, azt üzeni 
mindenkinek: az ember csodákra ké-
pes” – ezekkel a történelemkönyvek 
lapjaira való szavakkal írta le Kenneth 
Bowesox amerikai űrhajós a magyar–
szerb határ látványát a Nemzetközi 
Űrállomásról (ISS). Az állomás le-
génysége egy emberként csodálta meg 
a válaszfalat, elmondásuk szerint az 
űrből egészen jelentéktelen problé-
mának tűnt az egész bevándorlásügy.   

Génmódosítás-mentes paradicsomot 
sikerült létrehozni a Szegedi Biológiai 
Kutatóintézetben. Dániel Tamás, a ku-
tatócsoport vezetője elmondta: 25 év  
megfeszített tudományos munkájával 
érték el az eredményeket.
 Különféle génmódosított 
fajták keresztezésével lépésről lépés-
re haladtak visszafelé a mesterséges 
evolúcióval, így sikerült végül ter-
mészetes paradicsomot kifejleszteni. 
A természetes paradicsom – ameny-
nyiben stabilnak bizonyul génkészlete 

– nagyban hozzájárulhat a harmadik 
világ élelmezési problémáinak meg-
oldásához. 
 A csoport jelentős haladást 
ért el egyik másik kutatási területükön 
is, ami egyfejű kutyák megalkotására 
irányul. Az ambiciózus terv mostanra 
elérhető közelségbe került, tavaly már 
sikerült háromra csökkenteni az egyik 
kísérleti példány fejeinek számát, az 
állapotát viszont nem sikerült stabili-
zálni, sajnos az állat csak pár hetet élt 
ezután.

Jókait felolvasó gárdista romák lakta településen
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Lebukott: saját autóját használta betegszállításra a rákellenes alapítvány elnöke
Napokig követték az elnököt egy internetes portál újságírói
Nemcsak az adományokból származó összeget költötte betegszállításra, de a saját pénzéből, saját autójával is részt vett alapítványa mun-
kájában Molnár Róbert, a Rák Ellen Alapítvány elnöke. A féltve őrzött titokra egy internetes portál munkatársai derítettek fényt: Molnár 
napközben családi Mitsubishijét is használta, amikor a céges betegszállító éppen nem ért rá.
„Nem szeretnék nyilatkozni az ügyben, kerülöm a nyilvánosságot. Annyi fontosabb dolog van ennél, amivel a média foglalkozhatna, nem 
értem, miért kellett pont engem kipécézni” – nyilatkozta Molnár, aki a követésen kívül azon is felháborodott, hogy a portál újságírója le-
fényképezte, amint átsegít egy idős asszonyt a zebrán.
A következő tényfeltáró anyagban további szenzációkat ígérnek, ám egyelőre nem sikerült azt sem bizonyítaniuk, hogy Molnár tényleg 
felajánlotta volna gyermekétkeztetésre az alapítványi fizetését.

Közösségi finanszírozással mentet-
ték meg a rabszolgasorból a lányt. 
Jockey földjeire továbbra sincs elég 
pénz.

30 év gyűjtés után végre összegyűlt a 
szükséges pénzösszeg, sikerült felsza-
badítani Isaurát. A pénzt Tóth András 
segélyből élő adta át Laurencio De 
Gabrillo Di Garcillának, Isaura eddigi 
tulajdonosának. Az eseményen részt 
vett a magyar nagykövetség képvi-
seletében Némedi Áron konzul, vala-
mint az Argentín Munkaügyi Minisz-
térium magát megnevezni nem kívánó 
képviselője is. Isaura, a szerencsétlen 
sorsú dél-amerikai leány a 18. század 
végén került rabszolgasorba.

A lány akkor került reflektorfénybe, 
amikor egy nagysikerű dokumen-
tumfilm-sorozat által az egész világ 
megismerhette nyomorúságos sorsát. 
Isaura felszabadításáért a kilencvenes 
évek elején több tüntetés is volt Ma-
gyarországon, amelyek sajnos nem 
érték el céljaikat, a lány fogságban 
maradt.

Isaura YouTube-videóüzenetben 
mondott köszönetet a magyaroknak, 
hogy összegyűjtötték a szabadulásá-
hoz szükséges pénzt. „Köszönöm! 
Ha ti nem lennétek, még több száz 
évig rabszolgaként kellene élnem” – 
mondta könnyező szemmel.  „El se 
tudom mondani, hogy mennyire hálás 

vagyok! Látjátok? Ha összefogunk, 
csodákra vagyunk képesek!” – tette 
hozzá.

Emberjogi szervezetek is örömüknek 
adtak hangot, ugyanakkor megjegyez-
ték, hogy mindez csak csepp a pohár-
ban, rengeteg televíziós sorozat sze-
replőjének a mai napig nem sikerült 
megnyugtatóan rendezni a helyzetét. 
Azon a gyűjtésen például, ahol Joc-
key-t szeretnék kivásárolni a dallasi 
földbirtokokról, hogy minden az oly 
emberséges Bobbyé lehessen, még 
mindig csak a szükséges összeg húsz 
százaléka jött össze.

Tarlós István átadta az 500. ToiToi 
bringát a fővárosnak.

– A Mol BuBi hálózat bővítése iga-
zi sikertörténet, újabb bizonyítéka a 
magyar kreativitásnak – nyilatkoz-
ta a főpolgármester a Deák Ferenc 
téri ünnepélyes átadón. Az eszköz 
sikerét egyszerűsége adja: mivel a 
Budapestre látogató külföldiek nagy 
része folyamatosan erősen ittas vagy 
részeg állapotban mászkál éjszaka a 
belvárosban, szükség volt egy olyan 
tömegközlekedési eszközre, amelyen 
végre nem inni lehet, hanem vizelni. 
Így nem a köztereket rondítják össze 
a “bulituristák”, hanem szervezett ke-
retek között egy mozgó jármű tartá-
lyába és közben még városnézésre is 
alkalmuk lehet. 

Arra azonban a főváros sem számí-
tott, hogy a köznyelvben csak pisibi-
ciklinek vagy húgyhintónak nevezett 
bringák ekkora sikert fognak aratni, 
legalábbis az első 100 eszköznél ez 
még kétséges volt. Nagy reklámereje 
volt a CNN utazó szakácsának videó-
ja, amelyben Anthony Bourdain 12 
korsó poshadt Ászok és 3 Hubertus 
elfogyasztása után felült egy ToiToi 

bringára és tekerés közben „körbepi-
sálta” Belső-Erzsébetvárost. A műsor 
adásba kerülése után érezhetően meg-
ugrott a vizeletturisták száma Buda-
pesten, sőt még egy lánykérésre is sor 
került az egyik bringán.

A ToiToi bike előnye, hogy Bu-
dapest-kártyával is használha-
tó, és hamarosan érkezik be-
lőle a mozgássérülteknek  is 
szánt verzió a akadálymentesí-
tett   dokkolóállomásokkal   együtt.  
– Az eszköz azonban, elődjéhez ha-
sonlóan, továbbra is megőrzi forga-
lomakadályozó és -lassító funkcióját 
– zárta beszédét Óbuda volt polgár-
mestere.

Összegyűlt a pénz, felszabadították Isaurát

Egyre divatosabb a ToiToi bike Felfüggesztette Deutsch 
Tamás profilját a Twitter

Vajna Tímea elhagyta
Andy Vajnát

Andy Vajna újra nősül

17 éves gyermeket
szült a nagyon
szegény anya

Az egyik legnépszerűbb mikrob-
log-szolgáltató azzal indokolta a 
döntést, hogy túl sok panasz érke-
zett ügyfélszolgálatukhoz a profilon 
megjelenő ostoba, mocskosszájú, 
bunkó és primitív bejegyzések mi-
att, amely nem összeegyeztethető a 
Twitter által megkövetelt felhasználói 
értelmiszint-minimummal. „Sz****-
tok ki apátok *******ból a tetves 

liberál***it, és egyébként is? Ki a 
****om az a Twitter?” – próbálta ki-
írni a Fidesz európai parlamenti kép-
viselője a mikroblogra, de már nem 
tudta. Lapunk értesülése szerint ezu-
tán regisztrálni akart a Tumblr-re de 
megtudta, hogy azt csak az Index és a 
444.hu szerzői olvassák és írják.

Timi azután nyújtotta be a válókeresetet, 
hogy Andy Vajna eljátszotta összes pén-
zét egy monte-carlói kaszinóban. A válás 
nem lesz egyszerű, ugyanis Tímea több 
milliárd forint életjáradékot követel Vaj-
nától, akinek viszont egyelőre ügyvédre, 
illetve a hazaútra sincs elég pénze. Kér-
désünkre Tímea kifejtette, hogy a válás-
nak semmi köze ahhoz, hogy Andy sze-
gény lett, eddig se a pénze miatt szerette.  
– Most néztem meg a filmjeit, és egyál-
talán nem tetszettek, nem akarok ilyen 
emberrel együtt élni, aki ilyen csúnya, 
erőszakos filmeket készít.

Még el sem vált, de máris új fele-
séget talált magának Andy Vajna, 
filmügyi biztos – tudta meg a Füles.  
A boldog ara egy lichteinsteini gróf-
nő, a 147 éves Anne Grunstein.  
Az idős hölgy a gazdag Feldkirch 
grófnője, több nagy ipari konszern 
főrészvényese, számos dél-afrikai 

aranybánya tulajdonosa. Úgy tudjuk, 
Grunstein asszony már el is utalta 
a pénzt Andy Vajna hazautazására. 
- Imádom Lichtensteint, gyönyörű 
hely, a pajzán patakok, a megbízható 
nők, versenylovak, egy élet az életben 
-mondta Vajna új feleségéről.  

Isaura, ezen a 19. századi fotón még rabszolgaként

Deutsch Tamás egyik kifogásolt Twitter-üzenete

“Mindenképp szerettünk volna gye-
reket, de tudtuk, nincs pénzünk felne-
velni.”
 Tamás és Éva 10 éve há-
zasok. Egy dolog hiányzott csak a 
boldogságukhoz: mindig is nagyon 
szerettek volna gyereket, de tudták, 
hogy nem engedhetik meg maguknak. 
Nem volt pénzük rá, hogy gyerme-

kük legyen, hiszen még a számláikat 
is alig tudták kifizetni, egy újszülött 
pedig rengetegbe kerül. Kiszámol-
ták, hogy legalább 10 millió forintot 
kellene a gyerekre költeni, mire dol-
gozni tudna, és eltarthatná magát. 
Szomorúan jöttek rá, hogy tanárként 
sose fognak ennyi pénzt keresni.  
Éva végső kétségbeesésében úgy 

döntött, hogy megpróbálkozik a le-
hetetlennel, megpróbál egy idősebb 
gyereket szülni, akinek már nem kerül 
olyan sokba a felnevelése.
 És ez sikerült is neki. Tegnap 
hajnalban egészséges újszülöttet ho-
zott a világra. Peti 17 éves, 182 centi 
és 81 kilogramm. Jövőre már mehet 
is dolgozni. Gratulálunk a családnak! 

Az új gyermekvállalási eljárást az 
Egészségügyi Minisztériumban is üd-
vözölték. Reméljük, hogy ezzel a bár-
ki számára elérhető, gazdaságosabb 
módszerrel végre ismét több gyermek 
születhet Magyarországon. Ugyanak-
kor az idősebb versenylovak szülését 
továbbra sem támogatja a minisztéri-
um.

A bringák gyakorlatilag egy tartályra 
épülnek rá, amely két oldalán három-há-
rom plüssborítású vécécsésze található. 
Az intimitást a csészék oldalából kiálló 
rugalmas peremek biztosítják, amelyek 
körbeölelik a rajta helyet foglalók fene-
két. A tartály befogadóképessége 150 
liter, az eddigi tapasztalatok szerint ez 
4-5 óra folyamatos használatot tesz lehe-
tővé. A telítődés közeledtét éles hang- és 
fényhatások jelzik, ilyenkor a beépített 
GPS-navigáció a következő dokkolóhoz 
irányítja az illuminált briteket.



Ugyanakkor gazdasági szakértők sze-
rint a reklámfelületek centralizálása 
hatalmas bevételnövekedést okozhat-
na. „Ha mindenki ugyanazt a meccset 
nézi, legalább 30 százalékkal nőhet-
nek a reklámbevételek, és hozzávető-
legesen 8 százalékkal csökkennének 
a közvetítések költségei is” – idézi a 
New York Times Jack Rubin sportgaz-
dasági szakértőt.

Ám mégis, a sportágak egy sportba 
ötvözésén a szurkolók nyerhetnek  
a legtöbbet. Mai napig hiába vett a 

lelkes sportrajongó 10 televíziót, kép-
telenség volt nyomon követni az ösz-
szes fontosabb sporteseményt. Ám 
miután már csak egy sportág marad, 
ez könnyedén megoldható lesz. 

Az elmúlt évszázadokban a sport-ágak 
száma ugrásszerűen megnőtt. Ezt az 
elburjánzást mi sem mutatja jobban, 
mint hogy az 1900-ban létező 83-féle 
sportágból 1950-re 211-féle lett. 2000-
ben pedig már 831 különböző olimpi-

ai versenyszámot tartottak nyilván.  
A sportágak zavarba ejtő változatos-
sága miatt már régóta komoly igény 
mutatkozik ezek összevonására. Egy, 
a napokban megjelent felmérés szerint 
a sportközvetítések nézőinek 82 szá-
zaléka szerint a közvetítések 82 szá-
zaléka „nagyon unalmas”, 92 százalé-
kuk egyetért vele, hogy „izgalmasabb 
meccsek kellenének” és több mint 80 
százalékukat legfeljebb három sport-
ág érdekli. Az élmények és az izgalom 
fokozának pedig szakértők szerint 
legkézenfekvőbb módja az unalmas, 
egyedi sportágak kombinálása lehet. 
Az 1952-től kísérleti jelleggel beveze-
tett triatlon és biatlon

eleinte talán furcsának tűnhetett, ám 
az évek során mindkét sportág bizo-
nyított. A próba sikeres volt, a biatlon 
– a lövészet és a sífutás keveréke-, 
valamint a triatlon (futás, úszás, ke-
rékpározás) sikere megkérdőjelezhe-
tetlen, mindkettő a legnézettebb spor-
tok közé tartozik, és sok ezer dolláros 
bevételt jelent évente.
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Jelentősen leegyszerűsödhet, ám 
egyszersmind jóval érdekesebbé is 
válhat jövő év elejétől a sport vilá-
ga, ha megvalósul a terv, miszerint 
egyetlen versenyszámba sűrítenék 
a jelenleg ismert valamennyi sport-
ágat.

Robert Hamilton, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság főtitkára tegnapi 
sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy 
egy sportba sűrítik a létező valameny-
nyi sportágat. Az olimpiákon mostan-
tól ez az egy versenyszám fog helyet 
kapni, míg a többit fokozatosan ki-
vezetik. A hírt a Nemzetközi Sport-
szövetség is megerősítette. Az egy 
sportágba sűrített új sportnak neve 
egyelőre nincs, januártól tervezik az 
első versenyeket, miközben egyide-
jűleg felszámolják a meglevő, elavult 
versenyszámokat.

Sportmérnökök már dolgoznak a 
megfelelő pálya kialakításán. Az ide-
ális játéktér megtervezése rendkívül 
bonyolult feladat, hiszen sok külön-
féle kaput, hálót, céltáblát és egyéb 
sporteszközt kell egy részben vízben 
levő, részben pedig füves, salakos, 
illetve linóleumos pályán elhelyezni, 
úgy, hogy ezek minél kevésbé zavar-
ják egymást.

A sportok tömörített változatának 
egyik nagy előnye, hogy a dopping-
szereknek egy darabig búcsút mond-
hatunk. Kutatók egybehangzóan ál-
lítják, hogy a mai napig nem sikerült 
olyan doppingszereket kialakítani, 
melyek egy ennyire összetett sport-
ágban használhatóak lennének. Pél-
dául az atlétikai számoknál népszerű 
teljesítményfokozók gyakorlatilag 
lehetetlenné teszik mind a lövészetet, 
mind a sakkozást.

Az ellenzék szerint csupán kam-
pányfogás az egész, a kormány szá-
mára viszont a gyermekeink egész-
sége a legfontosabb.

A kormány hétfőn nyújtja be azt a 
törvénytervezetet, amelyben kezde-
ményezik, hogy a stadionokat léle-
geztetőgépekké alakítsák, az egyéb 
sportlétesítményekből – valamint a 
Pasa parkból – pedig a hajléktalanok 
számára készülne polifoam és napi 
háromszori meleg étel.

A Nemzeti Lélegeztetőgépesítési 
Program (NemLéP) keretében elő-
ször is számba veszik a magyarorszá-
gi stadionokat, amelyeknek pontos 
számáról eltérő információk vannak, 
mivel több stadiont az eredeti ter-
vekkel ellentétben véletlenül húztak 
fel, vagy civil szervezetek építették a 
saját pénzükből, ám ezek sem kerül-
hetik el a lélegeztetőgéppé alakítást. 
Mint Kovács Zoltán kormányszóvivő 
lapunknak megerősítette, a NemLéP 
keretében a lélegeztetőgéppé alakítást 
szimbolikus jellege miatt a felcsúti 
Pancho Arénánál fogják kezdeni, ahol 
maga Orbán Viktor fogja végrehajtani 
a stadion és a nemzeti színű szalag ün-
nepélyes felrobbantását.

Bár a törvény szövege még nem is-
mert, az ellenzék a kiszivárgott infor-

mációk alapján máris nemtetszésének 
adott hangot, a Demokratikus Koalíció 
több tagja pedig már hozzá is láncolta 
magát a Groupama Aréna vénaszken-
neréhez. „A magyar sport, a magyar 
foci jövőjét veszi el így a kormány. 
Ezt egyszerűen nem hagyhatjuk, ezért 
készek vagyunk a legvégsőkig elmen-
ni!” – mondta el Gyurcsány Ferenc, 
egészen az Üllői útig elmenve. 

Az LMP a NemLéP-pel kapcsolatos 
hírekre reagálva közleményében így 
ír: „Az ország jelenlegi gazdasági ál-
lapota nem teszi lehetővé, hogy olyan 
presztízsberuházásokat támogassunk, 
mint a lélegeztetőgépek, ennél sokkal 
fontosabb lenne a meglévő sportléte-
sítmények megfelelő működtetése, és 
újabbak építése. És mi ez a megalo-
mánia a Pasa parkkal, meg a hajlékta-
lanokkal? Jól látható, hogy a kormány 
már megint a rászorultakon, a betege-
ken és az alacsony keresetűeken akar 
segíteni, ahogy mindig. De ezt a zsidó 
viccet már hallottuk, kedves Orbán 
Viktor, tessék mást kitalálni!”

A Jobbik egyelőre nem reagált a hí-
rekre, mert valószínűleg nem értik.

Szerettük volna a  NemLéP-ről meg-
kérdezni az MSZP-t is, de azóta saj-
nos megszűntek.

Egyetlen versenyszámba sűrítik valamennyi sportágat Lélegeztetőgépekké alakítják a stadionokat

Olvasóink szavazatai alapján holnap ismét kellemes idő várható.
Az ország egész területén 20–25 fok közt alakul a csúcshőmér-
séklet, mindenhol többórányi kellemes napsütésben lehet ré-
szünk. A többnyire szép, őszi időjárás az  egész országra jellemző 
lesz. A csapadék alig kapott tegnap szavazatot, némi esőre csak 
Baja környékén számíthatunk. Az ország nyugati részén spontán 
szivárványok várhatók. Délután Szolnok környékén szórványo-
san macska is előfordulhat. A Duna-Tisza közén unikornisra kell 
felkészülnünk, 50 méteres körzetükben néhány csepp esővel. Az 
Északi-középhegységben a kincsre szavaztak a legtöbben, így itt 
az várható.

Estefelé az unikornis megélénkülhet.

A Belügyminisztérium jelentése szerint az égbolt az ország felett 
chemtrailmentes, minden támadást folyamatosan elhárítanak.

Vezessenek óvatosan és éljenek egészségesen!

DISCLAIMER

Ma arról kérdeztük az Utca Emberét, hogy HOGY VAN?

A 42. héten az ötös lottó nyerőszámai az alábbiak voltak: 2, 34, 44, 65, 95
Az összesen 14 darab hattalálatos szelvény nyereménye egyenként 16,3 miliárd forint. 
Gratulálunk a nyerteseknek!
A jövő heti lottószámok a következők: 31,36,54,65,78

HIRDETÉS

LOTTÓ

MILYEN IDŐ LEGYEN HOLNAP? HÍVJON MINKET! 062098157832

Tamás, tini
Nagyon baró délelőttöm volt, 
nem mentem be matekra és 
találtam egy húszezrest a park-
ban. Ráadásul a Real Madrid 
is ajánlott egy 20 millió eurós 
szerződést, csak úgy, vágod? 
Nem kérsz egy cigit? Most 
megyek épp csajozni, csá!

Ilona, idősebb hölgy
Örülök, hogy kérdi! Tökéletes 
napom volt. Ma tudtam meg, 
hogy az unokám az ikertest-
vérem. Remekül kijövünk, 
felváltva sütünk valamit 
egymásnak, és mindket-
ten izgatottan várjuk a Liget 
beépítését, jó újra fiatalnak 
lenni!

Péter, a Magyar Hírlap 
újságírója
Végre megszűnt ez a szörnyű 
lap, ahol dolgoztam, anny-
ira örülök neki. Ennél biztos, 
hogy csak jobb jöhet!
És a jövőm miatt se kell ag-
gódnom, főnököm azt ígérte, 
hogy kapok tőle új állást, a 
2034-ben induló új lapjánál.

Leila Al-Baghdadi
Jól indult a nap, arra ébredtünk, 
hogy a miniszterelnök sütött 
nekünk rántottát. Nagyon ked-
vesek itt az emberek, imádom 
Magyarországot. Sajnos 
tovább kell mennem, mert a 
rokonaim már Svédországban 
élnek, pedig tényleg nagyon 
szívesen maradnék! A Bala-
tonhoz hozunk majd minden 
évben pénzt, ezt megígérem!

Ingyenesen elvihető egy 2014-es évjáratú BMW X7-es. Telefon: 062098478544

Szerető gazdit keres sokszoros díjnyertes versenylovam. Telefonszám a 
szerkesztőségben.

1 millió forint ingyen elvihető! Ügynökünk hamarosan felkeresi otthonában!

Versenynő keres jobb lovat!

Ingyenesen elvihető egy 2013-es évjáratú BMW X6-os. Telefon: 062098478543

Kedves olvasóink!

Sajnálattal közöljük, hogy ez nem 
az igazi Magyar Hírlap, hanem an-
nak egy ideális változata, oly-
an hírekkel, amilyeneket szeretnénk. 
Elnézést kérünk mindenkitől, akit össze-
zavartunk azzal, hogy akár ilyen jó hely 
is lehetne a világ és benne Magyarország. 

Az újságot kiadja a Kétfarkú Kutya 
Párt, felelős szerkesztő Kovács Gergely. 
A lap 10 000 példányban jelenik meg.

A kiadvány ingyenes. De kiszámlázzuk. Be-
fizetni azonban nem kell.


