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Szeretik a lakosok és a közlekedést sem zavarja a 
tévedésből a Rákóczi út közepére épített stadion
Nem okoz komolyabb forgal-
mi fennakadásokat az a stadi-
on, amely véletlenül a Rákóczi 
útra épült. A sportfinanszíro-
zás új útjai nyílhatnak meg a 
dugódíjban érvényesített fut-
b a l lme c csb el é p ő-ár a k k a l .

A beruházás egyik nagy előnye, 
hogy úgyis alig vannak autók a 
belvárosnak ezen a szakaszán, 
így érdemben amúgy sem za-
varná a közlekedést, a stadion 
miatt pedig szinte teljesen ki-
szorulnak a kocsik a környék-

ről, így kisebb lesz a szmog is. 
Ha kisebb lesz a szmog, akkor 
pedig további feleslegessé váló 
fákat lehet kivágni, ami lendü-
letet adhat a város fejlődésének.
Az építkezés és a versenyek ide-
jén a 7-es busz módosított út-
vonalon közlekedik, többször is 
Óbuda felé kerül. A 7E expresz-
szjárat a megszokott időben köz-
lekedik, de nem áll meg sehol.
A lakosság is örül a monumen-
tális épületnek, a környék han-
gulatán sokat javít, hogy végre 
nem látszik a Blaha Lujza térről 

a Keleti pályaudvar és a Keleti 
pályaudvarról a Blaha Lujza tér. 
A vonattal érkezők és a dugó-
ban ülők pedig eleve automa-
tikusan látják majd a mecs-
cseket. A szerényen megemelt 
dugódíjban mostantól ben-
ne vannak a belépők árai is.
Ha a tévedés beválik, több fut-
ballstadion is épülhet a későb-
biekben hazai nagyvárosok 
sugárútjain, ami új lökést ad-
hat a magyar futball fellendü-
lőben levő népszerűségének.

Értelmet nyertek 
a fővárosi
fairtások
Rengeteg tiltakozás és ellenállás 
kísérte eddig a fővárosi fakivágá-
sokat. Kevesen gondolták, hogy 
a teljes faállomány eltűnését 
eredményező erőfeszítések hát-
terében a hosszú távú tervezés, 
a budapesti olimpia sikere áll. 
Budapest fáinak évtizedek óta 
tartó irtása teszi lehetővé, hogy 
akkora szmog legyen az olimpia 
idejére, ami ködbe burkolja azon 
versenyszámokat, amelyekben 
véletlenül nem szerepelnek jól a 
magyarok. Így éremesőt várha-
tunk végre a futószámokban is, 
amelyeket a teljesen famentes, a 
verseny idejére megnövelt forgal-
mú Városligetben rendeznek. A 
kormány előrelátása ismét  nyil-
vánvalóvá vált, várhatóan végre 
elhallgatnak az eddig fanyalgók is. 

Rendben zajlanak a versenyek 
a magyar határ mellett is
Nem zavarja az olimpiai versenyszámok sikeres lebo-
nyolítását a 2018/42-es törvény, melynek értelmében 
20, főként arab ország állampolgárai, nem léphetnek be 
Magyarország területére. Mindez azoknak a határon túli stadion-
építéseknek köszönhető, melyeket a magyar állam finanszírozott. 

Újabb magyar siker! Előrelátóan 
támogatott határon túli sport-
egyesületeket a kormányunk. Így 
most megfelelő minőségű létesít-
ményeket találunk Szerbiában, 
Szlovákiában és Ausztriában is.
 
A magyar kormány az elmúlt 
öt évben több mint 4200 mil-
liárd forintot költött különféle 
sportlétesítményekre a környező 
országokban és a Kajmán-szige-
teken, ami alapjaiban rengette 
meg Kelet-Közép-Európa sport-
életét. Ezek nélkül teljességgel 
elképzelhetetlenek lennének 
olyan nagyszerű sportsikerek, 
mint a 31 fő lakosú Rétrom 
baseballcsapatának ukrán har-
madosztályba jutása, vagy azon 
magyar vasútállomás ismeretlen 
nevű testvérvárosának teniszsi-
kerei, ahol a Balaton előtt meg-

áll a vonat, de nincs ott semmi. 

Zavarkó Tihamér, a rösz-
kei Délvidék Sport Akadé-
mia vezető bírája nyilatkozott: 

Jól bizonyított a határra épített 
stadion, a szerb oldalon az egyip-
tomi csapat a felezőig futhat csak, 
még így is 2:1-re nyertek a norvég 
válogatott ellen. Egyedül térfél-
cserekor okozott némi fennaka-
dást a 45 perces ideiglenes be-
vándorlási engedélyek kiosztása.

A röplabdamérkőzése-
ket viszont szintén problé-
ma nélkül sikerült lejátszani.

Jól haladnak az építkezések, a sportlétesítmények fele már elkészült
 
Két héttel a budapesti olimpia megnyitója után már több mint 40 
százaléka elkészült az épületeknek. Az ideiglenes atlétikai stadion-
nak kijelölt szemétégető népszerű a sportolók körében.

Rohamtempóban épülnek a 
budapesti olimpia sportpá-
lyái. Már áll a gombfocista-
dion, a menyétfuttató pálya, és 
teljes pompájában virít ennek a 
kedves, új olimpiai sportágnak, 
a nagyvárosi díjlövészetnek ur-
bánus környezetben kialakított 
pályája, az Etele tér. Megvalósult 
továbbá egy röplabdastadion-
lelátó, három vízilabdakapu, hat 
golflyuk és egy fél kosárpalánk 
kétszer. Előzetes becslések szerint 
2041-re el is készülhet minden, 
ami sokkal jobb eredmény, mint 
ez olimpiáknál általában szokás.

Ami nem épült meg időben, an-
nak találtak más, több szempon-
tból jobb helyet. Szerencsére a 
rákospalotai szemétégető, mint 

kiderült, gyakorlatilag bármi-
lyen versenyszám megrendezé-
sére alkalmas, sőt ideális hely.

Az újonnan bevezetett gördeszka 
freestyle verseny résztvevői is 
elismerően nyilatkoztak a ráko-
spalotai égető dőlésszögéről.

“Az elején szinte zuhansz, 
nagyszerű támasztékot ad 
a vasbeton. Ekkora rámpán 
még sosem ugrattam” - 
Oakley McNeill, Kanada.

Az égetőt tervező mérnökök 
már levédették az épületet mint 
hungarikumot, további görd-
eszka- és BMX-vetélkedőket 
szeretnének hazánkba vonzani.
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Túl nehezek voltak az épületek, elsüllyedt Csepel

Víz alá került a Csepel-sziget 
nagy része a nehéz épületek 
miatt, amelyek oda épültek. 
Új Atlantiszt kapott Budapest.

Tovább süllyed Csepel az olimpi-
ai létesítmények miatt, a sziget-
nek már csak 20 százaléka van a 
Duna szintje felett. Úgy tűnik, a 
kommunizmus egyik utolsó ma-
radványa nem tudott lépést tar-
tani Magyarország fejlődésével. 

Az első épületeket még jól viselte 
a sziget, az előrejelzések ellenére 
nem okoztak geostatikai problé-
mákat. A helyzet az olimpiai disz-
kosz- és medicinlabda-készletek 
szigetre szállítása után változott 
meg, mikor az egész terület meg-
állíthatatlanul süllyedni kezdett.
Az amúgy is teljesen felesleges 
sziget új Atlantiszként díszítheti 
tovább Budapestet, ami jelen-
tős növekedést hozhat a New 

Age-es turisták számában. A 
lakosságot még időben sikerült 
kimenekíteni a Margit-szigetre.
Úgyse tudtunk mit kezde-
ni soha ezzel a területtel, most 
legalább már más felel érte - 
jegyezte meg Tarlós István.
Bizonyos értelemben, vég-
képp leszámoltunk a kom-
munizmussal. - tette hozzá.

A Népszínház utcában épült sajtóközpont kedd reggelre eltűnt
 
Időben elkészült és a legmodernebb igényeknek is megfelelt a Népszínház utcai sajtóköz-
pont, amit kedden már hiába kerestek a nemzetközi sajtó munkatársai. A helyszínelés még 
tart, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozik.

A váratlan eseményt itthon 
mindenki nyugodtan fogadta, 
de a nemzetközi nyilvános-
ság megdöbbent. A külföld 
megnyugtatására Magyaror-
szág kormánya jelen időszaki 
kiadványát minden nyelvre 
lefordítja és az összes érdek-

lődő országba eljuttatja. A 
kormánynyilatkozat kiemelte, 
számos jó oldala van annak, 
hogy egyetlen olimpiai újság 
maradt, hiszen a külföldi 
lakájmédia sokszor torzítva 
adott hírt a játékokról, a ma-
gyar sportolók sikereit gyak-

ran meg sem említve. Másik 
előny, hogy így a közvetítések 
összes jogdíja a magyaroké 
marad, ami nagyban biztosítja 
az olimpiával járó viszonylag 
nagy költségek megtérülését.

A sportkölcsönnek köszönhetően van 
elég forrás az olimpia megvalósítására
Az olimpia költségeinek finanszírozására megálmodott sport-
kölcsön sikeres. Az egyedülálló konstrukciónak köszönhe-
tően az ország szuverenitása nem sérül a játékok megren-
dezése miatt, csak Tolna és Baranya megyét kellett eladni.

Az olimpiai költségeket 30 ezer 
milliárdra sikerült leszorítani, 
aminek nagy részét az egykori 
békekölcsön mintájára megál-
modott sportkölcsönből fedezik. 
Ez kihúzta a szőnyeget az olimpi-
át ellenzők lába alól, akik eddig a 
legalantasabb ösztönökre, a zsu-
goriságra apellálva támadták a 
terveket. Sportkölcsönt minden 
magyar állampolgár, a határon tú-
liak is, kötelezően választhatóan 
adhatott az államnak. A kölcsönt 

174 százalékon túljegyezték.
Az országnak így csupán a hi-
ányzó 68 milliárd előteremté-
se miatt kellett plusz áldozatot 
hozni a két megye eladásával, 
ami igazán csekély veszteség. 
Baranya új többségi tulajdono-
sa 65 százalékban Románia, 55 
százalékban pedig magánbe-
fektetők. Tolna sorsa még bi-
zonytalan, a felvásárló konzor-
cium a tokiói tőzsdén lebegteti. 

Arab terroristák 
hirtelen kiitták a 
medencét a szink-
ronúszás döntője 
alatt
Nyolc évig készültek a terrorcse-
lekményre, folyamatos folyadék-
bevitellel tágították gyomrukat 
az arab szélsőségesek. Öt fanati-
kus nyolc perc alatt szivattyúzta 
ki a medence vizét, a biztonsági-
ak közben fogadásokat kötöttek 
arra, melyikük pukkad ki előbb. 
A balesetet végül elkerülték, az 
akciót másnap az Iszlám Állam 
és a Naturaqua is magára vállalta. 

Jelentősen rövidül-
tek a várólisták!
Egyre kevesebbet kell várniuk az 
olimpián megsérült sportolók-
nak, hogy ellássák őket a kórházak. 

A javuló magyar egészségügyi 
ellátórendszernek köszönhetően 
már csak átlagosan 9 hónapot kell 
várniuk a sérült külföldi verseny-
zőknek, hogy megkezdődhessen 
a kezelés. Sőt, a legtöbb esetben a 
8 napon belül gyógyuló sérülése-
ket már 4 hónapon belül ellátják! 
A magyar sportolókra természe-
tesen külön szabályok vonatkoz-
nak, itt az átlagos várakozási időt 
sikerült már 5 hónap alá szorítani.

Az eredmény annak is betudható, 
hogy sikeresen alakították a bu-
dapesti kórházakat sportkórhá-
zakká. A Nézőpont Intézet veze-
tője lapunknak kifejtette, mindez 
a magyarok érdekét szolgálja, és 
újságírói kérdésre jelezte: most 
látszik csak igazán, milyen jó, 
hogy nem szüntettük meg a há-
lapénz rendszerét, aminek révén 
most a magyar orvosok jelentős 
mennyiségű devizához juthatnak.
A listák rövidülésének másik 
oka, hogy az eddig használt 16-
os betűméretet 12-esre cserélték.

Időre elkészültek az 
aranyérmek

Sikeres volt a 
nemesfémbegyűjtési program.
A kiváló előkészítés és a hatá-
rozott fellépés miatt jól haladt 
az oktatásból kivont számító-
gépek alkatrészeinek éremként 
való újrahasznosítása. Ugyan-
akkor az előzetes számítások 
szerint nem fedezte volna a 
teljes aranyérem-szükségletet 
az így kivont nemesfém, így 
a lakosságtól  önkéntes arany-
érem-emberek gyűjtötték be 
a kötelezően beszolgáltatan-
dó eljegyzési és jegygyűrűket.

Így már elegendő arany, ezüst 
és bronz gyűlt össze ahhoz, 
hogy az olimpiai érmeket 
minden sportágban ki lehes-
sen osztani. Mint ismeretes, a 
szervezők a lakosságot kérték 
fel, hogy a jegyzett olimpiai 
kölcsön mellett tegye zálogba 
a jegygyűrűjét, hogy legyárt-
hassák belőle az érmeket. A 
többség önkéntesen és sze-
retettel ajánlotta fel éksze-
reit, csak pár esetben kellett 
a katonaságot kivezényelni.



Megújulhat a Belváros
Épül, szépül az ország. Az olimpiára idelátogató turisták pusztítása új lendületet adhat a 
belvárosi ingatlanfejlesztéseknek.

Hosszabb távon jótékony hatás-
sal lehet a magyar építőiparra, 
és ezen keresztül a magyar csa-
ládokra is, hogy hatalmas ká-
rokat okoznak a Belvárosban 
az olimpiára érkező szurkolók. 
Komoly ingatlanberuházások 
indulhatnak el a turisták által fel-
gyújtott, lerombolt, használha-
tatlanságig összehányt épületek 
helyén. Fontos megjegyeznünk, 
hogy olyan házak lebontásáról 
van szó, melyek régen megéret-
tek rá, ám a hazug európai uni-
ós direktívák lehetetlenné tették 
mindezt. A pusztuló liberális ál-
tolerancia bástyáiként meredez-
tek köztünk és röhögtek szem-
be minket minden áldott nap.

Mint az sejthető volt, sajnos 
jelentős mennyiségű szurko-
ló is vegyült a sportolók közé. 
Magyarország már koráb-
ban jelezte a NOB-nál, sze-
rintünk célszerűbb lenne, ha 
csak sportolók mehetnének az 
olimpiákra, a szurkolók foko-
zott terrorveszélyt jelentenek.

Részeg angolok mára virradóra 
elpusztították a Mátyás-templo-
mot, melynek helyén Budapest 
egyik legértékesebb üres telke jött 
így létre. Számítások szerint ha 
csak gyrososok nyílnának a he-
lyén, az is legalább hatvanszoros 
bevételt hozhatna a magyar csa-
ládoknak. A helyszínen a Kazin-
czy utcai bulinegyed biztonsági 
személyzete intézkedik. “Évtize-

des tapasztalatunk van a jókedvű 
turisták kezelésében” - jelentette 
ki Erős Márk. Kézműves sajtos-
tejfölös lángossal csillapítják a 
randalírozó külföldiek tettvágyát, 
majd hop-on-hop-off buszok-
ra ültetik őket Bicske irányába.

Roma származású fiatalemberre 
támadt egy perui bajvívó tegnap 
este a Moszkva téren, tizennégyen 
meghaltak, hárman eltűntek.

Sakkhuligánok játszmaállások 
bekiabálása mellett foglalták el 
a Parlamentet, és kitűztek egy 
egyelőre azonosítatlan zászlót. 
Ideiglenes Olimpia Nemzet-
gyűlés alakult Debrecenben. 
A kormány a helyén van, és 
fokozottan ura a helyzetnek.

Már a magántulajdont sem tisztelik a sakkhuligánok

Jól vizsgázott a 3-as metró alagútja az 
úszóversenyek lebonyolítása során
Jó döntésnek bizonyult, hogy a 
Fővárosi Önkormányzat költség-
hatékonysági szempontok miatt 
elhalasztotta a 3-as metró felújí-
tását.  A metró alagútjai így exk-
luzív helyszínt biztosíthatnak az 
úszóversenyek megrendezéséhez.
Az alagutakat ugyan nem sike-

rült teljes mértékben áramta-
lanítani az olimpia kezdetére, 
sokszor még ráznak, de ez csak 
még érdekesebbé és jóval látvá-
nyosabbá teszi a versenyeket. Az 
úszószámok selejtezői a szénje-
gyek felmutatása esetén 20 száza-
lék kedvezménnyel látogathatók.

Sikerült megfelelő mennyiségű táblakré-
tát beszerezni az eredményjelzők köz-
munkaprogram keretein belül megvaló-
suló működtetéséhez. 
Nehéz másként, mint a magyar 
oktatás sikereként értelmezni, 
hogy sikerült kellő mennyiségű 
táblakrétát összegyűjteni az ered-
ményjelzők működtetéséhez. 

Kezdetben gondokat okozott, 
hogy a rendszeressé váló áram-

kimaradások miatt sok esetben 
nem működtek a digitális ered-
ménykijelzők. Ám a magyar fur-
fang és leleményesség megoldotta 
a problémát, az új, analóg ered-
ményjelzők nemcsak hibátlanul 
működnek, hanem több ezer 
új munkahelyet is teremtettek.
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Orbán Viktor: Nem lesz vége az olimpiának
Magyarország miniszterelnöke bejelentette, mostantól permanens olimpia van Magyarországon.
  
“Kedves Barátaim! Az éjjel soha nem érhet véget” - kezdte beszédét a jól ismert slágerrel a miniszter-
elnök úr. “Magyarország a nagy sikerre való tekintettel nem fogja abbahagyni az olimpiát egy hónap 
után: mostantól folyamatosan olimpiát rendezünk. Magyarországon permanens olimpia van és lesz.”

Mindez indokolatlanná teszi az olimpiai láng továbbadását, ezért örökre megtartjuk. A pestszent-
lőrinci Olimpia presszó tulajdonosa már be is jelentkezett érte: ígérete szerint az ereklye díszhely-
re kerülne üzletükben, és különleges italakciókat is biztosítanának az emiatt odalátogató turistáknak.

Széles Gábor is üdvözölte a bejelentést, blogjában azt írta, hogy az olimpiai év számjegyei-
nek összeadása is egyértelműen végtelen olimpiát ígér. Az olimpia költségeinek finanszírozá-
sából a lakosság is szeretné kivenni a részét. Több civil szervezet, köztük a CÖF, a CÖF és a 
CÖF is arra kérte a kormányt, csökkentse 5 százalékkal a kiosztott kenyérjegyek mennyiségét.

Kanadai sportlövészek lövöl-
döztek a Blahán, 71 halott.  
Hivatalos: a budapesti lehet az eddigi legbiztonságosabb olimpia

Ma is nyugodtan alhatnak Dabason. TEK-esek kísérik a szír futóválo-
gatottat.

Ellenséges merényletekre évek 
óta erősen készült az ország, 
ezért most, hogy az Európai Unió 
és Angela Merkel felelőtlen poli-
tikája miatt a főváros szívében 
került sor terrorcselekményre, 
a rendőrség ura a helyzetnek. A 
testület létszámát a verseny idejé-
re egymillióra növelték, a létszám 
biztosításához pedig minden 170 
centinél magasabb nőt besoroz-
tak az olimpia idejére. A bizton-
ság további fokozása érdekében a 
Blaha Lujza téren történt incidens 
után a belügyminisztérium és a 
MOB vezető tisztségviselői szá-
mára 100 új páncélozott Audit is 
forgalomba helyeztek. A speciá-
lis, szigorú intézkedéseknek és az 
egymillió főre megnövelt rend-
őri állománynak köszönhetően 

teljes a biztonság az olimpián. A 
szír sportolókat a játékok teljes 
ideje alatt TEK-esek kísérik, és a 
terrorfenyegettség miatt különö-
sen ügyelnek az úszószámokra is. 

Minden terrorgyanús ország-
ból jött sportolót megmotoznak 
úszás közben minden fordu-
lónál. Érthető okokból emiatt 
nagyon gyenge eredmények 
születtek, a 200 méteres gyors-
úszásban például a magyar ver-
senyző mögött 8 perc 21 másod-
perces hátránnyal csapott célba 
a második helyezett szomáliai 
úszó. A szervezőbizottság elnöke 
szerint nem történt diszkrimi-
náció, hiszen a résztvevők biz-
tonsága mindennél előbbre való.

Elhajított gerely találta el és végzett Donald 
Trump amerikai elnökkel, ezzel együtt meg-
dőlt a világrekord
Orbán Viktor részvétét fejezte 
ki az amerikai elnök halála mi-
att. Ugyanakkor arra is felhívta 
a figyelmet, hogy egy 15 éves 
világrekord dőlt meg, és az ilyen 
nagyszerű eredmények sokszor 
komoly áldozatokat kívánnak.

A honvédelmi minisztérium 
szerint nincs összefüggés a tra-
gikus események és a magyar 
határnál tapasztalható ame-
rikai csapatmozgások között. 
A gerelyhajító versenyek mi-
att Magyarországon egyébként 
eddig nem sérült meg senki.
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Túlterheltük Paksot
A rekordméretű fogyasztás mi-
att túlhevült a paksi atomerő-
mű 2-es és 3-as blokkja, ezért 
ezeket biztonságpolitikai meg-
fontolásokból le kellett állítani.
Az afrikai, arab, dél-amerikai 

és német sportolók kísérőinek 
ezért mechanikus energiater-
melő eszközöket kell működtet-
ni a versenyek idején, és a ke-
rékpárosok is ún. áramtermelő 
bicikliket hajtanak mostantól. 

Napelemek üzemeltetése egy 
2018-as törvény értelmében 
Magyarországon továbbra is 
tilos, és mint tudjuk, egyéb-
ként sem oldaná meg a pá-
lyák éjszakai kivilágítását.

Napenergia nélkül is működik az ország

Elesett a Kilenclyukú híd
Vidéken is pusztítottak a szurkolók, heroinos befolyá-
soltság alatt álló orosz drukkerek betömködték a Kilenc-
lyukú híd lyukait, ami ettől jóval biztonságosabbá vált.



Időben elkészültek a közösségi wc-k
A baráti orosz tervezők tervei alapján megépültek a Szocsi-
ban már bevált kollektív WC-k magyar továbbfejlesztett vál-
tozatai, ahol kettő helyett már négyen vagy akár nyolcan egy 
légtérben vidám ismerkedés közben intézhetik folyó ügyeiket.

“Már az ókori görögök is kö-
zösségi keretek között végezték 
nagydolgukat, ilyen társas ese-
ményeken dőltek el a demok-
rácia alapjai - nyilatkozott Me-
tál Zoltán, az ÁNTSZ elnöke. 

- Nem csak az egyéni teljesít-
mény a fontos, az olimpia egyik 
fő célja a részt vevő nemzetek 
közeledése, ezt igyekszünk inf-
rastruktúrával is támogatni.
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Lőfegyverek a medencéből? 

A magyar emberek bizton-
sága miatti intézkedés hozta 
meg országunknak a 179. ér-
met, ezzel az éremtábla első, 
második, harmadik és hete-
dik helyén is Magyarország áll.

A harmadik országból jött spor-
tolókat minden fordulónál meg-
motozták a 100, 200, 400 méte-

res vegyesúszás közben. Több 
gépkarabélyt, házi készítésű 
detonátort, Trump-maszkokat, 
hamis Vlagyimir Putyin-útle-
veleket és lejárt bérleteket ko-
boztak el a versenybírók. A 
sportolók gyorsított eljárásban 
várják a bírósági ítéletet, akár 
életfogytiglani medencében ma-
radást is kiszabhatnak rájuk.

Budapestre költö-
zött a vidék

Újra egyesült az ország. Ma-
gyarország megmutatta, hogy 
az olimpia szellemisége nem-
csak a különféle népeket hozza 
közel egymáshoz, de országon 
belül is képes lecsökkenteni az 
emberek közti távolságokat.
Ugyanakkor mindennek prak-
tikus oka is volt: az autópályák 
fenntartása már nem fért bele 
a négyszeresére dagadt olimpi-
ai költségvetésbe, ezért minden 
vidéki város lakóit felköltöztet-
ték a budapesti agglomerációba, 
hogy együtt szurkolhasson az 
ország lakossága sportolóinknak.
Jó hír: a vidéki városokba szó-
ló kenyér- és szénjegyeket az 
olimpia alatt a fővárosban 
is beválthatják az emberek.

Túl van a közvet-
len életveszélyen a 
mongol műugrónő
A gyors beavatkozásnak és a 
szurkolók között nagyszámban 
jelen levő munkanélküli orvo-
soknak hála, sikerült megmen-
teni az életét annak a sportoló-
nőnek, akit a női toronyugrás 
döntője alatt az áramszünet miatt 
túl erős aggregátorra kapcsolt 
vízkeringető rendszer beszippan-
tott. A rosszul elhelyezett lefolyó-
rács nem a rendezők hibája, azt 
valószínűleg a műugrónő előtt 
szereplő Kabir-al-sakah német 
versenyző mozdította el helyé-
ről. Az indítékát még keresik.

Nemet mondunk az 
embercsempészek 
által kiképzett ál-
sportolókra!
Bár megnyerte a maratoni úszást 
a montenegrói színekben in-
duló szudáni kettős állampol-
gár Ghba-Un-Kridal, a Nem-
zeti Olimpiai Döntőbizottság 
mégsem neki ítélte az aranyat.
Indoklásuk szerint felkészü-
lése alatt indokolatlan előny-
höz jutott, amikor hazájából a 
polgárháború elől menekülve 
a Földközi-tengeren való átke-
léskor embercsempészhajójuk 
elsüllyedt Málta közelében. Ő 
maga egyedüliként tudott part-
ra úszni a montenegrói tenger-
parton, így tettét doppingo-
lásnak minősítette a testület és 
kizárta a versenyből. Aranyér-
mén kívül sátrát, pokrócát és 
mobiltelefonját is elkobozták.

Egy bátor hazafi 
magára vállalta az 
államadósságot

Orgoványi Béla, a tiszazsadányi 
Pöpec presszó pultosa jelent-
kezett az Államadósság-kezelő 
Központnál, hogy magára vál-
lalná az olimpiarendezés miatt 
kissé megszaladt költségeket. A 
nemzetközi hitelminősítő intéze-
tek a közeljövőben megvizsgál-
ják, hogy a mintegy 85 232 milli-
árd forint visszafizetésére milyen 
garanciákat tud adni a fiatal vál-
lalkozó. “Legfeljebb lemosoga-
tom Londonban a Standard and 
Poor’s-nál” - mondta Orgová-
nyi, akinek egyszer már volt egy 
rövid üzleti karrierje egy nagy 
pénzügyi intézetnél. A Nemzeti 
Bank vezető közgazdásza sze-
rint az unortodox megoldással 
egy egész nemzet terheit tudná 
átvállalni mintegy 334,5 mil-
lió évnyi mosogatással a hazafi.

Soros György állt 
a 400 méteres férfi 
hátúszás győztese 
mögött
Az üzletember az éremátadás 
közben sétált be a dobogó mögé, 
ahol megállt az aranyérmes spor-
toló mögött, és csak a közelben 
álló biztonsági kopaszok utasí-
tására volt hajlandó arrébb állni.

Trianonnal fenye-
getőzött a francia 
edző
Újabb békeszerződés aláírásával 
riogatta a magyar szurkolókat a 
román-magyar kézilabdadöntőn 
Jacques Anmari. A férfi kézilab-
da-válogatottunk ennek ellené-
re megnyerte a döntőt, érmeink 
száma így 170-re emelkedett.

Kenyér- és szénjegy: je-
lentősen nőnek a fejada-
gok az olimpia alatt

Gyermekszámtól függően 5-10 
százalékkal több kenyér- és szén-
jegyet osztanak ki az olimpia 
alatt a lakosságnak. A homo-
szexuálisok adagjai nem nőnek.
További újítás, hogy a kenyérje-
gyeket jövő hó elsejétől már be is 
lehet váltani, lakossági csereberé-
jük pedig az olimpia alatt legális.

BKV-ellenőröket képeztek át versenybí-
rókká 

A gazdaságosság és a humán-
erővel való jó gazdálkodás 
szellemében az olimpiai bí-
rókat az emberekkel való bá-
násmód tekintetében és a 
szabályok betartatásában folya-
matosan bizonyító BKV-ellen-
őrök átképzésével biztosítjuk.
A MOB által szervezett négy-
napos tanfolyam tematikája az 
összes sportág szabályait tar-

talmazza. A gyakorlati képzés 
során pedig azt gyakorolják az 
ellenőrök, hogy a hangos szidal-
makat miként tudják sípmorze-
jelekkel kifejezni. A résztvevőket 
arra is felkészítik, hogyan juttas-
sák igazságos előnyökhöz a hazai 
sportolókat, ezzel is biztosítva, 
hogy az arany- és ezüstérmek 
Magyarországon maradjanak.

Magyarország nem-
zeti bojkottot hirde-
tett a triatlonra
A rossz emlékű párizsi béke miatt 
ez az egyetlen versenyszám, ame-
lyen nem vesznek részt magyar 
sportolók. A MOB korábban kez-
deményezte a sportág átnevezését 
széllkálmánra, de egy új liberális 
magyarellenes világösszeesküvés 
eddig eredményesen akadályozta 
a nemzeti lobbit. “Kaptunk hide-
get-meleget a sokadik arcbőrét 
elhasználó háttérhatalomtól, de 
nem adhatjuk fel, hiszen minden 
egyes verseny, amit ezen a né-
ven rendeznek a világban, sérti 
nemzeti büszkeségünket” - állt 
az ügy mellé a Magyarország mi-
niszterelnöke, Orbán Viktor is.

Végre megvan az első hét 
magyar érem az íjászat-
ban is!

A külföldi sportolókat az íjá-
szat helyszínére szállító busz 
dugóba került a Lánchídon, 
a versenybírák azonban nem 
napolták el a kezdési időpon-
tot. “Miért nem indultak el 
hamarabb?” - kommentálta 
a sajnálatos esetet az olim-
piáért felelős államtitkár, 
Kovács Vlagyimir. A ma-
gyar versenyzők szerencsére 
a helyszínen voltak elszál-
lásolva, így időben rajthoz 
tudtak állni. Szoros küzde-
lemben arattak megérdemelt 
győzelmet. Szép volt, fiúk!



Ufótámadásokkal próbálja szabotálni a játékokat az idegenszívű 
ellenzék – sikertelenül

Egyre több ismeretlen eredetű 
támadást kell hárítania a TEK 
kommandósainak az olimpia 
kezdete óta. A kormány szerint 
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
galaktikus szövetségesei állnak a 
merényletek mögött. Köztudott, 
hogy az MKKP már 2017-ben 
aláírást gyűjtött az olimpiáról 
való népszavazás kiírására, bur-
koltan tehát a kezdetektől a ma-
gyar sikerek ellen lépett fel, de 

eddig nem sikerült elszigetelni 
őket a közélettől. Egészen mosta-
náig, amikor a kétségbeesett utó-
védharcait vívó párt képes volt a 
Ganümédesz és a Szíriusz kato-
nai segítségét kérni. A földidegen 
erők a párt eddigi romboló tevé-
kenységét megaméretben folytat-
ták: országszerte elhelyeztek 1500 
új fedett buszmegállót, majd 280 
magos laptopokat osztottak ki 
az iskolásoknak és szétlőtték a 

fővárosi önkormányzatok tulaj-
donában álló összes üres épüle-
tet, illetve azokat a hidakat, ahol 
bevezették a hídpénzt. A  mosta-
ni támadások után végre külföl-
di ügynökszervezetnek lehetett 
nyilvánítani a Kétfarkú Kutya 
Pártot, és a szervezet minden tag-
ját, szimpatizánsait és az MKKP-
ről bármilyen információval ren-
delkező személyt letartóztattak.

Francia szurkolók démont idéztek meg a 
kardvívás döntőjén
Tűzdémon materializálódott a 
Bethlen István sportcsarnok né-
zőterén a tegnapi versenyek alatt. 
Az eddigi vizsgálatok alapján a 
démont a francia szurkolók idéz-
hették meg, hogy így segítsék 
vesztésre álló vívójukat. A dé-
mon hatalmas pusztítást végzett 

a teremben, több mint 40 ember 
meghalt, a többiek megsérültek. 
A szörnyeteget időközben sike-
rült beazonosítani: a Bletzborg 
nevezetű túlvilági lény utoljára 
1526-ban jelent meg, hogy el-
döntse a mohácsi ütközetet. A 
rendőrség nagy erőkkel nyomoz.

Sportszerűtlen démon zavarta meg a mérkőzést

Újra felütötte fejét a pestis

A Szent János Kórházban már felkészültek az pestises betegek fogadására 

Újabb pestissel fertőzött bete-
get vettek fel a János Kórház 
sürgősségi osztályára. Mint az 
várható volt, a Magyarországra 
ellenőrizetlenül érkező külföldi 
tömegek rengetegféle betegséget 
cipeltek be az országba, köztük 
az Európából több száz éve el-
tűnt pestist is. Budán elrendelték 

a karantént. A kormány azonban 
ura a helyzetnek: már megren-
deltek 50 ezer középkori pestis-
ábrázolásokból jól ismert masz-
kot, ami bizonyítottan növeli a 
megbetegedettek családtagjai-
nak biztonságérzetét. A pesti-
ses betegek várólistára kerültek.
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Tömeges öngyilkosságot követett el a 
magyar olimpia miatt egy madagaszkári 
szekta 
A közösségi médiában élőben 
volt látható magyar idő szerint 
éjjel fél kettőkor a megrázó 
esemény, amely során az utolsó 
egzotikus törzs önszántából tűnt 
el a földről, állítólag a magyar 
olimpia miatt. Azt még vizsgál-
ják, hogyan szerzett tudomást az 
eddig ismeretlen, a civilizációval 
nem érintkező törzs a világver-
senyről és annak helyszínéről, de 
utolsó videoüzenetükből egyér-

telműen kiderül, hogy a XXXIII. 
olimpiai játékok magyarországi 
megrendezése miatt követték 
el tettüket. A kormány Twitter-
üzenetében részvétét fejezte 
ki a veszteségért, ugyanakkor 
kijelentette, továbbra sem fog 
meghajolni semmilyen nemzet-
közi nyomásnak és nem változ-
tat politikáján, amit az óceáni 
szigetek lakosságának is el kell 
fogadni.

Az orosz súlyemelők-
höz urániumot csem-
pésztek ismeretlenek

Nem a Paks2 atomerőmű fű-
tőelemeihez használt dúsított 
uránból találtak az orosz súly-
emelő-válogatott öltözőjének 

átvizsgálásakor. A külföldi mé-
dia által sugallt korrupciós vá-
dak nem állták meg a helyüket, 
mert az atomerőműhöz használt 
fűtőelemeket sárga táskákban 
szállítják, míg a megtalált dúsí-
tott urán NIKE típusú sporttás-
kákban volt. A lefoglalt fűtőele-
mekkel valószínűleg több hétig 

végre akár 7 Celsius-fokos me-
leg  is lehet a Tolna megyei ott-
honokban a téli hónapok alatt. 
Az orosz súlyemelő-válogatott 
szoros küzdelemben maradt 
alul egy emlékezetes meccsen 
a magyar fiúkkal szemben.

A nevem Mgumbami 
- mondta magyarul a 
szálloda recepciósá-
nak, majd sírva rohant 
el

Hiába indítottak magyar nyelv-
tanfolyamokat a szakvezetőknek, 
edzőknek, sportolóknak és a tel-
jes külföldi olimpiai küldöttség-
nek több mint 170 országban az 
olimpia megrendezése előtt két 
évvel 71 milliárd forintból, nem 
voltak képesek magyarul beszélni 

az elhelyezésükre kijelölt hotel-
ben a szenegáli gyeplabdacsapat 
tagjai. A mai napig nem derült ki, 
melyik igényüket nem sikerült ki-
elégíteni a leégett olimpiai faluból 
kiköltöztetett csapatnak a négy-
csillagos belvárosi szállodában. 



A veszteségekből beindítjuk a magyar űrprogramot

Az olimpiai túlkölteke-
zés megmutatta a ma-
gyar gazdaság erejét.

A felvett kölcsönök mennyisé-
ge elérte a kritikus szintet: or-

szágunk az IMF és a Világbank 
Private Banking ügyfélkörébe 
tartozik. Így pénzügyminiszte-
rünk mostantól használhatja a 
Világbank VIP különbejáratát, 
valamint az ügyféltérben elhe-

lyezett infraszaunát. A megemelt 
hitelkeretek pedig lehetővé teszik 
a magyar űrprogram pályára ál-
lítását: már 2030-ban fellőhetjük 
az első magyar műholdat, a Pulit.

Gyorsan lép a NAV - nem kell sokáig vár-
ni a vizsgálatokkal
Akcióban a hatóság.

A NAV ígéretet tett, hogy az olim-
piai aranyérmes sportolók adó-
hatósági és vagyonosodási vizs-
gálatát gyorsított tempóban fogja 
elvégezni. Ahogy arról korábban 
tudósítottunk, a magyar jogsza-
bályok nem nyújtanak lehetősé-

get arra, hogy a sportolók meg-
tartsák életjáradékukat, emellett 
ígéretet kaptak arra, hogy arany-
érmük beszolgáltatásával mente-
sülnek az életük végéig kiszabott 
adó felének megfizetése alól.

Gyertyafényes győzelem - úszó mécsesekkel nyert a vízilabda-
válogatottunk a nehéz körülmények ellenére is
 
A mai úszódöntők kis késéssel 
indultak, mivel az Új Komjádi 
uszodában tegnap délután a Fő-
városi Vízművek elzárta a vizet. 
Mint a MOB és a kormány nyi-
latkozataiból kiderült, sajnálatos 
félreértés történt, a kifizetetlen 
1,6 milliárd forintos vízszám-
lát ugyanis nem az Új Komjá-
di uszoda, hanem a szomszé-
dos magánlakásban élő 78 éves 
kisnyugdíjas halmozhatta fel.
Megkérdeztük az érintettet, özv. 

Polgár Aladárnét, aki elismer-
te, hogy az utóbbi hónapokban 
bizony előfordult, hogy he-
tente többször is tisztálkodott, 
és a mosásnál sem figyelt oda 
eléggé a takarékosságra. Moso-
gatnia viszont szinte soha nem 
kell. Elmondta még, hogy na-
gyon örül a budapesti olimpi-
ának, és hogy ezentúl jobban 
ügyel majd a vízfogyasztásra, 
bár még nem tudja, hol fog lak-
ni otthonának elárverezése után.

A vízszolgáltatás helyreállítása-
kor derült ki, hogy özv. Polgár 
Aladárné már hónapok óta nem 
fizette a villanyszámláját se, mert 
azt hitte, az áramszünet állan-
dósult. Emiatt a villamos művek 
az uszoda áramellátását is meg-
szüntette, így kis papírhajókon 
elhelyezett mécsesek fénye mel-
lett mért végső csapást ellenfelére 
csapatunk. Aki ott volt, soha nem 
fogja elfeledni azt a hangulatot!

Véletlenül magyarnak vallotta magát a 
svájci ezüstérmes úszóbajnok
  
“Olyan jól érzem magam, és 
annyira elérzékenyültem, hogy 
magyarnak éreztem magam egy 
pillanatra!” - mondta Stephanie 
Daschler, a svájci 200 méteres 
gyorsúszás ezüstérmes úszónője. 

Daschler most először járt Bu-
dapesten, de annyira megtetszett 
neki a város, hogy arra készül, 
hazatérve a családjával felépí-
ti valósághű mását a svájci Al-
pokban levő szülőfaluja mellett. 
“Mindenkit szívesen várunk 
majd, nem akarom megsérteni 

a magyarokat azzal, hogy itt te-
lepedek le” - árulta el az újság-
íróknak a jövőjét firtató kérdésre. 

Az úszónő a magyar sportolókhoz 
hasonlóan beszolgáltatta ezüst-
érmét, amit a kormányzat a la-
kosság szolgálatában beolvaszt és 
a Sándor-palota alatti raktárban 
fog nagy biztonságban tárolni.
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Időben megérkeztek a táblakréták, nem 
lett igazuk a huhogóknak! 
Sikerült megfelelő mennyiségű 
táblakrétát beszerezni az ered-
ményjelzők közmunkaprogram 
keretein belül megvalósuló mű-
ködtetéséhez. A közmunkások 
megfeszített erőkkel pakolták 

le az Oroszországból érkező 
vonatokról a szénalapú tábla-
krétákat, míg a helyszínen so-
ron kívül festik át a bezárt is-
kolák miatt feleslegessé vált 
fekete és zöld táblákat fehérre. 

Végre az ausztrálok is el tudják költeni az 
Erzsébet-utalványokat

Erzsébet-utalványban kap-
ták meg fizetésüket az olimpiai 
falu építésében részt vevő in-
donéziai és ausztrál vendég-
munkások. Az utalványokat 

kedden és pénteken, több mint 
három budapesti éjjel-nappali 
élelmiszerüzletben vásárol-
hatják le reggel 6 és 6:30 között.

Budapest számos pontján beválthatják az indonéziaiak az Erzsébet-
utalványokat.


