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SOROS ELLENI
VÉDŐOLTÁS!
Megérkezett a Soros elleni ingyenes védőoltás a háziorvosokhoz 
– jelentette be egy sajtótájékoztatón az egészségügyi államtitkár. 
Elmondása szerint a mintegy 5 millió adag vakcinára elsősorban az 
idősebbeknek, a halmozottan hátrányos helyzetűeknek, valamint a 
fiataloknak van szüksége. 

A Sorossal járó tünetek különösen a gyermekek esetében lehetnek 
veszélyesek, amikor krónikussá válnak a malacpersely-törési rohamok.  
A foglalkoztatási ártalom miatt a védőoltást köte-
lezővé tették a bankszektorban, kivéve a Ma-
gyar Nemzeti Bank vezetőségét, ahol belső 
forrásaink szerint egyenesen kívánatos-
nak tartják a spekulánssal való érint-
kezést, hogy minél nagyobb összegek 
veszíthessék el közpénz jellegüket.
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A jelek szerint még tovább komolyodik az eddig viccpártnak hitt politikai alakulat. ezúttal a Magyar Távirati 
Irodával kerültek konfliktusba: a párt állítása szerint a hír- és sajtófotó-szolgáltató többször is jogosulatlanul, 
az érintett beleegyezése nélkül használta fel egykori budaörsi képviselője-
löltjük, a Láthatatlan Ember képmását.

BeperLi az MTi-T a KÉTfarKú KuTya pÁrT

A Láthatatlan Ember jól 
láthatóan beszédet mondott, 
miközben felsegített egy 
ruhadarabot a hölgyre, hogy 
elrejtse bájait az MSZMP 
Központi Bizottságának 
tekintete elől.

Nem kérték az engedélyét 
ehhez az 1982-es fotóhoz 
sem, amelyen a Mephisto 
Oscar-díját ünnepelve nagyon 
szellemesen átkarolta az óriás 
Oscar-szobor vállát.
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KüLönöS DOLgOK 
KerüLTeK az aLapTörVÉnyBe
A legutóbbi alaptörvény-módosításkor a kormánypárti képviselők figyelmet-
lenségből alkotmányba foglalták a házelnök bevásárlócéduláját, így ettől 
kezdve a 14. paragrafus harmadik bekezdése a következő tételeket is tartal-
mazza: 10 deka parizer, 4 zsömle, fél liter zacskós kakaó. Nem először fordult 
elő ilyesmi. Az előző ciklus elején például Semjén Zsolt plenáris ülésen 
költött népies vadásznótája fogalmazódott bele majdnem a médiatörvénybe, 
de azt a köztársasági elnök szerencsére visszaküldte az Országgyűlésnek 
felülvizsgálatra, mert túl zavarosnak találta a metaforákat.

Valahol ott van.

Véletlenül épp arra járt. 
Senki sem kérdezte meg 
tőle, hogy akar-e nagy 
nyilvánosság elé kerülő 
közös képet.

A népszerű politikus épp Hosszú 
Katinka mögött úszott, hogy 
segítsen, ha baj van. Ezen fénykép 
közzétételéhez sem járult hozzá.

„Betelt a pohár! Megtettük a szükséges jogi lépéseket” – közölte lapunkkal a Kétfarkú Kutya Párt Képmásvisszaélés-
ügyi és Kisállattartásszokásjogi Főosztályvezetőségének szaktitkársági póthelyettese.



5

 Központi újság 2019. január / belföld

Kezd aggasztó mértéket ölteni a po
litikusok kárára elkövetett óvodás
bűnözés. A tegnapi országgyűlés 
során gyerekzsúrozók hatoltak be 
az épületbe, és éltek vissza a parla
menti képviselők naivitásával.

Ezúttal K. Pisti (6) születésnapjának  
alkalmából vetették el sulykot.

A túszul ejtett honatyákat és hon
anyákat először felalá futkosásra 
és indokolatlan visítozásra kénysze
rítette a kíméletlen gyerekhorda, 
majd a szülinapos K. Pisti (6) 
fel szólítására a képviselőknek kukás
autót vezető dinón lovagló hó
embert kellett rajzolniuk.  
A verseny “nyertesének” jutalom
ként 16 kiló lila vattacukrot  
nyomtak le a torkán.

Kegyetlenségük betetőzéseként egy 
szürke kavicsot adtak körbe, a politi
kusoknak pedig a „Mi ez?” kérdésre 
kellett válaszolniuk. „De miért?” –  
hangzott a második kérdés, amit 
aztán a válaszoktól függetlenül  
újra feltettek. És újra. És újra. És újra.

Nem ez az első eset, hogy randalí
rozó gyerekek saját céljaikra hasz
nálják a politikusokat. Mindannyian 
emlékszünk, hogy tegnapelőtt  
játékpisztolyokkal kényszerítették 
kétórás délutáni alvásra az oktatás
ügyi államtitkárság alkalmazottait. 
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A kátyú, mely vérzivataros századokon át őrizte lelkünkből 
lelkedzett tulipántos paszományunk minden búját és bána-
tát... a kátyú, melyben már Árpád lova bokáját törte, melyen 
zúgott át a vad mongol hada, melyet janicsárok kerülgettek, 
melyben bujdosó kuruc lába nyomát hóval lepte be a tél – 
Petőfi kátyúja áll itt, a magyar néplélek kátyúja, a kátyú, me-
lyért annyiszor apáink vére folyt! És ezt akarta betömni a koz-
mopolita világ-összeesküvés – de mi résen voltunk, és zúgó 
hangunk törte át a gátat: „Ne bántsd a kátyút!”

Az ellent letörtük, és szakszerűen visszaállítottuk nemzeti mű-
emlékünket eredeti állapotába. Mert olyan alaposan simították 
el történelmünk megszentelt darabját, hogy nyoma sem maradt: 
a nemzetgyalázó szabotőrök a kátyú belsejébe és a fellazított 
aszfaltra tapadáselősegítő T3 emulziót öntöttek, a fellazított asz-
falthoz kátyújavító anyagot adtak, sőt, a kátyújavító anyagot és 
a kátyú környezetében lévő felmelegített, eredeti aszfaltot vibro-
hengerrel hengerelték össze. Igen, előre megfontoltan követték 
el bűnüket: de lesújtott rájuk a Törvény ökle. Visszaállítottuk, pont 
olyanra, amilyen volt, ahogy azt a véresen viharzó magyar évszá-
zadok alakították, ahogy afölött a Balsors vihara süvített, ahogy 
abban nap mint nap féltengelyünket törjük. Mert így a jó, így a 
szép, és így a magyar. Mi nem betömött kátyúkat akarunk, és nem 
elmélyített kátyúkat akarunk, mi magyar és nemzeti kátyúkat aka-
runk! Ezer évig jók voltak, jók lesznek még kétezerig! 

De, kedves olvasóim, elkalandoztam, elragadott a honfiúi hév, 
hadd mutassam be inkább a felcsúti kátyúavatás felemelő pillana-
tait. A frissen visszaállított kátyút nemzetiszínű szalaggal övezték, 
melyen nem jut át sem rontás, sem ármány, ugyanis Becse sámán 
körbeugrálta, és dobolt is közben. Utána a település plébánosa 
szentelte be, körmenet útján, melynek során tolongó hívek tor-
kából zúgtak ősapáink szent himnuszai. Aztán a helyi népdalkör 
fehér ruhás szüzeinek műsora következett: „Este a fonóban, este a 
kátyúban, este a baleseti sebészeten” címmel három tételből álló 
kantátát adtak elő.

Kisvártatva az Emberi, Állati, Növényi és Mikroorganizmusi Erőfor-
rásminiszter beszédében kiemelte, hogy Felcsút kátyúit a bronz-
korból eredeztethetjük, ami bizonyítja, hogy a Kárpát-medencé-
ben már akkor is magyarok laktak, hiszen bármely más nép húsz 
perc alatt betömte volna ezeket a gödröket, egyedül a magyar 
szellem volt képes átlátni a kátyú jelentőségét nemzettudatunk 
szempontjából. A rómaiak is megszállták Felcsút térségét, ám 
egy kátyú nem sok, annyi sem maradt utánuk, csak vízvezetékek, 
amfiteátrumok, az idegen szellem pusztításának megannyi szo-
morú emléke! 

A miniszter után végre eljött a Nagy Pillanat: duhajon érkezett 
meg A Kárpát-medence Bárminemű Felavatásainak Magyar Nem-
zeti Érdekek Mentén Történő Lebonyolításáért Felelős Kormány-

megbízott. Mindent ő avatott fel az elmúlt években a kuttyong-
falvi kilátótól a felsőnekeresdi kenderáztatóig – mindent, amit 
szívéből köszönhet kormányzatunknak kicsiny, ám felszegett fejű 
nemzetünk. Nála avatottabb személy nem is avathatna, ő ennek a 
specialistája, nyugodtan mondhatjuk: valódi avatár, kékül is a feje 
a sok avatástól, de állja a sarat, mert legény a gáton. 

Határozott mozdulattal vágja át ollójával a nemzetiszínű szalagot, 
majd átnyújtja a polgármesternek, aztán vág még egy darabot, 
azt a plébánosnak adja, egy harmadikat zsebrevág – azt beszélik, 
trófeaként tartja otthon, szobája falán ezeket a szalagdarabokat, 
már három falat betöltenek, mi lesz, ha megtelik a negyedik is? 
Nem kell őt félteni, fortélyos a magyar elme, kérdésünkre azt vála-
szolta: „Akkor következik a plafon!” 

Elszorul az ember szíve ezekben a pillanatokban, érzi, hogy ez a 
kicsi ország újra nagy és ez a nagy nemzet újra kicsiny, vagy hogy 
is van ez, de az a lényeg, hogy eb ura fakó. A háttérben aratók 
döngölik a csűrt, veretes, ódon cifraszűröket énekelve. 

Azt is megkérdeztük a kormánybiztostól: megpihenhet-e az ün-
nepség után? „Nem, még rengeteg dolgunk van! – válaszolta. – 
Holnapra bontják el az orv kezek által ideépített buszmegállót, an-
nak a hűlt helyét is fel kell avatnom.” Ránk kacsint ez a javíthatatlan 
kópé, és már szökken is tovább, hajtja az a lebírhatatlan magyar 
vér, ami annyit folyt a kátyúkért, mint már voltam bátor említeni.

És tovább? Mi lesz még Felcsúton? A kátyú a nemzeti kultúrjavak 
közzétételét fogja szolgálni, ma este például kamarahangversenyt 
ad benne a Futballklubelnök Államtitkárhelyettesek Vadásztársa-
ságának Tánc- és Énekkara, szinte már hallom is a dalt, feldobog 
a szívem, keblemet hév önti el – ezzel búcsúzik az önök hűséges 
tudósítója:

*Tikkel Lajos Louie feledhetetlen sorai

„Címer helyett kátyú kerül
a nemzeti zászlóra:
»Pro katyu et libertate«,
selyemmel lesz ráróva!”*  

szele Tamás
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Ebben a fejezetben elsősorban a gépkocsi-
választás buktatóit vesszük végig. Ebben 
segítségünkre lesz két önkéntesünk. 
Nézzük, kik ők:

álMOs (41) Huszonkét éve került közel ahhoz, 
amihez épp kellett. Mint általános szakértő, 
különböző tanulmányokat írt. Tehetségére 
hamar felfigyeltek, kevés oldalon is képes volt az 
adott témájában esszenciális megállapításokra. 
Jelenleg inkább uniós projektek körül bukkan 
fel. Egy nagyváros feletti dombon lakik, 
skandináv minimál stílusú villában, ősfás park 
szomszédságában. Kedvenc színe a kék.

BÉLA (59) Tizenegy körömmel jutott oda, ahová 
csak néhányan képesek. A téesz-privatizációban 
kiskirállyá vált távoli rokona feljelentésével és 
vagyonának átvételével alapozta meg birodalmát. Az 
Úr kifürkészhetetlen akaratából kétmegyényi földön 
gazdálkodik. Szülőfalujában épült egyszerű, egyszintes 
tanyán lakik, háromezer négyzetméteren. Saját 
kezűleg készült túrója többszörös aranyérmes. (Persze 
nem ugyanaz a túró, minden versenyre újat készített.)
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Béla jól átgondolt szempont-
rendszer alapján egy kis sorozatú 
sportkocsit választott, melyet ki-
fejezetten az ő igényei szerint épí-
tettek meg egy macskahúgyszagú 
olasz kisvárosban, Montepulcsia 
de Fainban.

De jaj! Arra sajnos nem gondolt, hogy a megye útjai harminc éve nem voltak javítva, így hát eléggé szarok.
A peres gumi és a magnéziumfelni sajnos nem bírja az ilyen veretést. Az autó gyönyörű, kétségtelenül presztízst 
kölcsönöz tulajdonosának. Feltéve, ha kiszállás közben nem válik nevetség tárgyává. A bőrülésen gimnasztikázás 
ráadásul fingra emlékeztető hangot ad.
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Álmos egy V13-as motorral felszerelt, amerikai 
kisteherautót választott. Kevesen gondolnak ekkora 
fényűzésre, nem beszélve olyan lehetőségekről, 
mint a horvátországi motoros jacht értelmetlen 
huzigálása az Adria partján.

Kár, hogy a villa, ahol lakik, már kész. Ráadásul az utcában irritáló proletárok laknak, akik az utcán parkolnak a szar-
jaikkal, emiatt már nemegyszer került kínos szituációba Álmos. Természetesen a polgármesterrel el lehet intézni a 
parkolási tilalmat, de addig sem árt valami más típus után nézni.
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3+1 OK, MIÉRT flexelj VASÁRNAP ReGGel

1.   ZAj MINdIG VAN
Szinte biztos, hogy ha te nem is, de valamelyik szomszéd flexelni fog. 
Ha már úgysem tudsz pihenni, használd ki az adódó lehetőséget, és 
aprítsd fel azt az ősidők óta a kerted végében rozsdásodó szögvasat, 
vágd le végre a tíz éve használhatatlan parabolaantennát. Így külö-
nösebb lelkiismeret-furdalás nélkül végezheted munkádat, miközben 
szépül az otthonod.

2.   HA NeM leNNe, HIÁNyOZNA!
Ami a falusinak a kakasszó, az a városinak a flex, hiányában csak 
túlaludnák magukat. Némelyik városi egyed képes ilyenkor 10-11-ig 
hortyogni, hogy aztán hétfő reggel meg értetlenül csodálkozzon rá 
az ébresztőórára.

3.   NeM IS HANGOS!
Népszerű tévhit, hogy a flexelés hangos, pedig brit kutatások kimu-
tatták: semmivel nem hangosabb a kertben egész vasárnap rohan-
gáló, lépcsőn eleső, majd ennek következtében tejfogait elvesztő 
gyermek visításánál vagy egy nyüszítő alaszkaimalamut-falkánál.

      AZONNAlI SeGíTSÉG
Használjuk ki, hogy hétvégén jóval kisebb forgalomra számíthatunk, 
így például egy csonkolásos sérülés esetén sokkal hamarabb várható 
a mentő érkezése, a sebünk ellátása. Ugyanígy a tűzoltók is hama-
rabb érkeznek, ha munka közben sikerült felgyújtanunk a garázsban 
tárolt lomokat.

BRUTI OTTHON ROVATA

A sarokköszörű, vagy népszerűbb nevén a „flex” használata itthon már-már nemzeti sporttá nőtte ki magát. 
Nyugodtan állíthatjuk, hogy a foci után a legnépszerűbb hétvégi tevékenység, aminek szeretete ugyanúgy 
apáról fiúra száll, mint a labda értelmetlen kergetése. A sarokköszörű használata edzi a testet, acélozza a jel-
lemet, és segít a felnőtté válás sokszor rögös útján. 

Ki ne emlékezne apa szigorú, de büszke tekintetével kísért első flexelésére, a retinába égett cunder illatára, 
vagy egy elvesztett ujjpercre, no meg azokra a hosszú, csendes várakozásokra a helyi kórház sürgősségi osz-
tályán. Most nézzünk 3+1 nyomós okot, amiért érdemes vasárnap reggel hódolni ennek a remek hobbinak. 

jó MuNKÁT, SOK SZeReNcSÉT!

Brut i

BRUTI ROVATÁNAK HIVATALOS TÁMOGATÓJA:

+1.



15

 Központi újság 2019. január / Külföld

auTóBa rejTeTT SOrOS 
rOBBanT egy nyugaT-európai 
KiSVÁrOS TeMpLOMa eLŐTT

A detonációban szerencsére senki sem sérült meg, ám 
a felemelkedő füstben többen pedofil papokat véltek 
felismerni. A mintegy 60 kilogrammnyi detonáló bankár-
ral okozott merénylet tehát egyértelműen a keresztény 
vallás lejáratására irányult. A felelősséget egyszerre vál-
lalta magára az Amnesty International, a Migration Aid, a 
Nemzetközi Vöröskereszt és az UNICEF.

7,5-öS erŐSSÉgű SOrOS 
rÁzTa Meg az egyeSüLT 
ÁLLaMOK KeLeTi parTViDÉKÉT 

A pénzmozgás epicentruma a New York-i tőzsdén volt, 
ahol számos bróker rendült meg alapjaiban, és számos 
monetáris felépítmény dőlt romba. A spekuláns utórán-
gásaitól félve számos ember menekült ki az utcára. 
A károk felmérése megkezdődött, a mentési munkála-
tokba várhatóan a Nemzeti Gárda egységeit is bevonják, 
miután átestek a gyorsított pénzügyi tanfolyamon, de 
legalább a szorzótábla megtanulásán.

pOrTugÁLiÁBan KapOTT 
pOLiTiKai MeneDÉKjOgOT 
SOprOn CSirKÉje 

„Kot!” – indokolta emigrációját lapunknak a Kétfarkú 
Kutya Párt egykori képviselőjelöltje, Tichy-Rács József. 

Véleménye szerint választási sikertelensége után a politi-
kai alakulat paprikásan, nokedlivel és kovászos uborkával 
tervezte őt elfogyasztani, ezért párttársai elől egy luxus-
repülővel Portugáliába szökött, ahol jelenleg a politikai 
menekültek keserű kenyérmorzsáin tengődik, és kínzó, 
mérhetetlen honvágyában illegális kakasviadalokat néz.

„Kodács!” – hangsúlyozta ugyanakkor a bukott politikus.
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A nyugat-ausztráliai partoknál szörfö-
ző 42 éves férfit a sekély parti vizekben 
támadta meg  egy nagy fehér Soros.  

A fenevad nemcsak a férfi fürdőnadrágban 
hordott  hitelkártyáját harapta le, hanem a 
szörfdeszka egy darabját is,  amiben utólag 
megtalálták a spekuláns két fogát.  A szörföst 
sokkos állapotban szállították kórházba, ügyel-
ve arra,  hogy a mentőből egyetlen bankot se 
láthasson meg.  

A hatóságok figyelmeztették a lakos-
ságot, hogy a parti vizekben újabb 
sekélyes tőzsdei machinációk várha-
tók,  ezért senki se vigyen magá-
val bankkártyát vagy készpénzt a 
fürdőzéshez.



17

 Központi újság 2019. január / TUDOMÁNy

feLpuMpÁLjÁK a LapOS föLDeT

A megszállt iraki területeken folytatnak kísérleteket az ame-
rikaiak: a kiapadt olajkutakon keresztül sűrített levegővel 
pumpálják a Földet.

Dr. Korelly-Besew plattygeográfus professzor szerint problémás 
a lapos, korong alakú Föld pumpálása. „Fennáll a veszély, hogy addig 
pumpálják a Földet, amíg az nem tud tovább tágulni, és kidurran. Sőt lehet, hogy 
a Föld addig tágul, amíg el nem éri az égbolt kristálykupoláját, és odalapítja a hegyeket, az embereket, 
a házakat, még a kerítéseket is!”

A folyamat mögött feltehetően a NASA és a gyíkemberek állnak, akik évszázadok óta terjesztik azt a hazugságot, mi-
szerint a Föld gömb alakú. Nem csak a felszín miatt aggódhatunk. Ahogy Korelly-Besew is megfogalmazta: mit jelent 
ez a Belső Földben élő Ősi Mesterekre nézve? A nyúlással arányosan magasabb autópályadíjat kell-e majd fizetni az 
Atlantiszt a tibeti Shangri-lával összekötő alagutak használatakor?

Ráadásul az összeesküvés különösen rosszul érinti a magyarokat.

„Elvileg jól járnánk Földünk agresszív gömbösítésével, hiszen Magyarország területe ezzel növekedne. Ugyanakkor az el-
csatolt országrészek területe is nőne. Ezt nem hagyhatjuk!” – nyilatkozta a docens, aki szerint az eseményekre válaszul 
megfontolandó, hogy gránitszilárdsággal rögzítsük a Föld alakját és méretét az Alaptörvényben.

VeSzeDeLMeSen KözeL 
húzOTT eL a föLDhöz egy 
pÁLyÁjÁróL LeTÉrT SOrOS
A szabálytalan külsejű, háznagyságú tőzsdecápa mintegy 
50 000 km-re közelítette meg bolygónkat. Bár ezúttal 
biztonságos távolban voltunk, szakértők szerint nem árt 
az éberség, mert egy ilyen méretű milliárdos becsapódása 
helyrehozhatatlan károkat okozna a bioszférában.

Az izzásig felhevült spekuláns először több darabra esne szét, 
ezáltal megsokszorozva saját magát, és bár jó része elégne 
a légkörben, hamispénz-felhőbe borítva világunkat, néhány 
nagyobb darab becsapódna a földbe, megrengetve a Magyar 
Nemzeti Bank alapjait.

A veszélyes földközelségnek egyedül néhány asztrológus örül, 
mert végre közvetlen közelből figyelhetnek egy tőzsdei machi-
nátort, így könnyebben tudják majd megjósolni, mikor áll pénz 
a házhoz.

A TUDOMÁNy ROVAT HIVATALOS TÁMOGATÓJA:
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eLizaBeT aLíz: 

SzereSS a LegeLŐn!
Méltán népszerű regényírónőnk új romantikus története egy XIV. 
századi burgund faluban játszódik, középpontjában az érzékeny lelkű 
birkapásztorlány és a magányos farkasember reménytelennek tűnő sze-
relmével. Káprázatos természeti képek, túlfűtött erotika, körmöt lerágató 
intrikák és könnyes egymásra találás: a Szeress a legelőn! a következő 
évtized legmeghatóbb regénye, melynek végén az Olvasó minden kér-
désére választ kap. Megtudhatjuk többek között, hogy melyik szervben 
helyezkedik el pontosan a női lélek, miért bunkók vagy épp undorítóan 
szentimentálisak a férfiak, valamint hogy miképp tüntethetjük el egy 
gyors szex végeztével a padláson maradó, mágikus erejű szőrszálakat az 
inkvizítorok orra elől. Letehetetlen.

örneSzT LeMMingVÉ: 
MeTSzŐfOg ÉS 
SzenVeDÉLy

ViLÁgTörTÉneT aTOMhÉjBan

E mikroszkopikus méretű kötetnek minden könyvespolcon ott a helye.

A tragikusan idős korában elhunyt, világhírű regényíró utolsó, posztu-
musz kiadott művét veheti kezébe a Kedves Olvasó.

Alkoholista szerzőnk eredetileg novellának szánta alkotását, ám az 
véletlenül többkötetes regényciklus lett. Főbb szereplői természetes 
ártatlanságukat elvesztett lemmingek. Az öngyilkosságra hajlamos 
rágcsálók a mű nagyobbik részében egyszerűen csak gondtalanul élnek, 
néha esik, néha fúj, néha pedig süt a nap. Aztán a II. Fakicsavaró Égihá-
ború viszontagságai közt hirtelen minden megváltozik, kiábrándulnak, 
elkerülik egymást, plátói szerelem, pár házasság, keresztelők, kalandor-
lemmingek a Déli-sarkon sütőrumot vedelnek, majd egy szédítő űruta-
zás után a Szaturnuszon detoxikálódnak, a cselekmény lassan felpörög, 
csinálnak ezt-azt, sok a titok, a csúcsponton pedig mindenki meghal.

A kéziratot Lemmingvé, még mielőtt ismeretlen okból halántéklebenyen 
haraptatta volna magát egy kacsacsőrű emlőssel, inkább megrágta és 
lenyelte, mert véleménye szerint hajlott korához és züllött életviteléhez 
képest a mű túlságosan zseniálisra sikeredett.

Kötetünkben a Mester kezelőorvosai, bejárónői és kedvenc csaposai 
az egykori kimerítő, hajnalig tartó beszélgetések alapján próbálják 
rekonstruálni ezt a nagyszabású eposzt, mely az év legmegrázóbb 
regénye, s gyökeresen fogja megváltoztatni az emberek és a lemmin-
gek állkapocsszerkezeti és szeszfogyasztási hasonlóságairól alkotott 
képünket.



Retoxikáló jóga! Fedezze fel és is-
merje meg a valódi elmélyülés világát! 
Képzett oktatóink segítségével nem-
csak jobb emberré válhat, de környezete 
és munkatársai is észre fogják venni a 
különbséget! Kurzusainkon elsajátíthat-
ja az Ittas meditáció, Szellemi flatuáció, 
Khatvikus légzés ősi technikáit.

A Kalocsai Fegyház büntetett 
előéletű pályakezdő hölgyet 
keres FEGYENC munkakör 

betöltésére. euRópai fizetés, 
összeszokott csapat! Az 

önéletrajzokat a bűnazélet@
kalocsaisitko.hu címre várjuk.

NiNcs péNzed muNkára? Remek lehetőséget 
kínálok! Önálló semmittevés, 
otthonról végezhető csodavárás 
napi pár óra munkával. 
Írj, hogy tájékoztathassalak, nem 
átverés! givemeyourmoney@cmail.com

Örökségvédelmi támogatásra 

érett, patinás vadászkastély 

keresi társát diszkrét 

politikusrokon személyében, 

“Hozományvadászat” 

jeligére. Cím a telekkönyvi 

nyilvántartásban. 
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