Minden, ami érdekes,
csak itt, csak Tőlünk!

The New Magyar Style

IDŐJÁRÁS

Ne kérdezd, mert tudom megmondanihog.
Pontosabban is azok tudják megmondani.

10 grdiusz árnyékban, tűző napsütés, néhol köd hah
sőtésaz időjóslás nehéz dolog. Legyenek tekintettel.
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Nem ízlik a
REPÜLAFORINT
szabadpiac az ipari
áramfogyasztóknak Március elején volt


Egymásnak
ugrasztják a
fővárosi kórházakat MEGRONGÁLTÁKAZ MSZP utoljára ilyen erős a
forint
BÉKÉSCSABAI SZÉKHÁZÁT
ÚJRA TÜNTETNEK
DEMSZKY BESZÓLT
Nem vizsgálja az
Visszadobták a fidesz
ügyészség Szilvásy Brüsszelből még csillagászati
tandíjas kérdését az
távcsővel sem látszik, mi
gyorshajtását
illetékesek
történik Budapesten.
ZABÁLJ PUKKADÁSIG

Az 1956-os magyar
forradalom - ahogy a lengyel
újságírók látták

Az Országgyűlés elfogadta a
nyugdíjtörvény
módosításáról
szóló javaslatot, de fellélegezhetnek azok, akik 40 éves munkaviszony után kívánnak a korhatár
elérése előtt nyugdíjba vonulni.
Egy
fideszes
módosításnak
köszönhetően ugyanis ugyanakkora összegű nyugellátásra
számíthatnak, mintha a korhatár
elérése után vonulnának nyugdíjba. Jövő márciustól azoknak, akik
nyugellátásuk mellett dolgoznak,
társadalombiztosítási járulékot
kell fizetni.
A CKEM egy 1,5 méter hosszú,
kb. 45 kg-os kinetikus energiával
pusztító eszköz. A CKEM nem tartalmaz robbanóanyagot. Becsapódáskor a hihetetlen sebességgel
(+6,5 Mach) repülő rakéta a
tehetelenségéből származó pusztító hatást használja az ellenség
járműveinek és erődítményeinek
pusztítására.
Tulajdonképpen 400 méter
távolságon belül, nincs olyan
védekezési mód, amit a CKEM meg
ne törne. Hatékonyan pusztítja a
hagyományos és a reaktív páncéllal ellátott eszközöket, valamint az
erődítményeket és bunkereket
egyaránt.
2006. szeptember hónapban a
Lockheed Martin, már a második
sikeres tesztjét hajtotta végre a
CKEM rendszernek egy megerősített városi jellegű építmény
ellen. Még két teszt végrehajtása
várható ez év végéig. Ezek a
lövészetek
már
a
reaktív
páncélzat-tal ellátott eszközök
ellen irényulnak majd.
A Durian trópusi vihar kedd
este
kezdett
erősödni,
és
fokozatosan átalakulni trópusi
ciklonná, azaz tájfunná. A
megerősödés sokkal gyorsabb, és
nagyobb mértékű volt, mint azt
korábban
a
térség
vezető
meteorológusai
jelezték.
A
legnagyobb
átlagszél
az
objektumban elérte a 180-200
km/órát, míg egyes széllökések a
250 km/órát is meghaladták.
A szerdai számítások szerint
csütörtök-pénteken halad át a
tájfun
a
Fülöp-szigeteken.
Interaktív Meteorológia.
Folytatás a 8. oldalon

Három a magyar igazság, egy a
ráadás: csak nálunk! – Hirdetés

Morvai Attila közlése szerint az
országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényre hivatkozva kereste meg a Budapesti
Törvényességi Felügyeleti Ügyészséget a VIII. kerületi rendőrkapitányság.
A Magyar Nemzet szerdán arról
írt, hogy Szilvásy Györgyöt még
októberben állította meg a rendőrség a Veszprém megyei Pulán,
amikor egy óránkénti 50 km-s
sebességkorlátozású szakaszon
72-vel haladt. A lap szerint a
miniszter mentelmi jogára hivatkozva bújt ki az intézkedés alól,
holott neki nincs ilyenje, az csak a
választott oszággyűlési képviselők
kiváltsága.
A kormányszóvivő szerint nem
így történt. Danks Emese
elmondta: Szilvásy tudta, hogy
nincs mentelmi joga, ezért nem is
hivatkozott rá.
A Fővárosi Főügyészség most
azért küldte vissza az iratokat a
rendőrségnek,
mert
a
szabálysértési eljárásban ügyészségi hatáskörbe tartozó intézkedésre nem volt szükség. Az MTI
érdeklődésére a BRFK-n nem
tudták
megmondani,
miért
továbbították
a
kancelláriaminiszter ügyét a főügyészségre.
Az árhullám kiváltó oka egy, a
Richter skála szerint 8,1-es
erősségű földrengés, amit a Kurilszigetek térségében észleltek, 30
kilométerre a tengerfelszín alatt.
A cunami Hokkaido és Honsu
szigetek partvidékén, valamint az
Oroszországhoz tartozó Kurilszigeteken pusztíthat. Az érintett
japán területek lakosait felszólították, hogy húzódjanak biztonságot adó helyekre. Legutóbb
négy hete nem sérült meg senki.
A balesetet okozó fiatalember
egy stoptáblát hagyott figyelmen
kívül, ekkor karambolozott másik
két autóval a kereszteződésben.
Elég
lehet-e
a
francia
elnökjelöltség elnyeréséhez a
nőség? A francia Szocialista Párt
csütörtökön dönti el, kit indít
Jacques Chirac jövőre megüresedő
elnöki székéért, és egészen a
kampányfinisig egyértelműnek
tűnt, hogy Ségolène Royalt
választják. Aztán lehet, hogy mégsem:vicces, de rövid befejezés.
November 16-án végülis erről
fog dönteni a PS 218 000 tagja.
Hogy elég-e nőnek lenni. A
Guardian kérdésére válaszolva egy
párizsi szocialista párttagnő
vázolta fel legérthetőbben a
dilemmát. "A szívem ezt mondja,
hiszen mindig mindenki mond
valamit.
Folytatás a 8. oldalon

Csak most és csak nálunk! Fizessen
elő ingyen körlevelünkre! – Hirdetés



Ma reggel már 257,30-on is
kereskedtek az euróval, miközben
még a legeslegutóbbi elemzői
konszenzusban is 270-es árfolyamot vártak az év végére. Az,
hogy kedvező hazai vagy nemzetközi fejlemények segítik-e inkább
a forintot, az elemzőket is megosztó nehéz és súlyos kérdés.
8,5 százalékos kamat, 270-es
euróárfolyam - a Reuters által
havonta
közzétett
legutóbbi
elemzői konszenzus szerint ezt
várták a piacok a forinttal
kapcsolatban. Ehhez képest a
kamat pillanatnyilag 8 százalékon
áll, és az elmúlt hetekben egyre
többen inkább szinten tartást
kezdtek valószínűsíteni. A forint
nekilódult, előbb a 260-as sáv
aljába, majd sorra 260, 259 és ma
reggel már 258 forint alá került az
euró. Egyelőre úgy tűnik, meg is
kapaszkodik ezen a szinten. A
legújabb hírek szerint egymásra
talált Orlando Bloom és Kirsten
Dunst, az Elizabethtown című film
két főszereplője volt.
Elég csak néhány politikus
szándékának megváltozni ahhoz,
hogy élhetőbb legyen a közélet
Magyarországon - jelentette ki az
MDF elnöke. Dávid Ibolya azt
mondta, nem szeretet kérdése,
kivel
kell
a
parlamentben
együttműködni, hanem a másik
választóit kell tisztelni.
Elég csak néhány politikus
szándékának megváltozni ahhoz,
hogy élhetőbb legyen a közélet .

Szökőár égeti Japánt, mint
vadonatújságok a filmben
Az árhullám kiváltó oka egy, a
Richter skála szerint 8,1-es
erősségű földrengés, amit a Kurilszigetek térségében észleltek, 30
kilométerre a tengerfelszín alatt.
A cunami Hokkaido és Honsu
szigetek partvidékén, valamint az
Oroszországhoz tartozó Kurilszigeteken pusztíthat. Az érintett
japán területek lakosait felszólították, hogy húzódjanak biztonságot adó helyekre.

SZÖKŐÁR FENYEGETI
JAPÁNT
Nem állt meg a
stoptáblánál, ketten
meghaltak
ÁLMODIK A NYOMOR

Világsztárok a magyar
rendező újabban bemutatott
kísérleti filmjében

Nem tudni, mit kezd a magyar
kormány a Magyar Államvasutak
államilag garantált adósságával,
amelynek összege a GDP több
mint egy százaléka - jelezte az
Európai
Bizottság
nemrég
megjelentett
prognózisában.
Amennyiben a kormányzat a
korábbi
évek
gyakorlatához
hasonlóan a MÁV hitelének
átvállalására kényszerülne, az
tovább növelné az államháztartás
hiányát, ami e nélkül is
dinamikusan nő a következő
években. Ábrahám Gergely, a
gazdasági tárca szóvivője a lapnak
elmondta: a 2007-es költségvetési
törvény tervezetében szereplő több
mint 110 milliárd forintos állami
támogatás javítja majd a vasútépítés tárgyi feltételeit.



ELSŐFOKONELÍTÉLTE NEMKELLAGGÓDNI?


Folytatódik a
leépítés elleni
tiltakozás

SZIGORÚBB NYUGDÍJ

A már korább említett szinten
stabilizálódhat a forint, ha minden
az előzetes várakozádoknsk mrgfelelően alakul.
Inkább csak hangulat
A szlovák korona - a politikai
bizonytalanság és az előző
ciklusban elindított reformok a
vártnál kisebb, de részleges
visszafordítása ellenére - szinte
naponta történelmi csúcsokat dönt
az euróval szemben, a zloty szintén
a legerősebb szintjeit idézi, és a
cseh korona is erősödik. Újra
felkapták a nemzetközi befektetők
a feltörekvő piacokhoz sorolt
régiós devizákat, alapvetően ez
állhat a forint erősödése mögött mondta Török Zoltán, a Raiffeisen
elemzője, aki szerint hazai
gazdasági adatokkal nehezen
támaszható alá a jelenlegi
árfolyam. Ilyen helyzetben szinte
mindegy, mi történik itthon,
milyen mutatókat produkál a
magyar gazdaság, ahogy erre
korábban is volt példa, a kedvező
nemzetközi hangulat ragadta
magával piacot.
Az elemző felhívta a figyelmet:
mindkét
kedden
közzétett
makroadat, az infláció és GDP is
kedvezőtlenebb volt a vártnál, a
forint azonban nem törődött ezzel.
Török Zoltán szerint az inflációs
adat és a piaci hozamok árazása
sem egyér-telműsíti, hogy az MNB
kamatot emelne következő hét eig
megtartott a forint, profitált is. A
fedélzeten tartózkodó hatfős
személyzet nem sérült meg. A
tűzoltók és a hajósok szivattyúk
segítségével távolítják el a vizet a
hajóbólamelynek oldala beszakadt.
Elég csak néhány politikus
szándékának megváltozni ahhoz,
hogy élhetőbb legyen a közélet.

Tündi Bündi World Photo

LÁNCHÍDBÓL ÉPÜL AZ ÚJ MAGYARORSZÁG

A wifi-s eszközök gyártóin próbálja behajtani jussát egy ausztrál társaság,
amelynek újítása kulcsfontosságú szerepet játszott a vezeték nélküli eszközök
kifejlesztésében
Szeretne egy autót? Nálunk olcsó.
Szuzuki Ász. – Hirdetés

Babaruhát szépet, olcsón, 52–128-as
méretben. Kovácsné. – Hirdetés

Reider optika: szemüveget olcsón
minden korosztálynak! – Hirdetés

ÁRA: 248 FT



A Miniszterelnöki
Hivatalhoz kerülnek
a személyes adatok
CSOKOLÁDÉASZÍVNEK?
„Átfogó kormányzati
átalakításokra van
szükség”
A „VÖRÖS ESŐBEN”

Uniós pénzből épülhet a
négyes metró vagy abból
sem?

A német labdarúgás mögött
álló jogi, szervezeti struktúra nem
alkalmas arra, hogy a privilegizált
helyzetben levő Bayern München
mellett, de akár a bajorokat is
ideértve, a klubok egyenrangú
versenytársai
legyenek
a
leggazdagabb angol, spanyol,
vagy olasz kluboknak.
A „nonprofit” egyesületek
szerkezete egyszerűen alkalmatlan arra, hogy abban egy Roman
Abramovics, de akár Maso Moratti
típusú nagybefektető fan-táziát
lásson.
A német futball válságának
másik fő oka, hogy elmaradt az
utánpótlás-nevelés
akadémiai
rendszerű kiépítése.
Befejezte Evening (Este) című
filmjének forgatását Koltai Lajos.
A
rendező
világsztárokkal
dolgozott együtt, hiszen a főbb
szerepeket Vanessa Redgrave,
Meryl Streep és Glenn Close
játssza.
„Minden a Sorstalansággal
kezdődött, ekkor figyelt fel rám a
Focus Features amerikai filmgyártó vállalat. Felhívtak, hogy
azonnal olvassam el a regényből
készült forgatókönyvet, amely jó
volt.
A hajhosszabbítás igendrága és
elegáns mulatság, de legtöbbször
indiai asszonyok hajából készítik
a póttincseket.
A hajhosszabbítás drága és
elegáns mulatság, de legtöbbször
indiai asszonyok hajából készítik
a póttincseket.
A hajhosszabbítás drága és
elegáns mulatság, de legtöbbször
indiai asszonyok hajából készítik.
Közzéteszik azt a választ, amelyet a budapesti rendőr-főkapitány
adott a tévészékház ostromáról
készült jelentésre. Ezt közölte az
ORFK szóvivője. Előzőleg az igazságügyi államtitkár - aki tegnap
már tárgyalt az egymással vitázó
rendőri vezetőkkel - ugyancsak a
nyilvánosságra hozatal mellett
foglalt állást.
A hajhosszabbítás drága és
elegáns mulatság, de legtöbbször
indiai asszonyok hajából készítik.
Folytatás a 9. oldalon

Nem vagyok képes többé hirdetést
írni. Sajnálom. – Hirdetés

Tündi Bündi World Photo

GYERE VELÜNK TÁNCOLNI!

Itt most mesélnem kell arról, hogy milyen jó táncolni
és hogy Neked is mindenképp ki kell próbálni!

New York története ITTAKÉK DUNA– TE HOGY
táncoktatás jól
ÁLLSZ VELE?
Hárman párban, könnyen Mindenki könnyen jó
és egyszerűen meg lehet tanároktól jó hangulatban
tanulni az alapokat
és társaságban
HAHOTÁZÓ SOKFÉLESÉG

Táncegyesületünk 1997 szeptemberében kezdte munkáját a
belvárosi
Blaha
Lujza
tér
közelében lévő ELTE Tanító- és
Óvóképző Főiskolán. Határozott
elképzelésünk volt, hogy főleg
fiatalok számára hasznos és
kultúrált szabadidős tevékenységet,
ill.
ismerkedési
és
barátkozási lehetőséget biztosítsunk.
Az első félévben heti két napon
tartottunk táncoktatás két kezdő
és egy haladó csoportnak. Sikeres
munkánknak köszönhetően az
elmúlt hat év során táncegyesületünk Budapest egyik
legismertebb táncos klubjává
nőtte ki magát. A kezdeti időkben
csak egy helyszínen folyt a képzés,
de néhány évvel ezelőtt megnyitottuk
edzőtermünket
a
közelben lévő Jókai Mór Általános
Iskolában Azóta már egy harmadik teremmel is bővültünk.
Értekezletet tartanak a Vasas
Szakszervezet Koltói Anna utcai
székházában, hiszen elég gyakran
teszik ugyanezt. A KMT tanácskozásának hírére a küldöttek az
Akácfa utcába mennek.
A támogatási mértékek ismertek, ám, hogy a rászorulók milyen
mértékű árváltozásra csak azok
zámíthatnak, na még azok sem.

GYŐZTES SIKER

Tánciskolánk 1999 februárjában nyitotta meg kapuit a táncot
nagyon szerető emberek előtt.
Célunk az volt, hogy a
létrehozzunk egy olyan intézményt, amely az embereket egyre
jobban elidegenítő társas szórakozási formák alterna-tívájaként
lehetőséget biztosít egy kulturált
szórakozási formán, a táncon
keresztül, a társas életben való
aktív
részvételre.
1998-ban,
hónapokig tartó keresgélés után
találtuk
meg
a
megfelelő
helyiséget, és mintegy féléves
átalakítási munka után végre
elkezdődhetett a várt tanítás.
Rengeteg tanítási óra, buli,
tábor, speciális programok után
elmond-hatjuk, hogy iskolánk a
kitűzött célt elérte, vagyis egy
olyan közösségi hellyé vált, ahol a
magas szintű táncoktatás mellett
igazi baráti közösségek alakulnak
ki, melyeknek a Tánciskola a
második otthonukká vált.
A Központi Munkástanács
küldöttsége este a Parlamentben
találkozik Kádár Jánossal. Ismertetik és követelik, hogy a
felkelésben való rész-vétel miatt
senkit se érjen bántódás.
Kádár János kijelenti, hogy
Nagy Imrét nem tartja ellenforradalmárnak, hát ez van.

Tündi Bündi World Photo

MUNKÁSOK A HAJÓGYÁRBAN
Egyre nő az elkeseredés

Vásárolojon
lábbelit
olcsón:
lábbelibolt. Nem mű! – Hirdetés

Olcsó krumpli tőlem. – Hirdetés

