
MAGYAR NARANCS
–nyomj csak egy puszit a sarokszámra –

Kettőt fizet, hármat vihet!
Bármely három ULPIUS-HÁZ könyv vásárlása esetén csak ket-
tőt kell kifizetnie, a harmadikat önnek ajándékozzuk!
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Meghalt 
Pinochet,
Latin-Amerika
egykori diktátora
"Nem látom be, miért kellene ölbe
teB kézzel figyelnünk, hogy
egy ország kommunistává lesz népének
a felelőtlensége miaB."
HENRY KISSINGER amerikai külü-
gyminiszter mondta ezt, miután
Chilében DJHC-ben minimális
szavazatkülönbséggel a baloldali
Népi Egység (Unidad Popular, UP)
elnökjelöltje, Salvador Allende
került hatalomra. 
Ma már világos - Washingtonban is
beismerték -, hogy a CIA-nek
tevőleges része volt a három évvel
későbbi, Pinochet által vezeteB
puccs előkészítésében, amelynek
küszöbön álltáról a majdani diktá-
tor állítólag mit sem tudoB. Nem
feltétlenül tartozoB az Allende-
rezsim megbuktatását egyre
nyíltabban sürgető katonai
körökhöz, hiszen maga a szocialista
államfő nevezte ki vezérkari
nöknek egy néhány hónappal ko-

rábbi puccskísérletet és azt
követően, hogy elődje, Carlos Prats
tábornok lemondoB. Márpedig Al-
lendét vélhetően kellőképpen
tájékoztaBa a KGB a főtiszti kar
hangulatáról, miután már régóta
kapcsolatban állt a szovjet titkoss-
zolgálaBal. 
A hidegháború kellős közepén
vagyunk, amikor a világ bármely
országának politikai arculatvál-
tozása összefüggöB az amerikai-
szovjet hatalmi játszmával.
Chilében működöB ekkor Latin-
Amerika legnagyobb, legsz-
ervezeBebb kommunista pártja,
élénk moszkvai kapcsolatokkal, és
mivel az UP-ban a kommunisták
markánsan jelen voltak.
�. oldal. Condoleeza Rice-t, Bush külögyminiszterét bírálják a merész öltözködése mia,. AP

Puskás Ferenc
temetése:
Kapásból fölé
A szombati gyásznapon eltemeBék
Puskás Ferencet. Temetésekben és
újratemetésekben jártas nemzetünk
kínosan túlméretezeB s az elhunyt
póztalan személyiségétől merőben
idegen fölhajtással búcsúzoB a
kiváló futballistától. Valahol arányt
téveszteBünk. 
Távol legyen tőlünk a szándék,
hogy lapunkban meghonosítsuk a
temetéskritika és a kegyeletrecenzió
műfaját, ám a Puskás Ferenc
végtisztességét megelőző többhetes
egyeztetések és előkészületek,
melyek – fájdalom! – a legkevésbé
sem nélkülözték a visszatetsző
mozzanatokat.
SPORT 	�.oldal.

A kibicnek nem
drága (a
kolozsvári
egyetemi
botrányról)
Az elmúlt évben sokat hallatoB
magáról az az erdélyi civil sz-
ervezet, a Bolyai Kezdeményező Bi-
zoBság (BKB), amely az önálló
magyar állami egyetem újrain-
dítását tűzte ki célul. A gondolatot
sokan támogaBák, mert - szólt az ul-
tima ratio - az erdélyi magyar
kisebbségnek ez alanyi jogon jár. De
sokan ellenezték is a tervet Erdély-
ben: demográfiai hullámvölgyben
vagyunk, alacsony az egyetemre
iratkozó diákok száma, túl sok a
szak, egyetemi "túltermelés” van
országszerte. .oldal

Politikai okkultizmus Magyarországon 1: az ősvita
Tudomást veszünk róla vagy sem, B. Diána mint "filozófus"zagyvaságaival nem a semmibõl bukkant elõ.
Zagyvaságait a "magyarságról" egy
élõ és hovatovább virágzó szub-
kultúra böfögte fel a reflektor-
fénybe. Valamint a hivatalos
történeBudomány,  nyelv- ésiro-
dalomtörténet, régészet és a mik-

Nyereségben zártak ma este az
amerikai tőzsdék minden téren

Emelkedéssel zártak a vezető New
York-i tőzsdemutatók pénteken, a
DJIA csúcson. 
.oldal.

Volánbusz-részvényeket és még
több pénzt akar Pest megye

Több pénzt szeretne az állami költ-
ségvetésből a Pest Megyei Önkor-
mányzat. �.oldal

Napi 500 ezer hordóval fogja
csökkenteni az OPEC termelését

Pénteken lassúbb ütemben bár, de
tovább drágult a kőolaj. �.oldal.

A közigazgatási reform újabb
fordulója: Engedjétek hozzám
A 	�-	�. oldalon.
A Szerkesztő levele: hóesés
�.oldal.

rokozmoszt lapunk cikksorozatban
mutatja be. Az egyre terebélyesedõ
szélsõjobbos szubkultúra könyves-
boltjaiban egymás melleB sorakoz-
nak a polcon a lázas õsmagyar
kozmogóniák, a FC-as évek antisze-

mitaklasszikusai, az alternatív
õstörténetek és a tisztességes szak-
munkák az erdélyi sóbányászatról
vagy a máramarosi fatem-
plomokról. Ebben az elsõre ri-
asztóan sokszínû és kusza szellemi 

dzsungelben jól körülhatárolható,
tekintélyes csoportot képeznek a
magyar nyelv és nép "valódi" szár-
mazását feltáró ál- és fél-
tudományos mûvek. 
SZELLEM �. oldal

A Magyar narancs egész Magyarország területén EHI forintba kerül. Ez E,EG EUR, DC,EF Lej. De ha az internetről töltöd le a www.mancs.hu oldalról, akkor teljesen ingyenes.

Az iráni elnöknek  zsidó szövet-
ségesei segítettek a kampányba

Ultarortodox zsidók és holokauszt-
tagadókat a teheráni konferencián
		.oldal.

Ma van az első gyertyagyújtás
Hanuka első napja

A Hanuka gyertyáit idén december
DG-e és EF-a közöB gyújtja meg a Me-
chon Simon Alapítvány. 	�.oldal

Hagyó átvilágíttatná az önkor-
mányzat vagyongazdálkodását

A koalíciós szerződést még nem
írták ugyan alá, de az MSZP és az
SZDSZ tartja magát. �.oldal.

Kiss Péter: 8-9 százalékos bruttó
béremelésre lenne szükség
A következő év Magyarország
számára az új gazdaságpolitikai pá-
lyára állás éve lesz. 
.oldal.

Matricával, úri murival
Debrecenbe

Átadták az MFG-öst, JGC kilo-
méteres a magyar sztrádahálózat.

Az SZDSZ mellett verne sátrat
a MIÉP a Belvárosban
Egy nap eltéréssel az SZDSZ után a
MIÉP is bejelentkezeB az őszi önkor-
mányzati választásig a Városháza
parkba, hogy rendezvényekkel. 2.oldal.

Hiller István a sűrű erdőben 
– kortárs kiállításon 
Minden idők legjobb portréfotóját
készíteBe Hiller István kultuszminiszter-
ről, az MSZP elnökéről az Index fotósa,
Huszti István. Észak-európai kortárs
kiállításon lesték meg.  15.oldal.

Gyurcsány Ferenc
az igazi blogger
“olvassa a naplómat, ismerjen meg!”

Tóta W. Árpád igaz történet az
ufókrólVÉLE
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