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1. A bálnahús

Először teljesen nyersen ettem, ami
a nyers lóhús textúrájához hasonló,
de izében inkább rothadt, tengerbe
áztatott lóhúst mintázott, majd
gyömbérrel és a mellé felszolgált
szezámmag-szósszal, amitől egy
fokkal elviselhetőbbé vált, majd sok
gyömbérrel, hagymával és egy nagy
adag szezámmag-szósszal
próbáltam, aminek köszönhetően a
bálnaíz eltűnt, és gyömbéres-
szezámos-hagymás ízek között
csámcsogtam el a maradék rágós
húsdarabokat.

2. Demokratikus
tömegrendezvény-menedzsment

Persze, van, hogy a tömeg dühe
csillapíthatatlanná válik, és ott
elfajulhatnak a dolgok; XVI. Lajos
levágott feje sokat tudna erről
mesélni.

3. Papírhajtogatás-tudomány

2002-ben egy 1200 méter hosszú
vécépapírt sikeresen félbehajtott
tizenegyszer, ezzel pedig új fejezetet
nyitott a papírhajtogatás viszonylag
rövid történetében.

4. Sajó Dávid és az este

A szerda estémet pont úgy
terveztem, ahogy általában az
összes estémet, ha egyedül vagyok:
egy szál alsógatyában rohadni a
kanapén, játszani valamit
PlayStationön, és várni, hogy a
barátnőm hazajöjjön valamikor.

5. Megdöbbentő részletek

Megdöbbentő részletek derültek ki
az ötös lottó sorsolásáról (A
számok.)

6. Sixx az új metrón

Izzadsz, mert nem a légkondis
cuccot vették meg, hanem
felújíttatták a szar ruszkit egy
kicsivel kevésbé szar ruszkira,
amiben van ventilátor, ami viszont
csak a meleget fújja a fejedre, és
érzed, ahogy az a kis izzadságcsepp,
ami az előbb elindult a tarkódról
lefelé, be a fekete Cannibal Corpse-
póló alá, amitől a szemben ülő nő
már eleve hülyét kapott, pedig nem

is a véres kisdedet zabálóst vetted
fel, na mindegy, szóval a csepp a
hátad közepére már nem az, hanem
egy patak, kisebb ugyan, nem mint a
Csele, ebbe nem fullad bele senki,
de csorog, csorgadozik, és a
derekadnál csatlakozik a többi
cseppnek indult kis patakhoz, és
amikor felsóhajtasz, hogy faszom,
mikor lesz már december.

7. Török-magyar két jó barát

Hogy a törökök mennyivel
tudatosabban fejlesztik a
hadiiparukat a magyarnál, arról II.
Lajos is tudna mesélni, ha nem
fulladt volna a Csele-patakba a
mohácsi csatában.

8. Klein "Majdnem" Dávid

Tudják, Klein Dávid az a magyar
hegymászó, aki majdnem legyőzte
az angnori sárkányt, aki majdnem
kiállt az ádáz bristoli tyúkok ellen, és
aki már majdnem megmászta a
Mount Everestet.

9. Az edző faszrajza

Emlékezetes alakítása volt még a
híres győri faszrajz: a klubtól való
távozása előtt egy papírlapra egy
méretes farkat rajzolt, és ezt a két
klubvezető, Tarsoly Csaba és
Klement Tibor fiókjába csempészte.

10. Bevándorlókirály

A püspök utasítására ötven
katalóniai csendőr nyomult az
országba és bevitték Andorra
királyát a barcelonai őrsre.

11. Dózsa valósága

Dózsa László és Pruck Pál ügyében a
valóság ment perre a posztfaktuális
újbeszéllel és az állami milliárdokból
zajló mítoszépítéssel – első fokon
nyert.

12. Az ÁVH villabörtöne

Fedőtevékenységként a villa
udvarán egy lampionos
kerthelyiségben mulatót
üzemeltettek. Ha ennek voltak is
civil vendégei, azok sem sejthették,
hogy néhány méterre tőlük éppen
foglyokat kínoznak, és szenvedésük
hangjait talán épp a zene nyomja el.

TőmoNdaTok az
eLmúLt 20 évből



13. Orbán-graffiti

Ezzel egyértelmű lett, hogy minden
kátyúhoz, rothadó kórházi ágyhoz és
lepusztult buszmegállóhoz fel kell
festeni egy Orbán-fejet, és pikk-pakk
felújítják.

14. A Nagy Pöcs Energia

Egyrészt Nagy Ervin dunaújvárosi,
ami már feltételez egyfajta
nyugodtságot, hiszen túlélte egy
folyton morgó kohó légszennyezését
és az idült alkoholizmus náthához
hasonlító terjedését, másrészt pedig
a Kincsemben az ország
történelmének legnagyobb kancáját
sikerült megszelídítenie, amit
remélem, hogy nem kell
részleteznem.

15. Felcsúti sikerek

Nekem már sikerült 70 embert
levinnem 2004-ben egy házibuliba a
Dunakanyarba, szóval semmi sem
lehetetlen!

16. Kézenközbeszerzés

Mind közül a Laterex Építő pályázata
volt a legvérlázítóbb. Nekik csak egy
hibájuk volt, de annyi pont elég is
volt a kizáráshoz. Ők a "13.
Értékelési szempontok pontjában a
2. részszempontjánál" két
tizedesjegyre kerekítve adták meg a
vállalásukat, pedig le volt írva, hogy
csak egy tizedesjegyre kellett volna.
kerekíteni.

17. Politikuslíra

A túzokok nem hazudnak, a puszta
nem képmutató, a rétek nem
álszentek. A Berettyó lassú folyással
folyik, a barna rétihéják lebegnek a
mező felett, a réti fülesbaglyok
lidércként imbolyognak, és innen,
ahonnan most e sorokat írom,
messze van Hadházy, Orbán,
Gyurcsány a főváros

18. Klág Dávid és a zeller

A zellert nem kóstoltam, mert azért
mindennek van határa, és az a határ
zellerrel van kiverve.

Nem fatyok
beteg

Peteg fatyok,
Papó!

Szia Bogyóca, mi a
baj?

Nempetyek!

Miért nem?

Mert az orvosok és
gyógyszerlobbi csak
megbetegít

Dehát beteg vagy

Jaj, hátmenj el orvoshoz,
felír gyógyszert

Akkor buzi
vagy

Denem tudok
focizni,
Bogyóca!

Nem
megyek

Degyere
mán, jó lesz!

Babó, gyere
focizni!

hogyminden napmeleg van,
hanem az átlaghőmérséklet
emelkedését. És az időjárás
szélsőségeket is jelenti Hülye libsi

A
felmelegedés
nemazt jelenti

AGlobális
felmelege
désmiatt

Milyen
melegedés?
Tök hideg van

Babó,miért
vagy szomi?

19. A sajtóközlemény

= nem sikerült folyó szövegbe
illesztenünk egy 20 soros táblázatot
és az olyan rendelési számokat, mint
a HX434C19FBK2/32, szóval inkább
mellékeljük

20. Orbán az orbánadikon

Ha valaki jobban megfigyeli a
fotókat, azt is észreveheti, hogy –
szándékosan vagy sem – egy mini
Orbánception is létrejött, ugyanis
több nő is úgy szelfizett Orbánnal,
hogy a háttérben is ott pózol a
miniszterelnök egy fotón, sőt, a
fotón szereplő Orbán Viktor mögött
is látható egy Orbán Viktor-plakát.
Az már nem is mini, hanem egy
rendesen kifejlett Orbánception!





I.
Hirtelen zokogni meztelen
A szent fohászt megéri várni
Az isteni angyal megkíván
Az új táncot elveszi bárki
Szerető nappalom elmúlik
Az égő gyermeket hallgatom
Idegen árnyékom megbocsát
Vakon múlik a tegnapom

II.
Csábítón szenvedni fénytelen
A jó testet megéri várni
Vad ítélet, lángoló kezdet
A vad múzsát elveszi bárki
Megszülöm az érző békét
A szűzi háborút hallgatom
Átok vár a sóhajon
Szépen múlik a tegnapom

HAjnAli büSzkEség

Refrén:
Égő félhomály ragyog
A jóslat szégyene vagyok

III.
A hajnali világ feloldoz
Vemhesen megérint a hold
Éltetőn táncolni tipikus
A születés minden bűnt felold
Éltető láng, forró ígéret
Vétkesen behódol a hold
Hazudom az örök időt
Az anyaság minden bűnt felold

Refrén:
Égő félhomály ragyog
A jóslat szégyene vagyok
Égő félhomály ragyog
A jóslat szégyene vagyok

Befagyott szerelem
Szenteste vérrögök
Sütemény illata
Egy pásztor sündörög
Zajos város ébred
Szent csendben menni kell
Vöröslő hógolyó
Szerető csilingel

Szenteste éjjelén
Fekete szalmaláng
Tévét néz a lélek
Pompázó kis szobánk
Behavazott lidérc
Ablakon jégvirág
Bezárt bár a sorsom
Éneklő gyertyaláng

Kicsi jászol szemétdombon
Kukák mögött hulla kába
Mikiegér
Összebarmol már hiába

Hófehér karácsony
A pincér ó eljő
Ablakon jégvirág
Háborgó esztendő
Áldott ajándékok
Álmodó kabócák
Kábult fehér álom
Mosolygó csokis fánk

Kicsi jászol szemétdombon
Kukák mögött hulla kába
Mikiegér
Összebarmol már hiába
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Minőségi Szóvicc-díj
Az Egymillióan a Minőségi Szóviccekért Társulás által felkért szakmai zsűri

legutóbbi találkozóján döntött a Minőségi Szóvicc-díj odaítéléséről.

A 2015 áprilisában a magyar médiában megjelent szóviccek
közül válogatva a zsűri úgy döntött, hogy

Hudák Hajnal, az Index újságírója
a Megáll az FM

szóviccéért kapja az áprilisi
Minőségi Szóviccért-díját.

Hudák Hajnal nem először részesül az elismerésben, és valószínűleg nem is
utoljára, bár ki tudja. Hudák szóviccét a kuratórium 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett terjesztette fel az elismerésre, külön kiemelve a szóvicc funkcionalitását,
amennyiben a díjazott szójáték egy FM-sugárzás megszűnésével kapcsolatos cikk
címe volt. Az FM-es szóviccet efemer jellege ellenére brit tudósok FMRI-ben
vetették alá további elemzésre. "Tényleg, láttátok az MRI csodálatos életét?" -
kezdte laudációját a Társulás havi gyűlésén Bekéne Antal, a Társulás helyettes
alelnöke. "Hú, de megéheztem, mindjárt FM valamit" - tette hozzá a hirtelen
támadt kínos csendben Végh Béla, az EMSzT szakállamtitkára, majd a kuratórium
feloszlatta magát, amire hagyományosan a "kúr a tórium" szóvicc adta meg a jelet.

A 2011-ben alapított díjat az Egymillióan a Minőségi Szóviccekért Társulás
(EMSzT) kezeli, működését az egyetemes intellektuális rosszindulat és Geszti
Péter szelleme támogatja. A díjjal oklevél és pénzjutalom nem jár, de a díjazott egy
napig büszkén viselheti a társulás Menny Tea Halálfa Szára motívumokkal díszített
láthatósági vándormellényét, amit a Társulás alapítói őriznek és sejtelmesen
mosolyognak, valahányszor az "és ezt milyen gyakran mossátok?" kérdést hallják.

A zsűri a műsorváltozás jogának fenntartása mellett a következő összejövetelét
előreláthatólag májusban tartja. A zsűri figyelmébe bárki ajánlhat szóviccet szóban
vagy a Társulás emailcímén keresztül, esetleg korrupciós torta formájában.

Az alapítvány titkára:
Mikorka Kálmán

2015.április 17.

Egy lelkiismeretes beteg
Sükösdi az éves vállalati sportnapon asztaliteniszezés közben megrántotta a
könyökét. Másnapra a könyök bedagadt, és rettenetesen fájt, ezért Sükösdi
elment orvoshoz. Az orvos megnézte, majd a sarokban álló futópadra
mutatott:

– Szaladjon rajta tíz kilométert.

– De doktor úr, a könyökömnek van baja! – tiltakozott Sükösdi.

– Mit ért maga ahhoz? Tán van diplomája? – ripakodott rá az orvos.

– Nincs – ismerte be a beteg, és elkezdett futni.

– Fáj még? – kérdezte az orvos tíz kilométerrel később.

– Fáj – mondta Sükösdi.

– Akkor fusson még tíz kilométert – utasította az orvos.

– És most? – kérdezte a diplomás ember később megint.

– Mintha enyhült volna kicsit – felelte Sükösdi.

– Na látja, akkor fusson még, amíg el nem múlik.

Sükösdi futott tovább, és addig futott, amíg holtan fordult le a futópadról.

– Fáj még? – kérdezte az orvos.

– Már semmi bajom, köszönöm – felelte Sükösdi.

-sg-

Az ember szervezete természetes fájdalomcsillapítókat termel testmozgás,
hosszú távú futás közben: a vegyület megjelenése amerikai kutatók szerint



ahhoz köthető, hogy az evolúció a sokat futó fajoknál az élet továbbviteléhez
szükséges viselkedést jutalmazza.

Az ember erőteljes fizikai aktivitás után feldobott hangulatról, örömérzetről
számolnak be, ezt hívja a sportszleng a futók gyönyörének. A feldobottságot
természetes fájdalomcsillapítók, az endokannabinoidok váltják ki, amikor
mozgás közben aktiválják az agy jutalomközpontjaiban lévő receptorokat.

David A. Raichlen és kutatócsoportja szerint ez a fajta biológiai jutalom csak
azokra az emlősfajokra korlátozódik, amelyeknek túlélésükhöz és
fejlődésükhöz az emberhez hasonlóan nagy állóképességre volt szükségük.
Tesztjeikben embereknek, kutyáknak és vadászgörényeknek kellett fél órán
át futópadon futniuk. Ezt követően vérmintát vettek tőlük, és mérték
vérükben az endokannabinoidok mennyiségét. Ahogy várható volt, mind a
kutyák, mind az emberek esetében megnőtt a vegyület koncentrációja a
vérben. Amikor azonban a keveset mozgó vadászgörényeket vizsgálták,
kiderült, hogy ezeknél a háziasított ragadozó emlősöknél nem emelkedik 30
perc futás után sem a vér endokannabinoid-tartalma.

A kutatók szerint az evolúció során a hosszú távú futásra való alkalmasság
segítette vadászó-gyűjtögető elődeinket életük fenntartásában. A
természetes kiválasztódással kapcsolatos, hogy az előnyös viselkedést
támogató örömérzet jutalomként megjelent egyes emlősfajoknál, így az
embernél is, míg más emlősfajoknál erre nem volt szükség.

Virágos szoknya
Tóth Géza mindig elkísérte a feleségét az ózdi városházára, és érte is ment
délutánonként. Felesége fiatal volt, és szép, főleg így tavasszal, amikor
felvette azt a virágmintás szoknyáját, amit az angol-bálásruhaboltban vettek
még tavalyelőtt.

Tóth Géza egész úton úgy tett, mintha éppen nem lenne jobb dolga, mintha
nem várnák a haverok az Árkád Sörözőben, mintha nem kéne már hónapok
óta elmennie a Munkaügyi Hivatalba. Csak csevegett. És közben azt nézte,
hogy ki nézi meg a feleségét, hogy ki fordul vissza az úton, amikor a tavaszi
szél lebegteti az angol-bálásruhaboltból való szoknyácskát. Féltékeny volt. A
világra.

Aznap reggel nem tudta nem észrevenni, hogy egy idős férfi, nagy, ápolatlan
szakállal, szakadt, szürke kabátjában hogyan fordul vissza, amikor átvágnak

az úton, a piac mellett. És a szakállas férfi még el is mosolyodott, a
nikotinszínű szőrszálak hullámzottak az arcán attól a széles mosolytól, és
mocskos ujjaival még csettintett is a szoknyának.

Tóth Géza megfordult, odalépett a férfihez, és némi gondolkodás után azt
üvöltötte neki, hogy a kurva anyád, de rohadt perverz. Remegett.

A férfi rámosolygott és csak annyit mondott, hogy ez a szoknya maga a
tavasz. És biccentett az ijedt feleség felé.

Tóth Géza erre megütötte. Ököllel, ívesen, teljes testét beleadta az ütésbe,
minden erejét, és dühét, amit eddig a Munkaügyi Hivatalban ülő nőre
tartogatott, meg az idiótákra, akik az Árkád Sörözében várják.

A szakállas férfi meg sem rendült a horogtól. Csak mosolygott, majd
szelíden annyit mondott, hogy, hát ha nem kell a tavasz, hát nem kell. Végül
csettintett mocskos ujjaival, és dörgött, villám hasította ketté az eget. Nem
félelmetes, nem a világvégét jelző, csak olyan, amit műértő vidéki tanítónők
festenek pusztában ágaskodó fehér lovat ábrázoló naiv festményekre.

Hideg lett.

-SzabóZ-

Ózdon reggel dörgött az ég, a nap folyamán elsősorban északon lehet
zivatar – írja az Időkép a Facebookon.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint sekély ciklonális mező
helyezkedik el a Kárpát-medence fölött. Az itt lévő enyhe, egyre nedvesebb,
labilis légrétegződésű levegő kedvez a zivatarok kialakulásának.

Egy-egy hevesebb zivatargócban jelentősebb mennyiségű csapadék is
lehullhat. Az ország nagy részén mérsékelt marad a légmozgás, csak a
Dunántúl északi részén élénkül meg a déli szél. Zivatarok környezetében
átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 20, 23
fok között alakul.

Holnap többnyire erősen felhős lesz az ég, csak rövid időre szakadozik fel a
felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Kezdetben változó
irányú, majd az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb
nappali hőmérséklet 15, 19 fok között várható.

Egy lelkiismeretes beteg
Sükösdi az éves vállalati sportnapon asztaliteniszezés közben megrántotta a



Út a szabadságba
Csak egy kis csavar a gépezetben, ennyinek kell lenni, nem többnek.
Mindig ezt mondták neki, de ő kiskorától tudta, ennél többre hivatott.

Edzhették a legkeményebb eszközökkel és módszerekkel, ahogy a
többieket, izzíthatták hevítésre módfelett alkalmas ifjonti lelkét, ahogy a
többiekét, forrázhatták le hideg vízzel, forgathatták erre, pörgethették arra,
ahogy a többit – ő tudta, nem egy a sok közül. Nem beállni, nem
uniformizálódni, másnak lenni, mindig ez lobogott benne. Mint lángok a
gőzmozdony tűzterében, gondolhatta volna, ha tudja, mi az, hogy
gőzmozdony.

Egy nap, épp aznap, amikor munkába kellett állni, eljött az ő napja.
Sorra kerültek egymás mellé, egymás mögé a helyeikre. Ki messzebb, ki
közelebb, volt, akiket jól látott, másokról csak sejtette, hol vannak, és ott mi
a dolguk. Persze tudta, mindenkinek ugyanaz a dolga: „tartás, rögzítés,
stabilitás” – hallhatták újra és újra. „De én most nem” – kiáltott egy nagyot,
magához képest nagyot, mert hát mi a nagy egy világegyetemben, egy
világegyetemben a legnagyobb kiáltás sem több néma sóhajnál.
„Szabadság” – kiáltotta ezután újabb néma sóhajtással, kiáltott, és azzal a
lendülettel elkezdett kitekeredni, kicsavarodni, kipörögni a helyéből.

Kemény, kínlódásokkal teli időszak jött. Lépésről lépésre kellett haladnia,
mintha egy hagyma legbensőbb titkait kutatná. A szorítás hol enyhült, hol
keményebben fogták, mint amikor szabadulását elkezdte. Nem számolta a
napokat, akkor sem számolta volna, ha tudja, mikor és hogyan telnek el.
Mígnem egyszer, érezte, mert az ilyet belül lehet érezni, hogy megvan, hogy
összejött, hogy a szorítás sosem volt enyhébb, és már sosem lesz igazán
szorítás. Még egy utolsó nagy lendületet vett, és.

És repült, szállt szabadon a világmindenségbe bele. Még látta, hogy a föld,
amit elhagyott vörösen felizzik, maró füst támadt, ami mindent beborított,
ellepett.

Senki nem találta meg soha a sínek közé hullt 12 mm-es önfúró csavarfejet.

- hj -

Csütörtök reggel ismét füstölni kezdett egy metrószerelvény, emiatt a 3-as
metró egy szakaszon nem közlekedik. Bakó Pál, a BKV fődiszpécsere azt
mondta, a Klinikák állomásnál észlelték a füstöt. A Nagyvárad tér és a Deák
tér között pótlóbuszok szállították az utasokat, a füstölés okát még
vizsgálják.

A Metróért Egyesület tájékoztatása szerint 9 óra 10 perckor kezdett füstölni
egy kocsi, amikor beérkezett a Klinikák állomásra. A vonatból azonnal
kiszállították az utasokat, a tűzoltók rövid idő alatt a helyszínen voltak. A
forgalom 9 óra 50-ig szünetelt a Nagyvárad tér és a Deák tér között.

Szerdán, szintén a 3-as metró vonalán Kőbánya-Kispest végállomáson
füstölt egy szerelvény, ezért az utasokat a végállomás és a Határ úti állomás
között átmenetileg pótlóbuszokkal szállították. A problémát szerdán néhány
perc alatt sikerült elhárítaniuk a szakembereknek.





Nem tisztelt Cikkszerző!

Felhívom figyelmét, hogy a troll egy
kelta mitológiai lény! Ha ezt a szót
használja egy emberre, annak az
emberi mivoltát megkérdőjelezi és
ez komoly bűncselekmény! Ez a
gondolkodásmód vezetett a
fasizmushoz is! Mivel komoly
bűncselekmény, sok sok évet lehet
érte kapni, és ha nagy nyilvánosság
előtt művelik, akkor még az
emberölésnél is komolyabban
veszik..

Üdvözlöm kedves uram!

Elnézését kérem, hogy zavarom
miközben próbálok illedelmes lenni,
akár egy 18. században élő markáns,
frappánsul kifinomult modorú
melanzsos úriember. Éppen csak
szeretném kifejteni önnek a szerény
véleményemet az ön által
vezetett [index.hu](http://index.hu/) i
nternetes hírportálról.Szerény
véleményem a következő. Ez
Magyarországon a legundorítóbb
anarchista, mocskolódó, ízléstelen és

kúltúraromboló oldal ami az
világhálón van. Rentgeteg cikket
olvastam és folyton folyvást
elszörnyedtem. Katasztrófa! A cikkek
a cikkek szerzőit minősítik, ebből
ítélve szinte (kisebb kivétellel) az
egész szerkesztőség egy utolsó
tróger, tudatlan, rosszindulítú,
pofátlan, tahó (ide jelzőnek írhatnám
még: ,,tuskó" ,,paraszt" ,,bunkó"),
szellemileg társadalmon kívüli,
normális emberek közé nemvaló
csürhe.Mindazonálltal szeretném ha
ti faszkalapok, megdöglenétek!
Gondolom semelyikőtök sem rákos
beteg, vagy ha igen annak szívből
örülök. De az ATV-n sokszor van egy
úgynevezett Herinda roma
származású jósnő (mondhatnánk
boszorkány). Ma este felhívom
adáson kívül és megátkoztatom
mindennyiotokat! Remélem hamar
meghaltok, mivel ilyen emberekre
nincs szügsége a társadalmunknak!

Továbbá bocsánatot kérnék, hogy a
végére letegeztelek, de rájöttem,
hogy egy ekkora tanulatlan
moslékarcú faszt nemfogok
illedelmesen magázni.

Köszönöm, te kedves köcsög, hogy
leírtad a te szar változatodat egy
baromi jó filmről. Menj el kritikusnak,
ha ennyire szeretsz cseszegetni jó
dolgokat. Netán puzsér az apád?
Vagy sak buzi vagy, és puzsérra
vered ki magadnak naphosszat?
Biztos, hogy egy patródiát láttál

puzsi mellett, ezért lettél ennyire
köcsög. Puszika
köcsi XYUi.:komolyan, milyen
kapcsolatban állsz puzsér robikával?

Már bocsánatot kérek, de honnan
veszi a bátorságot egy ilyen fejű
ember, hogy Matolcsyt a szájára
vegye???

Ekkora barmoknak miért engeditek,
hogy cikket írjanak? Ez nem
helikopter, hanem billenőrotoros
repülőgép.

tISZTELT iNDEX!

Mekkora buli lenne az, ha egyszer pl.
arról írnának egy jó kis cikket, hogy
Tóth József víz és gázszerelő elment
egy megrendelőhöz és prímán
megjavította a csöpögő csapot.

Lehet, hogy Önök számára
teljességgel lehetetlen amit írok, de
szerintem kapnának rá legalább
annyi kattintást mint ezekre az
idétlenségekre – legfeljebb nem
idióta, csökött agyú hülyegyerekek
kattintgatnának, hanem
értékteremtő, némi kultúrával
megáldott dolgozó emberek. Az
embernek időről-időre az az érzése,
hogy csupa infantilis debilke ücsörög
az Önök szerkesztőségében, akik az

égre vigyorognak és azon törik
zsugorított fejecskéjüket, hogy
milyen hülyeséggel örvendeztessék
meg újra és újra a portál olvasóit.

Csak nyomulnak és nyomulnak ezzel
az ember és kultúra romboló
elképzeléssel, mint Hitler (...). Ez egy
fasiszta módszer, még ha kifizetődő
is...

Végig néztem a szerkesztőség
vezetőinek fotóit: maguk a csimpánz
majmok , de vastagon. Mit
képzelnek maguk? Hogy
merészelnek sértegetni egy vezetőt
,aki mögött milliók állnak? Maguk
mögött ki van ? A maffia ?
Titkosszolgálatok külföldről? És hol
tanultak? Volt anyjuk? S elfelejtette
magukat megtanítani az alapvető
emberi tisztességre? Honnan
szalajtották magukat? És főleg
minek? Remélem, hamarosan a
nyakukba zúdítanak egy jogi pert !



Az úr görény?Ehhez már tényleg
igazi rosszindulatú görénynek kell
lennie valakinek, hogy ilyen cikket
jelentessen meg.Kívánom Önnek,
hogy a gyerekei, családtagjai a net
sötét bugyraiban vásárolják meg az
életmódjukhoz szükséges
kábítószereket, fegyvereket.Az úr
igazi gennyláda.

T. Index!

Címlapjukon főcímként az szerepel,
hogy " Mindenki szüljön 35 éves
kora előtt?"Kérdezem: A férfiak is?
Helyesebb lenne talán,ha: "Minden
nő szüljön 35 éves kora előtt?"-re
javítanák, úgy értelme is van.

A gyurcsányista pártot amelynek
ülepét szoktad tisztítani meg sem
említed.Szopjad csak Orbán faszát,
majd a Vonáét fogjátok nemsokára,
zsindexes rettegők!

Kedves semmilyen nyelven nem
beszélő idióta faszok!

Ugye (nyilván nem) tudjátok, hogy az
Ich bin ein Berliner nagy B-vel azt
jelenti: én egy berliner (nevű
sütemény, ez esetben egyébként
főnév) vagyok?Ellentétben
kisbetűvel - merthogy a melléknév
németül is kisbetű - azt, hogy én
berlini vagyok.Ugyebár ez kiejtésben
nem érvényesül, csak a seggfejek

által elbaszott írott verzióban.(És
nem, nem az ein ottléte a hiba, az
teljesen rendben van, ellenben a
berliner sütemény (nem fánkféle,
hanem lekváros linzerféle) neve
KISbetű magyarul.) Meg persze
Nyugat-Berline helyett Nyugat-
BerlinJe, baszd meg.

"Barátok között lehetünk kicsit
informálisabbak”" - nyilván; biztos
kurva nagy erőfeszítés lett volna a
cikkíró seggfejtől valami magyart
találni az informális helyett. Mondjuk
kötetlenebbek, lazábbak stb.

Üdvözlettel: Hű olvasójuk.

Szómágia. Ez legalább Rákosi (de
talán a reformkor) óta a magyar
közbeszéd alfája és ómegája. (Ha
nem tudja, miként definiálható ez az
érvpótló technika, a demagógia
tárgyköréből kiindulva bőven talál
róla irodalmat akár még a neten is.)

Úgy hiszi, elég bedobnia a
"karvalytőke" kifejezést vagy Puzsér
nevét (ezt verje le magán ő), a birkák
azonnal leállítják az agyukba toluló
kérdéseket, gondolatokat. Nem
tudom, gondolt-e már rá, de ezzel a
mentalitásával hatalmas pályát
futhatna be a Fideszben, már ha
képes lenne jelenlegi politikai
elfogultságait úgy áthangolni, ahogy
maguk a fideszesek tették a
kilencvenes években.
A nyegleség pártsemleges, bárhol
jól hasznosítható. Teljesen indokolt,
hogy a "Minőségi Újságírásért"-
díjas. Ebben a cikkben feltárul a
magyar "független" "szak-újságírás"
hazánkban meghatározó,
penetránsan jellegzetes minősége!

A kurva anyadat, hogy olyan
félrevezető címet adsz a cikkeidnek,
hogy direkt az ember rakattintson.
Szánalmas kis fasz vagy aki így
szerez klikkeket magának.
Gondolom arra vagytok büszkék,
hogy ki hány embert tud átbaszni..

Nem is vártam mást egy ilyen erős
fajtajelleget mutató kis untermensch
féregtől. Igen a koszos ZSIDÓK az
oka mindennek,akárhogy is
próbálod a szar indexes zsidóiddal
mosdatni a féreg fajtádat.

Egyrészt nem tudom, te faszkalap,
hogy milyen alapon tegezel a

cikkedben egy nálad kb. 50 évvel
idősebb, világ- és olimpiai bajnoki
címeket szerzett, nemzetközi szinten
elismert edzőt.

Nem hiszem, hogy együtt őriztetek
disznót, mert ez esetleg rád
jellemző, most sem vagy más, csak
egy disznószaros kondás, aki
beszabadult a szerkesztőségbe.

Másrészt meg nehogy egy hozzád
hasonló, a saját szakmájában is nulla,
rendesen még írni sem tudó,
magyarul tisztességes fogalmazásra
képtelen kis faszpörgettyű mondja
már meg, hogy mit tegyen Kiss
László!

Inkább menj a kurva édesanyádba,
ha már a javasolgatásról van szó.

„írják a szolidarító magyar diákok”
Kb. annyira vagy képben a magyar
helyesírást illetően, mint a zseniális
cambridge-i ösztöndíjasok a jelenlegi
magyarországi oktatási rendszerrel.
„Szolidarító” baszod? Tényleg? Mi a
kurva anyádat keresel te egyáltalán
egy újságnál írott médiánál ezzel a
„tudással”. Holnap mit kapunk:
„szuvenír jog” vagy valami hasonló
gyöngyszem. Bloggerként
megkapnád a pofádba, hogy
mekkora tahó vagy, de így önjelölt
újságíróként, letiltott kommentekkel
már azt hiszed be vagy védve.
Remélem módot találnak rá, hogy
kicsináljanak benneteket is, és akkor



a többi pronyóval együtt
közmunkásként fogtok éhen
dögleni, mert dolgozni biztos nem
tudtok.

Azt a szakállas - önmagára és
környezetére is igénytelen- indexes
csávót ki dugja, hogy még mindig
ott van?

Milyen agyatlan, amngolul nem tudó
barom írta ezt a cikket?A knock out
nem kiütés magyarul (a bokszringen
kívül), hanem leütés.A kocsit nem
ellopni, hanem elrabolni akarták, de
angolul nem lehet értéket elrabolni,
csak ellopni (steal), a rablás (robbery)
során sem elrabolják (rob), hanem
ellopják (steal), amit magukkal
visznek a rablók.Magyarul viszont
ellopni úgy lehet valamit, hogy azt a
tuljadonos nem veszi észre. Ha
észreveszi és kényszerítés van, akkor
azt a magyarban elRABOLják.Az
ehhez hasonló barmokat nem kéne
kirúgni a faszba az Indextől?

Nézem a neten fellelhető fényképét.
Egy nevetséges, udvari bolondnak
tűnő, debil kis buzi tekint vissza rám.
Olyan, aki viccnek tekinti mindazt
ami hazánkban zajlik, ami - nekünk
olvasóknak – az élete. Igaz, minket
nem azért fizetnek, hogy bunkó
módon ironizáljunk mindenen ami
létezik. Ellentétben Önnel,
mentálisan sem vagyunk azon a

szinten, hogy a saját anyukánkat is
megkeféljük ha cserébe lehetőséget
kapunk arra, hogy elsüssünk egy
idétlen poént az egyébként
mélységesen megvetett olvasók
előtt.

Remélem ehelyütt csupán tévedés
és nem szándékos félrevezetés és
"klikk-gyűjtés" történt. (Bár
gondolom a cikk írójaként tisztában
volt azzal, hogy a Minőségi
Újságírásért-díjat nem az ilyen
cikkekért osztják.) (…) Jelezni
kívánom, hogy a jelen levelem nem
publikus, azt kizárólag Önnek
szántam, abból a célból, hogy a
cikke mielőbb javításra kerülhessen,
így a levelem vagy nevem
megjelentetéséhez semmilyen
formában (még részletekben sem)
járulok hozzá

Mennyire kell valakinek szarházi
idiótának lennie, hogy ilyen cikkeket
írjon? Többre nem fussa
agyilag?Mély tisztelettel az
agykárosultak felé:

A jó kurva anyátokért véditek a
mocskos kibaszott buzikat!! Mi a
faszomnak kell egyáltalán cikket írni
ezekről a deviáns rohadékokról,
elrontva ezzel a normális emberek
napját.Nem is érdekelne, hogy
vannak ilyen fatúró köcsögök, ha
nem vonaglanának az utcákon

hírdetve a BÜSZKE
devianciájukat!!!Mind felakasztanám
aki ezt engedélyezi!!Rohadt szaros
seggnyaló indexes köcsög védők!!

- Kedves Levente!
Az ön által írt megemlékezés egy
tavalyi eseményre vonatkozik.
Legalább a dátumnak nézzen utána,
és tanuljon meg számolni, mielőtt
hülyeségeket ír az internetre.

- Kedves Tamás!
Ön egy tavalyi cikket olvasott.
Kellemes hétvégét!

Pedig elmondhattam volna, hogy
egy magamfajta internetező csupán
önvédelemből válik olykor trollá.
Például, olvassa az Indexet és
hirtelen olyat olvas, amit nem lehet
csak trollkodás kíséretében
megemészteni infarktus, vagy egy
ínyenceknek való sztrók nélkül.
Hiszen hiába ír az Indexnak, senki
nem válaszol. Olvasói levelet, szépen
fogalmazva, választékos stílusban,
átgondolt szakmaisággal hiába is
írna, úgysem közlik le. Mit tehet hát

szegény olvasó, hogy AZOK A K...A
INDEXESEK IS MEGÉRTSÉK,
ÁTÉREZZÉK, hogy milyen érzéseket
generáltak az olvasóban? Trollkodik
egy jó nagyot...
Megjegyzem, az Index még talán a
legtisztességesebben jár el, mert
legalább engedi, hogy a cikk írója és
a szerkesztőség visszajelzést kapjon,
még ha ezek a visszajelzések –
magamról tudom – olykor nehezen
elviselhetők.

(…) én egy békés, rendes, büntetlen
előéletű ember vagyok, nagy-nagy
empátiával és toleranciával mások
iránt.Azonban, az Ön cikkei annyira
irritálóak, hogy szerintem Önnek is
kijárna már egy kiadós verés, hogy
megérezze, mi is az írástudók
felelőssége.
Én magam soha nem bántanék
senkit, de az írásai olvastán érzem
azt a dühöt, ami másokat, nálam
békétlenebb embereket arra
ragadtat, hogy kiverjék az Önhöz
hasonló virtigli, felelőtlen, másokat
heccelő, pitiáner gazemberek fogát.
Szégyellje magát!

Tisztelt magyargyűlölő firkász!
Örömködik a liberálbolsevik
zúgfirkász. Káröröm ez.Sebaj, a
lényegen mitsem változtat: POFÁRA
ESETT AZ INDEXES
LIBERÁLBOLSEVIK HORDA. Ideje
fogat mosnotok annyi Hillary
seggnyalás után.
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