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Devecseren a Jobbik nem tágít, a romák
pedig már magukat akarják megvédeni
O „Gyöngyöspatásodhat” a helyzet a nemrég még vörös iszap sújtotta településen.
O A tanácstalan asszisztálás miatt éles bírálatok érik a rendőrséget. e5

Véget ért az olimpia Magyarország az éremtáblázat kilencedik helyén

Goodbye London!

helyet szerezték meg, miután 14:8-ra
nyertek a spanyolok ellen.
A búcsúhétvége nagy eseménye
volt a Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake, Usain Bolt összeállítású jamaicai váltó világcsúcsa
(36,84) a 4≈100 m-es férfi síkfutásban, melyben az ezüstérmes amerikai négyes beállította a korábbi világrekordot (37,04). A férfi kosárlabdadöntőben az amerikai Dream
Team „csak” 107:100-ra győzte le a
spanyol csapatot; a két röplabdadöntő közül a nőit a brazilok, a férfit (a brazilok 2:0-ás vezetése ellenére) az oroszok nyerték; a labdarúgótorna csúcstalálkozóján Mexikó 2-1re győzött Brazília ellen. Kézilabdá-

„Ebből olyan
botrány lesz az
EU-ban, amilyen
még nem volt”

A vakációt a gép
előtt töltő gyerekre
sok veszély
leselkedik

Budai Gyula államtitkár szerint
a gazdakörök tagjai emelt fővel járhatnak az utcán, mert
a Magosz kiharcolta a gazdákat védő törvényeket, és földügyben sem hátrálnak meg. e6

Hiába a számos védekezési
lehetőség, eszköz, sok szülő
nem ismeri vagy nem használja ezeket annak érdekében,
hogy megvédje gyerekét a káros netes tartalmaktól. e16

ban – csakúgy, mint négy évvel ezelőtt Pekingben – a nőknél Norvégia, a férfiaknál Franciaország csapata vitte el a pálmát.

Dobogósaink
Aranyérmes: Szilágyi Áron (kardvívás), Gyurta Dániel (200 m-es mellúszás),
Berki Krisztián (torna, lólengés), Pars
Krisztián (atlétika, kalapácsvetés), Dombi
Rudolf és Kökény Roland (kajak kettes,
1000 m), Szabó Gabriella, Kozák Danuta,
Kovács Katalin és Fazekas Krisztina (kajak
négyes, 500 m), Kozák Danuta (kajak
egyes, 500 m), Risztov Éva (hosszútáv
úszás, 10 km).

Interjú e13

ötödik
hasáb

A koalíció

Olimpiai stadion, zárószám Fotó: REUTERS – Pawel Kopczynski

London nagy sikerű olimpiájához
méltó záróünnepséggel fejeződtek be
vasárnap este az ötkarikás játékok,
amelynek éremtáblázatán Magyarország (8 arany, 4 ezüst, 5 bronz) az előkelő kilencedik helyet szerezte meg.
A hétvégére megállt a magyar aranyeső. Az utolsó napon nem sikerült dobogóra állni: a harmadik helyért játszó férfi kézilabdacsapatot nagyon
megverte a horvát együttes (33:26),
míg női öttusázóink „futottak még”.
Férfi öttusában viszont Marosi Ádám
bronzérmet érdemelt ki szombaton,
akárcsak Douchev-Janics Natasa a
kajak egyes 200 méteres számában.
Az előző három olimpián egyaránt
győztes férfi vízilabdázók az ötödik

Fischer
ádám
tovább
tiltakozik

Londontól elköszönt a világ; következik 2016-ban Rio de Janeiro, ahol
nagyon nehéz lesz megismételni a londoni magyar parádét. e4, 18–20
Ezüstérmes: Ungvári Miklós (cselgáncs, 66 kg), Lőrincz Tamás (kötöttfogású
birkózás, 66 kg), Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Pauman Dániel (kajak
négyes, 1000 m), Kovács Katalin és Douchev-Janics Natasa (kajak kettes, 500 m).
Bronzérmes: Csernoviczki Éva (cselgáncs, 48 kg), Cseh László (200 m-es
vegyes úszás), Módos Péter (kötöttfogású
birkózás, 55 kg), Douchev-Janics Natasa
(kajak egyes, 200 m), Marosi Ádám (öttusa).

Spórolós, de
jó volt a sziget
Takarékoskodnia
kellett az idei Szigetnek, de a kínálatát így
is a korábbiakhoz hasonló szinten tudta
tartani. A rossz idővel
is küzdő főszervezőknek az idén különösen
fontos lenne a nyereség, mert most visszaszerezhetik a Szigetet
működtető cég egészét. e10,14
Fotó: Bácsi Róbert László

Vona Gábor, a Jobbik elnöke koalíciót ajánl a Fidesznek. Nem nevezhetnénk ezt nagykoalíciónak,
hiszen az ellentétes pólusokon
álló pártok szövetkezése valamely
önmaguknál nagyobb cél érdeké
ben. Egyszerű, hétköznapi koalíció
lenne ez, egy megkezdett mondat
befejezése. Vona az Erdélyi Magyar Ifjak borzonti táborában
azt mondta, hogy pártja szívesen
együttműködne a Fidesszel abban,
hogy eltakarítsák a magyarországi
politika színteréről a Magyar Szocialista Pártot (MSZP). Nem az a
bajuk az MSZP-vel, hogy baloldali,
hanem az, hogy nemzetellenes.
Pontosan érzékeli Vona, hogy
milyen hangon lehet beszélni
a Fidesszel, hogy meghallgatásra
találjon. Orbán Viktor ugyancsak
romániai magyarok előtt fogalmazta meg néhány éve brutálisan
igazságtalan, de saját közönségét
hatékonyan szervező tételét, amely
szerint a magyar baloldal a történelem során amikor csak tehette,
rárontott a nemzetére. Ezen a
bázison sima és rövid egyeztető
tárgyalások után állhat össze a
Jobbik a Fidesszel, hogy a demokrácia szabályai helyett az erő és
a kiátkozás eszközével döntsék el,
mi a nemzet érdeke. Hogy végeredményt hirdessenek, mielőtt
elkezdődik a verseny. Vona azt
mondta, úgy fognak harcolni
a választásokon, mint Gyurta
Dani a kétszáz méteres mellúszásban. Mintha Gyurta aranyéremmel a nyakában ugrott volna a
vízbe! Sportoló az ilyesmivel
hülyét csinálna magából, a politikában a jelek szerint eredmény
reményében lehet próbálkozni
ezzel a megoldással.
Vona úgy értékeli, hogy a Fidesz nemzetpolitikában végre
hajtott fordulatát a Jobbik kata
lizátorként serkentette. Tévedett.
A katalizátor nem vesz részt
a folyamatban, csak gyorsítja.
Ennél messzebb jutottak: a Jobbik
már szügyig benne van abban,
amit a Fidesz csinál. (A szerk.)

Vélemény

Merkel magánya
Inotai Edit szerint a németeknek úgy kellene uniót
menteniük, hogy a pénzük
kell, a tanácsaik nem. e11

Piros lufi
Horváth Gábor azt találgatja, mi lesz itt két héten belül:
rend vagy rendőrség? e11
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