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Párizs és a Gonosz
Böcskei Balázs
(Dinamó Műhely)

Párizsban szembe jött velük a Gonosz, idejük
sem volt felismerniük, hogy Ő az, rögtön tüzet
nyitott
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Ajánlás a Google-on

Mit gondolunk a férfiak és nők
esélyegyenlőségéről?
Pető Andrea

A férfiak és nők magyarországi
esélyegyenlőségét kutatta a Vokskabin új
kérdőíve. Összességében a magyar lakosság 57
százaléka van azon a véleményen, hogy a
nemek közötti egyenlőség „elterjedt” hazánkban,
amely némi lemaradást jelent a 62 százalékos
EU-s átlaghoz viszonyítva.
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A pincék ismét tele lehetnek
Bakonyi Péter
(Mandiner.bor)

Megdobták kővel, visszadobtak kővel – még mindig feszült a helyzet a macedóngörög határon.

Szombaton a görög-macedón határon fekvő Idomeni melletti ideiglenes táborban
feltorlódott menedékkérők kövekkel kezdték el dobálni az őket feltartóztató rendőrsorfalat.
A felvételen látható, ahogy egy sérült macedón rendőrt társai menekítenek ki a
kőzáporból. Az ellentámadás során a rohamfelszerelést viselő rendőrök is megdobálták a
migránsokat.
Több ezer menedékkérő ragadt Görögország és Macedónia határán, mióta a balkáni
országok úgy döntöttek, hogy csak az afganisztániakat, irakiakat és szíriaiakat engedik át
a határaikon.

A szárazanyag tartalom az átlagnál magasabb az
idei vörösökben és azt gondolom, jobban igénylik
a hordót, mint más években. 2015-ben sok,
egészséges, érett, olcsó szőlőnk volt.
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Gatyára, szoci!
Máté T. Gyula
(Magyar Hírlap)

A Magyar Szocialista Párt hihetetlenül büszke
arra, hogy mennyi elnöke volt az elmúlt bő két
évtizedben. Ez hivatott mutatni, hogy mennyire
nagyon demokratikus. Hát, egy nagy túróst!
30
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Sajnálom, hogy nem technozenész
vagyok

Zságer Balázs
(Index)
Ha már valamiből van egy, miért kellene még
egy? Betegsége a fogyasztói társadalomnak,
hogy van egy sikeres film, vagy bármi, legyen
akkor még egy. Interjú.
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Szocialista sufnituning
Néző László
(Magyar Idők)

A szüfrazsett

Kémek hídja

Újra együtt

november 26-tól

november 26-tól

november 26-tól

Maud Watts egy mosodában
dolgozik, amikor a
szüfrazsettek tüntetésén
megpillantja az egyik
munkatársát is. »

1960-ban a szovjetek
elfogják egy lelőtt amerikai
kémrepülőgép pilótáját. Az
amerikaiak ügyvéddel
próbálják kiszabadíttatni. »

Az érettségitalálkozó előtt a
barátok azon kapják
magukat, hogy még
mostanra sem sikerült
felnőniük. »

Moziműsor

Természetesen nincs ember, aki tiltakozna
amiatt, hogy magasabb fizetésért dolgozzon. Az
már más kérdés, hogy az MSZP-nek akkor sem
hiszik el egy szavát sem az emberek, ha kérdez.
21
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Nincs luxusautó a fenekem
alatt

Pokorny Lia
(Origo)
Sokan azért segítenek, azért szelfiztek a Keleti
pályaudvaron a menekültekkel, hogy az
ismerőseik a Facebookon virtuálisan
megsimogassák érte a buksijukat. Interjú.
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A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/94747
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Alku

6

A szerk.
(Népszabadság)

13 komment

Törökország felértékelődik. Ez a hét végén
végképp biztossá vált.
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Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

időrendben | fordított időrendben | értékelés szerint
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Egész Európa orbanizálódik
Alan Posener
(Die Welt)

A Kelet-Európában fejét felütő rasszizmus és
nacionalizmus miatt egyesek a Kelet
orbanizálódásáról beszélnek. Csakhogy egész
Európa orbanizálódik.

packó 2015. november 30. 09:41
Bassza meg, tényleg így kell menedékkérelmet benyújtani?
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Mit fognak ezek művelni, ha kiutasítják őket?!
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A nettó befizetők
Mag-Európája

Willkommenskultur!

packó 2015. november 30. 09:45
Nekem két leányom van, és emiatt sem akarom, hogy ez a csürhe
Európába jöjjön!
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Werner Faymann
(Kurier)
Megmondjuk azoknak az országoknak, akik nem
vállalnak velünk szolidaritást a menekülttémában,
hogy kevesebb jut nekik az uniós húsosfazékból.
Nem fogjuk ezt tétlenül nézni. Interjú.
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Nem tudok nyelveket, ahogy
hegedülni sem tudok

ifrance 2015. november 30. 09:50
sokkoltak a felvételek és az eljárás, ahogy a rendőrség kezelte a
5
türelmét vesztett menekültek okozta incidenst.
azt hiszem ideje felvennem a kapcsolatot az ensz főtitkárral, hogy javasoljon egy jó
pszichiátert.

Tállai András
(hvg.hu)
Észrevettem, hogy a masszőröm korábban néha
nem adott nyugtát, most pedig mindig, de azt
mondja, hogy ennek semmi köze a feladatomhoz.
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A felkiáltójelről
Baja Ferenc
(Facebook)

packó 2015. november 30. 09:52
@Fer70
Úgy látszik, hogy a Macedónoknál nem élnek Kun Béla utódok, akik
hergelték, átverték a Ban Ki Munt.

4

E jel a világ minden nyelvén a határozott
felszólítás, az erős érzelmek, a felkiáltás, a
felindultság jele, sőt, egyezményes nemzetközi
jelként a veszélyre is utal.
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Recseg a lejárt lemez

packó 2015. november 30. 09:55
@pipster
Ha nem keresztény vagy, mi vagy?

4

Gajdics Ottó
(Magyar Idők)

A legjobb lesz, ha egyszerűen csak tudomásul
veszik, hogy Európa nem kizárólag belőlük áll. Mi
is Európa vagyunk. A mi véleményünk semmivel
nem alacsonyabb rendű, mint az övék.
67
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Tanuljunk meg kóstolni
Bernáth József
(Origo)

Az európai értelemben vett éttermi kultúra
jelenleg Magyarországon nem létezik. Interjú.
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Bayer Zsolt
(Magyar Hírlap)
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Ezek valaha vikingek voltak…
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Szíria, a közös nevező
Ravasz Ábel
(Új Szó)

A globális média nemcsak a híreket terjeszti,
hanem már a harcászati stratégia része. A
felgyorsuló világ, a fizikai távolságok zsugorodása
összeköti a konfliktusövezeteket a békés
zónákkal.
9
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Ide nem Rambók kellenek!
Moró Endre
(888.hu)

Összességében azt látom, hogy a világ jelenleg a
militarizálódás irányába tart. Viszont nagyon
bízunk benne, hogy nekünk Európán kívül kell
majd dolgozni. Mi sajnos pontosan tudjuk, hogy
ahol háború van, azt mindig a civil lakosság
szenvedi meg legjobban.
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A rendkívüli állapot esztétikája
Békés Márton-Kepe Nóra
(Mandiner)

Láthatóvá válik a legitim erőszak-monopólium
alanya, megszemélyesül a Törvény. Megszokjuk
a katonai jelenlétet és meg is szeretjük, hiszen a
biztonságot fokozza minden egyes gépkarabély
látványa.
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POLITIKA
Mandiner blog
A Halál Kalifátusa
Új ellenségeinknek nincs más vesztenivalójuk,
mint az életük, és egy perverz logika folytán ők
pont azt akarják elveszteni;
Kettős Mérce
Trónok harca, avagy klímacsúcs Párizsban
A legfontosabb, hogy a csúcs ne üres
megállapodásokkal és tartalmatlan nagy
szavakkal, hanem kötelező érvényű vállalásokkal
végződjön.
Magyarország Műhely
Magyarország és a menekültek
Egy ideológiailag semleges áttekintés.
Médianapló
Az újságírók mit keresnek a parlamentben?
Az országgyűlés elnöke kitiltotta a parlamentből a
RTL Klub stábját.
Benyóblog
Nem ugyanannyit érnek az áldozatok?
Gyarlóság-e az, ha nem azonos szemüvegen
keresztül szemléljük az egyes terrortámadásokat?
Mandiner blog
Migráció: mikor jöhet Merkelék hátraarca?
Passauban a minap bíróság mondta ki, hogy
Angela Merkel meghívta a migránsokat
Németországba.
Spíler
Horvát választások
Disszidensekből lettek királycsinálók.

Mindent az Iszlám Államról
Integráció 1.0
A németek mindent megpróbálnak.
Willkommen - Ha már itt vagy
Meddig marad Merkel kancellár?
Remélem még nagyon sokáig. Természetesen
nem azért, mert a munkájával meg lennék
elégedve.
Többség-kisebbség határán
Fogyásban, szórványban
A Kárpát-medencei magyarság megmaradási
lehetőségei.

KÖNYV
Könyvesblog
Halász Judit a világ legcsiribiribb énekesnője
Interjú Halász Judittal.
Könyves blog
A rendőri túlkapások ellen is küzd Batman
Batman napjaink problémáival foglalkozik.
Kritizátor
Samantha Shannon: A Mímes Rend
Megjelent a Csontszüret folytatása: A Mímes
Rend.
Könyves blog
Ez a tíz könyv nyerheti a Margó-díjat!
A Margó Irodalmi Fesztivál első alkalommal osztja
ki a legjobb első prózakötet szerzőjének a Margódíjat.

KONYHA
Thermomix Blog
Sütőtökös sajttorta karamellszósszal
Ki merem jelenteni, hogy megvan az ősz
legfinomabb tortája.
A Borrajongó
Bordó Blend 2015 - "csak a színe legyen
vörös"
Lassan itt a tél, ha a borfogyasztást szigorúan
szezonális tevékenységként végezzük, akkor
most eljött a testesebb vörösborok ideje.
Más Tészta
A pitába vele!
Ízeiben kicsit megidézi a tavaszt, a nyarat, ami
olyan jól esik ebben a hidegben.

SPORT
Szabad rúgás
A pótselejtező dicsérete
Ha nincs a pótselejtező, akkor...
Szabadrúgás
Hol jobb Oslóban vagy Bukarestben?
Nem háború lesz, hanem focimeccs.
Szabadrúgás
Van magyar csapat
Ki gondolta volna, hogy a Feröer-szigetek elleni
meccsen kell megszületnie a magyar
válogatottnak?

ÚTON
Fővárosi Blog
Útikalauz a 4-es metróhoz: Újbuda-Központ
Járjuk be együtt a 2014-ben átadott tíz állomást.
NemArtDecor
Tokaj Hegyalja - Tállya Art 2015.
Tokaj Hegyalját és Kelet-Magyarországot nagyon
szeretjük, tehát boldogan mentünk.
Egy nap a városban
A Szabadság tér emlékművei
Hivatalos és a spontán megemlékezés

FILM
Körülöttemavilág
Anyám és más futóbolondok a családból
Megpróbálni kikerülni a történelmet? Hát azt meg

hogyan?!
Filmvilág
A film nekem mágia
Beszélgetés Nemes Jeles Lászlóval.
Helsing blog
Spectre
És a Quantum tényleg visszaköszön.

ÉRDEKESSÉG
Ecolife
Csillagközi takarító
Egy űreszköz segíthet megtisztítani az eget
Útikalauz anatómiába
Agyfagyás
Mitől fáj a fejünk fagyizáskor?

MÉDIA
Kettős mérce
Az M1 és az Alfahír szerint minden arab
ugyanúgy néz ki és terrorista
Biztosak lehetünk abban, hogy ugyanarról a
személyről van szó?
Ténytár
Így manipulál és kelt gyűlöletet a közmédia, a
Te pénzedből!
Fekete és fehér. A különböző médiumok általában
így mutatják be a menekültválságot.
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