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Lássuk akkor most, hogyan készülnek a hírek odaát. Mert hát, a valóság oly’ unalmas, de hajtani kell a
kattintásokért, úgyhogy csak a lúzerek elégednek meg azzal az unalmas valósággal.

„Valószer?tlen púpot a háton / Valószer?vé tenni kell. / Méghozzá úgy, hogy világnak hátát / Hajlítni kell egy púpig
el.”
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Ez a régi-új jelszó. És kifogyhatatlanok az ötletekb?l.
Ha kell, Áder János kerül a „hírek” középpontjába. Lássuk csak, hogyan!
Még januárban történt, hogy egy különös, furcsa és visszataszító biomassza, amelynek neve Spirk József, cikket írt
az Indexen ezzel a címmel: „Áder János az ENSZ-f?titkári posztra hajt”. Na ugye! Erre már csak odakattint az
ember fia! Odakattint, és akkor kiderül, hogy kár volt…

„A Sándor-palota után a New York-i ENSZ-székház meghódítását célozta meg Áder János. A köztársasági elnök –
bár err?l eddig nyíltan nem beszélt – már be is indította a kampányát a szervezet f?titkárságért. Ez a magyarázat
arra, miért kezdett nemzetközi szinten is foglalkozni a klímaváltozással és a fenntartható fejl?déssel a csornai
politikus, aki néhány éve még ki sem ejtette a száján azt a szót, hogy környezetvédelem.”
Ez olvasható a „cikk” elején – és innent?l kezdve már minden tudható. Innent?l kezdve Hamvas Béla is tudta,
hiszen megírta az Óda a XX. századhoz cím? m?vében: „Régebben paota-ban éltünk, de az megbukott. Azóta
egész életünk az arrobori jegyében áll, és az országban arroboriális virágzás tapasztalható. A közállapotok… Az
idegen bólint. – Köszönöm uram, ne fáradjon, a többit már tudom.”
Nos, éppen így vagyunk az Indexszel, meg a többivel. A többit már tudjuk… Mert ugye, a „hír” alapja mindössze
annyi, hogy Áder János foglalkozott a klímaváltozással és a globális környezetszennyezéssel. Ezután hosszú
csönd következett. Hagyták ülepedni a dolgot. Ám úgy három hónap elteltével eszükbe jutott, hogy ideje lenne
megcáfolni a januári „bombahírt” Áder ENSZ-f?titkári ambícióiról. S l?n. A triplanégyes pöcéb?l a markoferko nev?
másik biomassza kezdte meg a sort, amikor március elején megírta, hogy: „Nem akar ENSZ-f?titkár lenni Áder
János”. A cikkenty? mindössze ennyire sikerült: „Az Origó beszélt K?rösi Csabával, az államf?i hivatalban m?köd?
klímaigazgatóság vezet?jével. Ez az osztály, aminek a felállítása után kiszivárgott, hogy Áder esetleg világuralomra
törne. K?rösi szerint igazgatósága nem Áder karrierjének az egyengetésére jött létre, és bár az államf? munkáját
nagyra becsülik a nemzetközi közösségben, Áder János nem szándékozik megpályázni a világszervezet vezet?i
tisztségét.”
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Ty?ha! Három hónapra volt csak szükség, hogy Áder „világuralomra törjön”. És markoferko remekm?ve beindította
a gépezetet. Felcsatlakozott hamar a HVG is, ?k elképeszt? innovációs készségr?l, fantáziáról tanúbizonyságot
téve így változtatták meg markoferko kissé szürkére sikerült címadását: „Áder János nem akar ENSZ-f?titkár
lenni”. Ugye, mennyivel izgalmasabb ez így, mint volt a régi? Arról nem is beszélve, hogy mennyivel
izgalmasabbak, lényegesebbek a HVG értesülései is a témában: „Áder János nem szándékozik megpályázni a
ENSZ f?titkári tisztségét – közölte az Origo szerint K?rösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatalon (KEH) belül
január 1-jén létrehozott Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezet?je.”
?rület! És tessék! Immáron csak két hónapot kellett várni a nagy Áder-ügy újabb fordulatára! Hétf?n ugyanis a
triplanégy sajnálatos véletlenjeinek egyike, bizonyos „kasnyikm” újra nekirontott a témának, méghozzá új
dimenziókba emelve azt. Már a cím is hátborzongató: „Robban a bombaspekuláció: Tarlós kiütné Ádert a
nyeregb?l az ENSZ-f?titkári versenyben?”
Alig telt el fél év január óta, és Áder János már akart ENSZ-f?titkár lenni, majd nem akart ENSZ-f?titkár lenni, és
most újra akar, de most már Tarlós István is akar! És bizony, „kasnyikm” nev? masszánk nem a leveg?be beszél
ám! Hanem egyenesen bele a rötyibe: „A magyar politikai élet éles szem? megfigyel?i emlékezhetnek, hogy az
éghajlat-változási felhívás nem más volt idén januárban, mint Áder János globális ENSZ-f?titkári kampányának
nyitánya. Köztársasági elnökünk ugyan – egy beosztottja szerint, állítólag – nem is akar ENSZ-f?titkár lenni,
mindenesetre a kampánya most szunnyad.” Igen. Emlékezünk. Csak az nem tiszta még egészen, hogy jön a
képbe Tarlós? Nos, „kasnyikm” megadja a választ. Ugyanis Tarlós többek között ezt mondta: „A
kezdeményezésben a köztársasági elnököt természetesen er?teljesen támogatom, hiszen a környezeti ártalmak
kérdése, a minket követ? generáció egyik, ha nem a legfontosabb problémájává kezd el?lépni.” Ebb?l pedig napnál
világosabban következik, amit „kasnyikm” a gyengébbek kedvéért megoszt olvasóival: „Nehéz ezeket a szavakat
másképp értékelni, mint hogy a budapesti f?polgármesternek már nem elég nagy játéktér a magyar f?város: ? is
megindíthatta ENSZ-f?titkári kampányát.”
Tényleg nincsen más magyarázat. S úgy általában tegyük hozzá: igaz ugyan, hogy az emberiség hamarosan
belefullad saját mocskába, és ha az emberiség tényleg fényev? lenne, akkor már olyan sötétség borult volna ránk,
amilyen sötétség kizárólag „kasnyikm” fejében lelhet? fel. De ez nem lehet a mi problémánk. A világ bármely
pontján beszélhet err?l bárki, és az imént felsorolt újságíró-legendák párás szemekkel fogják méltatni a zöld
szavakat. Ám ha Áder vagy Tarlós beszél err?l a témáról, az azért van, mert ENSZ-f?titkárok akarnak lenni.
Úgy nagyjából egy hónap múlva olvashatunk majd újabb érdekes „híreket” a témában. Akkor majd Orbán akar
ENSZ-f?titkár lenni, mert valaki majd lefotózza, hogy megszagol egy rózsát…
Bayer Zsolt – magyarhirlap.hu
Tisztelt olvasók! Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát,
a következ? címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu]]>

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
Tweet
3. oldal (összes: 4)

Bayer Zsolt: A hírek
Közzétette: www.flagmagazin.hu (https://flagmagazin.hu)

Ajánló

4. oldal (összes: 4)

