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Sztárfocisták
is segítenek
Juhász
Az Anderlecht magyar válogatott labdarúgója,
Juhász Roland (28)
azonnal felajánlott
egymilliót a
családnak
Huszti
A Zenit FC
magyar válogatott
labdarúgója, Huszti Szabolcs
(27) ugyancsak egymillióval
segített

X Juhász Rolandot, Huszti
Szabolcsot és menedzserüket
megrázta Juhászék tragédiája
AJKA — Újabb és újabb támogatók csatlakoznak a Blikk Napraforgó programjának
kezdeményezéséhez. Tegnap két klasszis
válogatott labdarúgó és sportmenedzserük döntött úgy, hogy az iszapkatasztrófa
legnagyobb csapását elszenvedő családnak, Juhászéknak segít újrakezdeni életüket. Juhász Roland (28), az Anderlecht és
Huszti Szabolcs (27), a Zenit FC labdarúgója, amikor a Blikkből értesült Angyalka
tragédiájáról, azonnal felajánlott 1-1 millió forintot az F-Group Alapítványon keresztül, Vladan Filipovics sportmenedzser
pedig 500 ezer forintot ajánlott fel.
A családot felkaroló Blikk összehozta a
találkozót a segítők és Juhászék között.
– Három ﬁam van, így őszintén beval-

Fotó: Simon Judit

MAGYARORSZÁG
3
Iszapkatasztrófa: 2,5 milliós adomány Angyalka családjának

Könnyek
A gyermeküket gyászoló Juhászék megkönnyezték a
Vladan Filipovics (balra) által hozott segítséget

lom, nagyon megrendített, ahogy Erzsé- tükön megégtek. Arra már esélyük sem
bet elmesélte, miként tépte ki a vörösiszap volt, hogy Angyalkát megtalálják, mia karjaiból 14 hónapos kislányát – mondta után édesanyja kezéből kisodorta az auis arrébb dobó iszapFilipovics, aki, miután meg„Nincs nap, hogy tókat
tudta, hogy a család ﬁúgyeráradat. Juhászék két iskolás
mekét, Gergőt is érdekli a ne emészteném
gyermeke szerencsére nem
foci, megígérte, hogy neki magam”
volt otthon.
egy dedikált labdát hoz leg– Nincs nap, hog y ne
Angyalka édesanyja
emészteném magamat, ha
közelebb, sőt talán egy mezzel is tud majd neki kedveskedni.
nem lenne három másik gyermekem, már
Amint arról a Blikk elsőként beszámol, belehaltam volna a gyászba – zokogta Eramikor a Mal Zrt. vörösiszap-tározójának
p
j
zsébet, aki meghatódva, szégyenlőa fala kiszakadt, és kiömlött a lúgos árasen fogadta el a felajánlást, monddat, Juhászék éppen otthon viván, életükben mindent maguk
teremtettek elő, nincsenek hozgyáztak Dorkára (3) és Anzászokva mások támogatásához.
gyalkára (†14 hónap).
Azt azonban ő is tudja, hogy nulDórika, igaz, komoly
láról
kell újrakezdeniük az életüsérülésekkel, kis híján
l
ket. Egy ruhájuk, egy iratuk, de
szeme világa árán, de túlélte a
még csak egy zsebkendőjük sem
beömlő iszap pusztítását. Zoltán és
maradt,
amivel könnyeiket felitatErzsébet, miközben a padlásra próm
báltak menekülni, szinte a teljes teshatnák.
ha
Koós Szabolcs

Licitálva
gyűjtenek
olvasóink
A Blikk és a Vatera jótékonysági árverést hirdetett
az iszapkárosultak megsegítésére. Tizenkét, hírességek által felajánlott tárgyra
lehet licitálni. Az akció szerdán indult, tegnap a veszprémi kézilabdacsapat dedikált meze és labdája volt a
legnépszerűbb, 20 500 forintot ért. Két sztárfutballistánk, Dzsudzsák Balázs és
Juhász Roland mezéért pedig 10 500 forintot adtak
volna lapzártánkkor. Ha szeretne segíteni, licitáljon a
blikk.hu/arveres oldalon!

Túlélhette volna
a mozdonyvezető

Megkezdődött
a barcogás!

Szexszel
fogynak
a szarvasok
Fotó: MTI

Hívja
A bika speciális hangon hívogatja az erdő
mélyén a nőstényt

B. A. Zs.

Összeroncsolódott
A mozdonyvezető-fülke teljesen összeroncsolódott, miután
ütközött a sóderszállító nagyteherautóval a vasúti átjáróban
Harc
A kalandvágyó bikák
óriási küzdelmet folytatnak a tehenekért

Jutalom
A győztes feledhetetlen
párzással
lesz gazdagabb, miután
kiérdemelte
szíve hölgyének kegyét

Fotó: MTI

LÁBOD — Tombolnak
a hormonok, legalábbis dámszarvaséknál!
Október elejétől másfél hónapon át a párzás játssza a főszerepet a pompás patások életében. Sokuknak azonban ez életük utolsó szakasza, ugyanis az üzekedéssel egy időben megkezdődött a dámszarvas vadászidénye is.
– A dámbika kényelmes jószág, megvárja, amíg helybe megy a nőstény – magyarázta Varga Gyula vadászati osztályvezető. – Ilyenkor egy hím 10-15 tehenet is befedez. A bika gurgulázó torokhanggal, vagyis barcogással és testnedvei szagával igyekszik magához hívni minél több tehenet. Közben elűzi a lehetséges riválisokat.
A szex, de főként a háborúzás igen sok
energiát vesz el a hímtől, aki a párzási
időszak végére akár tíz kilót is lefogyhat.

KISKUNLACHÁZA — Lett volna esélye a mozdonyvezetőnek, ha kimenekül a vezetőfülkéből. Mint azt megírtuk, szerdán egy kamion hajtott tilosban a vasúti átkelőbe, és összeütközött az érkező tehervonattal. A kamionvezetőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A 41 éves vonatvezető családapa azonnal meghalt, holttestét csak a tűzoltók tudták
kiszabadítani a rommá zúzott
fülkéből.

– A mozdonyvezető-fülke ajtaja könnyen nyitható, hogy elkerülhetetlen ütközés esetén
a vezető ki tudjon menekülni,
és a mozdony leghátsó részébe
húzódjon az élete védelmében.
Már többen is megmenekültek így – mondta Sigulinszky
Tibor, a MÁV szóvivője. Hogy
miért nem menekült a vezető,
egyelőre rejtély. Talán túl gyorsan történt minden, vagy a férﬁ
leblokkolt az előtte tornyosuló
pótkocsi látványától. B. A. Zs.

HÍREK

Tisztelt olvasóink!
Lapunk október 23-án, szombaton nem jelenik meg. Keressék a Vasárnapi Blikket és hétfőtől ismét a Blikket!

Előléptették a meghalt rendőrt
Mit szólnak hozzá az urak,
hogy 3 százalékot zuhant a Fidesz
népszerűsége…

…a gávavencsellői 37 és
39 év közötti férfi anyagbeszerzők
között?

Viszont a taktaharkányi 46
és 51 év közötti őstermelő nők között
5 százalékkal nőtt, de ezt nem mondtam,
nehogy elbízzák magukat

BUDAPEST — Soron kívül posztumusz rendőr hadnaggyá
léptette elő az augusztus 16-án szolgálatban elhunyt motoros rendőr Telegdi Zsolt főtörzsőrmestert a belügyminiszter.

Kútban volt a halott
RÉTSÁG — Férfiholttestet találtak egy kerekes kútban Rétságon. A rendőrök gyilkosságra gyanakodnak.

Gyerekek raboltak
SZERENCS — Gyerekek téptek ki táskát egy idős asszony
kezéből Szerencsen, kivették a pénzt, majd visszadobták a
retikült. Nem jutottak messzire, mert elfogták őket.

Gáz döntötte ki a falat
SZEGED — Egy ember könnyebben megsérült, amikor felrobbant egy fürdőszobai vízmelegítő egy lakásban. Az érintett lakásban nem tartózkodott senki, viszont kidőlt egy fal,
emiatt a szomszéd könnyű sérüléseket szenvedett.

