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A felmé- résből kide-
rült, hogy a polcokra kihelyezett sajtok 
4%-a tűnik el. Joshua Bamfield, a vizs-
gálatot végző kutatóközpont igazgató-
ja szerint valószínűleg ennek az az oka, 
hogy a sajtok mindenütt a világon egy-
re többe kerülnek, s gyakorlatilag már 
luxuscikknek számítanak. Ami még 
érdekesebb, hogy a sajtokat nem alkal-
mi tolvajok lopják el spontán módon, 
mert mondjuk, megkívánták, hanem 
nagy részüket előre kitervelve tulajdo-
nítják el a tolvajok, akik azután a lopott 
árut feketén eladják. Illegálisan szerzett 
sajtot éttermek is gyakran vásárolnak. 

A sajtok mellett a bolti szarkák a leg-
gyakrabban húsokat, csokoládét, sze-
szes italokat, tengeri állatokból készített 
termékeket és bébiételeket lopnak az 
élelmiszerboltokból.  

tartson, délutánonként pedig szunyókál 
egyet hivatalában. 

A város lakói nagy megtiszteltetés-
nek tekintik, ha véletlenül összefut-
nak az utcán a polgármesterrel. A cicát 
megpillantva még az autósok is meg-
állnak, s türelmesen kivárják, amíg a 
város elöljárója átsétál az egyik oldal-
ból a másikba. 

Sharon városa egyébként ismert 
különös szokásairól – jegyezte meg a 
Korreszpondent. Például a település saját 
államfőt választott magának.

Lapunk is beszámolt arról, hogy 
tavaly egy texasi férfi jelöltette kutyá-
ját a kormányzói választáson, hogy így 
hívja fel a figyelmet a hajléktalan álla-
tok helyzetére.  

A sajt a bolti szarkák 
kedvence 
A bolti tolvajok az élelmiszerek 

közül a leggyakrabban a sajtokat lop-
ják. Erre a váratlan eredményre jutot-
tak brit kutatók, akik 43 országban, 
csaknem kétezer kiskereskedelmi 
üzletláncnál vizsgálták meg, mely ter-
mékeket viszik el fizetés nélkül a leg-
gyakrabban a boltokból – írta a The 
Huffington Post. 

Macska lett a polgármester 
Egy cicát választottak meg polgár-

mesternek az Egyesült Államokban. A 
Freddy névre keresztelt macska a Wis-
consin állambeli Sharon városának 
vezetője lett. 

A Korreszpondent hírügynökség 
beszámolója szerint Freddy macska még 
kölyökkorában költözött be a polgár-
mesteri hivatal épületébe. Egy ott dol-
gozó nő etetgette a kóbor kiscicát, aki 
hamarosan odaszokott, s minden reggel 
várta őt a hivatal bejárata előtti lépcsőn. 

A cica hamarosan a város kedven-
ce lett, s az ott lakók megválasztották a 
település kabalájának. Freddy karrierje 
tovább ívelt felfelé, s egészen a polgár-
mesterségig vitte.

A négylábú városvezető munkanap-
ja általában egy kiadós reggelivel indul, 
majd fogadja a hozzá érkező látogató-
kat. Ezután útra kel, hogy városszemlét 
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120 éves vôlegény 
Százhúsz évesen nősült meg egy indi-

ai férfi – adta hírül a Times of India. 
Az ara pontosan feleannyi idős, mint 

újdonsült férje. A világraszóló menyeg-
zőn ötszáz vendég vett részt. 

Az aggastyánnak ez már a máso-
dik házassága, előző felesége 2005-ben 
hunyt el. Hazi Abdul Nur első neje 
megkérte gyermekeit, hogy halála után 
keressenek majd férjének új feleséget, aki 
gondját viselné. 

Mint egyik fia elmesélte, nem volt 
könnyű új feleséget találni erősen hajlott 
korú apjának, ám végül sikerrel jártak. A 
hatvan éves Szamoi Bibi beleegyezett a 
frigybe. Egyébként neki is ez a második 
házassága. Első férje rég meghalt, gyere-
kük nem született, így teljesen egyedül 
maradt. Most viszont az új férjjel együtt 
egy igen népes, 122 fős családot kapott.

Januárban az orosz sajtó számolt be 
arról, hogy egy 103 éves szentpéter-
vári férfi adta nősülésre a fejét. Viktor 
Fjodorov két háború – a szovjet-finn és 

Részeg papagáj 
egy jegykiadó automatában
Komoly csapatmunkával mentet-

tek ki egy kakadút egy vasúti jegy-
kiadó automatából a németországi 
Flöhában. A madárról később kide-
rült, hogy be volt rúgva – jelentette a 
lenta.ru a DPA német hírügynökség-
re hivatkozva. Egy utas vette észre a 
madarat, amikor jegyet próbált vásá-
rolni az automatából. Szólt az állo-
másfőnökségnek, ők pedig kihívták a 
rendőröket. A hatóság emberei azon-

ban nem tudták kiszabadítani a papagájt, 
ezért felhívták telefonon a polgármestert, 
hogy mitévők legyenek. A város vezetőjé-
nek eszébe jutott, hogy ismer egy tűzol-
tót, aki madártenyésztéssel foglalkozik. A 
helyszínre érkező tűzoltónak nagy nehe-
zen sikerült végül kihúznia a madarat, 
ám az közben többször is belecsípett a 
kezébe. Kiderült, hogy kissé ittas álla-
potban volt az állat, valaki ugyanis sörrel 
leitatta, mielőtt bedugta az automatába. 

A madár már jól van, jelenleg 
megmentőjénél lakik, a rendőrség  

pedig kere-
si a tettest, akit 
állatkínzással gya-
núsítanak.  

Mint a lenta.ru 
írja, az Ausztráliá-
ban őshonos kaka-
du alapvetően jól 
alkalmazkodik az 
emberhez, de néha 
szeszélyes, és előfor-
dul, hogy agresszíven 
viselkedik.  

körül mindenütt a királyt látták több 
tucat példányban. 

Később kiderült, hogy szerencsére 
nem volt tűz, ezért hamarosan minden-
ki visszatérhetett a szobájába. 

– Valóban, „Elvis elhagyta az épüle-
tet” – idézte tréfásan a híres mondást a 
hotel vezetője a történteket kommen-
tálva.    

Azt, hogy „Elvis elhagyta az épüle-
tet”, 1956. december 15-én ejtette ki 
a száján először a Louisiana Hayride 
című show-műsor producere. E szavak-
kal próbálta ugyanis távozásra bírni az 
Elvis-rajongókat a király fellépése után. 
A mondás azóta szállóigévé vált.  

 
Elkötötte a villamost 
egy orosz tinédzser
Villamost lopott egy 15 éves orosz 

fiú az Ural-hegység körzetében lévő 
Zlatouszt városában – jelentette a 
Korreszpondent hírügynökség. 

A tinédzser több kilométeren át 
vezette a villamost a pályán, mintha 
menetrendszerűen közlekedne: meg-
állította a járművet a megállókban, s 
felvette a villamosra váró utasokat. Leg-
alább 40 percen át látta el önkéntesen 
a villamosvezető feladatát, mire a helyi 
tömegközlekedési vállalat munkatársai-
nak feltűnt, hogy elveszett egy villamos. 
Ezután azonban rögtön intézkedtek, 

a nagy honvédő háború – többszörösen 
kitüntetett veteránja. Szíve választottjá-
val, a 73 esztendős Lara Szidorovával egy 
évvel korábban ismerkedett meg a hábo-
rús veteránok otthonában, ahol jelenleg 
most együtt élnek.   

Elvisek menekültek ki 
egy brit szállodából 
Körülbelül hatvan Elvis Presley-

hasonmás rohant ki egy nagy-britanniai 
szállodából, mert megszólalt a tűzjelző – 
adta hírül a The Daily Mirror. 

Az eset a Kent grófságbeli 
Ro chesterben történt. Az Elvis-imitáto-
rok egy jótékonysági koncerten szerepel-
tek, amikor a füstgép generátora leállt, s 
megszólalt a tűzjelző. 

Emiatt a hotel minden lakójának 
sietve el kellett hagynia az épületet. Ám 
azok, akik nem tudtak a koncertről, 
igencsak meglepődtek, amikor maguk 

Az aszpirin segít 
a rák megelôzésében
Brit tudósok megállapították, 

hogy az aszpirin rendszeres szedésé-
vel jelentősen csökken a vastagbélrák 
kialakulása az erre a betegségre gene-
tikailag hajlamos embereknél. 

A Newcastle-i Egyetem kuta-
tói a Lancet című tudományos lap-
ban megjelent publikációjuk szerint 
arra az eredményre jutottak, hogy 
napi két tabletta aszpirin két 
éven át történő szedése után 
63%-kal csökkent a rák 
kialakulásának kockáza-
ta az ebbe a rizikócsoport-
ba tartozó betegeknél. 861 

Nagy-Britanniában az adatok sze-
rint jelenleg mintegy 30 ezren szen-
vednek Lynch-szindrómában. A 
szakértők szerint, ha valamennyien 
elkezdik az aszpirin szedését, 30 év 
alatt 10 ezerrel kevesebb embernél 
alakul ki rosszindulatú daganat.  

Lynch-szidrómás páciensen 
próbálták ki az aszpirin 
hatását, ugyanis azoknál, 
akik ebben a genetikai 
betegségben szenvednek, 
igen gyakori a vastagbél-
rák kialakulása. A kontroll-
csoport 34 tagjánál alakult 
ki rákos daganat a vastagbél-
ben, míg azoknál, akik napi 600 mg 

aszpirint szedtek, csak 19-nél, ami 
44%-kal kevesebb. A tudósok 

ráadásul még azt is kimutat-
ták, hogy az aszpirint sze-
dőknél felére csökkent az 
egyéb rákos elváltozások 

kialakulása is. 
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lekapcsolták a járművet az elektromos 
vezetékről, s így sikerült megállítaniuk 
az elkötött villamost.  

A fiú ellen eljárást indítottak tömeg-
közlekedési eszköz jogtalan eltulajdonítá-
sáért, amiért akár 5 év börtönbüntetésre 
is ítélhetnék. A rendőrség szerint azon-
ban fiatal kora miatt nem valószínű, 
hogy elzárással büntetik, ráadásul nem 
rossz szándékkal követte el a csínyt. 

Mint a rendőrség illetékese elmondta, 
a fiút régóta érdeklik a villamosok, oly-
annyira, hogy részt vett egy villamosve-
zetői elméleti kurzuson is.    

két hétig kereste a helyi rendőrség, míg 
végül egy garázssor előtt találták meg. 
Bár a férfi beismerte a rendőröknek, 
hogy ő vitte el a műalkotást, ám arra 
nem emlékezett, hogy hová tette, mert 

az elkövetésekor erősen ittas 
állapotban volt. Ráadásul 
aznap, amikor a hangyát 
ellopta, részegen elaludt 
az utcán, tüdőgyulladást 
kapott, és kórházba került. 
A hatóságok azután dönte-
nek a büntetéséről, miután 
meggyógyul, és kiengedik a 
kórházból. 

A lopás részleteinek tel-
jes felderítéséig a hangya-szobrot az 
abakáni rendőrség őrzi, s csak a nyo-
mozás lezárása után helyezik vissza ere-
deti helyére.   

  
   
 

Ellopták a hangya szobrát
Egy hajléktalan férfi ellopott egy 

hangyáról mintázott szobrot az Orosz-
ország közép-szibériai részén lévő 
Abakán városának központjából – 
jelentette a lenta.ru. 

A szobrot – amely „A szi-
takötő és a hangyák” című 
kompozíció egyik darabja – 

Kovács Andrea 

Motorfűrészek Lökettérfogat (cm3) Teljesítmény (kW) Súly (kg) Vágóeszköz ┬(cm) Ár áfával
STIHL MS 170 D 30,1 1,3 3,9 35 49 900,-
STIHL MS 171 PMM 30,1 1,3 4,3 35 59 900,-
STIHL MS 181 PMM 31,8 1,5 4,3 35 69 900,-
STIHL MS 211 35,2 1,7 4,3 35 89 900,-
STIHL MS 231 40,6 2,0 4,9 35 123 900,-
STIHL MS 251 45,6 2,2 4,9 35 132 900,-
Motoros szegélynyírók
FS 40 27,2 0,7 4,4 damilfej 42 900,-
FS 56 27,2 0,8 5,1 damilfej 79 900,-
Motoros kaszák
FS 310 36,3 1,4 7,2 dikicskés 169 900,-
FS 360 37,7 1,7 8,5 dikicskés 199 900,-
FS 410 41,6 2,0 8,5 dikicskés 216 900,-
FS 460 45,6 2,2 8,5 dikicskés 239 900,-
Motoros sövényvágók
HS 45 27,2 0,75 5,0 60 89 900,-
HS 81 R 22,7 0,75 5,5 60 139 900,-
Elektromos sövényvágók
HSE 61 230 V 500 W 4,1 50 39 900,-
HSE 71 230 V 600 W 4,2 60 49 900,-
Permetezőgép
SR 430 63,3 ccm 13 l 12,2 14,5 134 900,-
Viking b.motoros fűnyírógépek Hajtás Fűgyűjtő (l)
MB 248 3,5 45 46 69 900,-
MB 443 X 3,5 60 41 79 900,-
MB 448 T I előre 4 60 46 139 900,-
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