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Fél napig mentettek
egy plüsscicát

Fenékbe lôtte
a vadászt a kutyája
Saját kutyája lőtt meg egy férfit
kacsavadászat közben az egyesült államokbeli Utah államban. A vadászt a
lövedék pont

a hátsóján találta el.
A The Salt Lake Tribune írása szerint a vicces baleset úgy történt,
hogy a kutya véletlenül rálépett a letámasztott puska elsütő szerkezetére.
A pórul járt 46 éves férfi egy barátjával és a kutyájával egy tavon csónakból
akart kacsára lőni, ám már a vadászat
legelején bekövetkezett a baleset. A férfi
letámasztotta fegyverét a csónak szélére, míg kimászott onnan, hogy csalétket tegyen ki a szárnyasoknak. Az eb
izgatott állapotban volt a vadászattól, s
fel-alá rohangált a csónakban. Eközben
véletlenül rálépett a puskára, ami váratlanul elsült. Ebben a pillanatban a gaz2011. II. évfolyam 9. szám
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12 órán át tartó mentőakciót hajtottak végre a hatóságok Wales északi
részén, az Anglesey szigeten lévő egyik
településen. Egy elveszett vemhes
cicát akartak kimenteni egy ruhaneműknek szánt szelektív hulladékgyűjtő konténerből, ám kiderült, hogy ott
csak egy plüsscica volt – írta a Daily
Post North Wales.
Egy helybeli nő nyávogást hallott
kiszűrődni a szemetesből, miközben
elment mellette. Azt gondolta, hogy
nyilván a Puss-Puss névre hallgató,
vemhes macska van odabent, akit a
helyiek már napok óta kerestek. Szólt
erről az ismerőseinek, akikkel azután
közösen úgy döntöttek, hogy szakembereket hívnak segítségül. A nagyszabású műveletbe az állatmentők és a
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tűzoltók mellett
lakatosokat is bevontak, sőt csatlakoztak hozzájuk a hulladék ruhaneműket
gyűjtő konténert üzemeltető cég munkatársai is.
A hulladékgyűjtőt azonban sehogy
sem tudták kinyitni. A helyiek, míg a
mentést végzők a konténer felnyitásával bajlódtak, ennivalót dobáltak bele
a cicának.
A szakemberek egy idő után feladták
a harcot a konténerrel, és úgy határoztak, beszállítják az azt tervező vállalathoz, hátha az ottani szakembereknek

dája épp háttal a csónaknak lehajolva
ügyködött, s a kirepülő golyó így pont
a hátsóján találta el.

A
szerencsétlenül járt
vadászt azonnal kórházba szállították, ahol elsősegélyben részesítették.
Szerencsére a sérülése nem volt komoly.
Mint a lenta.ru megjegyezte, nem is
olyan ritkák az efféle balesetek. Például tavaly is történt ilyen eset Új-Zélandon, ráadásul olyannyira hasonló, hogy
a kutya szintúgy a hátsó fertályán találta el a gazdáját.

Egy bûnbánó tolvaj
hatvan év után visszaadta
az ellopott pénzt
Az egyesült államokbeli Seattleben egy idős férfi visszaadta, méghozzá kamatostul egy boltnak azt a pénzt,
amit még a 1940-es évek végén lopott
el a kasszából – adta hírül a lenta.ru hírügynökség a King TV híradása alapján.

több szerencséjük lesz vele. Ők végül
sikerrel is jártak, ám a konténerben
nem Puss-Puss, hanem egy játék cica
volt, amelynek bekapcsolva maradt
a nyávogó hangot adó mechanikus
szerkezete. Ez tévesztette meg a falubelieket, és a mentés összes résztvevőjét.
A szakemberek – mint elmondták
– jót nevettek, amikor kiderült, hogy
csak egy plüsscica volt a konténerben, s kimondottan megkönnyebbültek, mert ennyi idő alatt egy élő állat
meg is fulladhatott volna odabent.
Az állatvédő szervezet munkatársai
pedig nyilatkozatukban kiemelték: a
történet azt mutatja, hogy a település
lakói nagyon összetartó és gondoskodó emberek.
Sajnos Puss-Puss azóta sem került
elő. 

A férfi a Sears üzletlánc egyik boltjában a pulton hagyott egy borítékot 100 dollárral és egy üzenettel,
amit az üzletvezetőnek címzett.
Ebben elismerte, hogy a negyvenes
évek végén az üzlet kasszájából körülbelül 20–30 dollárt lopott el.
„Kártérítésként ezt a száz dollárt szeretném önöknek adni” – írta levelében.
Gary Lorentson üzletvezető a televíziónak nyilatkozva úgy kommentálta az
esetet, hogy a férfit nyilván hatvan éven
át gyötörte a lelkiismerete a lopásért.
A bolt alkalmazottai a jelek szerint
megbocsátottak a bűnbánó tolvajnak,
akinek kilétét – értékelve gesztusát
– nem fedik fel: a biztonsági kamera

Nem csatolta be a biztonsági övét
XVI. Benedek pápa, ezért hivatalos
panaszt nyújtottak be ellene közlekedési szabálysértésért.

fi nevében, aki szerint a Szentatya már
nem először követi el ezt a kihágást. Egy
esetben több mint egy órán át tartózkodott a mozgó „pápamobilban” úgy,
hogy közben nem volt becsatolva a biztonsági öve.
Ez utóbbi a pápa szeptember végi
németországi körútja egyik állomásán,
Freiburgban történt, amikor is a szentatya jól láthatóan biztonsági öv nélkül hajtott végig integetve az őt fogadó
híveknek. Ezt videofelvétel is bizonyítja, ami felkerült a YouTube-ra.
A beadvány elkészítői szerint az egyházvezető ezzel nem csak a saját, de a

Letartóztattak egy férfit Moszkvában, aki szórakozottságában véletlenül
elárulta a nevét a rendőröknek.
Az Interfax orosz hírügynökség az
orosz főváros rendvédelmi szerveitől
kiszivárgott információ alapján szerzett
tudomást a rendhagyó esetről. A férfi

A The Local angol nyelvű német hírügynökség jelentése szerint Johannes
Christian Sundermann ügyvéd adta
be a hivatalos keresetet a pápa ellen
egy meg nem nevezett dortmundi fér-

fogadására kiérkezett hívek testi épségét is kockára tette.
Amennyiben vétkesnek találják
XVI. Benedeket a közlekedési kihágásban, 30-tól 2500 euróig terjedő pénz-

telefonon bejelentette a rendőrségnek,
hogy bombát helyezett el egy fémhulladék-gyűjtő telepen, ám míg a rendőrrel
beszélt, szétszórtságában bemutatkozott
neki, méghozzá a teljes nevét elárulta.

és összeesett, a segítségére siető bátyja pedig úgyszintén hirtelen a mellkasához kapott, majd elvesztette az
eszméletét. A családtagok
hívására mentőhelikopterrel siettek a testvérek
segítségére, de már csak
a halál beálltát tudták mindkét fivérnél megállapítani a
mentősök.
Eközben a harmadik testvérük,
Salvatore Garofalo
éppen akkor édesanyjukat látogatta meg a kór-

házban, amikor neki is infarktusos
rohama lett. A kórházban azonnal
orvosi ellátásban részesítették, majd
az intenzív osztályra került, így ő
életben maradt.
Thekia Maurhoff, a cataniai
Garibaldi Kórház orvosa
elmondta, hogy jelenleg szakértők vizsgálják a különös esetet.
Mint hozzátette, sem
a szakirodalomban,
sem saját orvosi praxisában nem találkozott
még ilyen fura egybeeséssel. 

ugyanis felvette, amikor a férfi a pultra tette a borítékot, az üzlet dolgozói
azonban azt mondták, hogy egyikőjük
sem ismerte fel az idős embert, a felvételt viszont nem akarják közzé tenni. A
kapott száz dollárt pedig jótékony célra
fordítják. 

Panaszt tettek a pápa
ellen közlekedési kihágásért

Három fivér egyszerre
kapott infarktust
Olaszországban három testvér egy
időben szenvedett infarktust. Kettő közülük együtt volt, ők a helyszínen meghaltak, a harmadik viszont
távol tőlük, az ő életét a gyors orvosi segítség mentette meg – írta a The
Daily Telegraph.
A bizarr eset Szicíliában történt.
Az 53 éves Alberto Garofalo és 45
esztendős öccse Guido Garofalo, feleségeikkel és gyerekeikkel együtt piknikeztek az Etna lejtőjén, Catania
városától nem messze. A fiatalabbik Garofalo váratlanul rosszul lett,

bírságra büntethetik. A jogi keresettel
kapcsolatosan a Vatikán egyelőre hivatalosan nem foglalt állást. 

Egy terrorista
zavarában felfedte kilétét
a rendôröknek
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Ezek után nem volt nehéz a rend őreinek azonosítaniuk és elkapniuk a szórakozott terroristát.
Kiderült, a férfi pár nappal korábban vitába keveredett a hulladék-gyűjtő
telep alkalmazottaival, s bosszút akart
rajtuk állni.
A férfi ellen terrorcselekményről tett
hamis bejelentés vádjával indítottak
büntetőeljárást. 

Zombik lepték
el Mexikóvárost
Körülbelül tízezer, zombinak öltözött és maszkírozott ember vonult
végig Mexikó fővárosában – adta hírül
az AFP-re hivatkozva a lenta.ru hírügynökség.
A november végi mexikói zombi felvonulás a szervezők szerint a legnagyobb rendezvény volt a világon az
eddig megrendezett hasonlók közül,

ezért remélik, hogy bekerül a Guiness
Rekordok Könyvébe. Eddig hivatalosan a New Jersey állambeli Asbury
Park városa a rekordtartó, ahol 2010.
október 30-án több mint négyezer „élő
halott” vonult fel.

Azóta a világ számos pontjáról érkeztek hírek, miszerint megdőlt ez a rekord:
idén októberben az ausztráliai Brisbaneben állítólag legalább 8 ezer zombi gyűlt
össze. Ezt megelőzően Torontó is harcba
szállt a legtöbb „élő halottat” felvonultató város címéért, az ottani megmozduláson körülbelül 7 ezren vettek részt.
Ezeket az adatokat azonban egyelőre
hivatalosan még nem ismerték el.
Az első utcai zombi összejövetelt
2001-ben Sacramentóban tartották, s
azóta egyre népszerűbbé váltak az efféle megmozdulások, s egyre terjednek
világszerte. Az esetek zömében semmiféle üzleti célja nincs a rendezvénynek, csupán a horrorrajongók fejezik
ki ily módon szeretetüket a zombi filmek iránt. Több felvonuláson jótékony
célokra is gyűjtöttek már pénzt a résztvevők. 

Kovács Andrea

