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A Bermuda-háromszög
rejtélye megoldódik?
A Bermuda-háromszögben történt furcsa dolgokra nem igazán
akadt eddig magyarázat. Eltévedések,
hajó eltűnések jellemzik a Karib-tenger ezen részét. Lehet, hogy most egy
lépéssel közelebb kerültünk a megoldáshoz. Néhány éve a Herald de
Paris című lap számolt be róla, hogy
francia és amerikai kutatók megtalálták egy víz alá került városnak a
maradványait, sokan Atlantiszra gyanakodnak. A több ezer éves várost
műholdfelvételen fedezték fel, a képeken szilárd tömegek, falak, kis épületek és piramis vehető ki. Újdonság
a témával kapcsolatban, hogy a jellegzetes formájú építmény nagyobb,

Kacsa sétáltatás
Gyorsan bejárta a világsajtót és a televízió állomások híradóit egy különleges
állatsétáltatás. Nem véletlen, hogy hír
lett abból, hogy Hong Minshun megsé-

táltatta a szárnyasait. A hetvenéves gazda ötezer, azaz 5000 darab kacsát terelt
át Taizon belvárosán, jókora forgalmi dugót okozva ezzel. A kacsák ügyesen, csoportokba verődve, általában
egy sávot elfoglalva haladtak. A gazda
minden évben megcsinálja ezt a mutatványt, a helyi közlekedőket dicséri és a
terelési rutint jelzi, hogy az összes állat
célba ért, nem gázoltak el egyetlen szárnyast sem! 
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mint az Egyiptomban lévő Keopsz
piramis... Ezen felül energia-áramlásokat is tapasztaltak körülötte, ami talán
magyarázatot adhat a Bermuda-háromszögben tapasztalható szokatlan jelenségekre. A tenger alján lévő piramis
különlegessége, hogy némileg áttetsző,

Megkerült földrész
A londoni Királyi Tudományos Társaság nyári kiállítása alaposan felkavarta
az állóvizet és egy sor bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy Skócia északi partvidéke és Dánia közötti északi-tengeri
terület valamikor lakott földrész volt. A
sajtó rögtön elkeresztelte a területet európai Atlantiszra. A kiállítás tette fel az i-re
a pontot, mert a műholdas technológiák, az olajtársaságok adatai és a lelkes
kutatók munkája kellett, ahhoz, hogy
összeálljon a kép. Az 1900-as években
már sejtették, hogy találni kell ott valamit, de 1931-ig sötétben tapogatóztak.
Ekkor halászhajók mélyre eresztett hálójában mamutcsontot, halászatra használt szigonyt és szerszámokat találtak.
A Doggerland elnevezést az 1990 években kapta a terület Bryony Coles professzortól. A név találó, mert a dogger
halászhajó típust jelöl, amit az 1700-as
években használtak. A kiállítás fő szervezője
Dr. Richard Bates, a St. Andrews egyetem geofizika professzora. Az érdekes látnivalók között voltak mamuttól származó
csontok, fogak, pénzérmék, szerszámok
és háromdimenziós bemutatók. Az olajtársaságok által rendelkezésre bocsátott

kristályszerű. A tudományos körök
világképét már a tőlünk délre, Boszniában megtalált hatalmas piramis is
összezavarta, hiszen az Egyiptomban
feltártak építési technikájára sem tudtak még rájönni, és akkor most felfedeztek egy újabbat is!

térképek segítségével összerakták a dombokkal, tavakkal, városokkal tarkított
területet. A civilizált vaskori földrész eltűnése jégkorszak után történt, Dr. Bates
elmondása szerint a folyamatos vízszintemelkedésnek köszönhető Doggerland
eltűnése. A fő szenzációt nemcsak a kiállítás jelentette, hanem hogy megtalálták
Doggerland valószínűsíthető fővárosát,
amely Skócia partjainál található. 

Drónok támadása
A pilóta nélküli repülő eszközök,
magyarul drónok, már bekerültek a köztudatban. A hírek tették ismertté ezeket
a szerkezetek, amelyeket a távolból, egy
biztonságos bázisról irányít a pilótája.
Drónokkal oldották meg számos terrorista vezető és más, az Egyesült Államok
számára veszélyt jelentő egyén kiiktatását.
Afganisztán, Pakisztán területén, Jemenben és más veszélyes helyeken alkalmazták
ezeket az eszközöket. Az amerikai légierő
hétezer körüli darabszámmal rendelkezik a saját katonáinak az életét jól kímélő szerkezetből. Az X-47B rakétával és
sok más pusztító eszközzel felszerelt harci
drón, illetve a Reaper 11 m-es hosszával
tűnik ki. Többen is kifejezték aggályaikat

az idegen országokban bevetett pusztító eszközökkel kapcsolatban. Az egyik fő
félelmet az adja, hogy a szabadságjogokat
még jobban korlátozni akarják. A terv
az, hogy az Egyesült Államok légterét,
persze a polgárok „védelme” érdekében,
betelepítenék kamerákkal, érzékelőkkel
teli rakott drónokkal, így teljes „védettséget” tudnának adni Amerika lakosságának. „Apró” hiba, hogy egyetemi diákok
nemrég boltban megvásárolható, bárki által elérhető eszközökkel, ellenőrzött kísérlet alatt viszonylag könnyedén
át tudták venni az irányítást a megfigyelést végző drón fölött. Ha ez nem lenne
elég, akkor ott van a méret csökkenésének egyre jobban előtérbe kerülése. A háttérben a Darpa található,
a hadügyminisztérium technológiai fejlesztő cége, többek között ők
találták fel az internetet is. A méretcsökkentés mára már bogár, szúnyogszerű drónoknál tart, amelyek sok helyre be
tudnak jutni, távolról irányíthatók, van
rajtuk kamera és más érzékelők. Ezzel el
is jutottunk abba a világba, ami az Ötödik elem filmben volt, ahol ehhez hasonló szerkezettel próbáltak kémkedni.

A Millenium Falcon
a tenger alatt?
Reméljük nem a nyári uborkaszezon és az X-Team reklámfogásának a
következménye egy újabb tenger alatti ismeretlen objektum körüli felhajtás. Ami okot adhat a gyanúra, hogy
pontos helyet nem adtak meg, csak
azt, hogy az Északi-tengerben találtak egy 18 m hosszú sima felületű, a
Csillagok háborújában szereplő, Ezer
éves sólyom űrhajóra erősen hasonlí-

Magyarországon máshogy mennek
a dolgok állat támadás ügyben, mint a
tengerentúlon. Következik egy megtörtént eset leírása, ami elmondja, hogy mi
történik, ha az államokban egy kiskutyát megtámad egy medve. Ez év július 16-án, 6 óra 30 perckor a 44-es úton
medvetámadás ért egy kiskutyát, a gazda igazi amerikai lévén, elővette fegyverét
és nyolc lövést adott le a maci felé. Ezek
után kihívta az illetékeseket, a helyszínre
érkezett a környezetvédelmi rendőrség, a
west hartfordi állat kontrollnak a tisztségviselője és a Metropolitan kerület illetékese. Szemrevételezték a helyszínt, egy K9
szinten kiképzett kutyával a medve nyomába eredtek, de sebesülésre utaló nyomokat nem találtak, mert a gazda nem
találta el a medvét. A kutyát állatkórházba vitték, sérülését ellátták és az állapotát
stabilizálták. 

tó tömböt. Ami még izgalmasabbá teszi
a július közepén indult kutatást, hogy
a tenger alatt fekvő tárgyhoz, 300 m-es
csúszási nyom tartozik. A kutatócsapat
hitelesnek tűnik, mert profikból álló

Szellemváros
Az Új-mexikói sivatagban nemsokára felépítenek egy tipikus amerikai
kisvárost, teljes csatorna, elektromos,
vízrendszerrel, utakkal és házakkal. Az
egymilliárd dollárba kerülő építkezés
24 km²-es területet vesz el a sivatagból.
Az, hogy a beruházás ellenére senki nem
fog lakni a városkában elég vadul hangzik, a kísértetváros a dél-karolinai Rock
Hill településnek a tükörképe. A célja a
szokatlan városépítésnek, hogy teszt terepet biztosítsanak a legfrissebb drót nélküli hálózatoknak, újfajta vécéknek és az
intelligens közlekedési rendszereknek. A
szellemvárosban az emberek veszélyeztetése nélkül tudnak majd kipróbálni mindenfajta új technológiát. Susana
Martinez, Új-Mexikó kormányzója üdvözölte a Hobbs város mellett megépülő különleges kísérleti
központ létrejöttét és megjegyezte,
hogy állama örömmel ad területet
az ilyenfajta tudományos kísérleteknek. A hely kiválasztása pályáztatással
történt, tizenöt település jelentkezett és
abból választották ki a nyertest. 

kincsvadászok járják körbe az ismeretlen tárgyat. Peter Lindberg és Dennis
Asberg által 1993-ban alapított vállalkozása kincsek keresésével foglalkozik.
Az első munkájuk igen nagy port vert
fel, mert megtaláltak egy olyan hajóroncsot, amely 1907-ben süllyedt el,
megpakolva konyakkal és pezsgővel.
A hullámsírban lévő Jönköping fedélzetéről 2400 palackot hoztak fel, ezeket el is árverezték, amiből azután jó
bevételre tettek szert. 
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Életmentô nyávogás
A birminghami autóbontó munkatársai élték szokásos mindennapjaikat, préselték össze az átvett autókat. A
hatalmas gépbe már betették az ezüst,
1989-es évjáratú Porsche 944-est, mikor
a kezelő nyávogást hallott. Carl Dowling
leállította a soktonnás prést, és a hang
irányába eredt. Kinyitotta az autó csomagtartóját, és a pótkerék helyén, négy
darab, pár napja született kismacskát
talált! A cicákat kimentették az autóból,
ellátták és már el is kezdődött a gazdák
keresése. Azt nem tudni, hogyan kerültek a leadott német autó rakterébe a fiatal cicák.


Hamburger rekord
Az angliai Black Country-ban lévő
Smokey’s étterem üzemeltetői ügyes
ingyen reklámot csináltak maguknak:
megalkották Európa legnagyobb hamburgerét. Rendkívül éhesnek kell len-

ni ahhoz, hogy valaki rászánja magát a
tucatnyi hagymakarikát, ugyanennyi
sült szalonnát és jó adag sajtot rejtő 1,34
kilós hamburger megevésére. A harminc centi vastag amerikai étel elmarad
a világrekordtól, de a jó öreg Európában
ők az elsők. A győztes hamburgert Kaliforniában, az almedai megyei vásáron
mutatták be: a 350 kilós burger 93 centi vastag és másfél méter átmérőjű! 

Rajzszöges támadás

mény miatt került be a híradásokba. A
Limoux és Foix közötti rész vége előtt
11 km-rel, egy lejtős szakaszon szögtámadás érte a mezőnyt. Egy vagy két
néző volt az okozója a harmincnál több
defektet okozó cselekedetnek. Szerencsére személyi sérülést nem okozott
a szabotázs, de komoly baleset is történhetett volna. A legrosszabb az volt,
hogy a defektet kapó kerékpárosoknak
nem mindig tudtak segíteni a csapattársak, mert ők is defektet kaptak. Sőt
volt olyan, akinek a segítő autója vesztegelt az útszélén leeresztett gumival...
A szakaszt Luis Leon Sanchez nyerte.
Szerencsére ritkák az ilyen események
a Touron, legutóbb 1906-ban történt
hasonló dolog. Néhány kerékpáros, a
futball huligánokhoz hasonlította a tetteseket. 

A 99. Tour de France kerékpáros
körverseny 14. szakasza sajnálatos ese-
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Zalakerámia
wc csésze

(ül�ke nélkül)
hátsó kifolyású,
mély öblítés�:

7.825 Ft

alsó kifolyású,
lapos öblítés�:

Birossi
csőradiátorok

10.470 Ft-tól
Birossi
fűtőpatronok

9.600 Ft-tól

9.285 Ft
és Zalakerámia termékek

Sanko Airfel
lapradiátorok
22K

Vidra vegyestüzelésű
öntöttvas kazánok:
30 kW-os: 207.900

Ft
40 kW-os: 247.900 Ft

9.990 Ft-tól

www.futes-furdoszoba.hu
A képek csak illusztrációk! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

