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Ajánlom Regisztrálj, hogy megnézd, mit ajánlanak ismerőseid.
Ajánlás a Google-on

Bayer Zsolt
(Magyar Hírlap)

Az ellenzéki sajtó nagy része évek óta azért
panaszkodik, hogy az állam nem támogatja őket.
Hát tessék! Itt a támogatás, gyerekek! Az MNB
alapítványai továbbá ingatlanokat és műkincseket
vásároltak. Nagyon helyes!
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Az ellenzéki sajtó nagy része – főleg a Klubrádió! – évek óta azért panaszkodik,
hogy az állam nem támogatja őket. Hát tessék! Itt a támogatás, gyerekek! Az MNB
alapítványai továbbá ingatlanokat és műkincseket vásároltak. Nagyon helyes!

„És akkor néhány szó az MNB alapítványainak »pénzszórásáról«. A legnagyobb vád,
hogy az MNB alapítványain keresztül a Matolcsy unokatestvé-rének tulajdonában álló
Vs.hu-nak és a hozzá kapcsolódó portáloknak nyújtott ötszázmilliós támogatást. Igen ám,
de ezt az érintettek megcáfolták! A Világgazdaságban ez olvasható:
»A híresztelésekkel szemben a tény az, hogy Szemerey Tamás eddig sem volt és jelenleg
sem tulajdonosa sem az említett két cégnek, sem a hozzájuk bármilyen formában
kapcsolódó portáloknak. Ennek okán azon feltételezések is teljességgel
megalapozatlanok, amelyek összefüggéseket láttatnak a rokoni kapcsolatok és a Magyar
Nemzeti Bank alapítványai által a fenti cégeknek folyósított támogatások között.«
Vagyis a családi összefonódás vádja elbukott, maradt az, hogy az MNB egy
médiaszereplőnek juttatott komoly anyagi támogatást. Ráadásul egy olyan szereplőnek,
amely a lehető legkritikusabb a jelenlegi kormánnyal szemben, tehát azt sem lehet
mondani, hogy Matolcsyék a »baráti sajtót« támogatják. És ne felejtsük el, hogy az
ellenzéki sajtó nagy része – főleg a Klubrádió! – évek óta azért panaszkodik, hogy az
állam nem támogatja őket. Hát tessék! Itt a támogatás, gyerekek! Az MNB alapítványai
továbbá ingatlanokat és műkincseket vásároltak. Nagyon helyes! Az ingatlanok és a
műkincsek tartják értéküket, és az állami vagyont gyarapítják, nem a jegybankelnök
magánvagyonát, ahogy ezt az ellenzéki sajtó sugallni akarja.
Ám a lényeg nem ez. Az a lényeg, hogy a jegybanki nyereség több mint nyolcvan
százalékát állampapírokba fektették. Vagyis – közvetett módon! – az államot
finanszírozza a jegybank. Ez az igazi skandalum, ezt nem tudják megbocsátani
Matolcsynak, ezért akarják elverni rajta a port, ezért nem számít most már a jegybank
függetlensége – mert hát Matolcsy György jegybankja a magyar nemzeti érdeket
képviseli. Ezért támadják, és ő ezért támadható. A Magyar Narancs 2013 augusztusában
a Vadászat jegybankelnökre című cikkében még így nyavalygott farizeus pofával,
felemlegetve a Simor elleni támadásokat: »A három évvel ezelőtti attak célja elsősorban
nem a pénzvilág tűrőképességének a tesztelése volt, hanem Simor András belföldi
használatra szánt, merőben pártpolitikai érdekű lejáratása.«
És ez a mostani micsoda, ti ócska gazemberek?”

Az ellenzék tragédiája
Boros Bánk Levente
(Magyar Idők)

Egy jól működő kormánnyal szemben általában
bármely politikai tényezőnek kevés sikerélmény
adatik, ám a magyarországi ellenzék valódi
tragédiája mégsem ebben, hanem saját
életképtelenségében rejlik.
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Magyar Hírlap Bayer Zsolt: Lejáratás
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Személyzeti kérdésekről
Uj Péter
(Népszabadság)

Ajánlom Regisztrálj, hogy megnézd, mit ajánlanak ismerőseid.
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Nem, nem Matolcsy György lopta el Ozzy ‐
Osbourne fellépődenevérét, hanem énekest
cserélt a népszerű ausztrál ötös fogat, a
váltóáram/egyenáram együttes.
2

Számmisztika

4
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Facsinay Kinga
(Magyar Nemzet)
A kiadások és bevételek ide-odapakolása
ellenére a hiány nem tűnik el, sőt: GDParányosan 2,4 százalékosra hízik, ami több a
vártnál, és messze áll a nullától.
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Vagonnyilatkozat
Veress Jenő
(Népszava)

A dzsungel könyve

Beépített tudat

Én és Kaminski

április 21-tól

április 21-tól

április 21-tól

Egy árva fiút a dzsungelben
farkasok nevelnek fel egy
medve és egy fekete párduc
segítségével. »

Egy CIA-ügynök emlékeit és
képességeit egy veszélyes
elítélt testében ültetik át. »

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy itt tényleg mindenkinek elment az esze. Az
is, aki ilyesmit rendel, az is, aki ilyesmit elfogad,
tisztesség ne essék szólván: kretén.
3

Egy fiatal újságíró,
Sebastian cikket ír a nagy
művészről, Manuel
Kaminskiről. A srác reméli,
hogy Kaminski hamarosan
meghal, ugyanis akkor
gyorsan el tudja adni az
írását. »

Moziműsor

20 komment

Büntetés jár, ha vizet iszunk a
debreceni villamoson

Cserháti Zoltán
(Hajdúpress, Facebook)
De olyan a világon nem lehet, hogy tilos legyen
inni két korty vizet, mert valahol valami apró betűs
kis részt lehet így értelmezni. Ez az én
Magyarországomon soha nem lehet így!
47

A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/99521
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Uj Péter az Index
korrumpálódásáról

Szikszai Péter
(Magyar Idők)
Kíváncsi vagyok az Index reagál-e erre. Nincs
szebb, mint egy ballib-ballib médiaháború.
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Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

időrendben | fordított időrendben | értékelés szerint
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Börtönbe senki ne kerüljön
füvezésért!

Zacher Gábor
(24.hu)
Ha ma találnánk fel az alkoholt, az etanol kéne,
hogy a világ legféltettebb titka legyen.
Nagyságrendekkel súlyosabb probléma
Magyarországon is, mint a marihuána.
55
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A pornó, mint az egyenlőség
eszköze?

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Széll Dóra
(Reflektor)
A nőmozgalmak célkitűzései között kell
szerepeljen a szexuális egyenlőség, és ennek
része kell legyen a megfelelő, nőbarát pornó is az
ipar teljes felszámolására tett kísérlet helyett.
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Jelszó:

11 komment

Robi, nélküled nem
sikerülhetett volna!
Jeszenszky Zsolt

O
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Regisztráció | Elfelejtett jelszó

A ballib újságírás módszerei Magyarországon:
képmutatás, kettős mérce, hazugságok,
vélemények hírként való eladása (ahogy Ákos is
megénekli), csúsztatás.
111
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Orbán Erdélyben flangál,
Iohannis tehetetlenül nézi

Dumitru Constantin
(Főtér)
Orbán Viktorról van szó, a budapesti
kormányfőről, aki gyakrabban és ügyesebben
bolyong Románia területének ezen a részén, mint
bárhol Magyarországon.
8
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VS: amikor a pénzfa mellett a
lófaszfát is megrázzák

Piréz Róbert
(Tutiblog)
Egyrészről miért kell a minőségi újságírás cím
alatt az unalmas újságírást támogatni, másrészről
miért pont a középszer libnyafi állatorvosi
portálját?
52
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Divide!

Vida István
(Kisalföld)
Az oszd meg és uralkodj világa a gyurbánizmus
2006-os megizmosodásától fogva nyert megint új
teret és értelmet.
6
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Tanácsadunk
Révész Sándor
(Népszabadság)

Aki biztos akar lenni a bizalmunkban, tartsa távol
magát minden magánügylettől, mely a korrupció
lehetőségét rejti. Ez ilyen egyszerű. Nem muszáj
gazdagnak lenni.
6
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VS.hu: az erkölcs győzött, a felelősök
maradtak

M. K.
(Média 2.0)
Mintha eleve bűn lenne jobboldali lapnál dolgozni,
csak mert jobboldali párt uralkodik. A Mandiner is
álljon fel?
57
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Én nem tartom aljasságnak,
amit néhány kolléga ír

Bátorfy Attila
(Brotherhood of the Baby Powder)
UP ír jogos dolgokat, ahogy marhaságokat is, de
nem hinném, hogy ez a 444 kollektív statementje
lenne.
2

17

18 komment

Miért aljasság, amit a 444 a VS
ügyében csinál

unheimlich
(unheimlich)
Buták vagytok és/vagy gonoszok, netán, netán
naivak, de az a legrosszabb. Ez a 444
szerkesztőségi üzenete a VS újságírói számára.
9
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Te irigyled tőlem a csajokat!
Bayer Zsolt
(Bádog)

De nem várok tizenöt évet, kimondom most:
Gabi, szerintem te irigyled tőlem a csajokat!
76
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Ajánljon Ön is véleményt!
legfrissebb kommentek
0rrban Vicc0rr: Itt a támogatás, zsótti:
http://kepfeltoltes. misi megérkezett? 08:47
Itt a támogatás, gyerekek!
nemezis: Egyértelmű. Ugyanakkor lehetne kicsit
professzionálisabb, mert... 08:47
Az ellenzék tragédiája
Tündér_Lala: Kövessük a nyugat példáját.
Legyen mindenki felsőfokú... 08:46
Számmisztika
kjkj945: De 2/3-ot csinált, meg bevitte az a 0
pártokat a parlamentbe 08:46
Schiffer: Gyurcsány csatlakozott a kormány
neoliberális platformjához
Selamat: "Ez az a pont, amikor elönt a méreg, a
düh, és az... 08:45
Büntetés jár, ha vizet iszunk a debreceni
villamoson
nemezis: És? Mi ebben a probléma? Igen
tisztességes karitatív... 08:44
Index: A TEK hozta haza Ugandából Orbán
Gáspárt
Berecskereki: Elnézést, hogy beleszólok a
vitátokba, de kénytelen vagyok... 08:43
Nézőpont Intézet: lemorzsolódhat a Jobbik-tábor
radikális fele
ellenforradalmár: "(Te komcsi majom!)" Komcsi
az, aki szeret tömegbelövetni! 08:38
Tárki: Nagyot esett a Fidesz, fej-fej mellett az
MSZP és a Jobbik
h.kovacs: a csúsztatás nagymestere : - ki a
faszom volt a polgármester, aki... 08:35
Uber? Betiltanám! – Tarlós István a Mandinernek
bbjnick: Ennek a nőnek fogalma sincs, miről
beszél --- reméljük, az ő... 08:25
A pornó, mint az egyenlőség eszköze?

POLITIKA
Ellenszélben
Tinnyei István: Mint macska az ajtó előtt
NATO tagság marad, az Unió ügyeibe való
belepofázásra nem lesz lehetőségünk, és a pénz
sem fog csordogálni.
Kettős Mérce
Ne húzzatok hasznot Kulka betegségéből!
Hiába a család kérése, hogy csupán a hivatalos
közlemények alapján számoljon be a sajtó Kulka
János állapotáról.
Orbán naptár Blog
Orbán naptár 2016
A nagy érdeklődésre való tekintettel újra kapható
a 2016-os Orbán Viktor naptár, most különösen
vígasztaló és erőt adó bölcsességekkel.
Mozgástér blog
Németország: mindenki vesztett
Angela Merkel talán kezdi megérteni a választók
üzenetét.
Spíler blog
Ezt nagyon benyalta a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete
Fideszesnek hazudta a baloldali polgármestert a
PDSZ. Most akkor kinek kellene bocsánatot
kérnie?
törökgáborelemez
Nekrológ
A politikai elemzés halott. Megölték. Megöltük. S
még az sem biztos, hogy sajnálni kell ezért.
iflgazdasag.blog.hu
Minden, amit a NOK-ról tudnod kell...
Kiválogattam nektek az izgalmasabb részeket,
hogy megértsétek a NOK-nak a buktatóit. Van
belőle...
Mozgástér blog
Pukli Párt
Ne legyenek kétségeink: Pukli István politikus
szeretne lenni. Mint ahogy 2007-ig az is volt, csak
még jókor kiugrott Gyurcsány süllyedő hajójából.
Danube Institute blog
Brexit: szabad-e vitázni az EU-tagságról?
Cameron miniszterelnök teljes mértékben elítéli az
ötletet és kijelentette, hogy nem hajlandó részt
venni az efféle „cirkuszban”.
NOL blog
Orbán jó, kár, hogy gazemberekkel van
körülvéve
Ő vette körül magát velük, de nem tudhatta hogy
mifélék.

KÖNYV
Könyves Blog
5 szlovák könyv
A Könyvfesztivál díszvendége ezúttal Szlovákia
lesz, ezért mutatunk öt friss szlovák könyvet, amit
semmiképpen ne hagyj ott a Millenárison.
Kis Könyves Éj Blog
Ha én könyv volnék
Ha én könyv volnék, a Láng-Tékában szeretnék
lakni… Mert ott elhúzható könyvespolcok vannak.
Könyves blog
2016-tól a kamaszokhoz is szól a Szívünk rajta
Negyedévente szemlézi a gyerekkönyveket és
friss ajánlólistával rukkol elő a Bookline és az
UNICEF Magyar Bizottság Szívünk rajta
programja.
Könyves Blog
Schein Gábor: A múlt előállítható, de meg nem
érthető
2006-ban megszűnt Bíró doktornő munkahelye,
bezárt a Lipót.

KONYHA
UniQuitchen
Áfonyalekváros, brie sajtos melegszendvics
Az áfonyalekvár és a brie sajt párosítása isteni!

Próbáld ki!
Más Tészta
Málnás, mascarponés szelet
Ha már sok-sok éve viseljük ugyanazt a frizurát,
akkor egyszer csak elkezd foglalkoztatni minket,
hogy milyen más fazon állhatna még jól. Más szín,
más hossz?
UniQuitchen
Kezdd a tavaszt üdítő, citromos ízekkel
Éppen-éppen, hogy csak itt van a tavasz és a
napos idő, de ez a citromos pite tényleg üdítően
hat, legyen bármilyen idő kint.

SPORT
Barcanoticias
Deportivo-Barcelona előzetes
Egy valami azonban biztos, a ma esti bajnoki
mérkőzés különösen fontos lesz a szezon
hátralévő részét tekintve.
Sakkozz Mindennap Blog
Carlsen - Tallaksen 1:0
Carlsen ma sem kegyelmez az ellenfél királyának.
Világos lép!
NFL HU Blog
Az utolsó esély! Trent Richardson a Ravens
játékosa lett.
A Baltimore Ravens tegnap bejelentette, hogy
szerződtette a Cleveland Browns és az
Indianapolis Colts korábbi running backjét Trent
Richardson-t.

ÚTON
Kulturjunkie Blog
Izgalmas programok várnak a Szigeten!
A Sziget Fesztivál az a hely, ahol a koncerteken
túli élet is zseniális. Az alábbiakban kiderül, hogy
miért.
Menetszél 2016
Tavasz a Nyugatiban
A Lajosmizsére tartó Csörgő utáni vadászatot
félbe kellett hagynom. Így a megszakított fotózás
folytatásához új helyszínt kerestem.
Fővárosi Blog
Útikalauz a 4-es metróhoz: Újbuda-Központ
Járjuk be együtt a 2014-ben átadott tíz állomást.

FILM
Filmajánlók Blog
A pálya ördögei
Az anime központi figurája Benjamin, akinek az a
nagy álma, hogy egyszer híres focista lesz. Mi
tagadás, ügyesen bánik a labdával, mondhatni
született tehetség.
Brilliáns Film Blog
De Sica: Biciklitolvajok (Ladri di biciclette,
1948)
Vittorio De Sica filmje a neorealista filmtörténet
egyik legszebb alkotása. Az irányzat jellemzője,
hogy a háborúutáni valóságot tárja elénk, amatőr
szereplőkkel, valós külvárosi helyszínekkel.
Filmvilág
Nézd meg A kéz életét!
Borsody István és Kiss Sándor Kéz élete című
filmje korábban a Mediawaven és a XI.
Aranyszem Operatőr Fesztiválon is elnyerte a
legjobb kísérleti film díját.

ÉRDEKESSÉG
GNL Színfolt
Menő a nagymama
A 21. század megváltoztatta a családon belül a
nagymamák szerepét. Fiatalabbak és privilegizált
kapcsoltban állnak unokáikkal.
Old Timer RNR Magazine
Stockdale: „Fényes jövő előtt áll a rockzene”
A Wolfmother frontembere, Andrew Stockdale úgy
véli, hogy napjainkban nagyon élvezetes lett a
rockzene és fényes jövő áll előtte.

MÉDIA
Média 2.0
Felfalja a magyar internetet a Facebook
Már az egész világon elérhető a Facebook Instant
Article, amivel azonnal, betöltési idő nélkül
olvashatunk cikkeket mobilról.

KAPCSOLAT
Mandiner Kft.
1088 Budapest, Rákóczi út 1., I. emelet 1.
Telefon:
+36.1.353.6620
E-mail:
mandiner@mandiner.hu

RÓLUNK

MANDINER-CSOPORT

Impresszum

Mandiner

Mandiner.Hungarian Globe

A kiadó

Balaton Blog

Mandiner.jog

Médiaajánlat

Mandiner Blog

Mandiner.kerékpár

Felhasználási feltételek

Mandiner.android

Mandiner.keresztény

Mandiner.Balaton

Mandiner.közép-európa

Mandiner.bor

Mandiner.média

Mandiner.CSR

Mandiner.migráció

Mandiner.digit

Mandiner.sci-fi

Mandiner.egészség

Mandiner.történelem

Mandiner.egyetem

Mandiner.vállalkozás

Mandiner.evezés
Mandiner.fesztivál

