Igaz hírek

A NASA növényt fog termeszteni a Holdon
Bazsalikom-, fehérrépa- és zsázsanövesztésre készül a Holdon az amerikai űrkutatási hivatal (NASA)
egy 2015/2016-os misszió keretében.
Először kísérelnek meg az emberek másik égitesten csíráztatni – írja az MTI a The Daily Telegraph
alapján. A magokat olyan speciálisan kialakított dobozszerű szerkezetben – holdi növénytermesztő
kamrában – fogják tárolni, ami tíz napra elegendő levegőt biztosít. A NASA szerint a kamrában lévő
levegő elegendő lesz ahhoz, hogy a magok öt napig csírázzanak és növekedjenek.
A kutatók reményei szerint a misszió eredményei segíteni fognak abban, hogy az asztronauták a
jövőben maguk termeszthessék élelmüket, amikor az űrben teljesítenek szolgálatot.
Az űrkutatási hivatal szerint a csíráztatáshoz természetes napfényt fognak használni és a magok
tápanyagokkal teli szűrőpapírokon fognak nevelkedni. A NASA Kutatóközpontjának közleménye szerint
a Holdon való növénytermesztés segíthet kiértékelni az égitest felszínének alkalmasságát a földi
értelemben vett élet támogatására.
http://www.168ora.hu/tudas/nasa-novenyt-fog-termeszteni-holdon-121221.html

A leggyorsabb zongorista
Az elmúlt napokban több százezren osztottak meg a Facebookon egy videót az eddig szinte ismeretlen
Péter Bence zongorajátékáról. A fiatal magyar zenész Michael Jackson Bad című számának
feldolgozásával 17 milliós nézettséget ért el. Ezzel minden idők legismertebb hazai zenei
előadóművésze lett. Már korábban is felállított egy Guinness-rekordot: ő a világ leggyorsabb
zongoristája.
Az áttörést a Bad feldolgozása hozta meg. Homevideóját június 25-én, az amerikai popcsillag
halálának hatodik évfordulóján töltötte fel a világhálóra. Azt remélte, tán ezren ha megnézik a
Facebookon. De a rajongói őrület digitális sebességre kapcsolt, s már 17 milliós „megtekintettséget”
ért el Bence. Amerika legnépszerűbb televíziós talkshow-jának vezetője, Ellen DeGeneress műsorának
honlapjára is kitette a Michael Jackson-szám átiratát azzal: „Legalább olyan jó, mint az eredeti.”
A közösségi oldalakon özönlöttek a gratuláló kommentek a magyar zongoristának. Az egyik neves
fekete dzsesszmuzsikus azt írta: nem hitte volna, hogy egy közép-európai fehér fiúra fog felnézni.
Persze a hirtelen jött siker boldogság és nagy felelősség is. Súlyát nem könnyű elbírni, de erre készült
egész életében.
Tizenhárom évesen, családi segítséggel kiadatta első zongora-CD-jét, amelyet még két album
követett. A debreceniek kedvence lett a tizenéves szerző.
Minden vágya volt, hogy kijusson Bostonba, a Berklee College of Musicba.
Debrecenben 2012-ben különleges Guinness-rekordot állított fel: egy perc alatt 765-ször ütött le egy
hangot a zongorán, alaposan megjavítva ezzel a korábbi csúcsot. Ezzel elnyerte a világ leggyorsabb
zongoristája címet.
Két évre előre tele a naptára. Nem tart attól, hogy a sikertől megszédülne: ő annál tudatosabban él.
http://www.168ora.hu/arte/peter-bence-zongorista-michael-jackson-bad-guiness-rekord-137576.html

A világ leghosszabb fedett sípályáját építik fel Dubajban
A világ leghosszabb, 1,2 kilométeres fedett sípályáját építik fel Dubajban, a sivatagi körülmények
között, egy nagyszabású turizmusfejlesztési program keretében.
A világrekorder sípálya mellett többek között új bevásárlóközpont, egy 60 ezer fő befogadására
alkalmas köztér, valamint egy 711 méter magas, ötcsillagos szállodának is helyet adó felhőkarcoló
épülne fel, utóbbi a világ legmagasabb lakótornya lehet majd.
Emellett a tervek része egy 4 kilométer hosszú csatorna, egy 100 férőhelyes jachtkikötő, egy 25 ezer
négyzetméteres fedett sportlétesítmény, 5,3 kilométernyi kerékpárút és futópálya, egy 9 kilométer
hosszú sétány, valamint a világ legnagyobb, 420 méter hosszúságú táncoló szökőkútja.
A dubaji uralkodó, Mohammed bin Rasíd al-Maktúm sajtóirodája által bejelentett fejlesztés összesen
3,67 millió négyzetkilométert érintene, a tervek szerint a beruházás első szakasza még a 2020-as
dubaji világkiállítás előtt befejeződne. Az új létesítmények a világ legmagasabb felhőkarcolója, a
Burdzs Kalifa és a Mejdan lóversenypálya között valósulhatnak meg.
A közel-keleti emirátus 2020-ig szeretné a duplájára, évi 20 millióra emelni az országba érkező turisták
számát.

Vámpírként fiatalodott a vezér
Százhúsz évig akart élni Kim Ir Szen, Észak-Korea örök elnöke, ezért 1977-ben orvoscsoportot bízott
meg azzal, hogy kidolgozzák az ezzel kapcsolatos ütemtervet. Ők ezután több mint 1750 gyógynövény
kedvező hatásait tanulmányozták, olyan növényekét, amelyek a keleti orvoslás tankönyvei szerint már
bizonyítottak. Az elnök orvosai ezek közül a legígéretesebbeket kezdték termeszteni, aztán kísérleteket
végeztek rajtuk. közben azt tanácsolták, hogy nevessen minél gyakrabban. Hogy ebben segítsék, az
orvosok felkértek egy színészt, hogy játsszon vígjátékot az elnöknek, és öt-, illetve hatéveseket is
hordtak elé, hogy a cukisággal mosolygásra bírják az uralkodót. Minden színészt, aki naponta legalább
négyszer-ötször meg tudta nevettetni az elnököt, érdemes színésznek neveztek ki. 78 éves korától
folyamatosan ragaszkodott hozzá, hogy fiatal férfiak véréből kapjon vérátömlesztést.
http://www.168ora.hu/tudas/igy-probalt-120-evig-elni-eszak-koreai-diktator-121227.html

Macska üldözte el a gazdáját
Az éjszaka közepén hívta a rendőrséget egy kétségbeesett férfi, miután macskájuk dühös fenevaddá
változott és négy órára kizárta őket házukból. Mohammed Lokman az éjszaka közepén hívta a
rendőrséget, azzal, hogy a mérges macskájuk miatt nem tudnak visszamenni házukba és már órák óta
kint várnak. A beszélgetést rögzítették, ami így zajlott operátor és Mohammed Lokman között:
O: – Mi a probléma?
ML: – A probléma, hogy a macskánk agresszívvá vált, és mikor a házban voltam megtámadott,
karmolt és harapott. A feleségem és én ezért kimenekültünk a házból és nem tudunk visszamenni már
négy órája.
O: – Rendben, macskát mondott?
ML: – Igen, macskát.
O: – Hol van a macska?
ML: – Az otthonomban.
A zavarodott operátor azt tanácsolta a házaspárnak, hogy maradjanak továbbra is távol a macskától,
amíg megérkezik a járőr.
Végül kiderült, hogy a macska előző nap adott életet kölykeinek, azokat védte szokatlan
viselkedésével.
Valószínűleg nem ismerte fel gazdáit, annyira védelmező módban volt, amikor a támadás történt. A
családi béke azóta helyreállt.

Hamis hírek
Szervkereskedők bukkantak fel Kecskeméten
Szerv és lánykereskedők öt áldozatát szabadították ki kommandósok Kecskeméten, egy kínai üzlet
pincéjéből. A bravúros fogás egy férjnek köszönhető, aki elkísérte a feleségét a próbafülkéhez, majd
hosszú percek múlva türelmét vesztve benézett az ajtón, de már csak az asszony cipője volt ott. A nőt
mintha a föld nyelte volna el. Kiderült, hogy a fülke elfüggönyözött részén át egy acélajtóval elzárt
kamrába vitték, ahol elkábították. A rendőrség a kamrában elektromos hűtődobozokat, és sebészeti
eszközöket foglalt le, amiből arra következtettek, hogy a nő kis híján szervkereskedők áldozata lett.
mondta a megyei főkapitányság szóvivője.
Az asszony azóta jól van, bár megfigyelésre néhány napig kórházban tartották. Jelenleg pszichológus
segít neki az események pszichés feldolgozásában. Az esettel kapcsolatban bővebb információkat a
Kék fény honlapján találhatnak.

Műkincs a szemétdombon
Pótolhatatlan műkincs került ebek harmincadjára Pécsen. A Zsolnay-gyár által több mint 100 évvel
ezelőtt készített ember nagyságú váza megrongálódva hevert a város egyik, a pécsi püspökséghez
tartozó területén, egy halom építési törmelék mellett. A műkincset egy kutyáját sétáltató házaspár
találta meg, akiknek feltűnt a cserépen húzódó aranyfestés finom vonala. Bár műkedvelők, először
csak sejtették, hogy valami nem mindennapi darab hever a törmelék között, de bizonyságot csak ott
hon szereztek, amikor az interneten kutatni kezdtek az alkotás után. Kiderült, hogy védett műkincsről
van szó, melyből összesen 11 készült. Az alkotásokból egy ma is látható a pécsi Zsolnay-negyedben,
de Bécsben, Szegeden és Palicson is található belőle. A szóban forgó pécsi kék vázának letört az alja,
most restaurátorok próbálják helyreállítani. Heidl György, az egyházmegye kulturális igazgatója szerint
a pécsi püspöki palota kertjét a közelmúltban újították fel, ekkor kerülhetett a váza a törmelékek közé.

Szombaton is korán kelünk
Alig ocsúdott fel az ország a vasárnapi zárva tartásból, máris itt a következő csapás. Egy kiszivárgott
kormánytervezet szerint minden szombat munkanap lesz, és változik a munka törvényköve is, jövő
márciustól.
A munkáltatónak kötelessége lesz a szombati munkanapért 50%-os pótlékot fizetni, és a
szabadságolási szokások is megváltoznak.
A szombati munkanap értelme egyenlőre homályos. A statisztikai adatok alapján a magyarok főként
szombaton, és vasárnap járnak bevásárolni, ugyanis ilyenkor tartózkodnak otthon mindannyian a
családból. Ez most a szombati munkanap által változni fog, és így vasárnapra marad a bevásárlás,
amikor nincsenek nyitva a legnagyobb bevásárló központok, így bejöhet az a tervezet, hogy a
vasárnapi zárva tartással a helyi kisboltokat és vállalkozásokat hozzák piaci előnybe.
Némi párhuzamot látni a két dolog között, de kétséges, hogy azért lesz bevezetve a szombati
munkanap, hogy a vasárnapi zárva tartás következményeként az emberek kisboltokban vásároljanak
be.
A szombati munkanap tervezet, egyelőre csak napirendi pont, amelyet meg kell még vitatni.

Hét évig reménykedett
A küldföldi világhálót hihetetlen hír járta be a Newshound oldal cikke alapján. A Google Earth felvétele
alapján, egy kis szigeten megtalálták a hét éve eltűnt Gemma Sheridan-t, aki két barátjával még
2008-ban tűnt el a Csendes-óceánon, amikor azt tervezték, hogy Liverpool-ból, a Panama-csatornán
átkelve, Hawaii egyik szigetére utaznak. Az út első felét problémamentesen átvészelték, de a Panamacsatorna után bajba kerültek.
A nő, miután naponta megteremtette az életben maradás feltételeit, - halászott és növényeket
gyűjtött – szinte az egész napját azzal töltötte, hogy a tengerparti homokba gigantikus méretű SOS
jelet rajzolt. Így bukkant a feliratra, egy hajóútját tervező brit csoport, akik expedíciójuk során,
kevésbé ismert szigeteket szerettek volna érinteni.
A nő, aki hazájában mérnökként dolgozott arról számolt be, hogy nagyon nehéz volt átélni az elmúlt
éveket, de tudta, hogy a tudomány rohamos fejlődése lehetővé teszi majd hogy rátaláljanak, csak ki
kell tartania. Arra a kérdésre, hogy mi hiányzott leginkább, azt válaszolta: az internet, és egy finom
kávé. No és persze a macskája…

