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Paul Potts

A Britain's Got
Talent tehetségkutató győztese
nagy karriert futott be. (1F11. o.)
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A Város Mindenkiécsoporttegnapegy budapestibérházelőtt ütődemonstrációval tiltakozottegy ferencvárosicsa[ád elhelyezésnétküli
kitakottatásaelten.A tüntetők a |X.kerületi Koppány utcábantatátható
A helyszÍnépütetelőtt ülve akarták akadályoznia kényszerköltöztetést.
re érkezőrendőrök először tárgyaltaka tiltakozókkal,majd amikor ez
elszállítottáka csoporttagjait.(3.oldat)
nem vezetetteredményre,

Íobbilt
ngaszkodik
|obbik nem kívánja felni a parlament nemzetztonsági bizottságának
zetését;
a párt ragaszkok az ellenzéki frakciók
dden született szóbeli
- mondta Vona
'ntéséhez
íbora Jobbik elnöke.
audt Gábort jelöIik a bi'ttság élére.
A párt parlan.,entifrak5ja SneiderTanást. a
bbik ale1nökétjavasolja
' ifiúsági'szociális,
aládügyi éslakhatásibirttságvezetójének.A belentésután több internes hírportál is arról írt'
lgv a politikus korábban
ly névenismert egri
'kinhedvezérvolt' Egy
)92-esvádirat szerint
reidert azza1r'ác1o1ták.
cgy másokkal eg1rttt
legvert egy roma férfit.
\,ona megerősítette,
lg1 az alal<ulóülésenfeate mellényben ésfehér
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BudapestKitakottatás

Széwálasztjaéskülönböző tárcákhoz rendeli
a leendó kormány
a titkosszolgálatokat.
LázárJános, a Fidesz
frakci óvezetője csütörtökön kÖzölte: az Információs Hivatal a Külügymi
nisztériumhoz' a Nem.
zetbiztonsási Hivatal és

e[[enzik
A kjl.akoltatást

ös szefiigghet azzal, hogy
kiszivárgott információk
szerint a színészkábítószert fogyasztotta balese-

a Város Mindenkiécsoport
Rendőrök etszáttitják
egyikaktivistájátegy BudapestlX. kerületi,
Koppányutcaiépülete[ől,ahol a szervezetaktiviscsalád
tiltakoztakegy ferencvárosi
tái étőtánccal
elhelyezésnétküli kilakoltatásaellen..l rurI

Kuratórium
\ e m m o n d a n a k1 ea s z o cialisták ésa szabadde.
mokraták áItal delegált
tagok a Magyar Televíziót felügyeló kozala-

a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat a Belügyminisztériumhoz
kerúl, a Honvédelmi Mi.
nisztérium pedig a kato.
nai titkosszolgálatokat
felügyeli majd.
Javulhat a szolgálatok
hatékonysága,bár a koz.
véleményszemébenleértékelődésnektűnhet
az átszervezés - mondta
Tálas Péterbiztonságpolitikai szakértő.outI

Házkutatás
Stohlnál

pín.ány kuratóriumában
betö]tött tagságukról közolte az \ÍTl.t-el
tegnap Balogh László'
a testtilet KDNP által delegált elnökhelyettese.

Fól A dunakeszi rendor.
ségnyomozati intézkedéseket folltaton Stohl
Ándrás házanál. A rendórségszóüvője nem árulta el, mit kerestek a nyomozók Stohl András fóti
otthonában, de az akció
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Egyértelmíí
öngyilkosság

BuDAPEST
A Daróczi Dát-:c.
haláIa ügyébenlezárult
rendorségiüzsgálat szerint egyértelmű' hogy ön.
gyilkos lett az egykori
kormányszóvivő. .rm
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