
Úgy tűnik, reggel bevettem néhány vita-
minok közé keveredett antibetű tablettát is, sőt 
hatott is a gyógyszer, hisz legnagyobb igyekeze-
tem ellenére is csak badarságok jutnak eszembe. 
Például egy régi viccen mókáztam, mely közel 
sem veszített éléből, és mint hamarosan Önök 
számára is kiderül, egyre érvényesebb. 

Barátaimat szoktam ugratni: Képzeljétek 
el, nyertem egy rakás pénzt! Tényleg? – jön a 
reakció, mire én: Mondom, képzeljétek el! Ha-
sonlóra kérem Önöket is, képzeljék el, valami 
nagy csoda folytán szeretett kormányunk úgy 
dönt, az ország minden lakosának ad mond-
juk 10 000 lejt, hogy serkentse kicsit a gazda-
ságot, és mindössze arra kér, okosan költsük el. 
Mi történne, hogyan tudnánk a pénztől tényleg 
ügyesen megszabadulni? 

Ha például valamelyik nagy multi helyi 
bevásárlóközpontjában palnánk el, a pénz – 
ugye ebben megegyezhetünk – Kínába kerül. 
Ha üzemanyagot vennénk rá, akkor a pénz 
az araboké lenne. Ha számítógépet, egyéb 

műszaki cuccokat szeretnénk, Indiát és Hong 
Kongot gazdagítanánk, a gyengébb minő-
ségű elektronikai cikkek megvételével pedig 
Taiwant. Ha virágot, zöldséget vagy gyümöl-
csöt vásárolnánk, pénzünk Hollandiában, 
Spanyolországban, Egyiptomban, Olaszor-
szágban vagy Iránban kötne ki. Egy olcsóbb, 
kis fogyasztású autó is szóba jöhetne, ám 
ebben az esetben Japánt vagy Németorszá-
got „támogatnánk”. A sort hosszasan lehetne 
folytatni, ám jöjjön inkább a kérdés: ha egyik 
sem segíti gazdaságunkat, mit tehetünk, ho-
gyan költekezzünk, hogy pénzünk mégis itt-
hon maradjon? A megoldást Önökre bízom, 
kapaszkodóként viszont annyit elmondok, egy 
anyaországi barátom ügyesen oldotta meg a 
dilemmát: nála egyetlen lehetséges módozat 
él, ha a pénzt éjszakai lepkék szolgáltatásaira, 
jó magyar borra és pálinkára költi, hisz azok 
garantáltan hazai termékek. Csak hát nehéz 
megértetnie az asszonnyal, hogy mindezt 
merő hazafiasságból teszi!
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Legyünk hazafiak!
         villanás n Máthé László Ferenc

Napos, nyárias időre számíthatunk. Helyenként 
erőteljesebb lehet a nappali gomolyfelhő-képződés, és 
zápor, zivatar is előfordulhat, főleg a keleti térségben. 
Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, zivatar kör-
nyékén azonban erős vagy viharos széllökés is lehet.
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Huszonötezredik hamburgerének meg-
evését ünnepelte kedden egy férfi az 
Egyesült Államokban – stílszerűen 

hamburgerevéssel.
A wisconsini Don Gorske 39 esztendeje 

eszik hamburgert, azóta, hogy először megkós-
tolta. A kóstoló elég alaposra sikeredett: rög-
vest kilenc hamburgert falt be, igaz, nem egy 
huzamban. Először csak hármat, aztán még két-
szer megismételte a triplázást a nap folyamán, 
mígnem bezárt az étterem. Gorske már meget-
te kenyere javát – 57 éves –, de nem tervezi, 
hogy változtat étrendjén. Átlagosan naponta 
két hamburgert fogyaszt el. „Továbbra is ez a 
kedvencem. Semmi sem változott 39 év alatt, 
mindennap várom, hogy mikor ehetem meg 
hamburgerjeimet” – mondta.

Jubileumi hamburgerezését Fon du Lacban 
tartotta, és természetesen nemcsak ő ünnepelt, 
hanem őt is: mind a gyorsétterem, mind pe-
dig vendégei éltették teljesítményéért, amely 

Guinness-rekorderré tette már három évvel és 
kétezer hamburgerrel ezelőtt. A férfi ennek elle-
nére nem kövér; ellenkezőleg: makkegészséges, 
koleszterinszintje alacsony. A 39 év alatt csupán 
nyolc napja volt hamburgermentes, legutóbb 
azért kellett nélkülöznie kedvenc ételét, mert egy 
többnapos ünnepre nem vásárolt be eleget előre.

Feleségének nem sok gondja van a főzésre...
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