
Facebook-eseményeket felülvizsgáló bi-
zottságot hoznának létre, olvastam nemrégi-
ben valahol. Ezt az a rendkívüli eset váltotta 
ki, amikor egy németországi lány születés-
napját publikus eseményként hirdette meg a 
közösségi oldalán, és a szerencsétlen véletlen 
folytán több ezren gondolták úgy, hogy el-
látogatnak a házhoz, hogy együtt bulizza-
nak a hirdetett szülinap apropóján. Maga a 
tény akkor most vészharangkongatás lenne? 
Úton-útfélen figyelmeztetnek, hogy vigyáz-
zunk, miket osztunk meg a világhálón saját 
magunkról. Már az események meghirdeté-
se is lassan átköltözik a virtuális térbe, ahol 
visszajelzéseket is lehet begyűjteni az érdek-
lődőkről, az esetleges résztvevők számáról. 
Mert ugye meg vannak adva az opciók, hogy 
miket lehet egy ilyen felhívásra válaszolni. 
Az ott leszek választ általában az eseményt 
semmi pénzért ki nem hagyó személyek szok-
ták adni, vagy esetleg azok, akiknek ebből 

valami hasznuk is származik. A talán ott 
leszek a bizonytalanabbak reszortja, akik 
egy ilyen felhívás láttán még nem tudják el-
dönteni, hogy részt vesznek-e az adott esemé-
nyen. Nagy részük azonban udvariasságból 
választja ezt az opciót a tanácstalanság kö-
débe burkolózva. Az ajánlatot természetesen 
vissza is lehet utasítani, attól függően, hogy 
mennyire szókimondó az ember. De vannak 
tartózkodók is, akik nem méltatják válasz-
adásra az esemény felhívóját. 

Manapság az ember szinte mindenből 
képes eseményt csinálni. És a plakátok-
hoz, nyilvános fórumokon való hirdetések 
mellett az elektronikus postaládákba is 
szivárognak ezek a felmérő jellegű, teljesen 
személytelen meghívások. És ha a Facebook 
ideje lejár, biztosan lesznek még hasonló kö-
zösségi oldalak, ahol megtalálják a módot 
arra, hogy ilyen jellegű felhívásokkal töltsék 
az ember postaládáját.
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Többnyire napos időre számíthatunk, helyenként 
gomoly-, illetve fátyolfelhővel, csapadék nem várha-
tó. Fokozódhatnak a reumatikus fájdalmak a holnap-
tól közeledő enyhe hidegfronti hatás miatt.
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Jóval olcsóbb a Terrafugia nevű repülő 
autó, mint a Rolls Royce cég Phantomja 
– amely csupán „egyéltű”.
A Terrafugia ára – a The Daily Telegraph 

című brit lap értesülései szerint – 150 ezer 
font (45 millió forint), míg egy Phantom 70 
millióba is belekerül. A Terrafugia földi és 
légi jármű üzemanyag-fogyasztása közúton 
10 liter, míg levegőben óránként valamivel 20 
alatt van. Szárnyainak fesztávolsága 9 méter, 
földi csúcssebessége 110 kilométer óránként, 
levegőben 200. Sofőrjének rendelkeznie kell 
autóvezetői engedéllyel és pilótajogosítvány-
nyal egyaránt. A brit polgári légiközlekedési 
hatóság szóvivője szerint a kétéltű jármű in-

kább csak az Egyesült Államokban válhat 
majd be, ahol még a legkisebb településeknek 
is van saját repülőterük.

Szécsenyi süncsalád kedvenc tagja beküldte: beke eszter 
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