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Nem mindenki értette meg
a választások tétjét

A szavazás elsõ fordulójában 
kiderült: a szavazólap alkalmas 
komolytalan „mûvészi” megnyil-
vánulásokra is. Volt, aki grafikai 
elemekkel díszítette a papírt, de 
olyan is akadt, aki ollóval és 
ragasztóval vágott neki a szava-
zásnak. – Minden alkalommal 
elõkerülnek olyan szavazólapok, 
amelyeket szokatlan módon 
kezelnek a választópolgárok. 
Ám a rajzok, feliratok ellenére 
is lehet érvényes egy ív, ha az 
ikszelés az elõírt módon történt, 
vagyis két egymást metszõ vonal 
van a körben – tájékoztatott az 
Országos Választási Iroda, ahol 
azonban nem tudták megmon-
dani, hány alkotás készülhetett 
április 11-én. – Mi a szavazóla-
pokat nem látjuk, azok hely-

ben maradnak, egészen a meg-
semmisítésig, azaz a választást 
követõ 90. napig – tette hozzá az 
OVI. Néhány érvénytelen szava-
zólapot azonban vicces kedvûek 
megörökítettek, és felraktak az 
internetre. Így tudhatjuk, hogy 
Csongrád megyében valaki hiá-
nyosnak találta a listát, ezért a 
pártok képviselõinek neve alá 
odaírta saját kedvencét: Döglégy 
Zolit. De egy rajzfilmfigura is 
kapott voksot, méghozzá Eric 
Cartman, a Southpark címû soro-
zat egyik karaktere. Egy lelkes és 
felkészült szavazó valószínûleg 
tolltartóval vonult be a függöny 
mögé, hiszen lapjára piros filc-
tollal szíveket rajzolt, sõt ked-
vencének, Hannah Montanának 
a képeit is ráragasztotta.  szd

Szívesen felkészítene egy újabb magyar ûrhajóst 

Harminc éve repült Farkas Bertalan
Harmincéves jubileumra készül az elsõ és egyetlen 
magyar ûrhajós, Farkas Bertalan. 1980. május 26-
án kezdte nyolcnapos utazását a világûrbe, amely 
idõ alatt számos kísérletet végzett el a Szaljut–6 
ûrállomás fedélzetén. Farkas Bertalan ezzel egy szûk 
elit klub tagja lett, hiszen a világon eddig összesen 
504 ember járt a világûrben. 
– Hogyan ünnepli az ûrutazás 
harmincadik évfordulóját?

– Az ünneplés már az év ele-
jén megkezdõdött: folyamato-
san hívnak szerte az országban, 
hogy elõadásokat tartsak. Az 
évforduló idején nyolc napon 
át azokat a helyszíneket keres-
sük fel, amelyek az életem 
szempontjából fontosak voltak: 
Gyulaházát, ahol születtem, 
Pápát, ahol pilóta voltam és 
Kecskemétet, ahol az ûrhajós-
elõválogatás zajlott. 

– Sokak szerint az ûrkutatás 
drága dolog, és nem térül meg. 

– Pedig ma már beépült a 
hétköznapi életünkbe. A leg-
hétköznapibb és legmegszokot-
tabb haszna az idõjárás-elõre-
jelzéseknél van. A hírekben 
látható idõjárás-jelentések a 
világûrbõl kapott meteoroló-
giai mûholdak adatai alapján 
készülnek. Ugyanilyen hét-

köznapi dolog a telefonálás. 
Gondoljunk csak bele, ha az 
Egyesült Államokban élõ gyere-
keimmel akarok beszélni telefo-
non, az csak távközlési mûhold 
segítségével valósítható meg. 
Ma már nagyon sok gépkocsi-
ban ott a GPS, amely ugyan-
csak a mûholdas navigáción 
alapul. De a településfejlesz-
tésben és a mezõgazdaságban 
is felértékelõdött a mûholdról 
szerzett információk szerepe. 
Nemrégiben egy ismerõsöm 
mutatott meg nekem egy 
szívbillentyût. Elõször nem 
értettem, hogy miért teszi, 
de kiderült, az is olyan tartós 
anyagból készül, amelyet az 
ûrtechnológiai, ûrélettani kuta-
tások eredményeként kísérletez-
tek ki. Abban is biztos vagyok, 
hogy a Mars-utazás álma elõbb-
utóbb valósággá válik. Persze 
két év az út oda-vissza, rengeteg 

technológiai kihívást kell még 
megoldani, mint a hosszan tartó 
súlytalanság élettani hatása, és 
két évre való élelmiszerrel és 
vízzel kell ellátni az ûrhajósokat. 
Magam is megtapasztaltam, 
hogy a technikai problémák 
milyen kockázatot jelentenek. 
Mi a landolást megelõzõ utolsó 
tizedmásodpercben is veszély-
ben voltunk annak idején, mert 
nem mûködött négy kisebb 
hajtómû. 

– Visszavágyik a világûrbe? 
– Ahányszor kimegyek az 

orosz kozmonauta barátaim-
hoz, felteszik a kérdést: mikor 
repülsz velünk? Ugyanezt a 
kérdést már több alkalommal 
az USA-ban és nemrégiben 
Kínában is nekem szegezték. 
Mosolygok rajtuk. Ha repül-
ni nem is fogok, de szívesen 
segítek egy újabb ûrhajósjelölt 
felkészülésében. 

� Gombás�Bálint

Farkas Bertalan: Az ûrkutatás haszna beépült a mindennapi életünkbe
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Az egyik választó Hannah Montana-képeket ragasztott a szavazólapra

Versenyre hívják a szlovák
névbitorlókat a tokaji borászok

– Kivettük azokat a borokat 
a palettáról, amelyek nehezen 
kommunikálhatók, és nem a 
fõ vonalhoz tartoznak – mond-
ta lapunknak Szepsy István 
borász. – A minõségi elvárá-
sokon is szigorítunk, például 
ezentúl csak 100 százalékos 
termõhelyi tisztaságú nedû 
nevezhetõ majd tokajinak. Ez a 
szigorítás belsõ versenyt is ered-
ményez, és az így elért kima-
gasló minõség versenyhelyze-
tet teremt a külföldi, például a 
szlovák termelõkkel szemben 
is. Magyarország részérõl gesz-
tus, hogy a szlovákok használ-
hatják a tokaji nevet, õk viszont 
ezzel egyidejûleg a minõségi 
elvárásokat nem alkalmaz-
zák. Így megerõsödhet a piaci 

pozíciónk, és egységesebbé 
válik a hazai borásztársadalom 
– mesélt a tervekrõl Szepsy 
István. A minõségi elvárások 
növekedésével párhuzamosan a 
szakvizsgálatok száma csökken. 
Jarecsni János, a TBHT titkára 
szerint a két reform nem mond 
ellent egymásnak. – Szeretnénk 
megkönnyíteni a borászaink 
helyzetét. Tervezzük, hogy a 
jelenlegi húsz helyett az uniós 
elvárásoknak megfelelõen évi 
ötre csökkentjük a vizsgálatok 
számát. Ez minõségi romlást 
nem fog eredményezni, mert 
utólagos ellenõrzésekkel, amit a 
Mezõgazdasági Szakigazgatási 
Hivatalnak kell elvégeznie, 
fenntartható a színvonal. 

� Bodnár�Erika

A Tokaj feliratot szlovák borászok is elõszeretettel használják

Szûkül a tokaji termékpaletta, több borféle is eltûnik 
vagy más néven fog megjelenni ezentúl a polco-
kon. Nem lesz aszúeszencia, a tokaji jégbor pedig 
a Zempléni nevet viseli majd. Ezek a változtatások 
azonban csak töredékét képviselik annak a termékre-
formnak, amit a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
(TBHT) szeretne elindítani. 


