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Egy kínai-amerikai professzor 
azt állítja: minél távolabb 
élünk a Föld felszínétõl, annál 
gyorsabban telik az idõ. Ezt 
James Chin-Wen Chou atom-
órák segíségével bizonyította 
be. A kísérlet Einstein relativi-
táselméletének alapjain nyug-
szik, ami kimondja, hogy a 
földmagtól történõ távolodással 
a gravitáció csökken. Az erõ 
csökkenésével az idõt lassító 
hatás is kisebb lesz, tehát az 
óra gyorsabban jár, ha távo-

labb van a földfelszíntõl. Az 
újdonság abban áll, hogy ez 
már néhány méter magasság-
különbségnél is kimutatható. 
Ezért az az ember, aki emeleten 
él, hamarabb öregszik. Annál 
hamarabb, minél magasabban 
lakik. Természetesen a különb-
ség az ember számára nem 
érzékelhetõ, hiszen másod-
percek milliárdodrészérõl van 
szó. Egely György mérnök, a 
Központi Fizikai Kutatóintézet 
Atomenergia Kutatóintézeté-

nek korábbi munkatársa sze-
rint a felfedezés hatalmas 
elõrelépés. – Ez egy húsbavá-
gó felfedezés, azon túl, hogy 
a Föld gravitációs mezejének 
mérésére használt gépekhez is 
felhasználható. Fontosabb vetü-
lete a bizonyításnak, hogy a 
sebességkülönbségbõl adódóan 
elektromos erõteret lehet létre-
hozni. Ez pedig azt vetíti elõre, 
hogy a felfedezést kihasznál-
va hamarosan ingyen tudunk 
elektromos áramot nyerni!� BE

Schmittné Makray Katalin beszédével kezdõdött a parlamenti rendezvény, 
amelyre 100 gyermeket vártak. A köztársasági elnök felesége beszédé-
ben elmondta: örömteli hír, hogy az új kormány az eddigi 400 millió 
forintos támogatás helyett mostantól egymilliárd forinttal támogatja az 
Iskolatejprogramot. Elmondta: hazánkban 120 ezer gyermek alultáplált, 
20 ezer pedig esténként éhesen fekszik le. Az õ helyzetükön szeretne 
legalább egy kicsit javítani a Cool Tej az Iskoláknak Alapítvány is. Az 
elnök Tálosi Tamás lapunknak elmondta: mostantól napi 17 ezer pohár, 
magyar gazdáktól származó tejet szállítanak az ezt kérõ intézményekbe. 
– Borsod, Heves és Nógrád megyébõl származik a tej, kizárólag magyar 
tejfeldolgozóktól. Sajnos a hazai iskolák mindössze 10 százaléka vesz 
részt a programban, ami 150 ezer gyereket jelent. Szeretnénk, ha ez a 
szám folyamatosan növekedne. Egyelõre nem kizárólag magyar tõkébõl 
finanszírozzuk az alapítványunkat. Egy angol úriember, John Thornes 
segítségét is élvezzük. Azonban szeretnénk kiemelten közhasznú alapít-
vánnyá válni, hogy az állampolgárok késõbbiekben adójuk egy százaléká-

val segíthessék a kezdeményezésünket. 
Keresztes Ildikó úgy érzi, itt az ideje neki is kiállni a jó ügyek mellett, 

többek között ezért vesz részt a „tejes” kampányban is. – Én is voltam gye-
rek, ráadásul szegény családból származom – árulta el Keresztes. – Bár sosem 

éheztem, el tudom képzelni, milyen az, ha nem kerül tej az asztalra. Szeretek 
segíteni, szeretnék kiállni jó ügyek mellett! A felkérést ráadásul Schmitt Katitól 

kaptam, akit régóta kedvelek és nagyra tartok, így egybõl igent mondtam.� U.�J.�

A parlamentben népszerûsítették az Iskolatejprogramot
Makray Katalin: Tejet minden gyereknek!

A tej élet, erõ, egészség – szól a több évtizedes szlogen. Az elmúlt években 
volt, aki ezt megkérdõjelezte, de mára egészen bizonyos, a tej fogyasztása 

gyermekkorban igenis egészséges, és a megfelelõ fejlõdés érdekében 
szükséges is. Viszont hazánkban az általános iskolás gyerekek 

csaknem fele egyáltalán nem iszik tejet, közel kétharmaduk pedig 
semmilyen tejterméket nem fogyaszt. Ezt az arányt próbálja 

javítani az Iskolatejprogram nevû kezdeményezés fõvédnöke, 
Schmittné Makray Katalin is. 

Hamarabb öregszik, aki emeleten lakik?

Keresztes Ildikó és Pártos Csilla is csatlakoztak a tejivást népszerûsítõ kampányhoz
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A dunaharaszti pályán a hírességek közös beme-
legítést tartottak, miután látták, hogy a kerekeken 
guruló profi szánok, a kutyákkal az élükön, irgal-
matlan sebességû iramra képesek. Zoli egy osztrák 
származású fogatot és egy profi hajtót kapott 
a versenyre, aki annyira bízott az énekesben, 
hogy teljes egészében rábízta a szán irányítását. 
Lilla rögtön összebarátkozott a szintén Ausztriából 
érkezõ hajtójával és annak kutyáival, így a kezdeti 
félelmei azon nyomban elszálltak. A megmérette-
tés elõtt még a külsejére is tudott szánni egy kis 
idõt: a futam elõtt rendbe tette sminkjét. Terecskei 
Rita nagy kutyabarátként azonnal belopta magát 
a kupafutam legidõsebb, de egyben legtöbbet 
nyert huskyjai szívébe. A versenyen másodpercek 
döntöttek Labancz Lilla javára, így õ állhatott a 
dobogó legmagasabb fokára. A három híresség a 
vezérkutyákkal és hajtóikkal együtt fotózkodott, 
majd poénból mindannyian meghúzták a vodkás-
üvegeket.

Lilla gyõzött 
a szánhúzó-
versenyen 
Labancz Lilla megnyerte élete elsõ kutya-
szánhúzó versenyét, ahol négy husky 
segítségével legyõzte Terecskei Ritát és 
Ádok Zolit. Hó ugyan nem volt, de a 
hírességek stílszerûen egy üveg vodkával 
ünnepelték a gyõzelmüket.

Idén százéves a melltartó, a 
nõi ruhatár egyik legfontosabb 
darabja. A száz év alatt igen sok 
változáson esett át az alsónemû. 
Elõdje a fûzõ volt, ami tökéletes 
derekat és kebleket varázsolt 
a hölgyeknek, hatalmas kínok 
árán. Az első melltartót Mary 
Phelps Jacobs alkotta meg New 
Hampshire-ben, szalagokból és 
selyem zsebkendõbõl. Maga 
sem gondolta, de az eleinte 
magának és családtagoknak 
gyártott alsónemûje megre-
formálta a nõi ruhaviselés 
szabályait. Phelps elsõ férje, 
Richard R. Peabody, a háború-
ban piromániás lett, emiatt Mary elvált 
tõle. Hozzáment a csöppet sem elõkelõ 
Harry Crosbyhoz, két hét ismeretség 
után. Ekkor vetette ki magából vég-
leg a kékvérû társadalom a bátor 
lányt, aki viszont meg sem állt 
a következõ botrányig. Kiadatta 
olyan, akkor még nem ismert írók 
mûveit Fekete Napilap nevû újság-
jában, mint James Joyce és T. S. 
Eliot. Második férje öngyilkossága 
után elhagyta Európát. Harmadik 
házassága egy nála tizenhat évvel 
fiatalabb színésszel szintén kudarc-
ba fulladt, ekkor Rómába utazott, és 
egy kastélyt vásárolt magának, ahol 
mûvészkolóniát alapított. Mary Phelps 
Jacobs kalandos életéhez hasonló pályát 
futott be a melltartó is, amelybõl ma már 
férfiaknak szánt, ehetõ és összesen nyolc óráig 
viselhetõ modellt is vásárolhatunk. B.�E.

Botrányos életet élt a melltartó feltalálója

Labancz Lilla a kutyaszánon

egészség    


