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KULTÚRA

Mindössze 2,3 kiló súlyú hordozható
mosógép, egyenruha színû piperetáska
személyi higiéniás készlettel, speciális
térdvédõk, hõzáras csomagolású
bélszínfalatok - pár példa arra, hogy a
hazafias érzelmû amerikaiak mivel lephetik
meg az Irakban és Afganisztánban szolgáló
katonáikat. A kínálat az AnySoldier.com
honlapról való, amelynek révén a feladó
valamelyik katonát támogathatja a messzi
fronton.
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A "Segítsük az ismeretlen katonát!" mozgalom ötlete Marty Horn nyugállományú
f•törzs•rmestert•l származik. A marylandi La Platában él• katonacsalád eredetileg a 173.
légi szállítású hadosztályban szolgáló fiúknak, Brian Horn •rmesternek kívánt segítséget
nyújtani. A tiszthelyettes azon bajtársainak kezdett - az Egyesült Államokból érkezett úgynevezett szeretetcsomagokat osztogatni, akik otthonról egyáltalán vagy ritkán kaptak
postát. Hornt - aki néhány éve Magyarországon is járt egy ejt•erny•s hadgyakorlaton - és
közel ezerf•s légi deszantos egységét még az iraki háború elején, az arab ország északi
részén, Kirkuk közelében dobták le.
Marylandben Marty Horn el•ször barátait, szomszédait kérte meg csomagok
összeállítására. Utána jött az internetes honlap, ami - mint a nyugállományú
tiszthelyettes szavaiból kiderült - óriási sikernek bizonyult: míg a kezdetekben hét
kapcsolattartójuk volt a hadseregben, ma ezek száma b•ven meghaladja a kilencszázat.
Rajtuk keresztül mintegy 43 ezer katonának juttatnak el csomagokat. Karácsony táján
els•sorban a különböz• édességek a legnépszer•bbek, de a 220 voltos átalakítókra
mindig van igény. Ahogy - bármennyire is bizarrul hangzik hazai ajándék címén - féreg-,
és patkányirtó szerekre is.
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