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hirdetés

Akik sokallják az előző részek-
ben meghatározott árakat 
egy adott kategóriájú ke-

rékpárért, gondolkozzanak el azon, 
hogy a kellemes, problémamen-
tes kerékpározáshoz magas szintű 
technika szükséges – mind a váz, 
mind pedig az alkatrészek terén. A 
kerékpároknál ugyanolyan különb-
ségek vannak a váltó és fékrendsze-
rek esetében, mint az autóknál vagy 
más műszaki cikkeknél. A legis-
mertebb alkatrészgyártó Shimano 
például csak MTB-felhasználásra 
10 alkatrészcsaládot kínál, melyek 
között ár és minőség tekintetében 
akár tízszeres különbség is lehet. 
A rugózási rendszereknél a belépő 
szintű első teleszkópok, hátsó ru-
góstagok ára nagyjából egy áruhá-
zi szörnybringa árának felel meg, 
és a komolyabb darabok ára egy 
alsó-középkategóriás kerékpáréval 
azonos. A vázanyagok tekinteté-
ben acélt, alumíniumot, karbont 
és titánt használnak. Az utóbbi 
anyagokból készült vázak ára akár 
egy középkategóriás kerékpár ára 
is lehet, a felfüggesztési rendszerek 

szintén nincsenek jó hatással az ár-
cédulára.

Ha nem akarunk állandóan vál-
tót vagy féket állítani, ha azt szeret-
nénk, hogy a váltókar megnyomá-
sával valóban egy fokozattal kisebb 
vagy nagyobb áttételben tudjunk 
hajtani, ha nem akarunk minden 
emelkedőn leszállni a bringáról, 
mert az tekerhetetlenül „kőnehéz”, 
ha kényelmes nyergen szeretnénk 
ülni, akkor erre valóban pénzt kell 
szánni. Egy jól működő teleszkóp 
kényelmesebbé varázsolja a turis-
tautak buckáit, és csak a szép tájra 
kell figyelnünk, miközben tüdőnk-
be friss levegőt szívunk. Befekte-
tésünk megtérül: a kényelem, a 
megbízhatóság, a magasabb telje-
sítményszint sok örömet szerezhet, 
a gyengébb minőség miatti bosszú-
ság, a gyakori mechanikai meghi-
básodás, a kényelmetlen testhelyzet 
pedig csak meggyűlölteti velünk a 
kerékpározást. Ha nincs anyagi for-
rásunk egy legalább alapszintű ke-
rékpárra, akkor inkább válasszunk 
olcsóbb kikapcsolódási tevékenysé-
get: kiránduljunk gyalogosan!

a tanácsok gazdája:

adatbank café konferenciát tartanak csíkszeredában

A székelyföldi akcióművészettől az orvos-beteg kapcsolatig
az adatbank café konferenciaso-
rozat újabb felvonására kerül sor 
május 12–13-án, ezúttal csíkszere-
dában. a rendezvény a transindex, 
a jakabffy elemér alapítvány és 
az apáthy istván egyesület tudo-
mányos ismeretterjesztő konfe-
renciája, melynek célja izgalmas, 
tematizáló előadásokkal gondol-
kodóba ejteni a hallgatóságot.

hN-információ

Tizenöt izgalmas előadással 
várják az érdeklődőket az 
Adatbank Café konferencia 

szervezői a székelyföldi akcióművé-
szettől az orvos-beteg kapcsolatig 
témakörökben. A má jus 12–13-án 
a Csíki Székely Múzeum Kossuth 
utcai galériájában sorra kerülő ren-
dezvény kezdeményezői arra kérték 
az előadókat – akik a tudományos 
élet és a művészet első vonalbelijei 
–, hogy rövid, legfeljebb 15 perces, 
izgalmas, tematizáló előadásokkal 
ejtsék gondolkodóba a hallgató-

ságot. A meghívottak között van 
építész, szociológus, pszichológus, 
kémikus, orvos, dramaturg, antro-
pológus és képzőművész is.

Csütörtökön és pénteken az 
RTV bukaresti magyar adása és 
az Erdély FM rádió rögzíti a kon-
ferencián bemutatott előadásokat 

azzal a céllal, hogy a tudományos 
témákat taglaló előadások az 
internet és televízió segítségével 
ne csak a szakemberek szűkebb 
rétegéhez, hanem a médiafogyasz-
tók szélesebb közönségéhez is el-
jussanak. Az előző konferenciák 
előadásai elérhetők az Adatbank 
Café honlapján.

Csütörtökön 15 órától Ütő 
Gusztáv tart előadást Akcióművé-
szet Székelyföldön 1989 előtt és után 
címmel, őt Budaházi Attila követi 
Történetek földjén. Mindennapi és 
nem mindennapi mese-igényeinkről 
című értekezésével. Berszán Zsolt 
arról beszél, miért repülnek a fia-
tal erdélyi kortárs képzőművészek 
New Yorkba, majd Korodi Sza-
bolcs székelyföldi faluképvédelmi 
stratégiákat mutat be. 17.30-tól 
Pótcselekvés prevencióra, avagy 
amikor nincs valódi megoldás a 
címe Dégi L. Csaba előadásának, 
Varró Éva a csoport hatásmecha-
nizmusairól beszél, Gáspárik And-

rea Ildikó pedig az orvos és beteg 
közötti kommunikációt a gyógy-
szer/akadály problematikájából 
vizsgálja. A csütörtöki programot 
Bakó Rozália zárja Környezettuda-
tos szervezeti kommunikáció című 
előadásával.

Pénteken 15 órától Pál Zoltán 
Csapvíz, kútvíz, borvíz: inniva-
ló mítoszok témában értekezik, 
őt Lányi Szabolcs követi Világító 
fehérjék. A természet csodáitól a 
biotechnológiáig című előadásával. 
Barabás Réka a biokerámiákról be-
szél, Ványolós Endre a „glokalitás” 
kényszeréből vizsgálja a kortárs 
építészet dilemmáit. 17.30-tól Áb-
rám Zoltán a székelyföldi magyar-
ság egészségügyi helyzetéről beszél, 
majd Zsigmond Csilla tár fel érde-
kességeket a romániai pártrend-
szer alakulásáról. A konferencia 
záróelőadását Oláh Sándor tartja, 
aki az 1940–44 és 1949–62 közöt-
ti politikai rendszerek székelyföldi 
túlélési stratégiáiról beszél.

tanácsok bringásoknak 11.

Mi kerül ennyibe 
egy biciklin?

Adatbank Café Tusványoson. Érdekes előadásokkal késztetnek gondolkodásra


