
A gazdasági fellendüléssel pár-
huzamosan egyre szaporodnak 
a kerékpárok Mozambikban, az 
ország több régiójában valósá-
gos státusszimbólumnak számít 
a kétkerekű jármű.

A kerékpár lett a fő közleke-
dési eszköz Mozambikban, 
például Quelimane kikö-

tővárosban, ahol lassan a Dél-Af-
rikában gyakori iránytaxikat is ki-
szorítja. A 25 éves Pedro Antonio 
öt éve szállít utasokat zöld színű 
kerékpárja csomagtartóján. „Napi 
húsz utast szállítok, ha szerencsém 
van, akár huszonötöt is” – mondta. 
Az utasok 5 meticalt (mintegy 50 
banit) fizetnek egy fuvarért, nagy-
jából annyit, mint az iránytaxiért, 
de nem kell huszadmagukkal egy 
tízszemélyes mikrobuszban szoron-
ganiuk.

A kerékpárok elterjedése a gaz-
dasági fellendülés jele a pusztító 
polgárháborúból (1977–1992) alig 
húsz éve kilábaló Mozambikban. 
2010-ben az ország GDP-je 6,5 
százalékkal nőtt, amivel élen jár 
Afrikában. Igaz, mélyről érkezett. 
Tavalyi országértékelő beszédében 
Armando Guebuza elnök kormá-
nya teljesítményének bizonyítéka-
ként említette a kerékpárok elsza-
porodását.

A háború végén sok mene-
kült hozott magával kerékpárt 
Malawiból – mondta el a 19 éves 
Paulo Maleia, aki mindennap pe-
dálozva jut el a 18 kilométerre 
lévő senai cukorgyárba. A tenden-
cia felgyorsult, amikor 2001-ben 
Quelimane-tól 200 kilométerre 
megnyílt a cukorgyár, amely hét-
ezer munkásával az ország legna-
gyobb magánvállalata lett. Az em-
berek kerékpárral járnak a mezőre. 
A Zambézi partján kerékpárosok 
százai jönnek-mennek ültetni és 
vágni a cukornádat.

Mint a többi biciklitulajdonos-
nak, Maleiának is a drótszamár a 
legdrágább – mintegy 210 lejnek 
megfelelő összegért vásárolt – va-
gyontárgya egy olyan országban, 
ahol a lakosság 80 százaléka a lét-
fenntartáshoz szükséges mezőgaz-
dasági termékek előállításából él. 
A kerékpárok szaporodása azonban 
nem jelenti a lakosság gazdagodását, 
Mozambikban ugyanis az elmúlt 
évtizedekben stabilan alacsony volt 
a szegénységi szint: az ENSZ adatai 
szerint a lakosság 54 százaléka él a 
szegénységi küszöb alatt.

10. oldal | 2011. június 21., keddhargitanépe

hírfolyam

> Börtönőréhez kopogtatott be a szöke-
vény. Véletlenül éppen egyik börtönőrének 
otthonába kopogtatott be egy 39 éves szö-
kött rab az Egyesült Államokban, hogy tele-
fonálhasson. Miután megszökött, éjszakára 
meghúzta magát, aztán másnap találomra be-
kopogtatott egy lakóház ajtaján – még min-
dig rabruhában – azt kérve, hogy telefonál-
hasson. A házigazdának nemcsak a ruha volt 
nagyon ismerős, hanem a férfi is. Vendégét 
hamarosan „leültette”, de nem otthon, ha-

nem a munkahelyén. A nagyon balszerencsés 
kopogtatót egyébként csalás és lopás miatt 
ítélték el. Most szökés okán feltehetően még 
tovább marasztalják.

> Hamisnak vélt valódi pénzt dobott 
ki. Legalább 1500 lejnyi fontot tépett össze 
és húzott le vécén egy brit üzletember, mert 
azt mondta neki a bankja, hogy a 20 fonto-
sok hamisak. Aztán pár nappal később kö-
zölte: tévedett, valódiak – voltak. A férfitól 
a Royal Bank of Scotland egy fiókja tagadta 
meg a bankjegyek átvételét, ő pedig nem bí-

belődött a rendőrséggel, hanem „saját hatás-
körében” megsemmisítette a pénzt, nehogy 
ismét forgalomba kerüljön és másnak is kárt 
okozzon. „Azt hittem, hogy ez közérdekű 
kötelességem. Az egész a bank hibája, hogy 
nem tudja megfelelően kitanítani helyi al-
kalmazottjait” – idézte a férfit a The Daily 
Telegraph című brit lap. 

> Superman, Mikulás szovjet katonák-
ból. Többek közt Supermant és Mikulást 
csinált egy ismeretlen művész Szófiában 
egy szovjet katonai emlékmű harcosaiból, 

aminek nagy sikere van helyi lakosok és 
turisták körében. A rendőrségnek kevés-
bé tetszik a mű: nyomozást indított van-
dalizmus okán a művész vagy művészek 
kézre kerítésére. A szovjet emlékmű lénye-
gében „amerikanizálódott”: a Mikuláson 
kívül az összes orosz amerikai lett, főleg 
filmhős, de egyikük McDonald’s-bohóc, 
a szovjet zászló pedig szintén „megameri-
kaiasodott”. A 9 katona nem sérült meg, 
maradtak ugyanolyanok – Superman ke-
zében például orosz géppisztoly van –, 
csak éppen be- avagy kifestették őket. 
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státusszimbólum
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Ha a filmben éppen pizzát esznek, 
a szobában pizzaillat lesz, ha egy 
nő vonul át a képen, a parfüm il-
latát lehet érezni annak az új esz-
köznek köszönhetően, amelynek 
segítségével szagkibocsátó tévék 
is készülhetnek.

Illatokat is kibocsátó televízió 
készülhet amerikai kutatók 
fejlesztése alapján: nemrégi-

ben tesztelt berendezésük akár 
tízezer különböző szagot ren-
delhet a képekhez és hangokhoz 
– adta hírül a ScienceDaily.  A 
kompakt eszköz elég kis mére-

tű ahhoz, hogy közvetlenül egy 
normál televíziós készülékhez, 
sőt mobiltelefonhoz csatlakoz-
tassák. Az illatanyagok egy száz-
szor százas mátrixban elhelyezett 
kamrahálózatból szabadulnak fel 
és kerülnek a levegőbe, így akár 
tízezer különböző szag is társítha-
tó a vizuális és auditív ingerekhez. 
Egy adott illat felszabadulásához 
kis mennyiségű elektromos áram 
szükséges, amely fémszál segítsé-
gével felmelegíti és elpárologtatja 
a hozzá tartozó oldatot. Amikor 
az illatpatron kifogy, egyszerűen 
ki kell majd cserélni.

Közleményükben a kutatók két-
éves kísérletezés után azt kívánták 
demonstrálni, hogy lehetséges kü-
lönböző szagokat generálni a hasz-
nálati célnak megfelelő kis méretű 
szerkezetben is. „Ha például piz-
zát esznek (a képernyőn), a nézők 
pizzaillatot éreznek majd a tévéből 
vagy a mobiltelefonból. Amikor pe-
dig egy szép hölgy megy át, parfüm-
illata lesz. Az azonnal létrehozott 
illatok társíthatók ahhoz a jelenet-
hez, amely éppen a képernyőn vagy 
a mobilon látható” – magyarázta az 
eszköz lehetőségeit Sungho Jin kuta-
tásvezető, az UCSD mérnöke.

Caravaggio korábban nem ismert 
művét azonosították szakembe-
rek egy magángyűjtemény darab-
jai között, a festmény hamarosan 
megjelenik egy könyvben.

C aravaggióról úgy tartják, 
megváltoztatta a nyuga-
ti festészetet, teljesen új 

megközelítést használt a fények és a 
formák alkalmazásával. Mindössze 
38 évet élt, munkásságát alig ötven 
kép jelzi. Szakemberek most mégis 
úgy vélik, eggyel bővülhet alkotá-
sainak sora, a „rejtett” Caravaggiót 
egy magángyűjteményben fedez-
ték fel. A Szent Ágostont ábrázoló 
olajfestményt kifejező, érett mun-
kaként jellemezték, amelynek szü-
letését az 1600 körüli évekre teszik. 
A nagyközönség a Yale Egyetem 
gondozásában megjelenő könyv-
ben találkozhat először a korábban 
soha nem látott alkotással.

„Ami egy 17. századi ismeretlen 
festő művének tűnt, arról a restau-
rálás után kiderült, valójában mi-
lyen értékeket rejt” – fogalmazott 
Sebastian Schütze, a Bécsi Egye-
tem művészettörténet-professzora, 
a Caravaggio és követői Rómában 
című kiadvány egyik társszerző-
je. Szakértők szerint a festmény 
illik Caravaggio 1600 körüli stí-
lusába, amely akkoriban szobor-
szerű és monumentális, valamint 
érzelemdús volt.

A kép eredetét végül sikerült 
Caravaggio egyik legjelentősebb 
római patrónusához, Vincenzo 
Giustinianihoz visszavezetni, a me-
cénás 1638-as leltárában szerepel 
egy ugyanilyen méretű – 120-szor 
99 centiméteres – Szent Ágoston-
festmény. 

Az alkotás a 19. századig ma-
radt a Giustiniani-gyűjteményben, 
akkor eladták.
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