
Minden nemzetnek, népcsoportnak, egyén-
nek joga van nyomot hagyni létezéséről az utó-
kor számára, legyen az egy rovás egy fa törzsén, 
két egymásra rakott kő, egy fa ültetése, gyermek 
nevelése, egy jól kitanulmányozott recept, egy 
halhatatlan színpadi mű, kis éji zene, végtelen-
ség szobra formájában.  

Hátrahagyhatunk ékes mondásokat, sikeres 
beszólásokat, amit aztán a család szájhagyo-
mány útján tovább is visz, kiszépít, továbbfej-
leszt. Megörvendeztethetjük utódainkat sikeres 
vállalkozás továbbörökítésével, de nem is soro-
lom, mert ennek sok ága-boga lehet. A jel, ami 
megmarad, az sokféle lehet, megvalósítási he-
lye és ideje is számottevő. Ez az egész gondolati 
gyaloggalopp a készülőben lévő pléh-Krisztus 
ihletésére támadt bennem. Hiszen mikor oly so-

kan ellenezzük a készülő alkotást, akaratlanul is 
eszembe jut, milyen jogon. Magánterületen ki-ki 
olyan szobrot állít örökül, amilyent csak éppen 
akar. Hogy miként kerül a csizma az asztalra, 
és Krisztus a dombra, ráadásul pléhből, azt ki 
tudná megmondani. És ha már ilyen hosszadal-
masan előkészítettem a terepet, be kell vallanom, 
hogy titkon én sem elégedem meg a nagyapám 
dédnagyapja ültette és őrizte saséi fenyőfával, én 
is szeretnék egy háromemeletnyi kisjézuskát ma-
gamnak. De hogy érzékeltetni tudjam a kor jel-
legzetességeit, amiből küldöm az üzenetemet, ha 
kérhetném, hadd legyen az én Krisztusom mű-
anyagból. Nejlon-Jézuskát hagynék rátok örö-
kül édes véreim, azt későn bontja le a szeszélyes 
természet, így nem kell forgolódnom síromban, 
hogy ebek harmincadjára jut az örökségetek. 
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Gép-pék: mindig friss kenyérrel 
szolgáló bagette-omat
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Nejloncsizmát az asztalra
villanás n Darvas Beáta

Változékony lesz az idő, délelőtt/délben napsütés 
várható, a késő délutáni óráktól azonban egyre többfelé 
erősen megnövekszik a felhőzet. Hidegfronti hatással szá-
moljanak az arra érzékenyek. 
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Bagette-omatot, állandóan friss kenyeret 
adó automatát „sütött ki” ki egy fran-
cia pék. Jean-Louis Hechtet részben az 

„önvédelem” vezérelte a géppék kikísérletezé-
sében, mert elege volt, hogy törzsvevőitől zá-
rás után – néha még az éj közepén – sem volt 
nyugodalma.

Tízévi tervezgetés előzte meg a masina 
megvalósítását. Az automatát elősütött kenye-
rekkel kell feltölteni, összesen 120 bagette fér a 
„tárba”. Amikor azután valaki bedobja a vétel-
árat, a gép azonnal süt neki kenyeret. A félkész 
baguette-ek 3 napig megfelelő minőségűek, ha 
netán nem fogynának el, a pék lecseréli őket.

Hecht rögvest két automatát állított csata-
sorba, és már az első hónapban 1600 bagette 
fogyott belőlük. Bizonyára ízlett a vevőknek, 

mert júliusban már 4500 gépi kenyér talált 
gazdára. Az egyik baguette-omat Párizsban 
van – itt él a pék –, a másik Hombourg-Haut 
északkelet-franciaországi városban.

„Ez a jövő péksége” – idézte a Metro újság 
Hechtet, aki a pékek Napóleonjaként egész Eu-
rópát meg akarja hódítani, avagy lekenyerezni.

fotóalbum

3 2
5 2 3 7 1
9 2 5
3 1 8 7

9 5
4 8 9 1
2 6 8

3 1 8 9 6

6 1

haladó szint

sudoku

Várunk minden olyan lencsevégre kapott 
fo tót, amely véle ményük sze rint el tér a 
megszokott lát ványtól, hír   érté kű vagy 
sa játos szemszögből láttat ja a világot. 
Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java-
solt kép alá írást a benedek.eniko@har -
gitanepe.ro e-mail cím re vagy szer kesz-
tőségünk postai cí  mére (530190 Csíksze-
reda, Szent  lélek utca 45. szám) várjuk. 

*
A fotót Bodó Tímea olvasónk készítette.
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