
Még hogy lyukas a szociális háló, még hogy 
sok család nem engedheti meg a nyaralást ma-
gának, sőt egy kisebb kiruccanásra sem futja. 
Kérem, ezt ne higgyék el, hisz vidékünkön 
bárkinek lehet része bár egy autós-gyalogos 
körsétában. Mi több, nálunk még azoknak is 
esélyük van a túrára, akiknek alapvető szük-
ségleteik kielégítetlenek, még fedél sincs fejük 
fölött. 

A történet egyszerű, kényszer szülte meg-
oldás. A kisváros központi parkjában tanyázó 
hontalanok bizony nem tájba illő látványt 
nyújtanak. Ott kelnek és fekszenek, s ha ideig-
lenes lakhelyükön az alkoholmámorból kicsit 
magukhoz térnek, az elvonási tüneteket kivé-
dendő, kéregetésbe kezdenek. Főként a közpon-

ti házak között őgyelgő turisták célpontjaik, s 
közeledésük, szaguk mi tagadás, riasztó. 

Nem lehet mindegyik mellé őrt állítani, 
mozgásukban korlátozni, s ezzel emberi jogokat 
sérteni, ezért a helyi rendőrök úgy döntöttek, 
nem gátolják, inkább segítik őket mozgásuk-
ban. A kisebb csoportokat beültetik az autóba, s 
megkirándultatják. Kulturális turizmus: meg-
tekinthetik a Kossuth utca polgári építményeit 
teljes hosszában, az ipari zónát, aztán a száz-
évesnél öregebb vasútállomás a végcél. Látniva-
ló ott is akad bőven, hát hagyják szemlélődni. 
A visszaút fuvarja nem biztosított. Azt gyalog 
kell megtenniük, az egészséges életmód jegyé-
ben. És amíg úton vannak, addig nem tudnak 
a parkban kéregetni. 
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Ma többnyire derült időre számíthatunk, csak he-
lyenként lehet erőteljesebb gomolyfelhő-képződés. 
Csapadék nem lesz.
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Szlovákiai versenyző „mosógépe” nyerte 
idén a nemzetközi formatervező verseny 
fődíját, de a legjobb nyolc között ezúttal is 

volt magyar ötlet.
A fődíjat a pozsonyi Képzőművészeti Főis-

kola hallgatója, Adrian Mankovecky nyerte el 
hordozható folttisztítójával. A szerkezetet szét 
kell szedni és ráhelyezni a foltos, vagy kellemet-
len illatú tisztítandó felület két oldalára, majd ki 
kell választani a megfelelő tisztítóprogramot. A 
gép negatív ionok és gőz használatával kitisztítja 
a ruhát.

Második helyen az ausztrál versenyző végzett 
szalagszerű melegítő- és hűtőberendezésével. A 
szalag hajlékony és bármilyen felületre rátekerhe-
tő, fehér oldala hűt, fekete oldala pedig melegít. 
Kiterítve főzőlapként is használható. Környezet-
barát is, mert akkumulátora képes megfordítani 
a töltési folyamatot, és a felesleges hőt elektromos 
árammá alakítja. Harmadik a szórakoztató és 
környezetbarát új-zélandi turmixgép lett. A leg-

jobb nyolc közé bejutó magyar versenyző, Mik-
lósi Ádám sejtes főzőrendszert alkotott, amely 
vákuum alatt, akár több nappal előre beprog-
ramozhatóan készíti el az ételeket. A géphez jár 
egy olyan alkalmazás, amellyel interneten vagy 
okostelefonon keresztül be lehet szerezni a hoz-
závalókat az elkészítendő ételhez, valamint segít 
a menük megtervezésében. Az Electrolux De-
sign Lab nemzetközi versenyt 2003 óta rendezik 
meg. A megmérettetés célja, hogy a hallgatók 
olyan háztartási gépeket tervezzenek, amelyek 
motiválják a felhasználókat a háztartási készülék 
használatára. A terv legyen személyre szabható, 
intelligens, valamint a cég örökségéhez méltón a 
koncepció tükrözze a skandináv dizájnértékeket, 
legyen környezetbarát, könnyen használható és 
esztétikus – fogalmaz a versenykiírás.

Az első helyezett 5000 eurót és hat hónapos 
gyakornoki állást kap a vállalat valamelyik globá-
lis terméktervező központjában. A második díj 
3000, a harmadik 2000 euró. 
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