
Terasz
szabadidő

16. oldal |  2011. október 26., szerdahargitanépe

sudoku

Leolvadt a ruha a modellekről  
a kifutón

Párizsban egy édesipari vásár megnyitó-
ünnepségén csokoládéból készült ru-
hákból rendeztek divatbemutatót. Nem 

épp zökkenőmentesen. 
A felvonuló, kifejezetten parádés kreációk 

közül több is akadt, mely kényes anyagánál fog-
va a divatshow alatt egész egyszerűen megadta 
magát a hőmérsékletnek és a gravitációnak. 

A masszívabban összerakott szettekről csak 
néhány kisebb-nagyobb darabka pottyant le, a 
legkevésbé szerencsés manöken csokiszoknyája 
viszont a kifutó kellős közepén hullott darab-
jaira. A bakik azonban inkább csak jót tettek 
a bemutató hangulatának, olyannyira, hogy a 
fináléban a modellek már önfeledten kóstol-
gatták egymás ruhakölteményeit.
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Azt a legtöbben tudják, hogy bármilyen 
munkahelyen akkor eredményes a munka, 
ha az ott dolgozók egyetértésben, jó hangu-
latban végzik azt, amiért felveszik a fize-
tésüket. Jó csapattal jó eredményeket lehet 
elérni, ahhoz pedig, hogy valóban jó legyen 
a csapat, a közös cél mellett nagyon fontos 
az egymás iránti bizalom is. A bizalmat 
pedig erősíteni lehet. Nem új a nap alatt a 
csapatépítő tréningek, játékok fogalma. 

Hét végén csíkszeredai cégek, civil szerve-
zetek, közalkalmazottak ingyen próbálhat-
ják ki a központi parkban, milyen is az igazi 
csapatépítés. A Green Zone Egyesület ala-
csony kötélpályás elemeket szerel fel, amelyek 
igazi próbatétel elé állítják a jelentkező csapa-
tokat. Kreativitás, együttműködés, szervezés 
kell ahhoz, hogy ilyen pályákon végigmen-
jenek a legkevesebb 8, legtöbb 12 tagból álló 
csapatok. Közben pedig kiderül az is, kritikus 

helyzetekben kire lehet igazán számítani, ki 
a jó szervező, kiben lehet megbízni, illetve ki 
mennyire bízik meg társaiban.

A helyi közösségek építését célozta meg az 
a pályázat, amelyet a Heineken Románia 
hirdetett meg a nyár elején. Akkor kíváncsi 
voltam, ki és milyen ötlettel nyeri el az össze-
get. Bár még hátravan a program lebonyolí-
tása, azt sem tudom, hány csapat jelentke-
zik a próbákra, de azt hiszem, a Green Zone 
Egyesületnek igaza van. Az ilyen csapatépí-
tő játékok amellett, hogy sokat elárulhatnak 
egy közösség belső erőviszonyairól, esetenként 
meg is változtathatják azokat. A bárki szá-
mára nyitott hétvégi programmal pedig úgy 
akarnak közösséget építeni, hogy közben jó 
szórakozást, kikapcsolódást is biztosítanak 
a jelentkezőknek. Akik pedig nem vállalkoz-
nak a játékra, akár kívülről is, nézőként is 
ismerkedhetnek a próbatételekkel.

Csapatot építünk
          villanás n Takács Éva

Jobbára párás idő lesz, a keleti, délkeleti tér-
ségben azonban hosszabb-rövidebb időre felsza-
kadozik a felhőzet. Front nincs felettünk, de a 
magasban melegedés zajlik.
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Wass Albert (képünkön) 
magyar író gondolatát 
idézzük: 

„Ami elmúlt, nem mindig 
a múlté...”

 A gondolat befejező 
része a rejtvény fősoraiban 
olvasható.


