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A KOLOZSVÁRI HEGYMÁSZÓ SZERINT A 4478 MÉTERES MATTERHORN MEGHÓDÍTÁSA IGAZI KIHÍVÁS, MINDEN ALPINISTA ÁLMA

Önmagát szeretné legyőzni Darabont Eduárd
Az erőnléti felkészültségen 
kívül az embernek szellemi-
leg is a helyzet magaslatán 
kell állnia, hogy felérjen a 
csúcsra – vallja Darabont 
Eduárd. A kolozsvári hegy-
mászó a tervek szerint ma 
indul az Alpokba, a Matter-
horn-expedícióra.

 » BEDE LAURA

A z Alpok legszebb és egy-
ben az egyik legnehezeb-
ben mászható négyezres 

hegycsúcsát szeretné meghódíta-
ni hamarosan Darabont Eduárd. 
A kolozsvári hegymászó sze-
rint a 4478 méteres Matterhorn 
minden alpinista álma. „Aki 
ezt a sportot űzi, és úgymond 
megfertőzte a hegymászás ví-
rusa, biztos, hogy előbb utóbb 
a listájára írja ezt az ikonikus 
gyöngyszemet. De a célt kemény 
munka előzi meg, mert a Mat-
terhorn igazi kihívás. Így került 
az én listámra is, amit nagyon 
komolyan veszek” – mondta a 
Krónika érdeklődésére az autó-
technikus, aki a tervek szerint 
ma indul Svájcba. Hozzátette, 
jelenleg az ország elhagyása 

sokkal nagyobb bizonytalansá-
got jelent számára, mint a hegy 
megmászása.

Ennek ellenére az expedíció-
ra való felkészülés folyamatos. 
„Odafi gyelek arra, hogy mit és 
mennyit eszem, szellemileg pró-
bálok kiegyensúlyozott lenni, a 
fi zikai edzések pedig elengedhe-
tetlenek. Mászóteremben, szikla-

falon vagy éppen kirándulás, bi-
ciklizés során is szoktam edzeni. 
Nem elegendő a fi zikai felkészült-
ség, az embernek szellemileg is 
a helyzet magaslatán kell állnia” 
– fogalmazott a kincses városi 
hegymászó. Mint kifejtette, tiszta 
fejjel, stresszmentesen kell mász-
ni, és ez már a siker kulcsának öt-
ven százaléka.

Darabont Eduárd szerint a Mat-
terhorn meghódításához mindez 
szükséges, és „a cél elérése az 
önmagunk fölött aratandó győ-
zelem”. Az Alpok hetedik legma-
gasabb (ha a Mont Blanc-t és a 
Monte Rosa masszívumokat egy 
csoportnak tekintjük) hegycsú-
csát egy strasbourgi orvos barát-
jával közösen mássza meg.

Az alpinista 2017-ben megkapta 
a Magyarország legjobb hegymá-
szója díjat. Eddig hat négyezer 
méter fölötti csúcsot mászott 
meg: Elbrus 5642 m – Kaukazus, 
Kala Patar 5563 m – Himalája, 
Mont Blanc du Tacul 4248 m – 
Alpok, Mont Maudit 4465 m – Al-
pok, Mont Blanc 4810 m – Alpok, 
Ama Dablam 6812 m – Himalája.
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Az autótechnikus képzettségű hegymászó tavaly megmászta a 4810 méteres Mont Blanc-t. Idén ismét az Alpokban készül csúcshódításra

C larisse Merlet francia építész 
megoldást talált arra, hogy 

miként lehetne újrahasznosítani 
a textilhulladékot. Néhány éve 
kezdett el dolgozni textiltéglá-
kon: egy textilhulladék-válogató 
céggel együttműködésben hasz-
nált pólókból kísérletezett ki 
építőanyagot – olvasható a Hvg.
hu portálon. Mint írták, Euró-
pában több tízmillió tonnányi 
textilhulladék keletkezik egy 
évben. A textilhulladékkal az a 
gond, hogy nagyon kis arány-
ban lehet újrahasznosítani ami-
att, mert kevert alapanyagból 
készül a legtöbb ruhadarab, és 

maga az újrahasznosítás is ren-
geteg energiát emészt fel. Pedig 
a pamutnak – ami sok ruhada-
rab alapanyagát adja – nagyon 
jó a hangszigetelő és a hőtartó 
képessége. A FabBrick téglák 
felaprított textilhulladékból ké-
szülnek, amelyhez természetes 
kötőanyagot adnak, és gyakorla-
tilag bármilyen méretű, színű és 
vastagságú téglát tudnak belőle 
préselni: 3 használt póló anya-
gából 400 grammnyi újrahasz-
nosított alapanyag készülhet, 
amelyeket téglaként, de falbur-
kolatként és bútorok alapanya-
gaként is felhasználhatnak.

Rongyból készítettek téglákatElmarad a bucsini 
autós koncert

Lemondták a TeliTank el-
nevezésű autós koncertet, 

amelyet július 25-én a Bucsin 
alatti Borzont fogadó területén 
szerveztek volna. „Az elmúlt he-
tekben szervezői csapatunk azon 
fáradozott, hogy egy különleges 
és egyben biztonságos koncertél-
ményt nyújtson nektek. Bár úgy 
tűnt, végre újra együtt tölthetjük 
fel a tankot energiával, sajnos 
várnunk kell még a találkozásra” 
– olvasható a szervezők Face-
book-bejegyzésében. Mint írták, 
az egynapos rendezvény két ki-
emelkedő fellépője, a Bohemian 
Betyars együttes, valamint Szabó 
Ádám és a yesyes zenekar is Ma-
gyarországról érkezett volna a 
Gyergyói-medencébe, azonban a 
tegnap hatályba lépett magyar-
országi járványügyi korlátozáso-
kat szem előtt tartva, valamint 
mindannyiunk biztonságát és 
egészségét előtérbe helyezve, 
ez jelenleg nem valósulhat 
meg. „Ugyan most csalódottak 
vagyunk, a munkánk itt nem 
áll meg. Kövessétek továbbra 
is az EgyFeszt oldalát, hiszen 
ez a koncert csak az első közös 
momentum lett volna veletek, 
sok meglepetéssel készülünk 
még a jövőben” – biztatják a 
bulizni vágyókat a szervezők. 
Arra is felhívták a fi gyelmet, 
hogy azok számára, akik már 
megvásárolták a jegyüket a Bile-
te.ro felületén, a belépő értékét 
a napokban automatikusan 
visszautalják. (B. L. J.)




