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Egyre több szatmárnémeti lakos 
dönt úgy, hogy régi bútorait 
felújítja. Mindehhez csak egy 
csiszolószivacs, jó minőségű 
ecset és festék szükséges. Sógor 
Réka, az egyik szatmári lakbe-
rendezési üzlet vezetője a felújí-
tási munkálat lépéseiről beszélt 
lapunknak.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

E lterjedt egy új szokás a szat-
márnémeti lakosok körében: 
régi bútoraikból újat „varázsol-

nak”. A Krónika érdeklődésére Sógor 
Réka, a Cochet Home Decor tulaj-
donosa ismertette a felújítási folya-
matot. „Nagyon fontos, hogy olyan 
időpontot válasszunk, amikor több 
órát tudunk rászánni a felkészülés-
re. Nem kell elsietni, olyan ez, mint 
egy relaxációs gyakorlat” – fogalma-
zott a szatmárnémeti lakberendezési 
üzlet vezetője. Hozzátette, az első 
lépés a bútor tisztítása. Egy ronggyal 
és mosogatószeres vízzel alaposan 
le kell tisztítani a bútort. Előfordul-
hatnak rajta zsírfoltok, ott jobban át 
kell törölni. „Miután portalanítottuk 
és zsírtalanítottuk, felkavarjuk a szí-
nezőanyagot, és elkezdjük a festést. 
Mivel vízalapú festéket használunk, 
ezért mindenképp zárni kell lakkal 
vagy viasszal, hogy a felület ne ko-

szolódjon, és a későbbiekben tudjuk 
tisztítani a felújított bútort” – muta-
tott rá Sógor Réka.

Kifejtette, a szín kiválasztását is 
alaposan ki kell gondolni, figye-
lembe kell venni, milyen színkom-
binációba kerül. A pasztell színe-
ket több helyre lehet beilleszteni, 
viszont olyan színeket is érdemes 
alkalmazni, amivel kiemelhetők 

bizonyos minták. A szatmári üz-
letvezető néha akadályba ütkö-
zik, ilyenkor makettet vagy rajzot 
készít, hogy könnyebben el tudja 
dönteni, milyen színeket fog hasz-
nálni. A felújításhoz elengedhetet-
len az alapfelszerelés, amely egy 
jó minőségű ecsetet és csiszoló-
szivacsot tartalmaz. Utóbbi segít 
a bútor régiesítésében is. Az ajtók 
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Divatos az „újrahasznosítás” Szatmárnémetiben

Sógor Réka nem csak tanácsokkal látja el vevőit, néha maga újítja fel a boltba behozott bútorokat
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vagy nagyobb bútorok esetén a 
szivacsos henger megkönnyíti a 
munkát.

A szatmárnémeti vállalkozó 
nemcsak tanácsokkal látja el ve-
vőit, előfordul, hogy maga újítja 
fel a boltba behozott bútorokat. 
„Akinek nincs ideje átfesteni a 
bútort, elhozza a boltba, és én 
elvégzem a munkát. Képeket 
mutatnak a helyiségről, ahova 
majd elhelyezik, vagy anyagokat 
hoznak, ami alapján kikeverem 
a színt. Aki igényli, megmuta-
tom hogyan kell viaszozni, mire 
érdemes odafi gyelni, és milyen 
technikákat kell alkalmazni” – 
részletezte Sógor Réka. Hozzátet-
te, amikor megnyitotta a boltot, a 
szatmári lakosok még kissé féltek 
az újítástól, de most már egyre 
többen jönnek, divat lett a felújí-
tás. Rámutatott, nagyon sokan 
kifejezetten régi bútorokat keres-
nek, ezért a használtbútor-lera-
katban is nagyobb az eladás.

A karantén idején nagyon so-
kan dolgoztak otthonról, ezért 
a festékek eladásának száma is 
növekedett. A Cochet Home De-
cor virtuális térbe költözött, és 
a megrendelők házhoz kapták a 
termékeket. Emellett az érdek-
lődők online workshopok kere-
tében tanulhatták meg a bútor-
felújítás technikáit, amit később 
magabiztosabban alkalmaztak.

 » A felújításra 
való felkészülést 
nem kell elsietni, 
olyan ez mint 
egy relaxációs 
gyakorlat.

 » KRÓNIKA

E rdélyi magyar kutatók a Lyoni 
Egyetem és a Montpellier-i Egye-

tem szakembereivel együttműköd-
ve cáfolták azt a korábbi feltéte-
lezést, miszerint a társas életmód 
késleltetné az öregedést – derül ki 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
Kommunikáció és PR-irodájának 
közleményéből. A BBTE Magyar Bio-
lógiai és Ökológiai Intézetének evo-
lúcióbiológusai, dr. Vágási I. Cson-
gor és dr. Pap Péter László francia 
kutatókkal közösen azt vizsgálták, 
hogy az öregedésre nézve vannak-e 
előnyei a társas életnek. A szakem-
berek két kérdésre kerestek választ: 
melyek a társas élet előnyei, miért éri 
meg a különböző állatfajoknak elvi-
selni a társas élet hátulütőit, illetve 
mi az oka annak, hogy egyes fajok 
szalmalángéletűek, míg mások igen 
magas kort érnek meg?

A szakirodalomban létezik egy fel-
tételezés, mely összekapcsolja e két 
problémát. Eszerint a társas életmód 
egyik jelentős előnye abban keresen-
dő, hogy a szociális társak tehermen-
tesítik a szaporodó egyedet, ezáltal 
késleltetve vagy lassítva annak öre-
gedését, ami biológiai értelemben a 
túlélési és szaporodási képességek 
hanyatlását jelenti. A közlemény 
szerint a kutatásban részt vevő fran-
cia biológusok korábban a havasi 
mormotáknál (Mormota mormota) 
fi gyelték meg, hogy azok az egyedek, 
amelyek jelentős segítséget kapnak 

társaiktól, kevésbé öregednek. Mind-
eddig azonban tisztázatlan volt, 
hogy a társas életmód csak bizonyos 
fajoknál függ össze az öregedéssel, 
vagy az állatvilágra általánosan ér-
vényes ez az összefüggés, továbbá az 
is kérdésként merült fel, hogy csak 
magas fokú szociális rendszerekben 
(például kooperatív szaporodású fa-
joknál) jelenik meg ez az előny, vagy 
a lazább szociális rendszerekben is.

A kutatócsoport nagy meny-
nyiségű szakirodalom átfésülése 
nyomán 101 vadon élő emlősfaj, 
valamint 36 vadon élő madárfaj 
öregedését adatolta. A vizsgálat so-
rán kiderült, hogy a társas életmód, 
legyen az bármilyen komplexitású, 
nemigen mutat összefüggést az 
öregedéssel, sem annak kezdeté-
vel, sem annak ütemével. Az öre-
gedés ezzel szemben a nagyobb 
testméretű és lassabb életvitelű, 
azaz idősebb korban ivaréretté 
váló, hosszabb élettartamú fajok-
nál kezdődik később, és megy vég-
be lassabban. Van azonban néhány 
fokozottan szociális faj, amelynél 
előnyt jelenthet a társak jelenléte. 
Ilyenek a kooperatívan szaporodó 
fajok, például a havasi mormoták, 
vagy az euszociális fajok, melyek-
nek egyik leghíresebb képviselője 
az emlősök között a csupasz turká-
ló (Heterocephalus glaber). A tár-
sas szerveződés és a szoros, családi 
szociális rendszeren belüli segít-
ségnyújtás az emberihez hasonló, 
magasan szocializált fajoknál eny-

hítheti azon egyedek öregedését, 
amelyek szaporodásuk idején sok 
segítséget kapnak.

Mivel ez az első olyan kutatás, 
mely a problémát kiterjedt mintán 
vizsgálja, a szerzők óvatosságra in-
tenek következtetéseik érvényessé-
gével kapcsolatban. Fontosnak érzik 

kiterjeszteni a kutatást más fajokra 
is, ugyanakkor a szocialitás mérőesz-
közein is fi nomítanának. A részletes 
tanulmány a legrégebbi, 1665 óta 
megjelenő, ma is nagy presztízsű tu-
dományos szaklap, a Philosophical 
Transactions of the Royal Society B 
hasábjain jelent meg.

Erdélyi kutatók cáfolták az állatok öregedésével kapcsolatos elméletet
 » Eddig tisztá-

zatlan volt, hogy 
a társas életmód 
bizonyos fajoknál 
függ össze az öre-
gedéssel, vagy az 
állatvilágra általá-
nosan érvényes.

A havasi mormotáknál előnyt jelenthet a társak jelenléte a kutatás eredményei alapján




