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LEGO-kiÃ¡llÃ-tÃ¡s - kicsit megkÃ©sve, de beszÃ¡molunk...
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OktÃ³ber 27-Ã©n, szombaton dÃ©lelÅ‘tt elugrottam a SugÃ¡rba... Az Ã©vtized legnagyobb - legalÃ¡bbis a szervezÅ‘k Ã¡ltal Ã-gy
titulÃ¡lt - LEGO-kiÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡nak harmadik napja volt. Nem tegnap volt, az igaz, de elmesÃ©lem...

Nem kellett sokÃ¡ig keresgÃ©lnem a helyszÃ-nt: az elsÅ‘
emeleten a mozgÃ³lÃ©pcsÅ‘rÅ‘l lelÃ©pve hosszÃº, tÃ¶mÃ¶tt sorba, Ã©s Ã³riÃ¡si sÃ¡rga
tÃ¡blÃ¡kba Ã¼tkÃ¶ztem. Bevallom, erÅ‘sen gondolkoztam azon, hogy
visszafordulok, mivel nem Ãºgy kÃ©szÃ¼ltem, hogy az egÃ©sz dÃ©lelÅ‘ttÃ¶t ott
tÃ¶ltÃ¶m - fÅ‘leg nem sorbanÃ¡llÃ¡ssal... AztÃ¡n
gondoltam egy merÃ©szet Ã©s hatÃ¡rozottan az ajtÃ³nÃ¡l Ã¡llÃ³ biztonsÃ¡gi Å‘rhÃ¶z
lÃ©ptem, Ã©s Ã¡rtatlan mosollya - ilyet is tudok -, felemeltem a
fÃ©nykÃ©pezÅ‘gÃ©pemet Ã©s kÃ¶zÃ¶ltem, hogy nincs velem egyetlen gyerek sem,
nem fogok Ã©n sem jÃ¡tszani, sem tolongani, csak nÃ©hÃ¡ny kÃ©pet szeretnÃ©k csinÃ¡lni, vajon lenne-Ã© olyan kedves Ã©s
hogy beenged? Ã‰s lÅ‘n... (Ã‰s ha
vÃ©letlenÃ¼l olvasnÃ¡ eme beszÃ¡molÃ³t, Ã©s magÃ¡ra ismer, hÃ¡t ezÃºton is
kÃ¶szÃ¶nÃ¶m szÃ©pen mÃ©gegyszer! ) AztÃ¡n odabent csak Ã¡multam, bÃ¡r be kell vallanom Å‘szintÃ©n, nem vagyok kifejeze
LEGO-rajongÃ³...Vitrinek
hosszÃº sora Ã¡llt ott, melyek mindegyikÃ©ben egy-egy gondosan megÃ©pÃ-tett
jelenetet Ã¡llÃ-tottak Ã¶ssze a kÃ©szÃ-tÅ‘k - legtÃ¶bbszÃ¶r mÃ©g mozogtak is a figurÃ¡k. Ezek
mÃ¶gÃ¶tt rengeteg jÃ¡tszÃ³asztal volt, melyeknÃ©l a gyerekek maguk is
kiprÃ³bÃ¡lhattÃ¡k tudomÃ¡nyukat. Egy mÃ¡sik sor vitrinben pedig - a nosztalgia jegyÃ©ben -, a legrÃ©gebbi jÃ¡tÃ©kok voltak
lÃ¡thatÃ³k. /Ide kÃ¶tÅ‘dik a dÃ©lelÅ‘tt szÃ¡momra legjobb pillanata: az egyik ilyen Ã¼vegoszlopban megpillantottam
megboldogult kisgyermekkorom igen kedves jÃ¡tÃ©kÃ¡t, egy holdjÃ¡rÃ³t. Pont Ãºgy nÃ©zett ki, mint hajdan az enyÃ©m. MÃ©g a
oxigÃ©npalack szÃ-ne is stimmelt... (SzÃ³val, kiderÃ¼lt, hogy valaha mÃ©gis rajongÃ³ voltam - bÃ¡r nem kifejezetten tudatos
rajongÃ³, de azt a kis jÃ¡rgÃ¡nyt nagyon szerettem.)/ Voltak mÃ©g
kÃ¼lÃ¶nleges gonddal megÃ©pÃ-tett terepasztalok, egyes vÃ¡rosrÃ©szek
villamossal, autÃ³kkal, komplett vÃ¡rosok vonatokkal, hatalmas MikulÃ¡s,
akinek Ã¶lÃ©be Ã¼lhettek a kisebbek, versenyautÃ³k, Ã³riÃ¡si szobrok - Ã©s ezek
persze mind-mind icipici LEGO kockÃ¡kbÃ³l megÃ©pÃ-tve. Ha jÃ³l emlÃ©kszem, azt olvastam valahol, hogy a
kiÃ¡llÃ-tÃ¡s elÅ‘kÃ©szÃ-tÃ©se hetekig tartott - itt mÃ¡r meg is tudtam Ã©rteni,
miÃ©rt... AzÃ³ta azt is
lehetett hallani, hogy a szervezÅ‘k is elÃ©gedettek voltak: tÃ¶bb, mint 16
000 Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ volt a kiÃ¡llÃ-tÃ¡son, szombaton Ã©s vasÃ¡rnap mÃ©g a nyitva
tartÃ¡st is meghosszabbÃ-tottÃ¡k! TudtÃ¡tok, hogy az embereknek szerte az egÃ©sz vilÃ¡gban Ã¡tlagosan 62 db
LEGO kockÃ¡ja van?! (LegalÃ¡bbis a Wikipedia szÃ¡mÃ-tÃ¡sai szerint...) Ãšgyhogy fÃ©lre a kifogÃ¡sokkal, Ã©s hazaÃ©rve mind
szÃ©pen vegye elÅ‘ a maga 62 kockÃ¡jÃ¡t, Ã©s tessÃ©k Ãºjra prÃ³bÃ¡lkozni! Ã‰s akkor nÃ©hÃ¡ny kÃ©p, csak a hangulat ked
vÃ¡rjatok csodÃ¡t! nem vagyok szakember... sÅ‘t!) Itt dolgozott a lelkes ifjÃºsÃ¡g... Ha jobban megnÃ©zitek a kÃ©pet, lÃ¡tszik,
hogy az asztalok lÃ¡bai egyben Ã¼lÅ‘alkalmatossÃ¡gkÃ©nt is szolgÃ¡lnak, Ã©s az asztal nÃ©gy sarkÃ¡n egy-egy mÃ©lyedÃ©s
amiben jÃ³l megvoltak az aprÃ³ LEGO-kockÃ¡k anÃ©lkÃ¼l, hogy a heves Ã©pÃ-tkezÃ©s kÃ¶zben szanaszÃ©t szÃ³rtÃ¡k volna Å
az ifjÃº mesterek. A kÃ©pen nem lÃ¡tszik jÃ³l, de ezt a hatalmas LEGO-vÃ¡rost egy hosszÃº vonat jÃ¡rta kÃ¶rbe.
A Clark Ã•
tÃ©r makettje - hÃ¡ttÃ©rben a SiklÃ³val, ami le-fÃ¶l jÃ¡rt...
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