
Május közepére végre felmelegedett an�-
n�ira az idő, hog� ki lehet menni a zöldbe. 
A hétvége igazán alkalmas volt a piknike-
zésre, és sokan éltek is a lehetőséggel. Az utak 
menti tisztásokról szép eg�enesen szállt fel a 
füst, a roston sülő hús vag� miccs illata vi-
szont ig�ekezett mindent betöltve eljutni az 
átutazók orrába is. 

Kikapcsolódásra vág�ik az ember, és so-
kan a lazítást a természet lág� ölén képzelik 
el. Nem is lenne semmi baj ezzel, ha közben 
a természet megkapná azt a tiszteletet, amit 
érdemel. De hog� is néznek ki ezek a hétvégi 
piknikezők? Lehetőleg az országúthoz közel 
raknak tüzet és telepednek le, hog� ne kell-
jen úttalan utakon strapálni az autót. Hog� 
az úthoz il�en közel bárki megszámolhatja, 
hán� szelet hús sül a rácson? Akit ez zavar, 
feln�itja az autó motorháztetejét, hog� az 
takarja a készülő ebédet. Van, aki előveszi az 
összecsukható széket, asztalt, hog� az ottho-

ni kén�elmet megközelítse az erdő szélén is, 
mások beérik a pokróccal, mert hát íg� az 
igazi a kirándulás. Az autó ajtaja kitárva 
vag� az ablakok lehúzva, hog� a rádióból 
kellő hangerővel hallatszodjon a zene. Ha 
pedig ug�anazon a tisztáson, mezőn, patak-
parton tíz méterrel odébb eg� másik társaság 
is hasonló módon kapcsolódik ki, akkor még 
feljebb kell húzni a hangszórót, hog� a szom-
szédék zenéjét sikerüljön túlharsogni. 

A hétvége elteltével pedig mi marad a ki-
kapcsolódásból? Most nem a felszedett plusz-
kilókra és a megn�ugodott idegekre gondolok, 
hanem arra, amivel a természet gazdagodik. 
Először is szétdobált papír-, műan�ag zacskók 
és palackok jelzik, mil�en emberek tan�áztak 
arrafelé. Aztán megnő az eg� tisztásra, pa-
takpartra eső tűzhel�ek száma. Még jó, hog� 
a hangos zenének nem marad látható n�oma. 
Vag� a madarak éppen a zajártalomról be-
szélgettek ol�an nag� hévvel ma reggel?
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Föld körüli útja felénél jár a világ 
legnagyobb napelemes hajója
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Ki a természetbe!
         villanás n Takács Éva

A déli napsütést követően átmenetileg megvas-
tagszik a felhőzet, kisebb esőre több helyen számítani 
lehet.  Hidegfronti hatás várható. Sokaknál fejfájás, 
szédülés, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, fokozó-
dik a görcshajlam, nő a reflexidő.
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Föld körüli útja feléhez ért a világ je-
lenlegi legnagyobb napelemes hajó-
ja, a kizárólag napenergiával üzemelő 

PlanetSolar nevű katamarán. A németországi 
Kielben épített szerkezet eddig több mint 27 
ezer kilométert hagyott maga mögött, jelenleg 
rövid pihenőt tart Új-Kaledóniában, mielőtt 
folytatná útját a déli vizeken Ausztrália, majd 
vissza, Európa felé.

A tavaly szeptemberben útra kelt MS 
Turanor PlanetSolar fedélzetén vasárnap új 
kapitány kezébe került az irányítás. A francia 
Patrick Marchesseau helyét Erwann Le Rouzic 
kanadai parancsnok vette át.

„Jules Verne örökségeként tekintek erre 
a projektre. A kalandregények híres szerzője 
éppúgy az Atlanti-óceán partján fekvő Nantes 
városából származott, mint én” – mondta Le 
Rouzic.

A PlanetSolar Monacóból indult útnak, a 
tervek szerint oda is érkezik meg 2012 áprili-

sában. Felszínén 537 négyzetmétert borítanak 
a napfény befogására alkalmas cellák, amelyek 
árammá alakítják a Nap sugarait.

A futurisztikus katamarán máris megdön-
tött két rekordot, a PlanetSolar lett a leggyor-
sabb napelemes hajó, amely átszelte az Atlanti-
óceánt, és ez a szerkezet tette meg a napelemes 
járművek közül a leghosszabb távolságot, több 
mint 15 ezer tengeri mérföldet.
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