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Hold körüli utat tesz  
James Cameron 
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Útjavítások, foltozások kezdődtek nagy 
erővel Gyergyószentmiklóson. Egyik helyről 
felmarják az aszfaltot, másik helyen azzal 
tömik a gödröt. Itt-ott friss, még meleg aszfalt 
is látható már, de a lakosok egy része nem 
tud felhőtlenül örvendeni.

„Ejsze megkezdődött a kampány?” – te-
szi fel a kérdést egy szemlélődő, s mivel be-
szélgetőtársa tudatja, csak jövőben lesznek 
választások, vonja is le a konzekvenciát: 
csak szemfényvesztés, rövid távú megoldás 
a foltozás. Azt is tudni vélik egyesek, hogy 
a Gyilkostó felé vezető út foltozása mögött 
mi rejlik: valami küldöttségfélét várhatnak 
Békás felől, ezért alaposabb az út jobb olda-
lának foltozása, s emiatt hagyták meg a bal 
oldali gödröket. Politika van a háttérben. 

Egy másik csoport azt firtatja, hogy 
a Virág negyedben földdel töltöttek ki 
egy gödröt. „Bizonyosan pityókát is ül-
tetnek bele, bár kicsit késve, így őszre ha 
termésre nem is, virágzásra számíthat-
nak”. Aztán van köztük, aki kijelenti, 
többre nem is kell számítani, nomen est 
omen, a polgármester neve határozza 
meg az útminőséget, s amíg váltás nem 
lesz, Gyergyószentmiklósról elmondható: 
minden útja mezei.

Egy szó mint száz, optimizmusból elégte-
lent kapna sok városlakó, de tény, a humor-
érzék nem hagyta el a helybélieket. Nem kell 
félteni őket, hisz ha mégis járhatóbbá válná-
nak az utak, keresnek egyéb témát, amiből 
viccet faraghatnak. 

Gyanakvó gyergyóiak

         villanás n Balázs Katalin

Ma a napos időszakok mellett gyakran erősen 
megnövekszik a gomolyfelhőzet és sokfelé várható 
kisebb zápor, zivatar. Front nincs, de a fülledt, meleg 
idő fokozott megterhelést jelenthet sokak számára. 
Ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre.
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James Cameron, a Titanic és az Avatar című 
sikerfilmek amerikai rendezője Hold körüli 
útra indul egy orosz Szojuz űrhajón, és ezért 

kész 150 millió dollárt fizetni.
A Szojuzokat gyártó Enyergija állami korpo-

ráció már jó öt éve bejelentette, hogy kész űrtu-
ristákat Hold körüli útra vinni. Műszaki prob-
lémát ez nem okoz, megvan a Szojuz űrhajó, és 
megvannak a meghajtást biztosító rakéták, ame-
lyek el tudják juttatni a Szojuzt a Föld egyetlen 
kísérőjéhez.

Csak éppen jelentkező nem volt eddig: 
Cameron az első, aki megállapodott az orosz űr-
turizmus szervezésével foglalkozó amerikai Space 
Adventures céggel, és az utazás időpontját 2015-
re tűzték ki. Cameron valójában még választhat 
is két lehetőség közül. Az egyik változatban egy-
szerűen körülrepülheti a Holdat, s utána vissza-
térhet a Földre. Ez lényegében az Apollo-10 által 
1969-ben megtett útnak felel meg, és egy hétnél 
valamivel tovább tart. A másik lehetőség, hogy a 
Szojuz előbb a Nemzetközi Űrállomásra megy, 
csak ott kapcsolódik össze a meghajtórakétával 

és onnan indul a Hold felé. Ez az út mintegy há-
rom hetet vesz igénybe.

A legutóbbi űrturisták, akik a Nemzetközi 
Űrállomásra tartó Szojuz „üres” helyeit vették 
igénybe, 40 millió dollárt fizettek útjukért, de 
ez a program egyelőre szünetel, amióta megnö-
velték az űrállomás legénységének létszámát, és 
nemigen van szabad hely.

A fotót André Krisztina, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.
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