
Milyen jó, hogy vannak olyan témák, 
amelyeket uborkaszezonban is elő lehet ven-
ni, mert mindig aktuálisak. Csíkszeredá-
ban ilyen a parkolás és az azzal járó viszon-
tagságok. Az érintettek által csak terrornak 
becézett szigorról sokat lehetne beszélni. Én 
most csak arról szeretnék szólni, hogy az 
autósnak nem mindig könnyű megfelelni a 
parkolással járó követelményeknek. 

Minap nem annyira a lelkiismeretem, 
mint a kerékbilincstől való félelmem kész-
tetett arra, hogy parkolójegyet vegyek. De 
az ebadta automata nem reagált semmi-
lyen módon a felkínált egylejesre. Sebaj, vi-
gasztaltam magam, a jegyvásárlásra szánt 
türelmi tíz perc alatt elintézem a dolgom, 
így aztán csak egy mosollyal válaszoltam is-

merősömnek, aki arra figyelmeztetett, hogy 
munkaidőben nem kell ennyire rohanni. 

Nem sokkal utána egy másik automa-
tánál is próbálkoztam, hiszen a város má-
sik részén már több dolgom volt. Az a gép 
sokkal cinikusabb volt az előzőnél: nagy 
mohón beszippantotta a zöldecske bankje-
gyet, majd valami megmagyarázhatatlan 
undorral visszaköpte. Hibája lehet a pénz-
nek, gondoltam és másikkal kínáltam, de a 
reakció ugyanaz volt. Szerencsére nem túl 
messze álldogált még egy automata, amely 
nem volt annyira finnyás, és hajlandó volt 
jegyet adni. Mire elhelyeztem a cédulát az 
autó műszerfalán, a parkolóőr is feltűnt. 
Én pedig nem kérdeztem meg tőle, hogy az 
ő gyomra mit szól ehhez a munkához.
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Elveszett földrész az óceán mélyén
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Várunk minden olyan lencsevégre ka-
pott fo tót, amely véle ményük sze rint 
el tér a megszokott lát ványtól, hír   érté
kű vagy sa játos szemszögből láttat ja 
a világot. Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket 
és a javasolt kép alá írást a benedek.
eniko@har  gitanepe.ro email cím
re vagy szer kesz tőségünk postai cí 
mére (530190 Csíkszereda, Szent  lélek 
utca 45. szám) várjuk. 
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Háromból egy
     villanás n Takács Éva

Túlnyomóan napos idő várható, legfeljebb észak-
keleten növekszik meg a gomolyfelhőzet. A magasban 
zajló melegedés a melegfrontokhoz hasonló tüneteket 
válthat ki. Aluszékonyabbak, fáradékonyabbak leszünk, 
romlanak reflexeink.
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Elveszett ősi földrészt fedeztek fel az 
Atlanti-óceán mélyén, az Orkney- és 
a Shetland-szigetek közelében, az öt-

venhatmillió éves kontinensen kivehetők az 
egykori folyómedrek és hegycsúcsok. A felfe-
dezés a víz alatti akusztikus vizsgálati módszer, 
a visszhangszondázás segítségével született. A 
csoport Ross Hartley, a Cambridge-i Egyetem 
kutatójával az élén az Orkney- és a Shetland-
szigetektől nyugatra, a tengerfenék alatt 2 kilo-
méterre fedezte fel a tízezer négyzetkilométeres 
kontinenst. A földrészen nyolc nagy „folyót” 
találtak, a mélytengeri fúrásokkal vett minták-
ban pedig pollenmaradványokra bukkantak, 
ami a „földfelszíni” élet bizonyítéka – olvasható 
a LiveScience tudományos hírportálon.

A polleneket tartalmazó üledékréteg alatt és 
felett viszont a tengeri élővilágra utaló nyomo-
kat fedeztek fel, beleértve apró fosszíliákat. Eb-
ből arra lehet következtetni, hogy egykoron a 
kontinens kiemelkedett a tengerből, majd újból 
a mélybe süllyedt. Mindez 2,5 millió év leforgá-
sa alatt zajlott le. Nicky White geológus szerint 
a történteket a magas hőmérsékletű áramlások, 

az úgynevezett plume jelensége magyarázza. A 
plume-ok a földmag és a földköpeny határától 
indulnak, az ott kialakuló éles és jelentős hő-
mérséklet-különbség hatására, felfelé áramolva 
kürtő, illetve gomba alakot öltenek, fokozatosan 
terjednek felfelé, majd a felső köpenyen áthatol-
va a litoszférába is benyomulnak. A plume-ok 
okozzák a nagy földi litoszféralemezek szétsza-
kadását és elmozdulását, illetve a nagy mélysé-
gű, köpeny eredetű vulkanizmus megjelenését. 
Így keletkeznek a hatalmas óceáni és kontinen-
tális bazaltplatók, illetve sok száz kilométeres 
vulkáni szigetláncok.
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