
Egy minap bekövetkezett tragikus ki-
menetelű baleset ismét ráterelte a figyelmet 
a csíkszeredai közlekedési viszonyokra. Nem 
akarunk általánosítani, de a biztonságosabb 
közúti forgalom tekintetében még jócskán akad 
tennivaló. Itt van például a Szív utca, ahol a 
Kossuth Lajos utcai útkereszteződéstől már-
már mutatványszámba megy a biztonságos 
közlekedés. Az utca mindkét oldalán parkoló 
gépjárművek állnak, a kereszteződés közvetlen 
szomszédságában is, ami eleve akadályozza a 
ráfordulást. Ha pedig két jármű jön egymás-
sal szemben, megtörténhet, hogy esetleg ösz-
szeakadnak a szarvak, azaz a visszapillantó 
tükrök. Pedig a megoldás igen egyszerű lenne: 
az utca bal vagy jobb oldalán megtiltani a 
megállást, illetve a parkolást. De addig, míg 
erre sor kerülne, javasolnánk az illetékeseknek, 
hogy naponta többször is próbáljanak meg 
gépkocsival végigmenni a szóban forgó útsza-
kaszon. Tanulságos lehet számukra ez a próba, 
s bizonyára rábírná őket arra, hogy intézkedni 

kell. Azt is alaposabban meg kellene vizsgálni, 
hogy a város egyes útszakaszain mennyire biz-
tosított a megfelelő rálátás a gyalogátjárókra. 
Mert például a Kossuth Lajos utcában vagy a 
megyei rendőrség szomszédságában lévő kör-
forgalomnál sokszor rálátni sem lehet a gyalog-
átjáróra (például az annak szomszédságában 
parkoló nagyobb vagy magasabb jármű mi-
att), illetve az ott közlekedő járművekre a ma-
gasra nőtt növényzet okán. Egy pillanatig sem 
vitatnánk azt sem, hogy esetenként szükséges a 
gyalogátjárók biztonságosabbá tétele, de az is 
igaz, hogy a gyalogátjárón gyalogosan kell át-
kelni és nem kerékpározva. Mondjuk ezt, mert 
gyakorta előfordul, hogy a kerékpáros leszállás 
nélkül ráfordul a gyalogátjáróra. Egyszóval, 
jobban oda kell figyelni azokra a „kényes pon-
tokra”, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek 
a közlekedésbiztonságra nézve. Ami pedig a 
szabályokat illeti, azok betartása azokra hárul, 
akik abban részt vesznek, a betartatásuk pedig 
a közlekedésrendészetre.
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Próbálják meg
villanás n Hecser Zoltán

A napsütés mellett a délutáni órákban felhőképző-
désre számíthatunk sokfelé esővel, záporral, zivatarral. 
A melegfrontokkal együtt járó tünetek jelentkezhet-
nek. A fejfájás, migrén, levertség hátterében légköri 
okok is lehetnek, alvási zavarok léphetnek fel.
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Elektronikus italkóstolót fejlesztett ki egy 
egyetem Spanyolországban. A készülé-
ket – amely elektronikus érzékelők révén 

működik bonyolult matematikai szoftverrel 
– sommelier-robotnak becézik, a barcelonai 
egyetem tudósainak köszönhető. Egy valódi ital-
pincér tudásától még messze van, mivel csupán 
egyetlen italcsalád tagjait képes megítélni, a cava 
nevű spanyol habzóborét, más néven katalán 
pezsgőét. A műnyelv különbséget tud tenni a 
cavák szárazsága avagy édessége alapján, teljesen 
elfogulatlanul és objektíve képes meghatározni 
az ital cukorfokát. A gép részt vehet a gyártás fo-
lyamatában minőségellenőrként.

Kifejlesztői igyekeznek szélesíteni a kóstoló-
masina ízlelésrepertoárját, hogy minél több ital-
fajtánál lehessen használni, de azt elismerik, hogy 
egy gép sohasem fogja kiváltani az embert bor-
kóstolásban – adta hírül a The Daily Telegraph 
című brit lap. Franciaországban jóval érzéke-
nyebb borkóstolót fejlesztettek ki már évekkel 
ezelőtt. A „bororr” nemcsak azt képes pontosan 

meghatározni, hogy egy adott borhoz hol ter-
mett a szőlő, hanem még azt is, hogy a nedű mi-
lyen hordóban érlelődött.

 Japánban is alkottak bordetektort, méghoz-
zá „fényes” sikerrel. Az a készülék nem kóstolással 
vagy szaglással dolgozik, hanem annak elemzésé-
vel, hogy mennyire nyeli el az adott bor az infra-
vörös fényt. A módszerrel meg tudják határozni 
a bor fajtáját és azt is, hogy pontosan milyen sző-
lőfajtákból készült.
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A július 18–22. között megjelent 
skandifeladványok helyes megfejtéseit 
beküldők közül ezen a héten a gyergyó
szent miklósi Enyed Szabolcsnak kedve-
zett a szerencse, akit nyereménykönyvvel 
jutalmazunk. 

 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Michael Ende – A 
senkikertje; John Milton – A küzdő Sám-
son; Rudnay Gyula – Bohémek; Korb 
Erzsébet – Ígéret földje; Thomas Brezina 
– Titkos rémkönyv.

skandi  készítette: benedek enikő

Várunk minden olyan lencsevégre kapott 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 e-mail cím re 
vagy szer kesz tőségünk postai cí  mére (530190 Csík-
szereda, Szent  lélek utca 45. szám) várjuk. 
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