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Óriásvihar a Szaturnuszon

A Szaturnusz északi féltekéjén csak-
nem egy éven át tomboló óriásvihar 
krónikájáról tudósított a Cassini 

űrszonda. Naprendszerünk második legna-
gyobb bolygójának légköre általában békés, 
ám harminc évenként, amikor a Szaturnusz 
északi féltekéje a legkisebb távolságra kerül 
a Naphoz, kitör az óriásvihar, amelyet Nagy 
Fehér Foltoknak (Great White Spot) ne-
veznek. A mostani vihar a „menetrendhez” 
képest tíz évvel korábban tört ki. A csilla-
gászok 1876 óta mindössze öt óriásvihart 
regisztráltak, most viszont első ízben űrszon-
da segítségével, a Szaturnusz körül 2004 óta 
keringő Cassini segítségével figyelhették meg 
a fejleményeket – olvasható a Science Daily 
tudományos hírportálon.

Az űrszonda által készített színes felvéte-
lek százain látszik, miként jelenik meg múlt 
év december 5-én egy parányi fényes pont, 
hogyan növekszik, fejlődik, hogy január végé-
re már az egész bolygót körülölelje. Az óriási 
fergeteg észak-déli irányban tizenötezer kilo-
méterre nyúlt. A vihar aktív periódusa 200 

napon át tartott. Ez a valaha megfigyelt leg-
hosszabb szaturnuszi vihar. A korábbi rekor-
der az 1903-as volt, amely 150 napon át tom-
bolt. A 21 évvel ezelőtt a Hubble-űrteleszkóp 
által megfigyelt vihar, amely méretében a 
mostanihoz volt hasonló, „mindössze” 55 
napig tartott.

„A szaturnuszi vihar sokkal inkább hason-
lít egy vulkánkitöréshez, mintsem egy földi 
időjárási rendszerhez. A nyomás sok éven át 
növekszik, mielőtt kitörne a vihar” – hangsú-
lyozta Andrew Ingersoll, a Cassini megfigyelé-
si csoport tagja.

A Cassini megfigyelési csoport másik 
tagja, Kunio Sayanagi bolygókutató szerint  a 
mostani vihar természetét nézve gyökeresen 
különbözik a korábbiaktól, amelyeket az űr-
szonda segítségével figyeltek meg.

„Az a tény, hogy ilyen kitörések rendszeres 
időközönként, 20-30 évente kitörnek, elárul-
nak ugyan néhány dolgot a gyűrűs bolygó bel-
sejében zajló folyamatokról, ám még mindig 
nem tudjuk, hogy mi zajlik a mélyben” – fo-
galmazott a bolygókutató.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Ma nagyrészt borult, párás időre számítha-
tunk. A magasban melegedés kezdődik, nőhet a 
reakcióidő, csökkenhet a koncentrálóképesség, 
ingadozhat a vérnyomás az arra érzékenyeknél.
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A fotót  Incze-Ferencz Eszter, a csíkmenasági Gál Sándor Általános Iskola VIII. osztályos tanulója készítette.

A maastrichti bóvliárus kipakolt asztalá-
ra a zsibvásár egyik forgalmasabb szegletében, 
feltette bohócsipkáját, majd komótosan neki-
látott felfújni sárga csillagos kék luftballonja-
it. A levegő mellé egy kis héliumot is adagolt, 
tudta, ettől lesz teljes a csoda, az önműködő 
mini légi gépezetnek majd senki nem fog tud-
ni ellenállni. Terve bevált, jöttek is a gyerekek, 
rángatva a szüleiket: vegyél nekem ilyent! 
Emberünk elkapta a svindlerség ízét, jó pár 
nagyobb vásáron megfordult, kínálgatta por-
tékáját, melyet vittek is, mint karácsonykor az 
aranyozott neobarokk angyalka-függődíszeket. 
Különösen a lisszaboni kirakodása volt sikeres, 
tolongtak a vásárlók, mindent lerámoltak 
asztaláról, annyi levegőt adott el, annyit fújt, 
hogy éjjel szédülten esett be brüsszeli otthona 
ajtaján. Gyermekparadicsomában örömöt 
árult, büszke volt magára, még akkor is, ha 
tudta, amivel kecsegtet, az csak egy délibábos 
pillanat. Egyetlen öröm sem örök – vigasz-

talta magát, így amikor a gyerkőcök véletle-
nül kiengedték kezükből a lufi zsinórját, és az 
az égnek szökkent, csak kuncogott magában. 
Kell egy újat venni, van elég! – szólt oda. A 
ballonok többsége – pechjére vagy szerencséjé-
re – épen és kereken hazaért, a gyerekeknek vi-
szont senki nem tudta megmagyarázni, miért 
egyre kisebb, miért egyre aszottabb kezükben 
a zsinóros csoda, melyet néhány nap egy ma-
roknyi gumivá varázstalanított. A levegő nem 
eladó, én csak szépen becsomagolom, „eladom”, 
majd úgyis visszatér hozzám – vagánykodott 
rendszeresen baráti társaságban, óceánon túli 
ismerősei ugyanis tisztában voltak tevékenysé-
ge fölöttébb szélhámos voltával. Ha nem kell 
majd lufi, van megoldásom, eladok mindent, 
még a jeget is, amíg lesznek naiv gyerekek, 
megélek – folytatta a hencegést, majd részle-
tezte: elmegyek fagyiárusnak. Ha nem nyal-
nak gyorsan, az is odalesz kezükben, s jöhet-
nek újból vissza hozzám. 

Méretes svindlerségekről 
           villanás n Máthé László Ferenc
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Titus Maccius Plautus 
ókori színműíró gondolata:

„A szegénység 
a legjobb tanító, ...!” 

(A gondolat befejező része 
     a rejtvény fő soraiban 

     olvasható.)


