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Elfelejtett fékkioldás, guru-
lás rossz futópályához, vagy 
a futópályáról való letérés 
landolás után – ilyen és ehhez 
hasonló hibákat követtek el 
pilóták, amióta kevesebb időt 
töltenek a levegőben.

 » PATAKY ISTVÁN

M iután az utasszállító légi-
forgalom a koronavírus-jár-
vány miatt az utóbbi hóna-

pokban minimálisra csökkent, egyre 
több repülőpilóta panaszkodik arra, 
hogy kiesik a gyakorlatból. A leve-
gőben eltöltött idő csökkenése azo-
kat is sújtja, akik még szolgálatban 
vannak, sokan közülük kisebb hibá-
kat követnek el. Az Airportál a Los 
Angeles Times cikkét idézi, amely 
az amerikai légügyi hivatalnak az 
utóbbi időben elkövetett pilótahi-
bák jelentésére létrehozott felületén 
névtelenül közzétett esetekről szá-
molt be. Ezek szerint volt olyan eset, 
amikor a pilóta elfelejtette a féket 
kioldani hátratolás előtt, ezért a re-
pülőgép-vontatóban károk keletkez-

tek. Előfordult az is, hogy rossz futó-
pályához gurultak a felszálláshoz, a 
landolásnál pedig rosszul mérték fel 
a helyzetet a pilóták, túl alacsonyan 
végezték a végső megközelítést, 
ezért a légiforgalmi irányítás kérte a 
művelet megszakítását. Voltak olyan 

esetek is, amikor a leszállás után le-
tértek a futópályáról, de senki nem 
sérült meg. Tavaly május óta több tu-
cat ehhez hasonló esetet jelentettek 
a felületen keresztül, a pilóták ezek-
ben az esetekben azzal magyarázták 
a hibát, hogy túl régen repültek, és 
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Légi válsághelyzet: kiestek a gyakorlatból a pilóták

Néha landolásnál rosszul mérték fel a helyzetet a pilóták, túl alacsony volt a végső megközelítés
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kijöttek a gyakorlatból – írta az Air-
portál.

Egy friss felmérés szerint világ-
szerte a pilóták harminc százalé-
kát elbocsátották, tizenhét száza-
lékuk fi zetés nélküli szabadságon 
van, tíz százalékuk pedig elhagy-
ta a szektort. Szilvási Zoltán ma-
gyarországi pilóta, aki tizennégy 
ezer órát repült eddig – amely 
nagyjából tízezer repülésnek felel 
meg – a budapesti Mandiner he-
tilapnak azt mondta, ha átlagos 
turista lenne, akkor a nyár előtt 
semmiféleképpen sem tervezne 
repülőutat. Hozzátette: elkép-
zelhető, hogy az egészségügyi 
helyzet viszonylag gyorsan javul 
majd, miközben számos légitár-
saság továbbra is csődben vagy 
ahhoz közeli állapotban lesz. „Az 
utasszállításban dolgozók otthon 
ülnek, ami a teljes repülési ága-
zat nyolcvan százalékát jelenti. 
S mivel közülük sokan nem al-
kalmazottak, vagy leépítették 
őket, nekik bevételük sincsen. 
Kényszerből futárkodnak vagy 
bármilyen munkát elvállalnak” – 
ismertette a magyarországi hely-
zetet a pilóta.

 » A pilóták az-
zal magyarázták 
a hibákat, hogy 
túl régen repül-
tek, és kĳ öttek a 
gyakorlatból.

 » B. L. J.

E lőbújt a marosvásárhelyi állatkert 
nyolc felnőtt medvéje tegnap, és a 

borongós időben nem látták meg az 
árnyékukat, így a népi megfi gyelés 
alapján közeledik a tavasz – mondta 
Kopacz András, az intézmény aligaz-
gatója. A korábbi években gyermek-
programokkal egybekötött eseményt 
tartottak, idén a pandémia miatt ez 
elmaradt. A Szegedi Vadasparkban 
szintén előbújtak a medvék kedden. 
A járványügyi előírások miatt látoga-
tók nem vehettek részt, az állatkert 
közösségi oldalán azonban élőben 
nyomon követhették az eseményt. 
A vadaspark két medvéje, Mici és 
Ursula komótosan elhagyták a med-
veházat, és falatozni kezdtek a ki-
futóban elhelyezett, mézzel bekent 
péksüteményekből. A sűrű felhők 
miatt ebben a napsütés sem zavarta 
meg őket, így nem ijedtek meg az 
árnyékuktól. Ugyan a medveházba 
való visszatérést az is akadályozta, 
hogy az állatok távozását követően a 
gondozók gyorsan bezárták az épü-
let ajtaját. Veprik Róbert, az állatkert 
igazgatója elmondta, az elmúlt évek-
ben Erdélyben és Szlovákiában is 
emelkedett a barna medvék száma, 
és egyre gyakrabban feltűntek Ma-
gyarországon is kóborló példányok. 
A medvék nyugalmi időszaka márci-
us közepén ér véget, az állatok újra 
aktívvá válnak.

A világ sok kultúrájára volt jel-
lemző a múltban, hogy állatok vi-
selkedéséből próbáltak az eljövendő 
időjárásra következtetni. Ezen állat-
jóslások szájhagyomány útján terjed-
tek, és sokszor valós tapasztalatokra 
is épültek. Február másodikához, 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ün-

nepéhez – melyet régen tavaszkezdő 
napként is emlegettek – két külön-
böző, állathoz kötődő időjárás-előre-
jelző népi bölcsesség is kapcsolódik. 
Az egyik szerint: „Gyertyaszentelő 
napján inkább a farkas ordítson be 
az ablakon, minthogy süssön a nap”, 
vagyis ha szép, enyhe idő van, akkor 
még sokáig elhúzódik a tél.

A másik, legismertebb néphagyo-
mány szerint, ha február 2-án a med-
ve előjön a barlangjából, és meglát-
ja az árnyékát (azaz napsütéses idő 
van), akkor visszabújik még téli ál-
mot aludni, mert még hideg jöhet. De 

ha borús felhők takarják az eget, az a 
maci számára azt jelenti, hogy már 
lassan vége a télnek. E népi hiede-
lem gyökere Erdélybe vezet vissza, és 
onnan is tovább Jókai Mórhoz, mert 
egyes nézetek szerint a nagy mese-
mondó fantáziájában, pontosabban 
az Az új földesúr című regényében 
született meg az időjós medve alakja. 
A barna medvék – a közvélekedéssel 
ellentétben – azonban a természet-
ben nem alszanak téli álmot, csak 
rövidebb-hosszabb pihenőt tartanak 
a fagyos időszakban földbe vájt üre-
gekben, esetleg barlangokban.

Közeledik a tavasz az „időjós medvék” szerint

 » A világ sok 
kultúrájára volt 
jellemző a múlt-
ban, hogy állatok 
viselkedéséből 
próbáltak az eljö-
vendő időjárásra 
következtetni.

Mici és Ursula komótosan elhagyták a medveházat, és a borongós időben nem látták meg árnyékukat

Nem szolgálhat a 
suceavai ortodox pópa

Az ügyben indított vizsgálat 
lejártáig felfüggesztik a papi 

szolgálat alól azt az ortodox pó-
pát, aki a keresztelői szertartást 
követően Suceaván meghalt kisgye-
reket keresztelte – nyilatkozta az 
Agerpres hírügynökségnek Vasile 
Bănescu, a román ortodox patriar-
chátus szóvivője. Az ortodox egyház 
a belső vizsgálatról azt követően 
adott ki közleményt, hogy hétfőn 
életét vesztette egy csecsemő, miután 
egy nappal korábban a keresztelési 
szertartás részeként végzett víz alá 
merítés következtében leállt a légzése 
és a szívműködése. A másfél hónapos 
csecsemőt súlyos állapotban vitték 
kórházba az egyik suceavai templom-
ból, hétfő reggelre meghalt. Vasile 
Bănescu azt mondta, a patriarchátus-
nak nincs hozzáférése sem az illetékes 
érsekség, sem a nyomozó hatóságok 
által indított vizsgálat konkrét részle-
teihez, előbbit azonban megsürget-
ték, és amint lezárul, közzéteszik az 
eredményeket. Hozzátette, a patriar-
chátus mélyen együttérez az elhunyt 
kisgyerek családjával, és őszinte 
részvétét fejezi ki a családtagoknak. A 
vízben való alámerítés eljárását ismer-
tetve Bănescu leszögezi, ezt két-há-
rom másodperc alatt kell elvégezni, 
és közben a papnak egyik kezével 
tartania kell a gyerek fejét és tarkóját, 
másik kezével pedig védenie kell a 
száját és az orrát úgy, hogy ne nyeljen 
vizet, miközben háromszor aláme-
rítik. Az alámerítésnek ugyanakkor 
közvetlenül a lélegzetvétel után kell 
történnie, jegyezte meg. Szükség 
esetén vagy ha a gyerek egészségi 
állapota megköveteli, lehetőség van 
arra is, hogy az alámerítés helyett 
vizet öntsenek a fejére, magyarázta. 
(Hírösszefoglaló)




