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Nemcsak az űrkutatás történe-
tével ismerkedtünk meg, de ki 
is próbáltuk a NASA pilótái által 
használt különböző technoló-
giákat, szimulációkat a Space 
in the City (Világűr a városban) 
elnevezésű kiállításon. A kolozs-
vári Tetarom I. ipari parkban tett 
„űrutazás” a gyerekek és felnőt-
tek számára egyaránt feledhetet-
len élményt nyújthat. Istvándi 
Botond, a szervező Showtime 
Productions vezetője az eddigi 
visszajelzésekről, célcsoportjuk-
ról beszélt lapunknak.

 » POP TAMÁS

M ár több mint 50 éve, hogy az 
ember először a Hold felszí-
nére lépett, de azóta is lenyű-

göz minket az űrutazás lehetősége: 
kicsik és nagyok rajongva fi gyelik a 
legmodernebb NASA-technológiákat, 
a kincses városi Space in the City (Vi-
lágűr a városban) elnevezésű inter-
aktív kiállításon pedig lehetőségünk 
nyílt ezek közül néhányat személye-
sen is kipróbálni. Az „űrbázisnak” a 
Tetarom I. ipari park ad otthont. Az 
épületbe belépve kétnyelvű – román 
és magyar – pannókat tekinthetünk 
meg, amelyeken az űrkutatások fon-
tosságát ismertetik. Továbbhaladva 
bekerülünk egy úgynevezett idő-
kapszulába, ahol megismerhetjük az 
egész űrutazás történetét. Kezdve az 
apró kísérletektől egészen a történel-
mi jelentőségű megvalósításokig.

Utazásunk úgy halad az idősíkban, 
ahogy haladunk mi is a teremben. A 
legrégibb technológiáktól a legújab-
bakig. Számos maketteket láthatunk, 
például a szovjet Szputnyik–2 űrszon-
dát, amelyben Lajka, az űrkutya is 
utazott. Bár Lajka sorsa már a felbo-
csátáskor a pusztulás volt, repülésé-
nek legfőbb eredménye mégis az volt, 

hogy bebizonyította, az élő szervezet 
kibír egy űrstartot és a Föld körüli 
pályára állást, majd a súlytalanság 
körülményeit. A korábban Marosvá-
sárhelyen állomásozó kiállításon to-
vábbá megtekinthetjük a Nemzetközi 
Űrállomás makettjét, az űrsikló belső 
részét, a rakéta műszerfalát. Több 
szkafandert is láthatunk, köztük egy 
hatvanas évekbeli orosz találmányt 
és a modern űrruhák közül az Apollo 
A7L mását.

Mars-séta és villámgyors pörgés
A Showtime Productions szervezésé-
ben, az amerikai Nemzeti Repülési és 
Űrhajózási Hivatallal (NASA-val), va-
lamint az Amerikai Űr- és Rakétaköz-
ponttal együttműködésben létrejött 
tárlaton nemcsak az űrkutatás törté-
netével ismerkedhetünk meg, de ki is 
próbálhatjuk a különböző technoló-
giákat, szimulációkat, melyek közül 
nem egyet a NASA pilótái is rendsze-
resen használnak.

Ez úgy lehetséges, hogy a belépő-
jegy ára tartalmaz egy 1 zsetont (a 
pénztárnál vásárolható több is), amit 
felhasználhatunk a különböző szi-
mulációs eszközökön. Látogatásunk 
során egy VR-szemüveggel (virtuá-
lisvalóság-szimuláció) kipróbáltuk, 
hogy milyen lehet a Marson (űrbéli 
körülmények között) sétálni – érdekes 
élmény volt, megéri „útra kelni”. Egy 
többtengelyes edzőgépbe (MAT) is be-
ültünk, amely az embernek az űrben 
tapasztalható villámgyors pörgését 
érzékelteti – hát, ez kicsit rázós volt. 
Kiderült, hogy a Mercury program 
során használt többtengelyes űrvizs-
gálati tehetetlenségi eszköz alapján a 
MAT egy ellenőrizhetetlen forgás so-
rán tapasztalható tájékozódási zavar 
érzését nyújtja. Repülés közben csak 
egyetlen amerikai küldetés tapasz-
talta meg ezt a fajta forgást a fedél-
zeten: a Gemini VIII-t Neil Armstrong
és Dave Scott irányították. A meg-
akadt manőverező hajtómű kontrol-
lálhatatlan forgást okozott. Vissza 
tudták szerezni a kapszula irányítá-
sát, de az alacsony üzemanyag miatt 
hamarabb vissza kellett térniük.

A Space in the City különlegességei 
közé tartozik továbbá a holdfelszín 
egy valóságos darabja, melyet meg-
érinthettünk, valamint egy olyan 
– különleges eszközökkel felszerelt 
– gyakorlótér, melyet az űrhajósok is 
használnak űrutazásuk előtt. A NASA 
szakértőinek koordinálásával létre-
hozott kiállításon, űrhajós- és kutató-
ruhába bújt segítők garantálják a fe-
ledhetetlen és biztonságos élményt, a 
különböző szelfi pontokon pedig akár 
a Holdon sétálva is készíthetünk em-
lékül szolgáló fotókat.

A gyerekek hetekig 
mesélnek az élményről
Istvándi Botond, a Showtime Produc-
tions vezetője a Krónika megkeresé-
sére elmondta, Marosvásárhelyen 
picivel 5 ezer fölött volt a látogatók 
száma a kevesebb mint két hónap 
alatt, Kolozsváron pedig a mostani 
hétvégével elérik a 10 ezer fi zetett 
látogatót. A február elején megnyílt 

MINDEN KOROSZTÁLYNAK SZÓL A NASA SZAKÉRTŐINEK KOORDINÁLÁSÁVAL LÉTREHOZOTT, KINCSES VÁROSI INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS

Kolozsvárról a világűrbe: tárlatszemlén jártunk

Űrhajósok élettere. A kiállítás keretében megtekinthető többek között egy űrsikló műszerfala
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kincses városi tárlatot a tervek sze-
rint május 16-tól meghosszabbítják 
június 13-ig.

A szervező észrevételei alapján 
többnyire gyerekes családok lá-
togatják a tárlatot, de a fi atalok 
és az idősebb korosztály körében 
is érdeklődés övezi. Meglepően 
tapasztalata, hogy nagyon sokan 
150–200 kilométerről is eljönnek 
az eseményre. „Az eddigi vissza-
jelzések nagyon jók, minimális 
panasz érkezett. A felnőttek bol-
dogok, hogy gyerekeik napokig, 
akár hetekig is az élményről me-
sélnek. Vannak visszatérő látoga-
tóink is. Sokan tévesen azt gon-
dolják, hogy a kiállítás többnyire 
gyerekeknek szól, pedig ez nem 
így van. Minden korosztálynak 
garantált élményt nyújt” – fogal-
mazott a szervező. Hozzátette, a 
panaszok főként a jegyárak miatt 
érdekeznek, viszont ezzel nem tu-
dunk mit kezdeni. Rámutatott, a 
kiállítás nem rendelkezik semmi-
féle helyi szponzorral, így kizáró-
lag a jegyvásárlóknak köszönhető 
az, hogy a NASA itt van Kolozs-
váron. „Az biztos, hogy nagyon 
hosszú ideig ez az élmény nem tér 
vissza Romániába, cégünk azon-
ban újabb érdekes meglepetések-
kel készül az idei évre” – hívta fel 
a fi gyelmet Istvándi Botond.

A kiállítás pénteken, szomba-
ton és vasárnap látogatható. A 
szervezők minden járványügyi 
biztonsági előírást szigorúan be-
tartanak és betartatnak, a kiállí-
tás során a védőmaszk viselése, 
a lázmérés és a kézfertőtlenítés 
kötelező, valamint a szimuláci-
ók alatt használt eszközöket is 
folyamatosan fertőtlenítik, így 
a kiállítás megtekintése teljesen 
biztonságos. Bővebb informáci-
ók, jegyárak elérhetők a www.
nasaexpo.ro oldalon, valamint az 
esemény Facebook-oldalán.

 » Utazásunk 
úgy halad az 
idősíkban, ahogy 
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Számos maket-
teket láthatunk, 
például a szovjet 
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az űrkutya is 
utazott.

Modern űrruhát és hatvanas évekbeli szkafandert is láthatunkIstvándi Botond szervező szerint nagy érdeklődés övezi az interaktív tárlatot
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