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• Tizenegy évnyi 
kihagyás után idén új 
űrhajósokat toboroz 
az Európai Űrügynök-
ség (ESA). A felhívás-
ra 25 országból 22 
589-en jelentkeztek, 
ebből 255 romániai 
lakos, és közöttük 
van egy erdélyi tudós, 
kutatóbúvár és felta-
láló, Hantz Péter is.

ISZLAI KATALIN

Tizenegy évvel ezelőtt, 2008-
ban toborzott utoljára űrhajó-
sokat az Európai Űrügynökség 

(ESA): akkor 8413-an, az idei, márci-
us 31-étől május 28-áig tartó jelentke-
zési időszakban viszont jóval többen, 
22 589-en jelentkeztek. A 25 ország-
ból pályázó több mint húszezer ér-
deklődő 76 százaléka férfi , 24 száza-
léka pedig nő, utóbbi szintén jelentős 
növekedést jelent a korábbi kiíráshoz 
képest. Az ESA a napokban tette köz-

zé a jelentkezéssel kapcsolatos 
előzetes adatokat. Mint ebből 
kiderült, a legnagyobb érdek-
lődés Franciaországban volt a 
lehetőség iránt (7137 jelentke-
ző), majd Németország (3700) 
és az Egyesült Királyság 
(1979) következett a sorban. 
Romániából 255 személy ad-
ta le jelentkezését, 199 férfi  
és 56 nő. Az idén kezdődő 

válogatásban az ESA testi fo-
gyatékossággal élő asztronautát is 
alkalmaz. Utóbbiból a tervek szerint 
egy személyt, űrhajósnak teljes mun-
kaidőben négy-hat személyt alkal-
maznának, 20 további kiválasztott 
pedig a tartalékosok közé kerülhet. 
A folyamat másfél évet fog tartani, 
várhatóan a jövő év végén jelentik 
be a végleges eredményeket. Addig 
a jelentkezőknek egy hatlépcsős űr-
hajós-kiválasztási eljáráson kell részt 
venniük, és mindegyik szakasz után 
értesítik majd őket, hogy továbbju-
tottak-e a következő körbe. Az első 

szakaszban a pályázatokat az összes 
benyújtott dokumentum és egy kér-
dőív alapján értékelik.

Több oka is volt

A 255 hazai jelentkező között van 
az erdélyi Hantz Péter tudományos 
kutató és feltaláló is, aki könnyű-
búvár-, valamint repülőgép-vezetői 
kiképzéssel is rendelkezik. Az űrha-
jósjelöltet motivációiról faggattuk. 
„Leginkább a reménybeli munka 
érdekessége és társadalmi haszna 
motivál, valamint a tény, hogy min-
den bizonnyal eredményesen tudnék 
odafent dolgozni, hiszen kutatóbú-
várként szokva vagyok az extrém kö-
rülményekhez. Jó, ha az ember olyas-
mivel foglalkozik, aminek nemcsak a 
végeredményét, hanem az oda vezető 
utat is élvezni tudja. Az űrhajós-kivá-
lasztási folyamatnak tudományos és 
innovációs szempontból is számos 
hozadéka lehet, például nemzetközi 
együttműködésekben való részvétel 
által: számos, a mindennapi életün-
ket könnyítő, illetve orvosi találmány 
is az emberes űrrepülések során szü-
letett meg vagy fejlődött szélesebb 
körben használhatóvá – a mobilte-
lefonokban lévő kameráktól a karco-
lásmentes lencséken át a víztisztító 
berendezésekig. És be kell vallanom, 
hogy a kalandvágy is motivált” – so-
rolta Hantz Péter. Elismerte ugyan-
akkor: valószínűtlennek tartja, hogy 
az utolsó körökbe is bekerüljön és 
kísérleteket végezzen egy űrállomá-

son, de már annak is nagyon örülne, 
ha a második-harmadik szakaszig 
eljutna, hiszen rengeteg szakembert 
ismerhetne meg, és számos tapaszta-
latra, élményre tehetne szert.

Szigorú feltételek

Hantz Péter továbbá arra is kitért, 
hogy már a jelentkezés sem volt 
egyszerű, hiszen számos feltételnek 
kellett megfelelni. Az egyik legkomo-
lyabb kritérium az egészségi állapot 
volt, a jelentkezőknek rendelkezniük 
kellett a repülőgép-vezetéshez szük-
séges egészségügyi kvalitásokkal. 
Továbbá a megfelelő magasság és 
testsúly is elvárás volt, akárcsak a 
felsőfokú végzettség. Később az ext-
rém fi zikai és pszichés terhelhetősé-
get, kognitív képességeket és számos 
más paramétert is ellenőrizni fognak. 
Minderre a kutató napi átlag kétórás 
kemény testedzéssel, orvosi és pszi-
chológiai tanácsadás igénybevételé-
vel és logikai feladatok megoldásával 
készül. Jelenleg tudományos főkuta-
tóként és kutatóbúvárként dolgozik 
a magyarországi Ökológiai Kutató-
központ Vízi Ökológiai Intézetében, 
emellett pedig egy innovációval és 
mikroprodukcióval foglalkozó start-
up vállalkozást működtet Kolozsvá-
ron, valamint az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem (ELTE) Kémiai Doktori 
Iskolájában is vendégoktató.

Rendszeresen búvárkodik. 
Hantz Pétert a kalandvágy is 
hajtotta a jelentkezéskor
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Ismét fákat vágnak ki, forgalomkorlátozás lesz
Időszakos útlezárásokra kell számítani pénteken és szombaton a 13A 
jelzésű országúton a Cekend-tetőhöz közeli erdős részen, ahol ismét 
veszélyesnek ítélt fákat fognak kivágni. Valójában egy korábban meg-
kezdett munkálat folytatásáról van szó, vagyis akkor még nem sikerült 
kivágni a veszélyesnek ítélt fákat Csíkszereda irányába közlekedve a 
bal oldalon, valamint az út jobb felén is akad még munka – tájékoztatta 
lapunkat András Róbert, a Zetelaki Erdőrendészeti Hivatal vezetője. A 
tervek szerint ma és szombaton reggel nyolc és délután négy óra kö-
zött fognak dolgozni, ebben az időszakban nagyjából húsz percenként 
engedik tovább az autósokat. A forgalmi dugók mérséklése érdekében, 
aki teheti, válasszon más útvonalat a közlekedésre.

Közösségi napok Csíkmadarason
Mától vasárnapig közösségi napokat rendeznek Csíkmadarason, ahol 
több érdekes program várja az érdeklődőket. Ma 16 órától másodhatár- 
kerülésen, családbarát túrán lehet részt venni személygépkocsikkal, 
szombaton gyermekfoglalkozás, a Székelyföld Jégkorong Akadémia 
utánpótlás-toborzója, lovaglás és íjászat, lézerharc, kerekasztal meghí-
vott vendégekkel a székely férfiról, majd honismereti kocsmakvíz követ-
kezik. Vasárnap főzőversenyt tartanak, amelyet focibajnokság követ.

Szent László-napi ünnepségek
Szent László király tiszteletére tartanak ünnepséget mától hétfőig Szépví-
zen, amely ma reggel történelmi vetélkedővel kezdődik a Szent László-em-
lékhelyen. Szintén ma ifjúsági focibajnokság, illetve tekebajnokság is lesz, 
szombaton reggel 9 órától a csíki polgármesterek hagyományos főzőverse-
nyét tartják a Kaszinókertben. Minifocival, ügyességi versennyel, karate-
bemutatóval folytatódnak a programok, este a csíkszeredai Role zenekar 
zenél. Vasárnap 11 órától koszorúkat helyeznek el Szent László szobránál, 
a búcsús szentmise után Szépvíz–Csíkszentmihály ifjúsági és öreg-fiatal 
futballmérkőzések zajlanak, este a szépvízi népi zenekar lép fel, majd a 
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Erdélyi tánckóstoló című előadását 
lehet megtekinteni. Június 28-án, hétfőn 8.30 órától gyalogos keresztalja 
indul a szépvízi római katolikus templomtól a pogányhavasi Szent László- 
emlékhelyre, ahol 11 órától ünnepi szentmisét mutatnak be.

Falunapok Gyergyócsomafalván
Egy év szünet után újra megrendezik a csomafalvi falunapokat. A 22. 
gyergyócsomafalvi ünnep pénteken kezdődik és öt napon át tart. „Szent 
Péterkor még a rabokat is hazaengedték Csomafalvára!” – így tartja a 
helyi mondás, a falu búcsúünnepe köré szervezett falunapok idén már 
nem maradhatnak el, miután ezt tavaly nélkülözniük kellett a helyieknek. 
Amikor a szervezés elkezdődött, még nem tudhatták, milyen járványügyi 
szabályok lesznek érvényben június végén, ezért mellőzik az olyan prog-
ramokat, amelyek nagyobb közönséget, tömeget vonzottak volna. Nem 
lesz nagyszínpad, koncertekről, kirakodóvásárról is lemondtak – tudtuk 
meg Márton László Szilárd polgármestertől. A programok közül érdemes 
kiemelni pénteken a Gyergyócsomafalva jégkorongkrónikája című könyv 
első kötetének bemutatóját – Ambrus Albert Árpád művét 17 órakor 
ismerhetik meg az érdeklődők. Szombaton sor kerül a preferánsz kártya 
kedvelőinek találkozójára, vasárnap sportrendezvények zajlanak. Hétfőn 
a Gyergyói DIA (Digitális Interaktív Archívum) bemutatója és a Hazajöttünk 
című kültéri fotókiállítás megnyitója várja a nézőket. Kedd, június 29. a 
búcsúünnep napja. A helyieket arra buzdítják, hogy a 12 órakor kezdődő 
szentmisét követően, délután otthonaikban üljenek össze szomszéda-
ikkal, barátokkal, rokonokkal, és nótázzanak. A Csomafalván jár a nóta 
címmel ösztönzött mozgalomhoz az önkormányzat szervezésében kérésre 
házhoz mennek a zenészek.

Tündérkert Erdélyben
A Hagyományok Háza, az Erdélyi Hagyományok Háza, a Maros Művész-
együttes és a Spectrum Színház közös szervezésében kerül sor a 
marosvásárhelyi várban július 2-án, pénteken este 8 órától és a Mikházi 
Csűrszínházban július 3-án, szombaton este 7 órától a Tündérkert 
Erdélyben című hagyományőrző előadásra. A falu-visszateremtés 
gondolatát sugalló Tündérkert-program keretében a népi kultúrát kép-
viselő Maros Művészegyüttes és a Boróka gyermek-néptáncegyüttes a 
népzene, népdalok és néptánc erejével győzi meg a nagyérdeműt, hogy 
van értelme ezeket az önazonosságot megőrző törekvéseket támogatni. 
Az előadásban fellépő Marosszéki Kodály Gyermekkar Szovátáról, a 
Kovács Gyula és Szarvas József ötletgazdákról készült filmrészletek, a 
Berecz András mesemondó, valamint Pál István „Szalonna” és bandája 
által szolgáltatott zenés és mesés gondolat – mind megannyi üzenet 
kulturális megmaradásunk jegyében. Egy nagy csokor, gyümölcsfákat 
idéző, élet-halál-újjászületés témát feldolgozó költemény hangzik el a 
Spectrum Színház művészeinek előadásában, akik házigazdaként vé-
gigkísérik vendégeiket ezen a kultúrateremtő közös úton. A belépő ára 
15 lej, foglalás a 0744-301875-ös számon, jegyvásárlás a helyszínen.

• RÖVIDEN 

A farmer, a tanár és a pap
• RÖVIDEN 

Olykor biciklire pattan és elteker a diákjaival Rodostóig, 
vagy gondol egyet és elindul a szibériai Csontok útjára. 

Solymosi Zsolt nemcsak világutazó, hanem lel-
kész és az egyik legjobb erdélyi magyar gimnázi-
um aligazgatója. „Olyan generációkkal dolgozom, 
amelyeknek nagy szüksége van azokra a tapaszta-
latokra, mint amiket mi megéltünk a 90-es években, 
de mára már megszűntek. Manapság például el-

megy az ember három-négy fesztiválra, összegyűjti 
a karszalagokat, és ezzel le van tudva a sport” – állapítja 
meg Solymosi Zsolt. A kolozsvári János Zsigmond Unitárius 
Kollégium aligazgatójaként rálát a romániai oktatás 

helyzetére, amelyet egyszerűen katasztrofálisnak jellemez. 
Mint mondta, ilyen körülmények között azt kell nézni, hogy 
mi az, amit adni tud egy iskola maximális szinten a képzés 
szempontjából. Ezen a téren a magyar tannyelvű gimnázi-
umok messze le vannak maradva a románoktól. Solymosi 
Zsolt szerint a világjárás általi feltöltődés semmihez sem 
hasonlítható. Oktatás, felfedezési vágy, életre nevelés. 
Ezek éltetik mostani meghívottunkat, aki a magyarságtudat 
felismertetése mellett igyekszik a diákok számára olyan 
alapot biztosítani, amellyel a jövőben megállják helyüket a 
nagyvilágban. A Nézőpont következő adását pénteken 12 
órától láthatják a Székelyhon TV Youtube-csatornáján.
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Erdélyi is van közöttük
Több mint húszezren jelentkeztek űrhajósnak




