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Elindult a ZOME
Decemberben beszámoltunk a zöldutasok múlt év végi találkozójáról, ahol többek között szó volt egy,
a magyarországi zöldutakat együttmûködô hálózattá szervezô országos egyesület lehetséges céljairól,
feladatairól. Az elôkészítô munka – és az országos zöldutas találkozó – után, 2009. december 7-én
emelkedett jogerôre az egyesület mûködését meghatározó bírósági végzés, így a december közepén
tartott elsô, kibôvített elnökségi ülésünkön megtörténhetett az új tagok felvétele, elkezdôdött az
egyesület operatív mûködése. Elsô lépésként elôkészítettük a januári közgyûlést, melyen a tagság
mellett újabb érdeklôdôk és önkéntesek is részt vettek.
A ZÖME (Zöldutak Módszertani
Egyesület) 5 tagú vezetôségében helyet foglalnak a Cserháti Zöldút (Illés
Kálmán, elnökségi tag), az Örökségeink Útján Zöldút (Záhorszki Mónika, titkár), a Budavidék Zöldút
(Nagy Zsuzsanna, elnökségi tag), a
Pilisi Zöldút és az országos programkoordináció (Sepsei Gergely, elnök
helyettes és Budai Krisztina, elnök)
képviselôi. Felügyelô Bizottsági feladatokat Móra Veronika (FB elnök,
az Ökotárs Alapítvány igazgatója),
Víg Tamás (FB tag, országos TDM
koordinátor) és Farkas Csilla (FB
tag, Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület titkára) látják el.
Az egyesület két legfontosabb célja,
hogy széles körben népszerûsítse a
zöldút módszert, másrészt a mûködô zöldutak összefogásával biztosítsa a zöldutas közösségek könnyebb
kommunikációját, tapasztalatcseréjét – összességében a zöldút, mint
környezettudatos, közösségi alapú
térség- és turizmus fejlesztési módszer minôségének garantálása.
A tagság szakértelmére alapozva
munkacsoportokat hoztunk létre a
legfontosabb feladatok ellátására.

A ZöME elnökségi ülésének
és közgyûlésének helyszíne:
a hangulatos váci Mosolytár kávézó

Ezek a forrásszerzés-pályázatok, a
zöldutas minôsítô rendszer, webes
megjelenés és fejlesztés, illetve a
zöldutas márka és arculat kidolgozásáért felelôs munkacsoportok. Céljaink elérése érdekében már mûködésünk elsô heteiben elkészítettünk és
beadtunk 3 pályázatot a minôsítô
rendszer kidolgozása, mûködési költségeink fedezete és a magyarországi
nemzeti parkokkal való együttmûködés elindított folyamatának továbbvitele témákban – és továbbiak beadá-

sára készülünk nemzetközi együttmûködések, tapasztalatcserék és a hazai
zöldutas hálózat bôvítése témákban.
A zöldutak fejlesztési módszertanának bemutatására lehetôséget kaptunk az idei Utazás Kiállításon
(2010. március 4–7.) is, ahol a
szakmai napon a meghívott turisztikai szervezetek egy konzultációs idôsávban, kötetlen beszélgetés keretében tájékozódhatnak a zöldutak eddigi eredményeirôl, és a csatlakozási lehetôségekrôl.

Idei terveink között szerepel még egy
tavaszi országos fórumsorozat, mely
során 4–5 helyszínen szeretnénk találkozni olyan szervezetek képviselôivel, akik már korábban jelezték
zöldút – fejlesztési szándékukat, illetve a tavaly augusztusi Drávamenti kerékpártúra megkezdett hagyományát folytatva, továbbra is a
korábbi Vasfüggöny mentén maradva szervezzük idei figyelemfelkeltô
kerékpártúránkat, ahová a lelkes
zöldutasok mellett elhívunk települési – térségi döntéshozókat és a sajtó
munkatársait is.
Budai Krisztina
2010. február
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A magától dolgozó ember
„A jó jégkorongozó ott játszik, ahol a korong van.
A kiváló játékos pedig ott játszik, ahol a korong lesz!”
(Wayne Gretzky világhírû jégkorong játékos)
A mai felgyorsult világban a gazdaság változása is hasonló. Mindenkit
érdekel, hogy miként lehet e gyorsan
változó környezetben a versenyképességet fenntartani? Nos, a legfontosabb terület az emberi erôforrás
menedzsment, ahol leginkább eldôl
egy vállalkozás versenyképessége.
Ha a munkahely minden ott dolgozó
számára nemcsak pénzkereseti lehetôség, hanem személyiségének kibontakoztatása is, akkor a munka
elvégzését nem szükséges kizárólag
külsô ösztönzôkkel serkenteni. Amikor ugyanis egy dolgozó maga is
akarja azt amit csinál, akkor sokkal
jobban termel. Természetesen nem
könnyû egy munkahelyen elérni,
hogy mindenki magától is akarja a
munkáját kiváló minôségben elvégezni. De nem lehetetlen, annak ellenére, hogy munkafeladataink sokszor nem túl vonzóak számunkra.

Ez még akkor is igaz, ha sok pénzt
kapunk munkánkért.
Mit tehet a vezetés, hogy motivált
munkatársai legyenek? Egy lehetôség, ha a dolgozókkal tudatják, hogy
mi az ô szerepük a vállalkozás életében, azaz a vállalat hosszú távú terveinek elkészítésébe is be kell vonni
ôket. Így sokkal inkább magukénak
érzik majd a megvalósításban való
aktív részvételt. Ez nem kíván sokkal
több idôt a vezetéstôl, mivel így nem
kell a megvalósítás folyamán állandóan ellenôrizni. Nem kell folyamatosan új kollégák után nézni és kiképezni ôket. Ehhez a legszükségesebb kellék, hogy a vezetô más modell alapján álljon hozzá a vezetés
nem könnyû feladatához.
Kívánom, hogy mindannyian rátaláljunk a számunkra is élményt nyújtó
munkafeladatokra.
Pribék László PIFKE elnök

Tisztelt Olvasók! A Pilisi Térség Foglalkoztatásáért Közhasznú Egyesület (PIFKE) idén is
jogosult az SZJA 1%-nak fogadására. Kérünk minden adózó állampolgárt, hogy személyi
jövedelemadója 1%-nak felajánlásával segítse térségünk gazdasági- és foglalkoztatási
helyzetének fejlesztése érdekében történô munkánkat.
Név: PIFKE. Adószám: 18714612-1-13
Köszönjük segítségüket. Tisztelettel: Pribék László PIFKE elnök

1%

Meghívó

„Nélkületek oly' szürke lenne a világ!
Nélkületek nem nyílna a Földön virág!
Nélkületek nincsen férfi!
Nélkületek nem is lehetne élni!
Éljetek hát soká, Ti nôk!"

A Kövesbérc Baráti Társaság Egyesület szeretettel meghívja Önt
2010. március 5-én 19-tôl 21 óráig tartandó Nônapi Gálamûsorára.
A rendezvény helyszíne:
Schiller Gimnasium (Pilisvörösvár, Szabadság út 21. – Nagyterem).
A mûsorban résztvevôk:
A 2 szoknya 1 nadrág Társulat – Plásztán Anett és társai (a Madách
Színház mûvészei) – www.2szoknya1nadrag.hu.
A fômûsor elôtt meglepetésvendégek.
Köszöntôt mond Sas Szabolcs Pest Megye Közgyûlésének képviselôje.
A részvétel díjtalan! További információ: 06-30/2630359.

Panoráma Optika
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Mostantól hosszú éveken keresztül semmi sem zavarja majd látását!
Válassza a HOYA legújabb, legfejlettebb felületkezelését!
Szennyezôdés taszító • Karcálló • Vízlepergetô • Tükrözôdésmentes • Portaszító • Tartós • Megbízható

Akció!

Egyes szemüvegkeretek 30-50%,
Hoya progresszív lencsék 20% kedvezménnyel!

Pilisvörösvár, Fô út 70. (OTP mellett), telefon: 06-26/332-204 • Budakeszi, Fô út 43-45. Az Átrium Üzletház I. emeletén, telefon: 06-23/457-237 • Nyitvatartás: H-P.: 9-17h, Szo.: 9-12h
Látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés szemész szakorvos közremûködésével. Felnôtt és gyermek szemvizsgálat: Dr. Gébert Ilona. Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon!
Bankkártyás fizetési lehetôség! Egészségpénztár-kártya elfogadóhely.
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Üzlethelyiség eladó vagy kiadó!
Piliscsaba, Egyetem u. 3. 16m2,
gázfûtés, hideg-meleg víz, biztonsági
rács, riasztó
Érdeklôdni: 06-20/986-5956
Felsôfokú német nyelvvizsgával rendelkezô, germanisztika-történelem szakos
egyetemista német nyelvbôl korrepetálást és nyelvvizsgára felkészítést, történelembôl korrepetálást és érettségi
tétel kidolgozást vállal! Igény esetén
háznál is! Díjtétel: 800 Ft / 45 perc.
Érdeklôdni minden pénteken és
hétvégén a következô számon lehet:
06-30/972-29-00
Eladó Piliscsaba-Klotildligeten 200
négyszögöles, rendezett telken 63 m2
alapterületû, 3 szintes (szuterén,
tetôtér) családi ház. 2 szoba, nappali,
konyha, 2 wc, 2 fürdô, kertre nézô
nagy terasszal, kétféle fûtési móddal.
Irányár: 29 Mft.
Telefon: 06-70/255-3386

Stark Marian
telefon:
06-20/367-9276
e-mail:
stylpress@t-online.hu

Hirdetésfelvétel

8 szelepes (C2ONE) Calibra bontásból
alkatrészek eladók!
Érdeklôdni: 06-20/446-2055

Tûzifa

Kiadó Piliscsabán az egyetemhez
közel, a Fô úton: 2 szoba fürdôvel,
közös konyhahasználattal, kábeltévével, internetes csatlakozással.
Telefon: 06-30/212-6056

Almási Ferenc
06-30/9504-003

Krisztina
Kozmetika

Sissy
kutyakozmetika
Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-20/475-7246

Piliscsaba-Klotildliget,
Egyetem u. 3.
Telefon: 06-30/386-5150

Midlingné
Szabó Anikó

Ilex

virág-ajándék

NÔNAP
március 8.

Nyitva:
minden nap

Piliscsaba, Béla király u. 76.
Mobil: 06-20/592-2161

Midling Tamás

Autószerelés • Vizsgáztatás
• Computeres diagnosztika
Piliscsaba, Zrínyi u. 27.
Mobil: 06-20/913-5381
Mûhely: 06-26/374-564

HÍVOGATÓ

A Palánta Általános Iskola nyílt
napot, és Hívogató foglalkozásokat
tart az érdeklôdô szülôknek,
óvoda-pedagógusoknak és iskolás
korú gyerekeknek.
Nyílt nap: 2010. március 8. hétfô,
8-13 óra között.
(szülôknek és szakembereknek)
Hívogatók: 2010. április 24-ig
minden szombaton, 16-17 óra
között. (szülôknek és gyerekeknek)
2085 Pilisvörösvár, Fô út 134. (Vasútállomás mögött, az ELMÛ régi épületében.)
További információ: www.palanta.hu vagy 06-26/374-457

A Gorna Bania
természetes
lúgos
ásványvíz
fogyasztása,
a sav-bázis
egyensúly
helyreállításával,
szervezetünk
elsavasodását
gátolja meg.
Kedvezô áron,
1,5, 6 és 10 literes
változatban is kapható.

pH 9,5

Eladó Balatonfenyvesen, az M7-es
lehajtójához nagyon közel, egy 1095
nm-es belterületi telek, közmû a
szomszéd telken. Közért, vasútállomás, étterem stb. a közelben,
strand 800 méterre található.
Irányár: 5 Mft.
Telefon: 06/70/325-9490
Piliscsabán nyugdíjas tanár házaspár
(minden tárgyból, orosz nyelvbôl is)
általános iskolás korú gyermekek
korrepetálását, tehetséggondozását
vállalja. Telefon: 06-26/375-167

MARMEX Kft.
Pilisszentiván, Ipartelep u. 5.
Telefon: 06-26/332-398

www.marmex-aqua.hu

Piliscsaba, Vasút u. 14.,
telefon: 06-26/375-254
Nyitva: H-P.: 600-1830,
Szo.: 600-1300, V.: 800-1100
www.pliscsaba.pilisinfo.hu/mcm
Kartonos vásárlás esetén
3% kedvezmény!

Házhoz szállítás
Bankkártya elfogadóhely,
mobiltelefon feltöltôkártyák

Minden 5000 ft feletti vásárlás esetén
nyereményjátékunkban vehet részt!
Sorsolás minden hónap
közepén és végén.
Érdeklôdjön üzletünkben!

Élelmiszer Üzlet
Üzlet
MCM Élelmiszer
Mérnöki tanácsadás
Projekt menedzsment
Mûszaki ellenõrzés
Felelõs mûszaki vezetés
Építési szakértés
Tervellenôrzés
Cégvezetõ: Koós Gábor okl. építõmérnök
Telefon: +36-30-408-4468
E-mail: office@perfectproject.hu
Vállaljuk építési projektek teljes körû megvalósítását az ötlet
kidolgozásától a használatbavételi engedély megszerzéséig.
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Az elsô lépés

Az elsô és legfontosabb most az, hogy a választók egy nemzeti egységkormányt emeljenek hatalomra
áprilisban. Válságos helyzetünkben egységes fellépés kell, és ez a választópolgárokon múlik. Ha a választók az elôbb említett nemzeti ügyek mellett nagy többségben állnak ki, akkor erôs kormány alakul,
és lesz magyar felvirágzás, mégpedig hamarabb, mint a pesszimisták gondolnák. – válaszol kérdésemre
Gulyás Dénes Pest megye 10. választókerületének országgyûlési képviselôje.
Milyen érzésekkel fejezi be az elmúlt négy évet, és hogyan készül a
következô ciklusra?
Rengeteg pozitív élmény ért a választókerületben. Számtalan programra
hívtak meg az itt élôk, melyeknek
örömmel tettem eleget. Munkaszeretô, közösségépítô emberek élnek itt,
hála Istennek. Éppen ezért elszomorít,
hogy a térség fejlôdésének egy rossz
kormányzat vet gátat. Az országgyûlésben az idô múlásával egyre nyomasztóbb volt szembesülni azzal,
hogy a kormányt kicsit sem érdekli,
mi van a magyar adófizetôkkel, fôként
a nehezebb helyzetûekkel, a nagycsaládosokkal, a nyugdíjasokkal. Szerintem ennek a négy évnek a kormányait csak a biznisz érdekelte, az extraprofit, amit egy szûk kisebbség elvarázsolt a magyar adófizetôk pénzébôl.
Ön, mint országgyûlési képviselô,
nem érez felelôsséget az elmúlt
négy évért?

Nem mi kormányoztunk az elmúlt négy
évben, de még
az azt megelôzô ciklusban
sem. Sajnos
az egész ország helyzetére igaz volt az,
ami a választókerületre is, hogy
bármilyen kezdeményezéssel éltünk, azt rendszerint lesöpörte az asztalról az
MSZP–SZDSZ koalíciós kormány.
Csak önálló indítványból több mint
nyolcvanat adtam be, melyekre rendszerint érdemi választ sem kaptam,
így nehéz volt bármit is elérni. Például a választókerület településeit érintô
fôbb utak javítása ügyében, beadtam
egy részletes leírást, melyek azok a
szakaszok, ahol már balesetveszélyes
a közlekedés az útburkolat katasztro-

Stroke
A szélütés a második leggyakoribb
halálok, világszerte több millió halálesetet okoz évente. Ez azt jelenti,
hogy minden hatodik másodpercben
valaki szélütést kap a világon. Nagyon fontos, hogy minél elôbb megkezdjék az úgynevezett vérrögoldó
kezelést, hiszen az orvosoknak mindössze 4,5 órájuk van arra, hogy megmentsék a beteget a haláltól vagy a
tartós bénulástól. Azonban hazánkban az akut stroke-os betegeknek

fális állapota miatt.
Sajnos csak üres
ígéreteket kaptam válasz
helyett. A
kormány
nyolc éves
rossz politikáját súlyosbítja a korrupciós botrányok
sorozata. Az elszámoltatással kéne kezdeni
a rendcsinálást ebben az országban!
Elszámoltatást ígérnek a radikálisok
is, sôt ôk utalnak rá, hogy „minden
eszközzel”!
A Fidesz–KDNP elszámoltatást tervez – de nem tervez leszámolást! Aki
azt hiszi, hogy ki lehet lépni a jogállami keretek közül, azt arra kérem,
ne szavazzon rám! A törvények figyelmen kívül hagyása akár polgárháborúba is torkolhat, aminek belát-

hatatlan következménye lehet. A Fidesz-kormány alatt elszámoltatás
lesz, a közpénzek következetes, határozott és jogszerû számonkérése.
Miért nincs programjuk még?
Van programunk! Világos és ismert,
maga Orbán Viktor ismertette évértékelôjében pár hete, bárki elolvashatja a Fidesz honlapján. Talpra kell
állítanunk a magyar gazdaságot, ami
elsôsorban a kis- és közepes vállalkozások talpra állításán keresztül valósítható meg. Nagy hangsúlyt kap a
munkahelyteremtés, és – ami ezzel
szorosan összefügg – a szociális biztonságot újból megerôsítjük. Megmentjük az egészségügyi rendszert,
amit az MSZP „reform” címén gyakorlatilag szétvert. És ismét lesz közbiztonság, közrend, aminek a legfôbb nyitja, hogy szigorúan be fogjuk
tartatni a törvényeket, és üldözni
fogjuk a bûnt.
Köszönöm a beszélgetést, sok sikert!

A szélütés olyan gyorsan kialakuló bénulás, amelyet
valamilyen agyi keringési zavar okoz. A stroke kezelése azért
sürgôs, mert a szélütés minden órájában megközelítôleg
700 km idegpálya és 2 millió idegsejt pusztul el.

csak töredéke részesül azonnali vérrögoldásban. Új technikák új lehetôségek is „dörömbölnek” az ajtón.
Az egyetlen hatékony kezelés az érelzáródást okozó vérrög feloldása,
mely - az utóbbi vizsgálatok tanulsága szerint – csak 4,5 órán belül biztosítja a túlélést. Éppen ezért nagyon
fontos, ha valaki a stroke tüneteit
észleli – hirtelen kialakuló féloldali
végtag gyengeség; bénulás, zsibbadt
arcfél; hirtelen kialakuló beszédértési

zavar, szóformálási nehézség; hirtelen bekövetkezô kettôslátás, látótérkiesés, látásvesztés vagy csökkenô
látásélesség; hirtelen szédülés, koordinációs zavarok; a térérzékelés hirtelen elveszítése, memóriazavar –
azonnal hívja a mentôket. Ha túl sok
idô telik el, a kezelés szövôdményei
jelentôsebbek lesznek, mint a kezelésbôl fakadó haszon.
Ma, hazánkban az összes szélütésnek mintegy 1 százalékát tudják

csak vérrögoldó kezeléssel gyógyítani. Ezt a számot a jövôben mindenképpen tovább kell növelni, hogy
egyre kevesebb legyen a tragédiák
száma. Hatékonyabb szervezéssel, a
lakosság felvilágosításával, és a
stroke kialakulása és a kezelési idô
közötti idô lerövidítésével (pl. a direkt CT-be való szállítás engedélyezésével, a beteg-utak lerövidítésével)
jó eséllyel szállhatunk harcba az
agyi-érkatasztrófák ellen.
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Vagyonadó
Az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelô adó - köznapi
nevén a vagyonadó - az Alkotmánybíróság határozatát követôen már csak három vagyontárgy típust, a vízi jármûveket,
a légi jármûveket és a nagy teljesítményû személygépkocsikat terheli.
Tekintettel arra, hogy közelednek a határidôk, érdemes
összefoglalni a legfontosabb
szabályokat, hogy az adózók
pontosan és határidôben tudják teljesíteni adókötelezettségeiket.
Elôször 2010. február 25-ig az
egyéni vállalkozóknak, az általános forgalmi adó fizetésre kötelezett magánszemélyeknek,
valamint az eva alany egyéni
vállalkozóknak és bevételi nyilvántartást vezetô eva alany

társaságoknak keletkezik vagyonadó bevallási és befizetési
kötelezettségük.
A magánszemélyeknek SZJA
bevallásukkal
egyidejûleg,
2010. május 20-ig kell a bevallás-benyújtási kötelezettségüknek eleget tenniük.
A nem magánszemély adózóknak a társasági adóról szóló bevallásukkal, az eva-alanyoknak
pedig az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló bevallásukkal
kell a bevallás-benyújtási kötelezettségüknek eleget tenniük
Kivételt képeznek azok a társaságiadó-alanyok, akik az adóévtôl eltérô üzleti évet választottak, nekik ugyanis a társasági adó bevallásuk benyújtási
határidejétôl
függetlenül
2010. május 31-éig kell a vagyonadó-bevallást beadniuk.

Nagy teljesítményû személygépkocsi után fizetendô
adó mértéke:
A személygépkocsi
életkora

125-175 kw 176-199 kw
teljesítmény teljesítmény

200 kw és
annál nagyobb
teljesítmény

A gyártási évében
és az azt követô
3 naptári évben

690 Ft/kw

862,5 Ft/kw

1035 Ft/kw

A gyártási évet
követô 4–7.
naptári évben

600 Ft/kw

750 Ft/kw

900 Ft/kw

A gyártási évet
követô 8–11.
naptári évben

460 Ft/kw

575 Ft/kw

690 Ft/kw

A gyártási évet
követô 12–15.
naptári évben

370 Ft/kw

462,5 Ft/kw

555 Ft/kw

A gyártási évet
követô 16. naptári
évben és utána

280 Ft/kw

350 Ft/kw

420 Ft/kw

Vitorlás vízi jármûvekre, vitorlával nem rendelkezô vízi jármûvekre,
motoros légi jármûvekre és nem motoros légi jármûvekre vonatkozó
éves adó mértékét megtekintheti a www.idoutazo.com honlapon

Földrengés
Lenne segítség egy itthoni földrengés után?
Minden évben kisebb-nagyobb földrengésekrôl érkeznek hírek
szerte a világból. Idén a január 12-én bekövetkezett haiti földrengés sokkolta a közvéleményt. A legkevesebb 170 ezer halálos áldozatot követelô események után, a haiti fôváros 75%át újjá kell építeni, miközben a haiti kereskedelmi kamara elnöke szerint a katasztrófa az anyagi pusztításon túl a vállalkozások pénzügyi alapjait is tönkretette. A cégeknek alig 30 százaléka rendelkezett biztosítással, és a legtöbben jelentôs
bankhiteleket vettek fel, amelyet most nem képesek visszafizetni. Bár Magyarországon évente 8-10 érezhetô földrengést
regisztrálnak, ezek többségükben nem okoznak jelentôs károkat a vagyontárgyakban, a személyi
sérülések száma pedig szerencsére
elenyészô, mégis felmerül a kérdés,
hogy a hazai biztosítók hasonló katasztrófa következményeinek kezelésére felkészültek-e?
Magyarország nem számít különösen veszélyesnek a földrengés kockázat szempontjából. Általában egy
ötfokozatú skálán (0-tól 4-ig) mérik
az egyes területek veszélyeztetettségét, Magyarországon 1-es es 2-es
kockázatú területek vannak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az 1-es területen 500 évente
számíthatunk VI-os erejû földrengésre a Mercalli skála szerint,
míg a 2-es területen, ugyanezen idôtartamban lehet akár VIIes erejû rengés is. Ezek az erôsségek mar okoznak fizikai károsodásokat a lakóépületekben, de nem akkorákat, amelyek
jól kivitelezett épületek összeomlásához vezetne, azaz Haiti
eseményekhez hasonló esemény az eddigi ismereteink szerint
nem történhet.
Haitit a Mercalli skála szerinti VII és IX-es erôsségû földrengések rázták meg, ez a mûszeres mérésen alapuló Richter skála szerint 7,0 erôsségnek felel meg. Ehhez képest Magyarországon az utolsó jelentôsebb földrengés 1985-ben volt
Berhidán, amelynek az erôssége 4,7 fokozatú volt.
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Gammafelvillanás
Milyen messzire látunk el szabad szemmel éjszaka és nappal, mekkora a
horizont-távolság? Miért látnak élesen a víz alatt a közellátók? Igazából
bármilyen távoli objektumig el lehet látni szabad szemmel, ha az elég
fényes és nem takarja valami, például a földi vagy a kozmikus horizont,
esetleg száz méter vastag vízréteg.

NASA kutatók illusztrációja arról a
gammafelvillanásról, amelynek megtörténtekor még nem létezett a Föld,
megérkezésekor pedig 2008. március
19-et mutatott a naptár. Látta ezt valaki szabad szemmel?
A gammafelvillanás néven ismert jelenségek az Univerzum legnagyobb energiájú robbanásai. Szerencsénkre igen
messze, extragalaktikus távolságokban
történnek, mert egy közeli esemény súlyos pusztítást végezne a Földön. Az eddig megfigyelt legnagyobb energiájú kitörést 2008. március 19-én észlelték.
A különlegesen nagy intenzitás oka az
volt, hogy a sugárzási kúp éppen a Tejútrendszer felé irányult. A mérések szerint a jelenség optikai fényessége akkora volt, hogy körülbelül egy percig ideig
szabad szemmel is láthatta az, aki éppen a Bootes (Ökörhajcsár) csillagkép
megfelelô helyére nézett. A robbanás távolsága 7,5 milliárd fényév volt, ami
több mint fele a megfigyelhetô Univerzum sugarának. A becslések szerint
ilyen fényes gammafelvillanásra körülbelül 10 évenként lehet számítani.

Lehet, hogy éppen az olvasó lesz az elsô, aki egy csillagos éjszaka néhány
másodpercig mintegy fél univerzumsugárig fog ellátni – tudatosan.
A látótávolságnak tényleg nincs határa?
De van. Az Univerzum tágulása miatt a
távoli égitestek fénye minden frekvencián kozmikus vöröseltolódást szenved,
mire hozzánk megérkezik. Az imént
említett rekorder gammafelvillanás
vöröseltolódása például z=0,937, ami
azt jelenti, hogy fényének hullámhoszsza az eredetinek majdnem kétszeresére nôtt (pontosabban: 1,937-szeresére). Egy 13,6 milliárd fényév távolságban – a kozmikus horizonton – levô égitest hipotetikus vöröseltolódása már
végtelen, ami pedig ennél is távolabb
van, arról mai tudásunk szerint semmiféle jel nem jut el hozzánk.
Összefoglalva tehát megállapítható,
hogy bármilyen távolságban levô objektumig el lehet látni szabad szemmel, ha
az elég fényes, és nem takarja valami,
például a földi vagy a kozmikus horizont, esetleg száz méter vastag vízréteg.

Online ajánló
• Megújult az Idôutazó portál
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Egy szívleállásból, esetleg egy tragikus
szívhalálból nem szabad azt a következtetést levonni,
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