
Drónnal készült felvételeket 
tett közzé a Pró Infrastruktúra 
Egyesület a készülő Aranyosgyé-
res-Marosvásárhely autópálya 
építési munkálatainak állapotá-
ról. Mint arról a Transindex be-
számolt, az egyesület Facebook 
oldalán azt emeli ki, hogy bár 
a felvételek június 2-án, tehát a 
gyermeknap miatti hosszú hétvé-
gén készültek, a munkálatok lát-
hatóan nem szüneteltek. A 47,3 
kilométeres autópályát öt sza-
kaszra bontották, amelyek közül 
négyen folynak a munkálatok. A 
15,7 kilométeres Aranyosgyéres-
Maroskece szakaszon bár a Pró 
Infrastruktúra szerint az épí-
tő Straco nagyon visszafogott 
tempóban kezdett neki a mun-
kálatoknak, mostanra sikerült 
behozni a késlekedésből. A szer-

vezet Facebook oldalán közzé-
tett áttekintő szerint jelentős 
előrelépések figyelhetőek meg 
a maroskecei csomópontnál, 
valamint a hadrévi 400 méter 
hosszú viaduktnál is. Azt is ki-

emelik, hogy 200 ember dolgozik 
jelenleg az Aranyos folyó környé-
ki szakaszokon és hídon is. A 
szakemberek szerint a szakasz 
elkészültének reális időpontja 
2019 vége lehet.

A Maroskece-Radnót 17,9 ki-
lométer hosszú szakaszon az 
Astaldi-Max Boegl 600 embert 
foglalkoztat, és jól halad az utób-
bi hónapokban. A leglátványo-
sabb munkálatok Marosbogát 
és Marosgezse környékén zaj-
lanak, ahol a Marost és a vas-
utat átívelő hidak készülnek. A 
Pró Infrastruktúra viszont je-
lentős elakadásokról számol be 
a radnóti hőerőműnél, ahol a ki-
sajátított lakások bontása és a 
villanyoszlopok áthelyezése kés-
lelteti a munkálatokat. De a szak-
értők szerint ezen a szakaszon 
is elkészülhetnek a munkálatok 
2019 harmadik negyedévére. A 
Radnót-Marosugra (3,6 kilomé-
ter) szakaszon a német Geiger 
már aszfaltozott és június első 
napjaiban már csak néhány ki-

sebb rész aszfaltozása volt hát-
ra. A Marosugra-Nyárádtő (10,1 
kilométer) szakaszon az osztrák 
Strabag is behozott a lemaradás-
ból, az egyesület áttekintője sze-
rint a földmunkák terén jelentős 
haladásról lehet beszámolni –
idézi a Transindex az egyesület 
beszámolóját.

A Pró Infrastruktúra ugyanak-
kor arra is rámutat a bejegyzé-
sében, hogy utóbbi két szakasz 
bár 2018-ra elkészülhet, de nagy 
valószínűséggel nem lehet majd 
használatba bocsátani. Így vi-
szont az egyesület szerint vél-
hetően a legjobb forgatókönyv 
szerint is csak 2019 végén köz-
lekedhetünk autópályán a Kolozs 
megyei Magyarnádas és a maros-
vásárhelyi repülőtér közötti 109 
kilométer hosszú autópályán.
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Facebookon töltjük az inter-
netezésre fordított időnk 
jelentős részét, és ezt ki-

használják a bűnözők is, akik 
mindent megpróbálnak, hogy itt 
szerezzék meg adatainkat, vagy 
reklámokat jelenítsenek meg szá-
munkra. Egyre többször lehet 
találkozni a mostanság olyan al-
kalmazásokkal, amelyek a fel-
használók nevében posztolnak, és 
kéretlen üzeneteket jelenítenek 
meg az ismerőseik számára. Eze-
ket sokszor Facebook-vírusoknak 
hívjuk. Számos formájuk van: 
mostanság a videós verzió terjed 
a legjobban: arról kapunk érte-
sítést, hogy bejelöltek egy videó-
ban, de személyes üzenetben is 
kaphatunk egy videót vagy gya-
nús linket, van, amikor még név 
szerint is megszólítanak az üze-
netben, amelyben – többnyire an-
golul – arra kérnek, kattintsunk 
a küldött linkre, amitől aztán mi 
magunk is a vírus áldozataivá vá-
lunk, és terjeszteni fogjuk az al-
kalmazást.

Mitől lehet gyanús az üzenet?

Szatmári Tamás számítógé-
pes szakembertől megtudtuk: 
leginkább úgy védekezhetünk, 
hogy nem nyitunk meg kicsit is 
gyanús tartalmakat. Hogy mi-
től gyanús egy tartalom? Példá-
ul nem nagyon szoktunk attól 
az ismerősünktől üzenetet kap-
ni, még inkább meglepő, ha vala-
mi videót is küld. „Gyanús lehet, 

ha az üzenet mellett angol nyel-
vű szöveg van, sok mosoly jel, il-
letve tele van tagekkel, vagyis 
bejelölt emberekkel. Az üzenet-
re, amikor rákattintunk, az egy 
weboldalra visz, amelyen az is 
lehet, hogy el van rejtve az in-
dító gomb, így akár véletlenül is 
ráklikkelhetünk, s ezzel enge-
délyt adhatunk az alkalmazás-
nak” – mondja a számítógépes 
szakember. Rámutat, ilyenkor 
tudtunkon kívül megjelenik a pro-
filunkon egy csomó olyan üzenet, 
amelyben látszólag mi mutatunk 
valami hű, de izgalmas videót. 
Aki rákattint, már települ is a gé-
pére a kártevő, és nála is megkez-
di a többszöröződést.

Játékok formájában is terjed

Ezek az esetek akkor fordulnak 
elő, hogy ha valaki már megfertő-
ződött, de kezdetben a „nulladik 
páciens” úgy kapja meg a vírust, 
hogy talál valami jópofának tűnő 
játékot a közösségi oldalon. Ta-
láld ki, milyen pillangó lennél! 
Nézd meg, mi lenne az indián ne-
ved! Megmutatjuk, hogy néznél 
ki öregként, ellenkező neműként, 
stb. Ezekből a játékokból van sok 
ártalmatlan, de egy részük igazá-
ból úgynevezett trójai programot 
tartalmaz. Mikor gyanútlanul en-
gedélyt adunk a játéknak vagy 
egyéb szórakoztató alkalmazás-
nak, az szabadon engedi a benne 
rejtőző kártevőt, amely azonnal 
munkához lát a háttérben.

Fertőzött weboldalak

A másik típusú vírus fertőzött 
vagy kártékony weboldalakra mu-
tató linkek formájában terjed, 
amely lehet például a favebook.
com vagy facebook.com.com. 
Ezek ugye a valós Facebook-oldal 
nevére hajaznak, de valójában 
egy másik weboldalra irányíta-
nak, amelyek majd megszerzik 
az adatainkat, ismerőseink listá-
ját, és terjesztik tovább magukat. 
De az is lehet, hogy a hírfalun-
kon találkozunk egy jópofa vagy 
éppen sokkoló tartalommal bíró 
bejegyzéssel, és nem bírjuk meg-
állni, hogy ne kattintsunk rá. A 
problémát az jelenti, hogy ezzel 
akár egy fertőzött weboldalra is 
juthatunk, amelyen keresztül ve-
szélyes kódok töltődhetnek le a 
számítógépünkre, vagy megszer-
zik a belejelentkezési adatainkat. 

Ez ellen például úgy védekezhe-
tünk, hogy gyakran változtatunk 
jelszót, biztonsági kérdéseket is 
állítunk be, ráadásul elég egye-
dieket, másodlagos email-címet, 
telefonszámot is megadunk a 
Facebooknak, amivel majd vissza 
tudjuk szerezni a fiókunkat, ha 
mégis megtörténik a baj. A vírusok 
ugyanis általában az adatainkat 
akarják: a belépési információ-
inkat, valamint az ismerőseink 
listáját, amely felhasználásával 
tovább terjedhetnek.

Megelőzés és irtás

A marosvásárhelyi számító-
gépes szakember szerint a leg-
jobb védekezés mindezek ellen a 
megelőzés, vagyis hogy kétszer 
is meggondoljuk, hogy milyen vi-
deóra, gyanús linkre kattintunk 
rá, milyen játéknak, alkalmazás-

nak adunk engedélyt. Ha ezután 
azt tapasztaljuk például, hogy a 
Facebook Messengeren keresztül 
ismerőseink tőlünk származó fer-
tőző linket tartalmazó üzenete-
ket kapnak, vagy kéretlen, furcsa 
bejegyzések jelennek meg az idő-
vonalunkon, mintha mi magunk 
posztoltunk volna, akkor nyilván-
valóan megfertőződtünk. Szatmá-
ri Tamás szerint ebben az esetben 
el kell távolítani a fertőzött tartal-
makat az üzeneteink közül és az 
üzenőfalunkról, ugyanakkor ér-
demes szólni az ismerősöknek, 
hogy hagyják figyelmen kívül az 
üzeneteket. Utána érdemes le-
cserélni a Facebook-jelszavunkat, 
majd a beállítások menüpont alatt 
megkeresni az engedélyezett al-
kalmazások listáját, onnan pedig 
töröljünk mindent, amit nem is-
merünk, nem használunk. 

SZÁSZ CS. EMESE

A felhasználók nevében posztolnak, és kéretlen üzeneteket jelenítenek meg ismerőseik számára

Mit tehetünk a Facebook-vírus ellen?

Cseréljük gyakran a jelszavunkat – tanácsolja a szakember

Készül az autópálya Aranyosgyéres és Marosvásárhely között

Értesít a Facebook, hogy egyik ismerősünk megje-

lölt egy videóban, mi kíváncsiak vagyunk arra, vajon 

milyen videó az, rákattintunk. A videó nem indul el, 

de profilunk már meg is fertőződött, sőt onnantól mi 

is fertőzünk másokat. De mit tehetünk ellene? Szak-

embertől kérdeztük, hogyan kerüljük el a vírusokat, 

és mit tegyünk, ha mégis sikerült megfertőződni.
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