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N incs többé manele, grillezés és 
zenés üzenet Temesvár köztere-

in – erről Nicolae Robu, a Béga-par-
ti város polgármestere döntött, és a 
vonatkozó átiratot már el is juttatta 
a közterületfenntartókhoz, az ese-
mények megszervezését engedélyező 
irodába, valamint a helyi rendőséghez 
is, és tájékoztatták róla a polgármes-
teri hivatalnak alárendelt valamennyi 
struktúrát. „Figyelembe véve bizo-
nyos kellemetlen dolgokat, amelyek 
városunkban történtek különböző 
eseményeken, szigorúan tilos manele 
előadása/lejátszása Temesvár közte-
rületein, szabadtéren, mint ahogy az 
üzenetek bejelentése is, függetlenül 
attól, hogy ki üzenne kinek. Szigorúan 
tilos Temesvár közterületein a szabad 
ég alatt grillezők, nyársak használata, 

amelyek zavaró intenzitású füsttel és 
konyhaszaggal járnak” – áll a belső 
jegyzékben. Nicolae Robu leszögez-
te, drasztikus bírságra számíthatnak 
mindazok, akik fi ttyet hánynak a szi-
gorításra. A helyi sajtó szerint amúgy 
az áll a kemény fellépés mögött, hogy 
a közösségi oldalakon olyan kisfi lmek 
terjednek, amelyeken manele és zenés 
üzenetek hallhatóak, és többek között 
a polgármesternek is dedikáltak zenei 
számot egy vásár alkalmával. Hasonló 
szigor van amúgy érvényben Brassó-
ban is, ahol a 2009/123-as számú helyi 
tanácsi határozat szigorúan tiltja a 
grillezést a város főterének minősülő 
Tanácstéren, valamint a városközpont 
utcáin. A dokumentum ugyan manelé-
ről konkrétan nem tesz említést, ám 
tiltja, hogy a város közterületein kihe-
lyezett utcai árusítóhelyeken televíziót 
helyezzenek ki, vagy zene szóljon.

Tilos a manele és a grillezés

Romániába „tévedt” sarki ludat kaptak lencsevégre biológusok 

Első alkalommal fi gyelték meg és fotózták le az Észak-Amerikában őshonos sarki ludat a 
Duna-parton a Román Madártani Egyesület biológusai – közölte az Agerpres hírügynökség. 
A brăilai Nagy-szigeten kutató szakemberek, Dorin Damoc és Dani Drăgan szerint mostanáig 
Nyugat-Európában ennek a fajnak csupán véletlenszerű megjelenésére volt példa. A sarki lúd 
(Anser caerulescens) Észak-Amerikában és Kanadában fészkel, télire Észak-Amerika déli részére 
vándorol. Néhány egyedet azonban erős szelek juttatnak Nyugat-Európába. Több példány 
jelenlétét dokumentálták Nagy-Britanniában, Hollandiában, Dániában, de Romániában eddig 
soha – részletezték a biológusok, akik még nem találtak magyarázatot a jelenségre. Ugyanis a 
megfi gyelt példányon nem volt gyűrű, amely arra utal, hogy egy tenyésztő vagy gyűjtő lúdja.
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Önálló műholdat szeretne Föld 
körüli pályára állítani 2024-ben 
Magyarország – mondta tegnap 
Szijjártó Péter magyar külgazda-
sági és külügyminiszter.

 » KRÓNIKA

M agyarország 2024-ben űrha-
jóst kíván küldeni az űrbe 
– jelentette be Szijjártó Pé-

ter külgazdasági és külügyminiszter 
az Európai Űrügynökség (ESA) Spa-
ce19+ miniszteri konferencián tegnap 
Sevillában. „Az űripar az egyik leg-
fontosabb iparág lesz a jövőben. Ma-
gyarország számára ez egy újabb fej-
lődési, kitörési lehetőség, fókuszában 

a második magyar űrhajós kiképzése 
és a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) 
történő felküldése szerepel, amelyet 
2024-re reálisan megvalósítható-
nak látunk az orosz Roszkoszmosz 
együttműködésben” – fogalmazott a 
magyar tárcavezető.

Szijjártó Péter a nemzetközi konfe-
rencián beszámolt arról, hogy ezen a 
héten Új-Zélandról felbocsátják a ma-
gyar űripar történetének második és 
harmadik műholdját, amelyek most 
először a mesterséges elektromágne-
ses szmogot mérik a magas légkör-
ben. A további célok között szerepel, 
hogy 2024-ben Magyarország önálló 
műholdat állítson Föld körüli pályá-
ra. Emellett Oroszországgal együtt-
működésben magyar tudományos 

és mérési eszközöket fog feljuttatni a 
Nemzetközi Űrállomásra 2024-re. To-
vábbá előkészítő szakaszban van egy 
űridőjárási misszió is, amelynek ke-
retében mikroműholdfl ottát építünk 
– tette hozzá Szijjártó.

A miniszter hangsúlyozta: Magyar-
ország új külgazdasági és külpolitikai 
törekvései között szerepel, hogy újra 
kivegye részét a világűr békés célú 
felhasználásából. „Sajnos Magyaror-
szág ebben az iparágban eddig nem 
volt tényező dacára annak, hogy ma-
gyar vállalatok és magyar egyetemek 
nagyon sok és nagyon komoly kapa-
citást, szaktudást és technológiát hal-
moztak fel ezen a területen” – mond-
ta a tárcavezető, hozzátéve, hogy épp 
ezekre építve kívánnak most válto-

MAGYARORSZÁG TÖREKVÉSEI KÖZÖTT SZEREPEL, HOGY ÚJRA KIVEGYE RÉSZÉT A VILÁGŰR BÉKÉS CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁBÓL 

Föld körüli pályán magyar színekben

Farkas Bertalan 1980-ban első magyarként utazott az űrbe. 2024-ben Magyarország újabb űrhajóst küldene Föld körüli pályára
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zást elérni. Beszámolt a magyar 
kormány ennek érdekében hozott 
stratégiai döntéseiről, mint például 
a Külgazdasági és Külügyminiszté-
rium portfóliójának kiegészítése az 
űrkutatás területével és egy nemzeti 
űrkutatási alap létrehozása január 
1-jétől. Szijjártó Péter kitért arra is, 
hogy Magyarország jövőre ünnepli 
az első, 1980-ban végrehajtott ma-
gyar űrrepülés évfordulóját, amely-
nek alkalmából Budapest űrkutatá-
si konferenciának ad otthont.

 »  Ezen a héten 
Új-Zélandról 
felbocsátják a 
magyar űripar 
történetének má-
sodik és harma-
dik műholdját.

Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós

Farkas Bertalan az Interkozmosz űrkutatási program 
magyar résztvevője volt. A jelölteket 1977-ben kezdték 
el kiválogatni vadászpilóták közül, a felkészülésre végül 
Magyari Bélával utazott az orosz Csillagvárosba, pontosab-
ban a Gagarin űrhajóskiképző központba. Kettejük közül 
1978-ban választották ki Farkast, habár társa is nagysze-
rűen teljesített a kiképzésen, ő a tartalékszemélyzet tagja 
lett. Farkas Bertalan és Valerĳ  Kubaszov szovjet űrhajósok 
1980. május 26-án este indultak el közös útjukra, két 
nappal később pedig összekapcsolódtak a Szaljut–6 
űrállomással, ahol két másik szovjet űrhajós fogadta őket. 
Az űrprogramban számos orvosbiológiai, fémtechnológi-
ai, fi zikai, távérzékelési és erőforrás-kutatási kísérletet, 
illetve fontos megfi gyeléseket is végzett. Mindemellett 
azt vizsgálta, hogyan képződik az emberi szervezetben 
interferon-fehérje az űrben. Az 1980-as űrrepülését köve-
tően számos elismerésben részesült: megkapta a Magyar 
Népköztársaság Hőse, továbbá a Magyar Népköztársaság 
Űrhajósa kitüntetéseket. Emellett a Szovjetunió Hőse lett, 
Kĳ evben társadalmi elismerést, Magyarországon pedig 
Prima Primissima díjat kapott magyar tudomány kategóriá-
ban, szülőhelyén, Gyulaházán díszpolgárrá is avatták. Idén 
augusztusban ünnepelte 70. születésnapját. Az utazásnak 
köszönhetően Magyarország lett a hetedik nemzet, akinek 
képviselője a világűrbe jutott – olvasható a Múltkor törté-
nelmi magazin internetes oldalán.




