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Átveszi a karácsonyi fenyőket 
a marosvásárhelyi állatkert
A marosvásárhelyi állatkerttel 
közösen elindította a Fenyőt az 
állatoknak elnevezésű kampányt 
a polgármesteri hivatal – tette 
közzé Facebook-bejegyzésében 
Soós Zoltán. A marosvásárhelyi 
elöljáró felhívása alapján átveszik 
a karácsonyi fenyőket az állatkert 
kasszájánál, és ezeket különböző 
célokra használják fel, így a kisebb 
ágakat etetésre, a nagyobbakat 
pedig az állatok élőhelyének 
kényelmesebbé tételére. Ugyanak-
kor a cserépbe ültetett karácsonyi 
fenyőket is átveszi az állatkert, 
melyeket a park területén ültetnek 
el az intézmény munkatársai.

Mínuszrekordok 
Spanyolországban és Kínában
Hidegrekordot mértek Spanyol-
országban, mínusz 34,1 Celsi-
us-fokot a Pireneusokban – adta 
hírül szerdán a spanyol országos 
meteorológiai hivatal. A korábbi 
hidegcsúcsot 1956-ban jegyezték 
fel, akkor mínusz 32 Celsius-fok 
volt. Ugyanakkor az elmúlt öt 
évtized leghidegebb hőmérsékle-
tét mérték Pekingben csütörtök 
reggel, amikor a hőmérők mínusz 
19,6 Celsius-fokot mutattak a kínai 
fővárosban – közölte egy pekingi 
meteorológiai mérőállomás ada-
taira hivatkozva a Hszinhua kínai 
állami hírügynökség. Az 1912-ben 
alapított mérőállomáson legutóbb 
1966-ban mértek a csütörtök regge-
lihez hasonló hideget. A Pekingben 
működő, húsz országos szintű 
meteorológiai állomás fele pedig 
fennállása óta a leghidegebb janu-
ár eleji hőmérsékletet regisztrálta. 
A kínai Twitterként is ismert Weibo 
mikroblogon sokan tettek közzé 
videót arról, ahogyan a rendkívüli 
hidegben a levegőbe öntött víz 
azonnal megfagy. Egyes hozzászó-
lók rámutattak: a jelenség koráb-
ban csak Kína szélsőségesen hideg 
téli időjárásáról ismert, északkeleti 
részein volt megfi gyelhető.

Tejet állítanak elő 
élesztőből izraeli kutatók
Tehenek nélkül, élesztőből kísérle-
teztek ki tehéntej-kinézetű és -ízű fo-
lyadékot a tel-avivi egyetem kutatói. 
Az egyetem biomérnöki tanszékén 
dolgozó Tamir Tuller professzor és 
Éjal Iff ergan élelmiszer-technológiai 
vállalkozó az új termékhez közös 
céget alapított, az Imagindairy nevű 
vállalatot – adta hírül közlemé-
nyében az izraeli egyetem. Az 
Imagindairy célja az állati tej összes 
fontos tápértékének megőrzésével 
olyan folyadék előállítása, amely-
nek ugyanolyan az íze, aromája és 
állaga, mint a tejnek, de a tehenek 
szenvedése és környezeti károsodás 
nélkül készül. A vállalkozás tej- és 
sajttermékei egészségesebbek az ál-
latoktól származó tejnél, mert nem 
tartalmaznak koleszterint, laktózt 
vagy szomatikus sejteket. A mester-
séges tej a modern géntechnológia 
segítségével teszi lehetővé az élesztő 
átalakítását. Tuller professzor 
módszerét a múltban sikeresen 
alkalmazták vakcinák, antitestek, 
bioszenzorok és zöld energia előál-
lítására különféle organizmusok, 
például baktériumok, mikroalgák, 
sőt vírusok felhasználásával.

SZEMÉLYES ÉS NOSZTALGIKUS KAPCSOLAT FŰZI A JÁTÉKHOZ AZ ALKOTÁS NEVES INDIAI PRODUCERÉT

Film készül a Rubik-kockáról

Kockák bűvöletében. Amatőr és profi  kockaforgatók bajnokságon mérhetik össze gyorsaságukat 

Rubik Ernő világhírű bűvös 
kockájáról készül mozifilm, 
ugyanakkor a producerek 
televíziós vetélkedő formá-
jában is adaptálni akarják a 
Rubik-féle játékszert.

 » KRÓNIKA

A vezércsel című, sakktemati-
kájú tévésorozat sikere után 
újabb, klasszikus logikai 

játékról szóló film kerülhet gyár-
tásra Hollywoodban, s a témának 
ezúttal magyar vonatkozása is 
van. A Rubik Ernő világhírű bű-
vös kockájáról szóló mozifilm egy 
neves indiai producer bábáskodá-

sával készül. Az Ashok Amritraj 
vezette Hyde Park Entertainment 
Group és az Endeavor Content 
fogott össze, hogy a világszerte 
bestseller kockáról szóló projek-
tet megvalósítsa, ugyanakkor te-
levíziós vetélkedő formájában is 
adaptálni akarják a Rubik-féle já-
tékszert – olvasható a Filmtett er-
délyi filmes portálon. Mint írták, a 
filmről és a vetélkedőről egyelőre 
nem sok részletet árultak el, csak 
a producerek nevei nyilvánosak. 
Az ötletgazda Amritraj viszont 
elmondta a Variety című lapnak, 
hogy „személyes és nosztalgikus 
kapcsolat” fűzi a Rubik-kockához 
még Indiában töltött gyerekkorá-
ból eredően, és kihívásnak érzi, 

hogy „megalkosson egy csodála-
tos és összetett Rubik-univerzu-
mot”. Az endeavorös koproducer 
is kifejtette, hogy a Rubik-kockát 
„ikonikus és családbarát brand-
ként” fogja fel, ami alkalmas-
sá teszi a filmes és a televíziós 
adaptációra egyaránt, illetve a 
nemzetközi forgalmazásra.

Ifj abb Rubik Ernő 1974. május 
19-én rukkolt elő bűvös kockájá-
val, amelyet eredetileg a tér geo-
metrikus bemutatására készített el 
hallgatóinak. A Nemzet Művésze 
címmel kitüntetett, Kossuth-díjas 
magyar szobrász, építész, forma-
tervező, belsőépítész, játéktervező, 
feltaláló, egyetemi tanár találmá-
nya a világ egyik legnépszerűbb já-
tékává vált. Minden ötödik ember 
tartott már a kezében bűvös koc-
kát, amit a 43 trilliónál több lehet-
séges állásból kiindulva elméleti-
leg legfeljebb húsz forgatással ki 
lehet rakni. Napjainkig több mint 
450 millió Rubik-kockát adtak el, 
és legalább 50 millió hamisítvány 
készült belőle – ez a világ legke-
lendőbb játéka.

Számos honlap és körülbelül 
50 könyv fejtegeti, hogyan le-
het megoldani a Rubik-kocka 
rejtélyét; amatőr és profi koc-
kaforgatók világbajnokságon 
mérhetik össze gyorsaságukat és 
ügyességüket. Ugyanakkor több 
évtizedes múltra tekint vissza a 
Rubik-kockát forgatók romániai 
bajnoksága is, amelyet Bencze 
Mihály brassói pedagógus 1980. 
december 11-én szervezett meg 
első alkalommal. Az ötletgazda 
korábban lapunknak elmond-
ta, minden diák, aki részt vett 
a bajnokságon, fejlődött embe-
rileg, szakmailag, logikailag a 
játék szempontjából. Úgy fogal-
mazott, megragadja az embe-
reket a játék szépsége, amely a 
logika és a lehetőségek variáció-
jában rejlik.

 » A fi lm kopro-
ducere „ikonikus 
és családbarát 
brandként” fogja 
fel a Rubik-kockát.
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Ismét az elmúlt év világviszony-
latban legégetőbb problémája, a 

koronavírus-járvány lesz a témája 
a Székelyhon Tv Nézőpont című 
műsorának. A legújabb kiadásban 
a Szegeden vegyészi diplomát szer-
zett, Cambridge-ben doktorált Fe-
jér Szilárd sepsiszentgyörgyi kutató 
beszél a pandémia kapcsán teszte-
lésről, a fertőzés következményei-
ről, a védőoltás hatékonyságáról. 
A háromszéki Pro Vitam diagnosz-
tikai központ vezetője ismerteti 
annak a nemrég piacra dobott, kór-
házaknak és diagnosztikai közpon-
toknak szánt tesztnek a jelentősé-
gét, amely alkalmas a SARS-CoV-2 
vírusfertőzés ellen termelt antites-
tek kimutatására. A kutató ismerteti 
– számos tévhitet eloszlatva –, hogy 
mennyire megbízható és pontos az 
RT-PCR-teszt, elmagyarázza azt is, 
megtörténhet-e, hogy egészséges, 

fertőzésmentes embert pozitívnak 
diagnosztizáljanak, vagy fordítva, 
álnegatív eredmény szülessen. Fejér 
Szilárd arra a kérdésre is választ ad 
a Székelyhon Tv-ben, mennyire fog-
ja meghozni a várt eredményt, a jár-
vány visszaszorítását a Romániában 
is megkezdődött beoltás. A kutató 
úgy véli, a vakcina nagyon súlyos 
mellékhatásainak az esélye is jóval 
kisebb annál, mint annak az esélye, 
hogy elkapjuk a koronavírus-fer-
tőzést, amelynek aztán nagyon 
súlyos szövődményei lehetnek, és 
egész életünkben gyenge marad-
hat a tüdőnk. „Mindenképpen a 
védőoltás az egyetlen megoldás” – 
szögezte le a Nézőpontban a sepsi-
szentgyörgyi vegyész, aki szerint a 
hatóságoknak érthetőbben kellene 
elmagyarázniuk, hogy a vakcinával 
nem ültetnek chipet a szervezetbe.

A kutatóval készült interjú pénte-
ken 12 órától tekinthető meg a Szé-
kelyhon Tv YouTube-csatornáján.

Vakcinával chipet? A védőoltásról a Nézőpontban

Fejér Szilárd sepsiszentgyörgyi kutató beszél a járványról




