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KUTATÓI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK A JÁRVÁNY ALATT A KÖZGYŰJTEMÉNYEKBEN

Átrendezkedésre késztetett 
erdélyi múzeumok

Bár a látogatókkal történő személyes találkozás lehetősége leszűkült a járvány-
helyzet miatt, a múzeumok szerteágazó tevékenységet folytattak és folytatnak: 
régészeti feltárásokat, felújításokat végeznek, de a szervezési, kutatói munka 
sem állt le. A Kolozsvári Szépművészeti Múzeum és a Maros Megyei Múzeum 
vezetőjével beszélgettünk. Mint elmondták, a közgyűjtemények tevékenysége 
nemcsak a közönséggel, a látogatókkal való kapcsolattartásra koncentrálódik, 
hanem feladatuk a kulturális örökség megőrzése és kutatása is, ugyanakkor a 
járványügyi korlátozások az online térben való jelenlét újragondolására késztet-
ték az intézmény vezetőit. 9.»

A Kolozsvári Szépművészeti Múzeumnak otthont adó Bánff y-palota homlokzatát felújították, az épület újra visszakapta régi fényét

Maximális óvatosság
az iskolákban
Csak azokon a településeken 
térhet vissza hétfőn valamennyi 
óvodás és iskolás a tanintézetek 
falai közé, ahol az ezer főre jutó 
koronavírus-fertőzött nem haladja 
meg az egyet. Az oktatási minisz-
ter bejelentése szerint ugyanakkor 
két fertőzött tanár esetén bezárják 
az iskolát, két beteg osztálytárs 
esetén csak az osztály költözik 
online térbe.  3.»

Nagyon fertőző 
az új, angol mutáció
Fontos, hogy elkülönítsék, kimu-
tassák az új típusú koronavírus 
nagy-britanniai mutációját, mert 
ez sokkal fertőzőbb. Fejér Szilárd 
vegyész, a Pro Vitam diagnosz-
tikai központ kutatója szerint 
kiterjedtebb járványtani feltárás-
ra van szükség, hogy a fertőzési 
láncot le lehessen állítani, a kö-
vetkező hónapokban pedig óriási 
jelentősége lesz világszerte az új 
variánsok nyomon követésének. 

4.»

Nem kell megijedni
a villanyszámlától?
Az energiaár-szabályozó ható-
ság, illetve az energiaszolgáltató 
vállalatok egyesületének tegna-
pi ígéretei szerint nem kell ag-
gódniuk azoknak, akiknek még 
január 20-a előtt kiállították a 
villanyszámláját, ezért a decem-
berinél jóval magasabb összeg 
szerepel rajta, mert februárban 
kiigazítják az ANRE rendeleté-
nek megfelelően.  6.»

Már márciustól jöhet
a harmadik fázis
A második fázishoz hasonlóan a 
koronavírus elleni oltási kampány 
harmadik köre is a tervezettnél 
hamarabb kezdődhet a kampány 
koordinátora szerint. Valeriu 
Gheorghiţă elmondta, ehhez az 
szükséges, hogy az AstraZeneca 
megfelelő számú oltást szállítson. 
Eközben egyre több európai ország 
nem ajánlja az időseknek a vakci-
na beadását.  5.»

 » A legtöbb 
kulturális intéz-
mény, múzeum 
és azok vezetői 
odaadással és 
elszántsággal 
állt a helyzethez, 
és megtalálták a 
megfelelő megol-
dásokat.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Harangszó jelzi 
az összefogás erejét
Bethlenszentmiklóson  2.»

Zöldház: pénzükre várnak 
a kivitelezők  7.»
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A vadászat, a medve és a politika
1–2.
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