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A Holdat és a Marsot is megcso-
dálhatják az érdeklődők pén-
tektől kezdődően a Lights in the 
Park rendezvény keretében. A 
brit Luke Jerram A Hold múzeu-
ma című fényinstallációját Jász-
vásáron, a vörös bolygót bemu-
tató alkotását pedig Kolozsváron 
állítják ki.

 » BEDE LAURA

O rszágos premierként Kolozs-
váron állítják ki Luke Jerram 
Mars nevű fényinstalláció-

ját. A pénteken kezdődő, a Iulius 
Group és a Lights on Romania által 
szervezett eseményt Lights in the 
Parknak nevezték el. A kezdemé-
nyezés reményt szeretne sugallni 
azon látogatók felé, akiknek hiá-
nyoznak a rendezvények, a művé-
szet, az élmények. A kincses vá-
rosi Iulius parkban a brit művész 
égitesteket bemutató sorozatának 
harmadik darabját tekinthetik meg 
az érdeklődők. A 7 méter átmérőjű, 
1:1 000 000 léptékű maketten min-
den centiméternek a vörös bolygón 
10 kilométernyi távolság felel meg.

Párhuzamosan a jászvásári (Iași) 
Palas Mall parkjában a nagy nép-

szerűségnek örvendő Museum of 
the Moon (A Hold múzeuma) válik 
megtekinthetővé. A makett szintén 
7 méter átmérőjű, 1:500.000 lép-
tékű. Az alkotó A Hold múzeuma 
című világító művészeti installáció-
hoz – amely a Bristoli Egyetemmel 
és brit űrügynökséggel együttmű-
ködésben készült – a NASA kü-
lönlegesen részletes égitestfotóit 
használta, a belülről megvilágított, 
gömb formájú szobor minden centi-
métere öt kilométernek felel meg a 
Hold tényleges felszínéből. A tavaly 
decemberben Kolozsváron is sokak 
által megcsodált fényinstallációt 
már több mint 3 millióan látták 25 

MÁRCIUS 28-IG INGYENESEN MEGTEKINTHETŐK A BRIT LUKE JERRAM NAGY MÉRETŰ FÉNYINSTALLÁCIÓI A KÉT NAGYVÁROSBAN

Egyedülálló megvilágításban Kolozsvár és Iași

országban. A látogatók március 
28-ig ingyenesen megtekinthe-
tik a maketteket, amelyeket ter-
mészetesen mindkét helyszínen 
szabadtéren helyeznek el. A 
szervezők ugyanakkor felhívják 
a figyelmet a járványügyi sza-
bályok betartására, így az ese-
ményen kötelező a maszkviselés 
és a fizikai távolságtartás, illet-
ve ajánlott a kézfertőtlenítés. A 
kezdeményezők fotóversenyt is 
hirdetnek a látogatók számára, 
mindezekről közvetlenül a ki-
állítás megnyitása előtt tesznek 
közzé bővebb információkat kö-
zösségi oldalukon.

 » A jászvá-
sári Palas Mall 
parkjában a nagy 
népszerűségnek 
örvendő Museum 
of the Moon (A 
Hold múzeuma) 
válik megtekint-
hetővé.

A Mars című fényinstalláció a londoni Természettudományi Múzeumban. Jake Jerram alkotása péntektől a kolozsvári Iulius parkban csodálható meg
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 » KRÓNIKA

A katonai objektumokat veszélyez-
tető, „ellenséges” civil drónok 

ártalmatlanítására akar törvényi fel-
hatalmazást kapni a bukaresti védel-
mi minisztérium – közölte csütörtöki 
számában az Adevărul című lap. Az 
újság által ismertetett tervezet a had-
sereg fegyverhasználatát szabályozó 
2011/122-es törvényt módosítaná oly 
módon, hogy a katonák tüzet nyithas-
sanak a védett objektumokat veszé-
lyeztető drónokra. A jogszabály-módo-
sítás fontos eleme a drón fogalmának 
bevezetése, amely alatt – a tervezet 
szerint – bármilyen automata vagy táv-
irányítású, levegőben, szárazföldön, 
vízen vagy víz alatt közlekedő eszköz 
értendő. Az indoklásban elsősorban a 
távirányítású, kis méretű repülő eszkö-
zök elterjedésére hivatkoznak.

A tervezet szerint a kereskedelem-
ben kapható civil drónok egyre gyak-
rabban veszélyeztetik a katonai, kor-

mányzati és ipari objektumok, illetve 
a tömegrendezvények biztonságát, 
ugyanis robbanóanyagok szállítá-
sára, kameráik és más érzékelők 
révén pedig ellenséges felderítő mű-
veletekre, a katonai kommunikációs 
csatornák lehallgatására, zavarására 
is alkalmasak. A védelmi minisztéri-
um szerint a potenciális fenyegetést 
jelentő drónok észlelése, beazonosí-
tása, követése és ártalmatlanítása je-
lenleg főleg a törvényes alap és a meg-
felelő műszaki eszközök hiánya miatt 
ütközik nehézségbe.

A joghézagot felszámolni hivatott 
törvénymódosítás alapvetően az ellen-
séges drónok lelövését, illetve lefogla-
lását teszi lehetővé. Elfogadása esetén 
felhatalmazza a katonákat, hogy addig 
tüzeljenek a drónokra, amíg megál-
lítják vagy mozgásképtelenné teszik 
őket. A védelmi minisztérium közvi-
tára bocsátott törvénytervezetéhez tíz 
napig lehet hozzászólni, és módosító 
indítványokat beterjeszteni.

Ellenséges civil drónokat ártalmatlanítanának

 » A tervezet a 
hadsereg fegy-
verhasználatát 
szabályozó tör-
vényt módosítaná 
oly módon, hogy 
a katonák tüzet 
nyithassanak a 
védett objektumo-
kat veszélyeztető 
drónokra.

 » P. M.

Három tulajdonosa is van a Hó-
ja-erdőn átvezető útnak, mely 

ellen szombaton tüntetni készülnek 
a kolozsvári civilek. Bár az eddig 
főleg kirándulók által használt föld-
út Kolozsvár területén található, 
nincs köztulajdonban – számolt be 
a Cluj24. A hírportál szerint az út 
magánterületen, az Állatorvosi és 
Agrártudományi Egyetem telkén, il-
letve a Kolozs Megyei Tanács terüle-
tén halad át, így hármas tulajdonlás-
ban van. Ezek közül azonban egyik 
sem hagyta jóvá, hogy lekövezzék, 
írta a hírportál. A nem kért munká-
latot a szászfenesi Eco Logistic SCP. 
cég végezte el, a vállalat képviselője 
azonban nem kívánt nyilatkozni a 
Cluj24-nek. Eszerint a cég az erdé-
szeti hivatal engedélyét sem kérte, 
így megbírságolták. Az Állatorvosi és 
Agrártudományi Egyetem egyébként 
nagyobb területtel rendelkezik a kör-

nyéken, melyen építkezni szeretne, 
könnyű szerkezetű épületeket, ak-
váriumokat, állatkarámokat tervez 
a falumúzeum szomszédságában, 
melyeket a nagyközönség is látogat-
hatna.

Csütörtökön Emil Boc kolozsvári 
polgármester is megszólalt a Hóján át-
vezető út és a közelben építendő lakó-
park kapcsán, kijelentve: a Someșul 
Cald Producție és a Cristal Turism 
cégek által kivitelezett ingatlanberu-
házásnak alkalmazkodnia kellene az 
úthoz, meg kellett volna várni vele a 
körgyűrű elkészültét. Az elöljáró azt 
várja, hogy az állami hatóságok felté-
telekhez kössék az építkezést.

Mint arról beszámoltunk, Kolozs-
váron szombaton 11 órától tüntetést 
tartanak a Hója-erdő bejártánál a 
közkedvelt kirándulóhelyen enge-
dély nélkül lekövezett-aszfaltozott 
út ellen, a civilek ugyanis attól tar-
tanak, hogy a teljes környék nyugal-
mát tönkreteszi. 

Nem volt engedély a Hója-útra




