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Ismeretlen behatoló erőfItogtatása

Feltörték a Nemtévét
szabadidős programok helyett 
mátrixszerű hátteret és egy angol 
nyelvű üzenetet találtak a nemtv.
ro erdélyi eseményportálra be-
lépő látogatók a tegnap reggel. 
egy biztonsági rést kihasználva, 
az oldalt egy amerikai hacker 
törte fel, nagyobb kárt viszont 
nem okozott. a portál működte-
tői délutánra kijavították a hibát.

Kovács Tímea

„Feltörte: AcidBurn. Ret-
tenetesen sajnálom, de 
ez a ti hibátok. Tegyétek 

biztonságosabbá a szervereteket!” – 
ez az üzenet fogadta tegnap reggel 
a nemtv.ro erdélyi eseményportálra 
belépő internetezőket. A főoldal 
órákon keresztül elérhetetlen volt, 
a hibát délutánra sikerült helyreál-
lítaniuk a programozóknak.

„Pár hónapja átköltöztettük az 
oldalt egy amerikai szerverre, valószí-
nűleg ennek tudható be, hogy most 
feltörték. Kicsit nehezebb helyre-
hozni emiatt is, de már dolgozunk 
rajta. Nem értjük, mi történhetett, 
valószínűleg amerikai hackerek erő-
fitogtatásának eshettünk áldozatául” 
– mondta el lapunknak Varga Csaba, 
az oldal egyik működtetője. Mint 

kiderült, tényleges kárt nem okoztak 
a „betörők”: maga az oldal továbbra 
is működik, csupán a főoldalról nem 
lehet belépni. „A partneroldalakba 
beépített eseménydobozok továbbra 
is elérhetők, és a keresőmotorok talá-
latai alapján is elérhetjük az általunk 
keresett programokat, eseményeket” 
– tette hozzá Varga Csaba.

„Szombat éjszaka érkezett egy 
felhasználónktól az első bejelentés, 
hogy feltörték az oldalt. Még vasár-

nap és hétfőn is működött napköz-
ben, a tegnap volt az első alkalom, 
amikor nappal is ugyanez az üzenet 
jött be – meséli a portál munkatár-
sa. – Rendszergazdáink dolgoznak 
a helyreállításon, és reményeink 
szerint sikerül kiszűrni a jövőbeli 
hasonló támadásokat.” Elmondása 
szerint ez egy nagyon ártalmatlan 
hack-csapat, ugyanis általában por-
nográf vagy reklám jellegű oldalak-
ra szokták lecserélni a főoldalt. 

„Akár pozitívan is felfoghatjuk a 
támadást, hiszen rávilágítottak a biz-
tonsági rendszerünk hiányosságaira 
anélkül, hogy bármilyen nagyobb 
kárt okoztak volna. Reméljük, hogy 
az oldal látogatottságának nem árt 
ez a pár napos kiesés – végül is az ol-
dal működik –, és a direkt látogatók 
száma csak egy kis hányadát teszi ki 
az összlátogatóinknak, így csak ők 
érzékelhetik ezt az átmenet” – tette 
hozzá Varga Csaba.

A nemtv.ro feltört honlapja. Figyelmeztetés volt

A tegnap délig 222 gombafajtát sikerült azonosítaniuk a gombászoknak

hirdeTés

gombák szépe versennyel, gomba-
felismerési vetélkedővel, játékbe-
mutatóval, túrázásokkal tarkítottan 
zajlott a lászló Kálmán nevét viselő 
sepsiszentgyörgyi gombászegye-
sület tizenkettedik gombásztábora 
gyimesbükkön. 

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A gombász szakma kiválósága-
inak előadásaival, kirándulá-
sokkal egybekötött gombá-

szásokkal, a gombából készített ételek 
megismertetésével és kóstolásával 
tették emlékezetessé a XII. László 
Kálmán Gombászegyesület táborát 
Gyimesbükkön a szervezők. 

A ma záruló táborban a tegnap 
voltak az utolsó előadások, az utolsó 
túrázások. A tábor elsődleges célja 
is elváráson felül teljesült, amint azt 
Zsigmond Győző, a szervezet vezetője 
lapunknak elmondta, ugyanis tegnap 
délig mintegy 222 gombafajtát sike-
rült azonosítaniuk. Az arány a vidé-
ken előforduló fajták változatlanságát 
illetően számottevő. 

A szép helyeken való barangolás, a 
jó levegőn zajló tevékenységek mellett 
gombák szépe versennyel és gomba-
felismerési vetélkedőkkel is tarkították 
a programot, amit a gasztronómiai 
élvezetek csigázhattak tovább. Tegnap 
gombapaprikás került a tányérokra, de 
volt már gombaleves és szarvasgombá-
val fűszerezett tojásrántotta is. 

Az egyesület fennállása óta min-
den évben megszervezett tábor idei 
kiadására is több mint hatvan résztve-
vő érkezett a Kárpát-medence minden 
sarkából.

Az előadók között említette Zsig-
mond Győző Jakucs Erzsébetet, a 
Magyar Mikológiai Társaság elnökét, 
a nagygombák szakértői közül a ka-
posvári Pál-Fám Ferencet, Benedek 
Lajos kertészmérnököt és Papp Vik-
tort, a Budapesti Corvinus Kertészeti 
Egyetem képviselőit, Szász Balázs ker-
tészmérnököt Olthévízről, Málnási 
Andrást, a marosvásárhelyi Málnássy 
László Gombászegyesület elnökét, 
Bagladi Orsolyát, aki a Veszprémi 

Egyetemről érkezett és nyelvészként 
közelít a témához, Puskás Attilát, a 
László Kálmán Gombászegyesület 
szakmai bizottságának tagját, Szilvásy 
Dénest Miskolcról, Szilvásy Editet 
Budapestről, a szarvasgombászat té-
májában pedig az élesdi Fekete Attilát 
és a csíkszeredai Fekete A. Oszkárt. 

A táborban mutatta be gomba-
ismertető táblás, társasjátékát Pus-
kás Attila, aki – mint megelőlegezve 
megtudtuk – az esti gálán átvehette 
az először kiosztott Pázmány Péter-
díjat. A dévai Corvin Kiadó vezetője, 
Varga Gábor a gombás kiadványaikat 
ismertette a résztvevőkkel. Előzetes 
információként osztotta meg velünk 
Zsigmond Győző azt a hírt is, hogy a 
székely népi gombászatról is készül egy 
kiadvány, amely majd Csíkszeredában, 
a Pallas-Akadémia Könyvkiadónál fog 
megjelenni.

A gombásztársaságot a Dévay 
Panzió fogadta be, a házigazda szere-
pét betöltő Dévay András a gyimesi 
népi gombászatismereteit osztotta 
meg a hallgatósággal.

Amint megtudtuk, másodszor 
szervezték Gyimesbükkre a tábort, 
először öt évvel ezelőtt próbálták 
becserkészni a terepet, de az első nap 
után az árvíz miatt le kellett monda-
niuk róla.

Azért a félbemaradt táborért az 
idei bőségesen kárpótolta a társasá-
got, hiszen több, a Kárpát-medencé-
ben ritkaságszámba menő fajtára is 
bukkantak a gombászok. A térség-
ben is a kedvenc szerepében tetszelgő 
kétszergyűrűs tölcsérgomba, sötétedő 
húsú rókagomba. A gyűjtögetők ta-
pasztalhatták, hogy a gombák az ősz 
közeledtét is jelzik, az évszakra jellem-
ző fajtákból is megnevezett egy párat a 
főszervező: gyűrűs tuskógomba, élénk 
színű nyirokgomba.

A jövő évi táborra már most ké-
szülnek a szervezők, amely feltehe-
tően Gyergyószárhegyen lesz meg-
tartva, és kérik azokat, akiket érdekel 
nemcsak a gombászat, de a környe-
zetvédelem és a gombaszakellenőr-
képzés is, forduljanak bátran az egye-
sület tagjaihoz.

a Kárpát-medence mInden zugából érKezteK 

Gyimesbükkön gombász-
táboroztak

hacker és cracker

Mind a hacker, mind a cracker motivációvezérelt. A hackert az építés, a dol-
gok jobbá tétele motiválja – például felhívja a figyelmet egy oldal biztonsági 
hibáira, de nagyobb kárt nem okoz. A crackerek ezzel szemben elsősorban 
a rombolás élvezetéért tevékenykednek, vélt vagy valós sérelmeikért állnak 
bosszút látványos, hírekbe kerülő akciókban. Ők törlik a fájlokat az olda-
ladról vagy akár a gépedről, és tesznek helyettük szórakoztató videókat, és 
szintén ők törik fel és teszik ingyenessé a különböző szoftvereket is.

az összetartozás jegyében indít 
hargita, hajdú-bihar és bihar 
megye közös virágkocsit a deb-
receni Virágkarneválon augusz-
tus 20-án. a kocsi elsőnek indít-
ja a virágkocsik felvonulásának 
hosszú sorát.

Közös virágkocsit indít 
Hargita, Hajdú-Bihar és 
Bihar megye a debreceni 

Virágkarneválon. A virágkocsi 
alkotója az ottani Pikó Sándor 
képzőművész, akinek nem volt 
könnyű dolga, ugyanis mindhá-
rom megyét ugyanazon a kocsin 
kellett megjelenítenie, így egyfor-
mán hangsúlyosan kapott helyet 
az alkotáson a csillagösvényről 
földre érő Csaba királyfi, a fölfelé 
ívelő kardú hajdú vitéz, valamint 
a Bihar megye jelképéül választott 
Ady Endre.

A közös kocsi augusztus 20-
án Debrecenben elsőnek indítja a 
virágkocsik felvonulásának hosszú so-
rát a Hajdú-Bihar megyei önkormány-
zat és a Stadion közötti útszakaszon. 
A kocsit elkíséri mindhárom megye 
küldöttsége, így Hargita Megye Ta-
nácsa részéről is hivatalos küldöttség 
vesz részt az eseményen. A közös prog-
ram szakmai részét a Hargita Megye 
Tanácsa alintézményeként működő 
Gyegyószárhegyi Kulturális és Művé-
szeti Központ bonyolítja le.

Összefog hargIta, hajdú-bIhar és bIhar megye

Közös virágkocsi
a Virágkarneválon

Pikó Sándor képzőmű-
vésznek nem volt könnyű 
dolga, ugyanis mindhá-
rom megyét ugyanazon 
a kocsin kellett megjele-
nítenie.

Szombaton 
székely termékek 

vására

Hargita Megye Tanácsa 
minden hónap harma-
dik szombatján meg-

szervezi a Hagyományos Székely 
Termékek Havi Vásárát a csík-
szeredai megyeháza oszlopsora 
között – a vásárlók legközelebb 
augusztus 20-án, szombaton dél-
előtt 8 és 14 óra között szerez-
hetik be a székely termékeket. A 
megyei önkormányzat ily módon 
szeretné segíteni a helyi termelő-
ket az értékesítésben, ugyanakkor 
a vásárlók számára is megteremti a 
lehetőséget, hogy rendszeresen 
vásárolhassanak egészséges helyi 
termékeket.


