
Holnap rajtol 
a Tusványos

Színvonal a székely 
lovassportban

Tusványos a legkomolyabb 
erdélyi fesztivál, „a szabad-
egyetemek szabadegyete-
me” – fogalmazott Németh 
Zsolt, az Országgyűlés kül-
ügyi bizottságának elnöke.

Magyarország kajak-kenu 
válogatottja bravúros sikert 
ünnepelve, tíz arany-, há-
rom ezüst- és három bronz-
éremmel végzett a plovdivi 
Eb összetettjének élén.

Számos megmérettetésen 
vettek részt a lovassport 
kedvelői a Kovászna megyei 
Óriáspince-tetőn hetedik 
alkalommal szervezett, teg-
nap zárult Székely Vágtán.
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Nyílt napot tartottak 
szombaton a Saber 
Guardian 2017 (Szab-
lya őre, SG17) nemzet-
közi gyakorlatsorozat 
– Románia és a feke-
te-tengeri térség ed-
digi legnagyobb had-
gyakorlata – legfon-
tosabb erdélyi hely-
színén, Nagysinken. 
A Bulgária, Románia 
és Magyarország területén zajló, az Egyesült Államok szárazföldi erőinek 
európai parancsnoksága által összehangolt manőverekre 22 NATO-tagál-
lam és partnerország 25 ezer katonáját mozgósították.

Az időjárás és a szer-
vezők is kitettek magu-
kért a Kolozsvárhoz kö-
zeli Bonchidán a hétvé-
gén ötödik alkalommal 
megszervezett Electric 
Castle elektronikus ze-
nei fesztiválon, amelyen 
a látogatószám a lai-
kus résztvevő számára 
is minimum rekordgya-
nús. A szervezők új hely-
színekkel, illetve a ré-
giek „kicsinosításával” 
várták a fesztiválozókat.

Lánykérés is volt az Electric Castle-enNagysinki lőtéren a Szablya őre

Még egy hónap sem telt el a megnyitása óta, isme-

retlen tettesek máris megrongálták Máté Bence vi-

lághírű magyarországi természetfotós Tusnádfürdő 

közelében kialakított medvelesét. A rejtekhelyet 

– ahonnan maga Máté is fotózza a nagyvadakat – 

azért hozta létre a művész, hogy más természet-

kedvelők is kedvükre figyelhessék az állatok életét, 

azonban állítólag Tusnád faluban – amelyhez az er-

dőrész tartozik – a vadtámadások miatt sokan nem 

nézik jó szemmel a kezdeményezést. 

Medveellenes lakossági bosszú?
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Nem mindenkinek tetszik. A medvelest azért hozták létre, hogy közel vigyék a természetet a gyermekekhez és a felnőttekhez

Székely zászlóval 
várnák Johannist
A székely zászlóval kellene vár-
niuk a helyieknek a holnap 
Székelyföldre látogató Klaus 
Johannis államfőt – javasol-
ja a Minta, az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) ifjúsági szer-
vezete. Eközben Szilágyi Zsolt 
EMNP-elnök arra kéri az állam-
főt: kezdeményezzen őszinte 
párbeszédet az autonómiáról, 
amely épphogy a többségi tár-
sadalomhoz való közeledést se-
gítené elő.

Bizonytalan a 
magánnyugdíj sorsa
A Pénzügyi Felügyelet (ASF) 
vizsgálatot indított annak kide-
rítésére, kimeríti-e a piaci kihá-
gás és manipuláció fogalmát a 
román pénzügyminiszter mi-
napi – később tagadni próbált 
– kijelentése, miszerint meg-
szüntetik a nyugdíjrendszernek 
a második, a kötelező magán-
nyugdíjból álló pillérét.

A régizene mindig 
képes megújulni
Feledhetetlen zenei élményt kí-
nált kilenc napon keresztül a 
tegnap zárult Csíkszeredai Ré-
gizene-fesztivál, amelyre nyolc 
országból tizennégy együt-
tes, illetve öt egyéni előadó ér-
kezett, hogy huszonkét kon-
cert keretében szólaltassa meg 
a régizenét. Filip Ignác Csaba, 
a fesztivál művészeti vezetője 
szerint amit elterveztek, az ösz-
szejött.

Harmadszor lett 
magyar állampolgár
Ünnepélyes, kihelyezett esküté-
tel keretében lett harmadszor is 
magyar állampolgár egy most 
99 éves asszony, aki temesvá-
ri otthonában tette le pénteken 
az állampolgári esküt. „Nem tu-
dom elmondani, milyen nagy 
öröm ez nekem” – fogalmazott 
elérzékenyülten Zalutchi Mar-
git, aki 1918. június 8-án a Szi-
lágy megyei Kárászteleken szü-
letett.

Tarthatatlanná vált a helyzet Tusnádfürdőn és környékén a bejáró nagyragadozók miatt
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Taroltak a magyar 
kajak-kenusok
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