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A volt pedagógus az ítélethirdetés után eltűnt lakhelyéről

Körözik a brassói pedofilt
Nemzetközi körözést bo-

csátottak ki a gyermek-

pornográfiáért és szexuá-

lis visszaélésért 9 év bör-

tönbüntetésre ítélt Brassó 

megyei volt tanító ellen.

Nemzetközi elfogatóparancsot 
rendeltek el a volt pedagógus 
ellen, akit idén áprilisban ki-

lenc év börtönbüntetésre ítélt a Bras-
só megyei táblabíróság szexuális 
visszaélésért és gyermekpornográ-
fiáért – olvasható a Newsbv.ro portá-
lon. A 43 éves Bartha Levente Mózes 
hat ilyen jellegű bűncselekményt kö-
vetett el, és amint elítélték, nyomta-
lanul eltűnt. Ezt követően indult el a 
nemzetközi körözés, melynek kere-
tében letartóztatási parancsot adtak 
ki a nevére.

A férfi 2011–2014 között tanítóként 
dolgozott egy Brassó megyei elhe-
lyező központban, ahol szexuálisan 
zaklatott több, 7 és 14 év közötti gye-
reket, akik az ő felügyelete alatt áll-
tak. A házkutatás során az illetéke-
sek több adathordozót találtak, me-
lyeken pornográf tartalmak voltak. 
A szervezett bűnözés és terrorizmus 
elleni ügyészség (DIICOT) 2015-ben a 
törvényszékre nyújtotta be az ügyet, 
a férfit erőszakkal és szexuális ag-
resszióval vádolták, de a bírák meg-
változtatták az ügy jogi besorolását. 
Ennek értelmében 2018-ban a Brassó 

megyei táblabíróság helybenhagyta 
a kiskorúak és családok ügyével fog-
lalkozó bíróság 2016-os ítéletét, mi-
szerint a férfi kilenc év börtönbün-
tetést kap.

Ugyanakkor a táblabíróság úgy 
döntött, hogy növeli az erkölcsi kár-
térítés összegét, amelyet Bartha Le-
vente Mózesnek kell fizetnie az ál-
dozatoknak. A kiskorúak és csalá-
dok ügyével foglalkozó brassói bíró-
ság három áldozatnak 25 000 lej kár-
térítést, a másik háromnak 10 000 
lejt ítélt meg, a táblabíróság pedig fe-

jenként 10 000 euróval növelte ezt az 
összeget. Bartha Levente Mózes 2015 
áprilisától 2017 szeptemberéig őri-
zetben volt, az ítélet kihirdetésekor 
pedig hatósági felügyelet alatt állt. 
Viszont miután elítélték, a férfit már 
nem találták a lakhelyén, ezt köve-
tően nemzetközi elfogatóparancsot 
adtak ki ellene. A rendőrség közlé-
se alapján, aki információval rendel-
kezik a hollétéről, a 112-es segélyhí-
vó számon értesítheti a hatóságokat.

Bede Laura

Pár napig még jelentkezhetnek 
előadók a VIBE Koliba 

Tovább zöldül a bonchidai Electric Castle fesztivál

Négy helyszínen és neves elő-
adókkal szervezik meg idén júli-
us 5–8. között a tavalyi VIBE fesz-
tivál egyik legérdekesebb prog-
ramját, a Koli nevű nyári egye-
temet. „A 2018-as Koliban arra a 
kérdésre keressük a választ, ho-
gyan készüljünk a jövőre magyar-
ként Erdélyben. A tavalyi sikeres 
első kiadás után a második, meg-
újult VIBE Koli ismét tartalmas 
találkozási lehetőséget fog bizto-
sítani a fiataloknak. Idén egyet-
len, nagy téma köré szerveződnek 
majd az előadások: REconcept Er-
dély” – mondta Borzási Sarolta, a 
Koli szakmai koordinátora. Hoz-
zátette, a fesztiválozó fiataloknak 
olyan nappali programot biztosí-
tanak, amivel szellemileg feltöl-
tődhetnek, illetve inspirációs for-
rásként is szolgálhat számukra.

Idén a marosvásárhelyi VIBE 
fesztiválon a fesztiválbútorzat-
tól az előadásokig és panelbe-
szélgetésekig minden a jövőről és 
a REconcept Erdély témáról fog 
szólni. 

A Koliba olyan neves előadókat, 
tudósokat, hírességeket és köz-
életi személyiségeket hívtak, mint 
Csinta Samu, a Sepsi OSK klub-
igazgatója, dr. Gulyás Gergely mi-
niszterelnökséget vezető minisz-
ter, dr. Szász Levente, a BBTE 
dékánhelyettese, dr. Tonk Márton, 
a Sapientia EMTE dékánja vagy 
Horváth Lil la Sanghajba utazó 
vlogger. A VIBE fesztivál Facebook-
oldalán megjelent az Open Koli ne-
vű kampány. A szervezők azért 

nyitották meg a Koli előadói line 
up-ját, hogy a tehetséges, fiatal er-
délyi tudósok és szakértők lehe-
tőséget kapjanak kutatási terüle-
tük tematizálására és arra is, hogy 
párbeszédet alakítsanak ki. Je-
lentkezni június 17-én éjfélig lehet 
a koli@vibefestival.ro címen.

A nyári egyetem idén négyhely-
színes lesz: a Koli udvar és a Koli 
garázs a Gokart racing launge-
ban kap helyet. A Koli kert új elő-
adóterét a Maros-parti fák árnyé-
kába képzelték el a szervezők. 
Axnegyedik és szintén új helyszín 
a Free Speech Stage lesz, ahol 
bárki bármilyen témáról beszél-
het nyilvánosan előzetes jelent-
kezés nélkül, tehát minden meg-
engedett a kirekesztő és gyűlölet-
keltő diskurzusok terjesztésének 
a kivételével. 

A nyári egyetem szervezői sze-
retnék, ha a fesztiválozó fiatalok 
kihasználnák a Free Speech Stage 
adta lehetőséget és sokan felvál-
lalnák a nyilvánosság előtt állás-
pontjukat arról, ami foglalkoz-
tatja őket és ezzel gyakorolnák a 
szólásszabadság adta jogot és fe-
lelősséget. Az előadásokon kívül 
panelbeszélgetések, karrier- és 
készségfejlesztő workshop is vár-
ja majd az érdeklődőket. A Koli 
programjain idén bárki részt ve-
het, aki rendelkezik bérlettel vagy 
napi jeggyel. A részletes program 
a www.vibefestival.ro/koli oldalon 
található. 

B. L. J.

Romániai premierként száz száza-
lékban megújuló energiaforrások-
ból táplált színpadot állít fel idén a 
bonchidai Electric Castle fesztivál. 
A hatodik kiadásánál tartó, július 
18–22. között zajló rendezvényso-
rozat ugyanakkor további újítások-
kal is megpróbálja felhívni a feszti-
válozók figyelmét a környezettuda-
tos életmód fontosságára.

A szervezők közleménye szerint 
a bonchidai Bánffy-kastély terüle-
tén állítanak fel hazánkban elsőként 
olyan színpadot, melyet teljes egészé-
ben megújuló energiaforrásokból táp-
lálnak. Az EcoStage Franciaország-
ból érkezik a Kolozs megyei község-
be, és energiaellátását ötven száza-
lékban napelemek révén kapja, míg 

ötven százalékban egy két kerékpár-
ból álló berendezés révén nyeri, me-
lyet maguk a fesztiválozók hajtanak.

Az Electric Castle-re várt több 
tízezer résztvevőnek azonban már 
a fesztivál kezdete előtt lehetősé-
ge adódik arra, hogy két kerékre 
pattanjon: ha kerékpárral érkezik 
a Kolozs megyei községbe, és 250 
kilométernél hosszabb távon te-
kert, ingyen vehet részt a rendez-
vényen. Az előző évektől eltérően a 
Bonchidához közeli településekről 
érkezők is élhetnek a lehetőséggel, 
igaz, a fesztivál idején nekik is le 
kell tekerni a 250 kilométert azért, 
hogy a rendezvény ökonagykövetei 
lehessenek. A programra június 
20-áig lehet jelentkezni a Mainoi.ro 

honlapon, ennek célja, hogy felhívja 
a fesztiválozók figyelmét az alter-
natív közlekedési eszközök hasz-
nálatára.

További célja a bonchidai rendez-
vénynek a fesztiválozók által ter-
melt szemétmennyiség csökkenté-
se is, míg tavaly a műanyag poharak 
használatát korlátozták, idén a szí-
vószálakat is betiltják. A fesztivál 
területén számos ökotevékenység 
is zajlik majd a Mainoi Egyesület 
szervezésében, mely versenyekkel 
is várja a környezettudatos életmód 
iránt érdeklődőket. Ezekről továb-
bi részletek a fesztivál honlapján 
(www.electriccastle.ro) olvashatók.

P. M.

Szökésben. Bartha Levente Mózest kilenc év börtönbüntetésre ítélték

Közel száz borral igyekeznek leven-
ni a lábukról az erdélyi borbaráto-
kat, -kereskedőket, gasztronómiai 
szakértőket a Magyarország legjobb 
családi pincészeteit tömörítő Pannon 
Bormíves Céh tagjai szombati bemu-
tatkozásukon, melyet 15–20 óra kö-
zött tartanak a kolozsvári a Platinia 
szálló konferenciatermében.  

A Pannon Bormíves Céhet 1999-
ben tíz nagy presztízsű, értékterem-
tő családi pincészet alapította. Akko-
ri vezérelveik máig érvényesek: fon-
tos feladatuknak tekintik a kimagas-
ló minőségű magyar borok készíté-
sét és népszerűsítését, és teljes mér-
tékben elkötelezettek a kulturált bor-
fogyasztás meghonosítása iránt. Lé-
nyeges vonásuk az önkorlátozó rend-
szabályok önkéntes vállalása és az 
etikus magatartással együtt járó 
szabad betekintés pincéjükbe, egész 
szakmai munkájukba a szőlőtelepí-
téstől a bor készítéséig.

A hajdani iparos céhek mintájára, 
ahova „csak jó hírű mester, keres-
kedő kerülhetett, aki a szakmájá-

ban való jártasságát megfelelő mes-
termunkával bizonyította”, a Pan-
non Bormíves Céh tagságát is évti-
zedes kimagasló szakmai munká-
val lehet kiérdemelni. A tagság meg-
tisztelő, de a vele járó következetes-
ség is vonzónak bizonyul, hiszen a 
céh ma már több mint harminc ta-
got számlál, akiknek kitűnő minősé-
gű tevékenységét számos magyaror-
szági és külföldi díj bizonyítja. Ma a 
magyar borászat legrangosabb elis-
merése az 1991-ben alapított Év Bo-
rásza, majd 1996-tól az Év Borterme-
lője díj. Ezt a díjat alig néhány kivé-
tellel a céh tagjai nyerték el. Közülük 
többen magas állami kitüntetésben 
részesültek. A Pannon Bormíves Céh 
tagjai évente egy nagy ünnepi talál-
kozást szerveznek a magyar bor je-
lenlegi és leendő barátaival. A ko-
lozsvári találkozóra többek között 
Tokajból, Villányból, Egerből, Szek-
szárdról, Kunságból, Mátrából ér-
keznek borászok.

KróniKa

Borásztalálkozó Kolozsváron

Népviseletbe öltözik szombaton a Sóvidék

Változatos programkínálattal szervezik meg szombaton a 2. Sóvidék nép-
viseletben elnevezésű rendezvényt a Maros megyei Szolokma településen. 
Az ünnepélyes megnyitón Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet el-
nöke, Vass Imre, Makfalva község polgármestere mond beszédet 12 órakor. 
Simó Márton, az Élő Székelyföld munkacsoport elnöke megnyitja az Őseink 
viseletben fotókiállítást, majd a Kárpát-medencei népviseletek című kiállí-
tás megnyitója és dr. Miklós Zoltán néprajzkutatónak, a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum igazgatójának Életmód és lakáskultúra változása a 
Sóvidéken című előadása következik. 13.20 és 15.20 között zajlik a fal-
vak képviselőinek bemutatkozása a színpadon: a székelyudvarhelyi és 
a székelykeresztúri népdalkörök, a szovátai Sirülő néptáncegyüttes, a 
szolokmai iskolások és az alsósófalvi műkedvelők lépnek fel. 17 órától Fodor 
Adalbert Béla etnomuzikológus tanít népdalokat, majd a szervezők bejelen-
tik, hogy a következő évben melyik település lesz a házigazdája a rendez-
vénynek. Az egész eseményen ingyenes a részvétel, illetve lehetőség nyílik 
arra is, hogy autentikus népi termékeket forgalmazók, helyi vállalkozók is je-
len legyenek a templom előtti téren kialakított standokon.

Ingyen részt vehet a fesztiválon, aki kerékpárral érkezik Bonchidára, és 250 kilométernél hosszabb távon tekert

Forrás: adevăruL.ro

Fotó: vízaKnai dávid




