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Új fellépőket jelentettek be a 
szervezők, és megkezdték a 
napijegyek árusítását a június 
14–16. között az oltszemi Mi-
kó-kastély udvarán rendezendő 
diMANSIONS fesztiválra.

 » BEDE LAURA

A retró zene világsztárjai látogat-
nak el június 14–16. között az 
oltszemi Mikó-kastély udvarán 

szervezendő diMANSIONS feszti-
válra. A Kovászna Megyei Tanács és 
Bodok község tulajdonában lévő ne-
mesi lak közel 10 hektáros területén 
napközben is tartalmas kikapcso-
lódási lehetőségeket biztosítanak. 
Az esti koncerteken pedig egy akár 
10 ezer fő befogadására is alkalmas 
óriássátor nyújt menedéket kedve-
zőtlen időjárási viszonyok esetén – 
közölték a szervezők a tegnapi sajtó-
tájékoztatón.

„Közép- és hosszú távon az olt-
szemi Mikó-kastélyt szeretnénk 
bekapcsolni a térség turisztikai vér-
keringésébe, bízunk abban, hogy 
ez az együttműködés konkrét ered-
ményeket fog hozni ezen a vonalon” 
– fogalmazott Grüman Róbert, a Ko-
vászna Megyei Tanács alelnöke. Fo-
dor István, a település polgármestere 
szerint a rendezvény akkora megva-
lósítást jelent Oltszem és egész Bo-
dok község számára, amiről nem is 
álmodtak.

A szervezők három új fellépőt is 
bejelentettek: június 15-én fellép a 
Grammy-díjas, minőségi raggae-ze-
nét játszó jamaicai Inner Circle, 

valamint ugyanazon a napon szín-
padra lép a Mr. Vain című dalával 
világszerte ismertté vált Tania Evans 
is. Igazi fesztivál- és koncertkülön-
legességre is sor kerül: a Massaoke 
brit együttes valódi, tömeges ka-
raokebulit csap, hiszen a zenekar 
fellépéseinek elmaradhatatlan meg-
határozója, hogy a jól ismert világs-
lágerek dalszövegeit óriás LED-kive-
títőn követheti a közönség, ezáltal 
is bekapcsolódva egy feledhetetlen 
közös éneklésbe. A fesztiválon fel-
lép többek között a Modern Talking 

egyik frontembereként ismertté vált 
Thomas Anders, a Hermes House 
Band, Lou Bega, Dr. Alban, a Tur-
bo B ex. SNAP, a The Dire Straits 
Experience. Sánta Dániel, a feszti-
vál főszervezője szerint a térségben 
egyedülállónak számít a programkí-
nálat, amellyel készülnek, világszer-
te ismert fellépőkkel és számtalan 
nappali rendezvénnyel várják a fesz-
tiválozókat. „Egy biztos: eddig még 
nem tapasztalt, egyedülálló feszti-
válélménnyel szolgálunk majd” – 
hangsúlyozta Sánta Dániel.

TARTALMAS PROGRAMOKKAL ÉS VILÁGHÍRŰ ZENEI ELŐADÓKKAL VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET A HÁROMSZÉKI KASTÉLYFESZTIVÁLON

Hamisítatlan retró élmény a diMANSIONS-on

Legendás hangok. Az oltszemi Mikó-kastély udvarán színpadra lép a Grammy-díjas, minőségi raggae-zenét játszó jamaicai Inner Circle együttes

A szervezők arra is felhívták a 
fi gyelmet, hogy április 14-e után 
drágulnak a belépők. A tavaszi ked-
vezménynek köszönhetően a há-
romnapos bérletek 179 lejbe (+ járu-
lékok) kerülnek, míg VIP-bérleteket 
379 lejért (+ járulékok) válthatnak 
az érdeklődők. Az általános be-
lépésre feljogosító napijegyekből 
ezer darab április 1-jéig 79 lejes (+ 
járulékok) áron kerül kedvezmé-
nyes eladásra, míg az egy napra 
szóló VIP-belépők ára 179 lejbe (+ 
járulékok) kerül.

 » A koncerteken 
egy akár 10 ezer 
fő befogadására is 
alkalmas óriássá-
tor nyújt menedé-
ket kedvezőtlen 
időjárási viszo-
nyok esetén.
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Börtönbüntetés egy 
besztercei tanárnak

A lapfokon négy hónap letöltendő 
börtönbüntetésre ítéltek egy 

Beszterce-Naszód megyei testnevelő 
tanárt, amiért két kiskorú diákot 
bántalmazott az iskolában – közölte 
a Hotnews a Mediafaxra hivatkozva. 
Az ítélet megfellebbezhető, ám a 
végleges verdikt kihirdetéséig az 
újradnai általános iskolában oktató 
pedagógust megfi gyelés alatt tart-
ják, és harmincnapos közmunkára 
kötelezik. „A tornatanár felpofozott 
egy hatodikos diáklányt, aki óra 
közben eltalálta a labdájával. A ta-
nuló jelentette az osztályfőnökének, 
és amíg az incidensről beszéltek, a 
pedagógus egy ötödik osztályos fi út 
ököllel ütött meg. Tehát egy nap két 
diákot bántalmazott, ami szerintem 
megengedhetetlen” – nyilatkozta 
Leonida Ilieşiu, a Beszterce-Naszód 
megyei tanfelügyelőség munkatársa 
a 2017-ben történt eset után.

A bíróság továbbá 2500 lejes 
erkölcsi kártérítés kifizetésére 
kötelezi a tanárt. A Hotnews be-
számolója szerint nem ez az első 
eset, hogy a férfi diákokat bántal-
mazott. Többször is megbüntették, 
többek között a munkaszerzősének 
felbontásával, viszont a bíróság 
arra kötelezte a tanfelügyelőséget, 
hogy újból alkalmazzák a testne-
velő tanárt. (B. L. J.)

 » KRÓNIKA

Béres József (1920–2006) élettörté-
netét bemutató sorozatot tűz mű-

sorra a Duna Televízió Cseppben az 
élet címmel. A szombat esténként 20 
óra 30 perctől látható fi lmsorozat négy 
része mintegy tíz évet ölel fel a hatva-
nas évek derekától a hetvenes évek kö-
zepéig, a Béres-csepp megalkotójának 
drámai életszakaszára összpontosítva 
– közölte a Médiaszolgáltatás-támoga-
tó és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtó-
irodája az MTI-vel.

A tájékoztató idézi Gyöngyössy Ben-
ce rendezőt, aki elmondta, hogy a for-
dulatokban gazdag, izgalmas sorozat 
Béres József drámai életútját, küzdel-
meit, igazságszerető személyiségét 
mutatja be. „Úgy érzem, napjainkban 
különösen fontos, hogy felelevenítsük 
elkötelezettségét és azt a morális érték-
rendet, melyet a kutató ránk hagyott” 
– fogalmazott a rendező. Hozzátette, 
a fi lm a Béres-csepp megszületésének 
eseményeit követve objektív látleletet 
is nyújt az egykori szocializmusról, 
az akkori társadalom egészét átható 
hazugságokról és intrikákról, a hatva-
nas–hetvenes évek Magyarországáról.

Béres József szerepét Gáspár Tibor 
Jászai Mari-díjas színész alakítja, aki 
szerint a történet azért is aktuális, 
mert a kreatív elméknek vagy más 

utakat járóknak mindig is meg kell 
küzdeniük a hatalommal, a hivatallal 
vagy adott esetben a családdal. „Min-
dig harcolni kell az igazunkért, és így 
tette ezt Béres József is” – mondta a 
színész.

Gáspár Tiboron kívül a sorozat 
főbb szerepeiben látható Huszárik 

Kata, Für Anikó, Lukács Sándor, Se-
ress Zoltán, Trokán Péter, Hatházi 
András, Székely B. Miklós, Bede-Fa-
zekas Szabolcs és Trill Zsolt. A soro-
zat producere Kabay Barna – írták a 
tájékoztatóban. A sorozat egyes ré-
szei adás után visszanézhetők a me-
diaklikk.hu/cseppbenazelet oldalon.

A Béres-csepp feltalálójáról készült fi lmsorozat
 » A fi lm a Bé-

res-csepp meg-
születésének ese-
ményeit követve 
objektív látleletet 
is nyújt az egykori 
szocializmusról.

Béres József szerepét Gáspár Tibor Jászai Mari-díjas színész alakítja a Cseppben az élet című sorozatban




