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Felfüggesztett börtön a
temesvári gondozónak

V

isszaélésszerű magatartás és
kiskorú veszélyeztetése miatt
jogerősen két év és nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték
Iosif Rotariu volt válogatott labdarúgó lányát, Romina Rotariut, aki
tavaly megütött egy kétéves gyermeket a temesvári magánbölcsődében,
ahol dolgozott.
A temesvári bíróság alapfokú ítéletében négy év és 4 hónap szabadságvesztésre ítélte Romina Rotariut,
az ítélőtábla azonban ezt két év és
nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre módosította.
Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint kiegészítő büntetésként megtiltották, hogy Romina
Rotariu bárminemű köztisztséget
töltsön be vagy hogy óvónőként/
gondozóként tevékenykedjen a
következő három évben. Emellett
60 napig közmunkát kell végeznie,
ugyanakkor 9500 lej anyagi és 20
ezer euró erkölcsi kártérítés kifizetésére is kötelezték a vádlottat,
illetve a családja tulajdonában álló
egyesületet, amelynek alkalmazásában állt.
A Rotariu család által működtetett
magánbölcsődében dolgozó Romina
Rotariu ellen 2018 júniusában
indított kivizsgálást a rendőrség,
miután egy édesanya feljelentést tett
ellene, amiért megütötte a gyermekét. A gondozónőt akkor őrizetbe
vették, majd hatvan napra hatósági
felügyelet alá helyezték. Iosif Rotariu egykori válogatott labdarúgó a
hírügynökségnek akkor azt mondta,
lánya diabéteszben szenved, és a
betegsége váltotta ki az ingerlékenységet. (Hírösszefoglaló)

A NAGYVÁRADI HEGYMÁSZÓ PÓTLÓLAGOS OXIGÉN ÉS MAGASHEGYI TEHERHORDÓK NÉLKÜL MÁSZNA

Varga Csaba újabb csúcsot hódítana
A világ hetedik legmagasabb
csúcsának, a 8167 méter magas
Dhaulagirinak a megmászására készül a nagyváradi Varga
Csaba, aki szombaton elindult
Nepál fővárosa, Katmandu felé.
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lindult Nepál fővárosa, Katmandu felé Varga Csaba, a Kalifa Alpin Csapat erdélyi magyar
hegymászója, hogy meghódítsa a
világ hetedik legmagasabb hegycsúcsát, a 8167 méter magas Dhaulagirit
– közölte a csapat kommunikációs
vezetője szombaton az MTI-vel. Bíró
Dániel közleménye szerint a nagyvá-

radi Varga Csaba pótlólagos oxigén
és a magashegyi teherhordók segítsége nélkül próbálja megmászni a
csúcsot, és ha sikerrel jár, ez lesz az
ötödik nyolcezrese. Az előző csúcssikere, a 8080 méter magas Hidden
Peak megmászása volt, a mostoha
körülmények között, hóviharban teljesített kihívás óta alig másfél hónap
telt el – emelte ki Bíró Dániel. „Nem
terveztem, hogy idén újabb expedícióra indulok, a Hidden Peak kemény
feladat volt, nagy nehézségek elé
állított a hegy, de hazaérve, néhány
nap nyugalom után úgy éreztem, maradt még erőtartalékom. Szeretném
kipróbálni magam a Dhaulagirin is”
– idézték a közleményben a hegymászót. A világ 7. legmagasabb csúcsát

»

A világ 7.
legmagasabb
csúcsát eddig
magyar részről
csak Erőss Zsoltnak sikerült meghódítania „tiszta
mászással”, még
2006-ban

Varga Csaba a Hidden Peak megmászása után úgy érezte, még maradt erőtartaléka az új kihíváshoz
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eddig magyar részről csak Erőss
Zsoltnak sikerült meghódítania
„tiszta mászással”, még 2006-ban –
tették hozzá.
Egyébként Varga Csabát a 2013ban a Kancsendzönga megmászása
közben elhunyt, csíkszeredai születésű Erőss Zsolt élménybeszámolói
terelték a hegymászás felé, habár
a bihari hegyektől hosszú út vezetett a Himalájáig. Első nyolcezres
sikerét 2013-ban aratta a 8035 méter
magas Gasherbrum II. megmászásával. Ezt további 2 nyolcezres siker
követte: 2014-ben a 8051 méter magas Broad Peak, 2017-ben pedig a
8163 méteres Manaszlu. Varga Csaba a Kalifa Himalája Expedíció 2018
– Kancsendzönga keretében a 8586
méteres hegy alaptáborában emléktáblát helyezett el Erőss Zsolt és Kiss
Péter tiszteletére. Nemrég pedig
sikeresen megmászta a Himalája
8080 méteres Hidden Peak csúcsát
Pakisztánban.
A Kalifa Alpin Csapat 2019 februárjában alakult Varga Csaba mellett
Lengyel Ferenc és Héjja Bálint tagságával. A csapat megalakulásának
egyik célja, hogy a magashegyi expedíciózás nemzetközi gyakorlatára jellemző szemléletmódot és
felkészülési stílust meghonosítsa.
Február óta a hegymászók számos
terep- és ultrafutó versenyen, teljesítménytúrán vettek részt, emellett
speciális, hegymászókra szabott étrendet is összeállítottak számukra.

Közel háromszáz fiatal ropta a táncot az Alcsíki Folkfeszten

T

öbb száz fi atal lépett színpadra a
negyedik alkalommal megszervezett Alcsíki Folkfeszten szombaton
Tusnádfürdőn. Az Alcsík Kistérségi
Fejlesztési Társulás négy évvel ezelőtt
döntött úgy, hogy a fúvóstalálkozókhoz hasonlóan a néptánccsoportok
találkozóját is megszervezik, minden
évben más helyszínen. Csíkszentkirály, Csíkszentimre és Csatószeg után
idén Tusnádfürdő volt az Alcsíki Folkfeszt házigazdája, a néptánctalálkozót
pedig a szintén negyedik kiadásához

érkezett Medvefesztivállal egybekötve
rendezték meg a helyi sípályán.
Az új helyszínre rendszeresen sétavonat indult a város központjából,
a néptánctalálkozóra érkezett több
száz fi atal azonban gyalog tette meg
ezt a távot szombat délelőtt. Amikor a
sípályához érkeztünk, éppen a megnyitó utáni fellépéseikre készülődtek, mindenki izgatottan várta, hogy
bemutathassa a hetek óta gyakorolt
koreográfi áját. Melles Mária, Tusnádfürdő alpolgármestere érdeklődésünkre elmondta, szinte valamennyi
alcsíki település képviseltette magát

a találkozón, illetve a kimaradóknak
is nyomós okuk volt a hiányzásra: a
kászonaltíziek például egy rangos
néptáncversenyen vettek részt Sepsiszentgyörgyön. Az alpolgármester
arról is beszélt, hogy az egyidejűleg
megtartott két rendezvényre turisztikai szezonzáróként tekintenek, ezért
is próbáltak minél színesebb programkínálatot összeállítani.
Kifejtette, folyamatosan keresik a
módját annak, miként tudnák nyáron is használni a sípályát, részben
ezért döntöttek úgy, hogy idén nem
a városközpontban, hanem ott ren-
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A hétvégén
szervezett tusnádfürdői néptánctalálkozón szinte
az összes alcsíki
település képviseltette magát.

dezik meg a Medvefesztivált. Emellett
az is közrejátszott a döntésben, hogy
a kettős rendezvény okán tágasabb
helyszínre volt szükségük, a helyi
futballpályára azonban nem szívesen
költöztették volna, hiszen Tusványos
óta még nem sikerült teljesen helyreállítaniuk a gyepet.
A néptánctalálkozón közel háromszáz fiatal lépett színpadra, ezzel párhuzamosan pedig a Medvefesztivál
programjai is zajlottak. A kézműves
foglalkozásokon kívül lovas sétakocsikázás és lánctalpas járművel való
kirándulás színesítette a programot.

A néptánctalálkozón közel háromszáz ﬁatal lépett színpadra, ezzel párhuzamosan a Medvefesztivál programjai is zajlottak. A két rendezvényre turisztikai szezonzáróként tekintenek
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