
A MŰEMLÉKEK ÓVÁSÁÉRT IS KORLÁTOZNÁK A KÖZTÉRI RENDEZVÉNYEKET

Szabályzattal csitítanák 
a belvárosi zenebonát

Egyre több nagyvárosban jelentkeznek a közterületeken tartott tömegrendez-
vények káros hatásai Erdélyben, emiatt sokan szabályzattal próbálnák korlá-
tozni a belvárosi népünnepélyt. A megengedett zajszint megszabásával nem 
csupán a környéken lakók nyugalmát biztosítanák, hanem elsősorban az egy-
re inkább károsodó épített örökséget védenék. Az ok, hogy például Kolozsvár, 
Temesvár vagy akár Nagyvárad főterén is egyik rendezvény éri a másikat, ám 
ezeknek a szervezői sokszor nemcsak a környékbeliekre nincsenek tekintet-
tel, de a tereket közrefogó több száz éves épületekre sem. 3.»

Temesvári aggodalom. Szakértők szerint ártalmas a műemlék épületekre, a felújított burkolatra a rendszeres népünnepély és a tűzĳ áték

Törölték Grüman
úzvölgyi bírságát
A Kovászna megyei önkormány-
zat elnökhelyettese alapfokon 
elérte, hogy töröljék a június 6-i 
úzvölgyi események során kapott 
3000 lejes bírságát. Grüman 
Róbert azonban úgy véli, csupán 
szakaszgyőzelem született, hiszen 
a hatóságok továbbra sem állítot-
ták elő azokat, akik meggyalázták 
a katonatemetőt.  4.»

Vizsgálat Dragnea
eltávozása miatt
Ana Birchall igazságügy-miniszter 
kezdeményezésére sürgősségi 
eljárásban ellenőrzést rendelt el 
az országos börtönigazgatóság 
(ANP) vezérigazgatója a rahovai 
börtönben Liviu Dragnea 24 órás 
eltávozásának jóváhagyása kap-
csán. A PSD volt elnöke nem lett 
volna jogosult a kilépőre, mivel 
bűnvádi eljárás is folyamatban 
van ellene.  5.»

Hermész kétórás
ajándék üzenete 
A Kányádira jellemző közérthető, 
emberközeli nyelven írott, elmon-
dott és elénekelt, mélységeken és 
magasságokon átívelő gondolatait 
adta elő a hétvégén Nagyváradon 
a budapesti Kaláka együttes és 
Bogdán Zsolt kolozsvári színmű-
vész. A partiumi város közönsége 
két órán át élvezhette a Kányádi 
Sándor verseiből, Vannak vidékek 
címmel összeállított zenés mű-
sort. 9.»

Babosék megvédték
vébécímüket
Sorozatban harmadjára lett 
világbajnok Babos Tímea páros-
ban, miután hétvégén Kristina 
Mladenovic oladalán megnyerte 
a női teniszezők szezonzáró 
Bajnokok Tornáját. Egyéniben 
Simona Halepnek nem sikerült 
továbbjutnia a csoportjából. 
A kínai viadalt Ashleigh Barty 
nyerte. 11.»

 » Temes-
vár építészeti 
szempontból 
egységes, több 
száz éves épített 
örökségére 
egészében káros 
a magas zajszint 
és a rendszeres 
tömeg.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
EV

EN
IM

EN
TE

 P
RI

M
ĂR

IA
 T

IM
IȘ

O
AR

A

Nehezen, de kifizetik a kártérítést
a többórás vonatkésés miatt  2.»

Victor Ponta mattolhatja Ludovic
Orban tervezett kabinetjét  5.»

Sertéspestis: folytatódik 
az állatok elpusztítása  7.»
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