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ORSZÁGOS BAJNOK AUTÓVERSENYZŐ IS ÉLETÉT VESZTETTE AZ ÁRADÁSOKBAN

Emberéleteket követelt 
a ciklon okozta ítéletidő

Legalább három ember életét vesztette, és jelentős anyagi károk keletkeztek a 
hétvégén az ország számos vidékén lesújtó áradások, viharok következtében. 
Bákó és Neamț megyében idős embereket sodort el az ár, ugyanakkor tragi-
kus körülmények között elhunyt egy off road versenyen részt vevő pilóta: Ad-
rian Cernea egykori országos bajnok autójával az Ojtoz folyóba borult. Florin 
Cîţu miniszterelnök tegnap felszólította a prefektusokat, hogy személyesen 
menjenek ki az árvíz sújtotta térségekbe, és példás mozgósítást sürgetett min-
denütt a polgárok védelmének biztosítása érdekében. A Fekete-tenger felett 
keringő ciklon okozta ítéletidő még a napokban is kitarthat.  5.»

A víz az úr. Vrancea megyében tíz munkást kellett kimenteniük az áradásból a katasztrófavédelmi alakulatoknak

Kétszer támadt
emberre a medve
Két alkalommal is emberre támadt 
a medve a hétvégén Hargita me-
gyében, mindkét áldozat súlyos ál-
lapotban került kórházba. Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter 
szerint az esetek bizonyítják, hogy 
egyre sürgetőbb életbe léptetni a 
jogszabályt, amellyel ártalmatlan-
ná lehet tenni a veszélyes ragado-
zókat.  3.»

Egyre nehezebb 
az állatorvosoknak
Sikó-Barabási Sándor Kovászna 
megyei főállatorvos, a Magyar 
Állatorvosok Világszervezetének 
alelnöke és az Erdélyi Magyar 
Állatorvosok elnöke nemrég ment 
nyugdíjba a háromszéki állat-
egészségügyi igazgatóságtól. A 
Kárpát-medence-szerte ismert szak-
emberrel az állatorvosi szakmáról, 
a körzetek fenntarthatóságáról és 
a gazdákkal kialakított viszonyról 
beszélgettünk.  6.»

Erős magyar–román
kulturális partnerség
Kulturális egyezményt készül meg-
kötni Magyarország és Románia 
– erről tájékoztatott a magyar és a 
román kormány kulturális állam-
titkára, Fekete Péter és Demeter 
András a hétvégén a kisvárdai 
fesztiválon. Az egyeztetésen szó 
esett a Nagyváradon tervezett kul-
turális átszervezésekről is. Demeter 
András a szatmári színházban is 
látogatást tett a hétvégén.  9.»

Már válthatók jegyek
a Double Rise-ra
Idén augusztus közepén szerve-
zik meg  a Double Rise fesztivált 
a Fehér megyei Torockón. A 
rendezvénysorozatra mától vált-
hatók jegyek, bérletek. Gazdag 
Balázs főszervező elmondta, a 
Double Rise-on  kizárólag beol-
tott személyek vehetnek részt, 
a tavaly megvásárolt bérletek is 
érvényesíthetőek.  12.»

 » A Hunyad 
megyei Piskin 
egy tömbház 
tetőzetét egysze-
rűen lesodorta 
a vihar, sérülés 
nem történt.
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Megmentették Székelyföld egyik
legszebb műemlékét  4.»

Nagy a pincér- és szakácshiány 
a vendéglátóiparban  7.»

Óriási bravúrral életben tartott 
magyar remények az Eb-n  11.»
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