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Jótékonysági céllal és a személyes fejlődésért evez a Fekete-tengeren a román csapat

Hullámokon jön a világrekord
Világrekordot készül 

megdönteni öt román 

férfi több mint 1000 ki-

lométert evezve a Fe-

kete-tengeren. A kez-

deményezők a jóté-

konysági célú projekt-

tel a ritka betegséggel 

diagnosztizált gyere-

keket támogatják. 

Több mint 1000 kilométer eve-
zéssel próbál világrekor-
dot felállítani az a román 

csapat, amely pénteken elindult 
Mangalia városból grúziai Batumi 
felé egy olyan hajón, amelyen sa-
ját kezűleg eveznek – közölte a 
Digi24 hírtelevízió. A kezdemé-
nyezők a jótékonysági célú pro-
jekttel a ritka betegséggel diag-
nosztizált gyerekeket támogatják. 
Andrei Roşu, Vasile Oşean, Alex 
Dumbravă, Marius Alexe şi Ionuţ 
Olteanu eltervezték, hogy körül-
belül két hét alatt megteszik ezt 
a távot a Fekete-tengeren. Ez a tú-
ra csak egy felkészítő lesz a nagy 
kihívás előtt, a csapat be akar ne-
vezni az Atlantic Challenge elne-
vezésű versenyre, amely közel 
5000 kilométeres utat jelent az At-
lanti-óceánon keresztül. Az ötlet 
hat évvel ezelőtt született meg, a 
világ legmagasabb csúcsán, a Mo-
unt Everesten. „Egy brit csapat-
tal találkoztunk, akik épp eresz-

kedtek le a hegyről, és az egyi-
kük mesélte, hogy készül bene-
vezni az Atlantic Challenge meg-
mérettetésre. Ez felkeltette a fi-
gyelmem és az érdeklődésem, és 
Vasi Oşean barátommal 2015-ben 
elkezdtük tervezni a projektet” – 
mondta Andrei Roşu, a túra kez-
deményezője. A páros eldöntötte, 
hogy négytagú csapatot szeret-
ne, ezért egyfajta előválogatót tar-
tottak, ahova 250-en neveztek be, 
ebből 10-en maradtak, majd végül 
három személyt választottak ki. 
„Valamennyien amatőr sportolók, 
és nincs sok tapasztalatuk a ten-

geri kalandokban, de bízunk ben-
ne, hogy zökkenőmentes utunk 
lesz. Már megvettük a repülője-
gyeket Batumiból az országba jú-
lius 1-jére, tehát 15 nap áll a ren-
delkezésünkre, hogy átszeljük 
a Fekete-tengert” – részletezte 
Andrei Roşu. „Egy közel kilenc-
méteres hajót vásároltunk, ezután 
mindennap edzettünk, és minden 
hétvégén kimentünk a tengerre. 
Áltagban 60 kilométert eveztünk, 
és az edzési rekordunk 100 kilo-
méter volt, amikor Limanutól el-
jutottunk Sinoe településig” – tet-
te hozzá Alex Dumbravă. A csapat 

tagjai arról is beszámoltak, hogy 
nagyon kevés tenger vagy óceán 
létezik, amelyet még nem evez-
tek keresztül. Múlt évig a Fekete-
tenger is ezen a listán volt, de egy 
angol férfi átszelte egyedül 29 nap 
alatt. „Mi leszünk az első csapat, 
aki megpróbál eljutni Batumiba 
legtöbb 15 nap alatt. Nekünk ez 
egy hobbi, egy lehetőség a szemé-
lyes fejlődésre, és nem hinném, 
hogy ez a sport korhatáros lenne” 
– hangsúlyozta Andrei Roşu, a tú-
ra vezetője.

 
B. L. J.

Szörnyethalt két 
fiatal autóbalesetben
Életét vesztette két fiatal 
Beszterce-Naszód megyében, 
miután autójuk villanyoszlop-
nak ütközött – tájékoztatotta 
az Agerprest a megyei rend-
őr-főkapitányság sajtószóvivő-
je, Crina Sîrb. A baleset szom-
bat este történt a 17-es ország-
úton, Turjágó településen. A fi-
atalok Marosborgóról Beszter-
ce felé tartottak, amikor a gép-
kocsi vezetője elveszítette ural-
mát a jármű fölött, az lesodró-
dott az úttestről, nekiütközött 
egy villanyoszlopnak, majd fel-
borult, és egy ház udvarán kö-
tött ki. A helyszínre kiszállt men-
tősök csak a halál beálltát tud-
ták megállapítani. Az autó mind-
két utasa 21 éves volt. A baleset 
pontos körülményeit vizsgálja a 
rendőrség.

Tragédia történt a 
francia bikaviadalon
Halálra döfte egy bika Ivan 
Fandinót, a híres spanyol mata-
dort egy franciaországi bikavia-
dal-fesztiválon – közölte az In-
dex.hu a BBC-re hivatkozva. A 36 
éves férfit az arénából még sike-
rült élve kihozni, de a kórházba 
szállítást nem élte túl. Az eset a 
Mont-de-Marsan nevű, spanyol–
francia határ közelében találha-
tó kisvárosban történt, ahol ép-
pen zajlik az Aire-sur-l’Adour bi-
kaviadal-fesztivál. A híres baszk 
származású matador elbot-
lott a saját ruhájában, és miu-
tán a földre került, a bika ledöf-
te a szarvával. A híradások sze-
rint a tüdeje sérült meg, halá-
lát pedig végül szívroham okoz-
ta, amit a mentőben szenve-
dett el. Az esetről készült fotók 
alapján a baleset után még tu-
datánál volt, bár erősen vérzett. 
Ivan Fandino esetét megelőzően 
utoljára 1921-ben halt meg Fran-
ciaországban matador. 

Rajt. A román csapat pénteken indult el a tizenötnaposra tervezett túrára Mangalia–Batumi-útvonalon

Több mint 180 új név az UNTOLD fesztiválon Pusztít a portugál erdőtűz
Újabb 180 nemzetközi és hazai 
fellépővel bővült az augusztus 
3–6. között szerevezendő kolozs-
vári UNTOLD fesztivál program-
ja. A résztvevők először hallhat-
ják az országban Charli XCX brit 
popsztárt, akit főként az I don’t 
care, i love it slágeréről ismerik. 
A brit énekesnő több világsztár-
ral dolgozott már együtt, mint pél-
dául Iggy Azaleával a Fancy című 
daluk elkészítésekor. A nagyszín-
padon Elle Exxe, Era Istrefi, Al-
ma, Subcarpați és Golan is csatla-
koznak a már bejelentett előadók-

hoz (Armin van Buuren, Afrojack, 
Dimitri Vegas & Like Mike, Martin 
Garrix, Hardwell, Steve Aoki, Ellie 
Goulding, Hurts, TinieTempah, 
Marshmello). A Galaxy színpadra 
is újabb fellépők érkeznek: a már 
bejelentett Solomun, Jamie Jo-
nes, Loco Dice, Sven Vath, Dubfire 
és Chris Liebing mellé idén csat-
lakozik Art Department, Ilario 
Alicante, Steve Lawler, Kollektiv 
Turmstrasse, Johannes Brecht, 
Steve Bug és Dana Ruh is. Az 
Alchemy színpad szintén új meg-
lepetésekkel várja a fesztiválozó-

kat. Az eddigi program a követ-
kező nemzetközi előadókkal egé-
szül ki: Onyx, TalibKweli, Roots 
Manuva, Jeru the Damaja, Dub 
FX & Mr. Woodnote, de színpara 
lépnek a hazai CTC, La Familia, 
Grasu XXL, Deliric & Silent Strike, 
Macanache & The Putreds, Argatu, 
Șatra Benz és a NimeniAltu for-
mációk is. Az UNTOLD zenei fesz-
tivált harmadik alkalommal szer-
vezik meg a kincses városban, az 
előző kiadások nagyon sikeresek 
voltak, százezres tömegeket von-
zottak a Kolozsvár Arénába.

Ötvenhét ember életét vesztet-
te, ötvenkilenc pedig megsérült 
egy rendkívül heves erdőtűzben 
a Portugália középső részén ta-
lálható Leiria térségében szom-
baton – közölte Joao Gomes por-
tugál közigazgatási államtit-
kár tegnap. Az első jelentések 
19 halottról szóltak, de a szám 
fokozatosan emelkedett, és to-
vább nőhet. A tűz a Lisszabontól 
kétszáz kilométerre északke-
letre fekvő Pedrógao Grande te-
lepülés közelében, az autóúton 
lepte meg az áldozatok egy ré-
szét. Voltak, akik füstmérgezés 
miatt haltak meg, mások pedig 
bennégtek a kocsijukban, ami-
kor a lángok csapdájába estek, 

vagy később a kórházban haltak 
bele a sérüléseikbe. Több sérült 
állapota súlyos. Marcelo Rebelo 
de Souza államfő és a minisz-
terelnök szombat este a hely-
színre utazott. A számos falut 
fenyegető tűz okát továbbra sem 
tudják. „A lángok nagy erővel 
és megmagyarázhatatlan se-
bességgel terjedtek” – mondta 
a belügyminisztérium szóvivő-
je. Portugáliában szombaton a 
40 Celsius-fokot is meghaladta 
a hőmérséklet. Tegnap 692 tűz-
oltó 224 tűzoltóautóval oltotta a 
lángokat, munkájukhoz két re-
pülőgép is csatlakozott.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Tovább nő a tűzeset áldozatainak száma

Stuart Cundy, a Scotland Yard területileg illetékes parancsnoka, aki 
a nyugat-londoni, Grenfell Tower nevű, 127 lakásos toronyházat szin-
te teljesen megsemmisítő tűz rendőrségi vizsgálatát vezeti, szom-
bat délutáni sajtótájékoztatóján elmondta: a rendőrséghez eddig 58 
olyan emberről érkezett bejelentés, akik a tűzvész éjszakáján az épü-
letben tartózkodtak, és azóta nincs róluk hír. „Sajnálatos módon azt 
kell feltételeznem, hogy nem élnek” – közölte a rendőrtiszt. Hozzá-
tette: csak remélni tudja, hogy a halálos áldozatok száma már nem 
emelkedik a pénteken bejelentett harminc fölé. Stuart Cundy rendőr-
parancsnok nem bocsátkozott részletekbe arra a kérdésre, hogy ösz-
szesen hány halálos áldozata lehet a tűzvésznek, csak annyit mon-
dott: a rendőrség akkor közöl végleges számot, ha teljesen bizonyos 
abban, hogy pontos adatok birtokában van. Hozzátette: a toronyház 
átkutatása és az áldozatok maradványainak elszállítása heteket vagy 
ennél is hosszabb időt vehet igénybe.Charli XCX brit énekes, dalszerző élő műsorral lép színpadra az augsztus 3–6. közötti UNTOLD fesztiválon
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