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Román állampolgárok is éle-
tüket vesztették a görögországi 
ítéletidőben. A Halkidiki-fél-
szigeten végigsöpört viharban 
megsérült egy harmadik ro-
mán állampolgár is, őt kórház-
ba szállították.

 » KRÓNIKA

L egalább hét turista – közöt-
tük egy román állampolgár-
ságú nő és egy nyolcéves 

gyermek – életét vesztette csütör-
tökre virradóra a heves jégesők, 
szélviharok és esőzések miatt 
Görögországban. Egy harmadik 
román állampolgárt kórházban 
ápolnak. A rendőrség szerint a 
viharok szerdán este vonultak 
végig az ország északi részén ta-
lálható – turisták körében köz-
kedvelt – Halkidiki-félszigeten. 
Egy cseh házaspár akkor vesztet-
te életét, amikor lakókocsijukat 
a heves széllökések magukkal 
rántották. Egy orosz férfi nak és 
a fi ának az életét egy kicsavart 
fa oltotta ki Potídea városában. 
Egy román állampolgárságú nőt 

ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROK IS HALÁLUKAT LELTÉK AZ ÍTÉLETIDŐ SÚJTOTTA, FŐKÉNT KELET-EURÓPAIAK LÁTOGATTA HALKIDIKI-FÉLSZIGETEN

Emberéleteket követelt a görögországi vihar

A turisták a heves jégesők, szélviharok és esőzések miatt vesztették életüket csütörtökre virradóra

és egy nyolcéves gyereket pedig a 
vihar következtében leszakadt tető-
elemek ütöttek agyon Néa Plagiá-

ban egy étteremben. A hatodik ha-
lálos áldozatról egyelőre nem tudni 
részleteket.

A bukaresti külügyminisztérium 
csütörtökön megerősítette a román 
állampolgárságú asszony és a nyolc-
éves gyermek haláláról szóló görög 
tájékoztatást. A külügy nyilvánosság-
ra hozta azt is, hogy a Halkidiki-fél-
szigeten végigsöpört viharban megsé-
rült egy harmadik román állampolgár 
is, őt kórházba szállították.

Felhívják ugyanakkor a fi gyelmet, 
hogy az időjárási körülmények és 
az áramkimaradás miatt nehézkes a 
kapcsolattartás a helyi hatóságokkal, 
Románia szaloniki főkonzulátusának 
munkatársai ugyanakkor az ítéletidő 
sújtotta helyszínre utaztak, ahol kon-
zuli segítséget nyújtanak a bajba ju-
tott román állampolgároknak. Az MTI 
közölte, a tűzoltóság szerint húszan 
kerültek kórházba az ítéletidő miatt. 
Egy klinika viszont azt közölte, hogy 
60-70 embert is el kellett látniuk, 
többnyire csonttörések miatt. „Ez az 
első eset 25 éves pályafutásom során, 
hogy ilyet megéltem” – hangsúlyozta 
Athanasziosz Kalcasz, az egészség-
ügyi intézmény vezetője az Open Tv 
műsorában. „Annyira hirtelen és vá-
ratlanul történt minden” – tette hoz-
zá. A Halkidiki-félszigeten jelenleg 
több tízezer – főleg kelet-európai álla-
mokból érkezett – turista üdül.
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 » BEDE LAURA

Benépesül péntektől a borszéki 
sípálya környéke: három napig 

programok kavalkádját kínálja a 
második alkalommal szervezen-
dő bográcsfesztivál. A rendezvény 
egyik kiemelkedő pontja a vasárna-
pi főzőverseny, amelyre a nevezést 
aznap reggel zárják le. A jelentkezés 
érvényesítéséhez 150 lejes díjat kell 
fi zetni, ezt a helyszínen lehet meg-
tenni – közölték a szervezők szer-
kesztőségünkkel.

A vetélkedőre bárki benevezhet, 
a háromtagú csapatoknak egyetlen, 
szabadon választott bográcsos ételt 
kell főzniük – legkevesebb 20 por-
ciónyit. A zsűrizésnél többek között 
számít majd a recept eredetisége, a 
szakmai hozzáértés, a tálalás esz-
tétikája, a megadott tematika be-
tartása és természetesen az ízvilág. 
A nemzetközi gasztronómiai verse-
nyek szabályzatának megfelelően a 
sorrendet az egyes zsűritagok által 
adott pontszámok átlaga határozza 
meg. A zsűri tagjai Cosmin Dragomir, 

a GastroArt blog szerzője, Cristian 
Tabără neves televíziós szakember, 
illetve Konyari Sándor magyarorszá-
gi mesterszakács.

A gasztronómiai vetélkedő „elő-
játékát” a kulináris világok szom-
bati bemutatója adja. Ennek során 
10 nemzeti kisebbség nyújt ízelítőt 
hagyományos konyhájából a sípá-
lya környékén kialakított bográcsok 
küzdőterén.

A fesztivál során oktató jellegű kéz-
műves foglalkozások, interaktív mű-
helyek, helyi termékek vására, illetve 
különböző sportvetélkedők várják az 
érdeklődőket. A kulturális kínálat 
része három fotókiállítás, díjnyertes 
ismeretterjesztő fi lmek szabadtéri 
vetítése, valamint bemutatják Szé-
kely Ervin Szerelmes szakácskönyv 
szingliknek című regényét és Misz-
tótfalusi Kis Miklós 1695-ben kiadott 
szakácskönyvének román fordítását.

A rendezvényen fellép a Phoenix, 
az Örökség, a Semnal M, a Krypton, 
de a közönség táncolhat a jászvásári 
fúvószenekar ritmusára, a rétyi Fúvó 
Shock együttes dallamára vagy ép-
pen a 4S Street és Kalandor zenéjére 
a sípálya mellett felállított színpa-
don – közölték szerkesztőségünkkel 
a szervezők. A fesztivál egyik fő part-
nere, a bukaresti Balassi Intézet köz-
reműködésével klasszikus zenét is 
élvezhetnek a látogatók: az új, ősszel 
nyíló kezelőbázis és wellnesközpont 
épületében Pethő Rebeka és Pethő 
Csaba fuvola-gitár kamarakoncertje 
kap helyet. A szervezők idén külö-
nös fi gyelmet fordítanak a kicsikre 
is, a Gyergyószárhegyi Kulturális és 
Művészeti Központtal közösen egész 
napos foglalkozásokat kínálnak a 
gyerekek számára.

Borszéken fesztiváloznak a bográcsosok és a gurmanok

 » A zsűrizésnél 
többek között szá-
mít majd a recept 
eredetisége, a 
szakmai hozzá-
értés, a tálalás 
esztétikája, a 
megadott temati-
ka betartása, és 
természetesen az 
ízvilág. 

Versenyszellem. A háromtagú csapatoknak egyetlen, szabadon választott bográcsos ételt kell főzniük

Túrával idézik fel
Bánff y Miklós emlékét

E lső alkalommal szervezi meg 
szombaton a Bánff y Miklós em-

lék- és teljesítménytúrát az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület kolozsvári csapa-
ta. „Az útvonal megjelenik Bánff y 
regényeiben, aki nagyon sokszor 
járt ezeken a vidékeken. A teljesít-
ménytúrával megpróbáljuk felidézni 
a kolozsvári születésű író, politikus 
emlékét” – mondta el érdeklődé-
sünkre Kismihály Boglárka szervező. 
Hozzátette, a gyalogosok és kerék-
párosok egyaránt két-két táv közül 
választhatnak: a természetjárók 22 
és 35 kilométeres távon próbálhatják 
ki magukat, míg a biciklisek 60 vagy 
85 kilométert tekerhetnek le.

Mindkét túra a Kolozs megyei 
Kalotaszentkirály-Zentelkéről 
rajtol 8.30 és 9.30 között, aki pedig 
vonattal szeretne utazni, annak 
Bánff yhunyadig el tudják szállítani 
a kerékpárját. A túra végig aszfal-
túton halad, viszont egy rövidebb 
szakasz rossz minőségű makadá-
múton vezet keresztül, ahol nem árt 
óvatosan tekerni.

A gyalogosok Havasrekettyéről 
indulnak reggel 8 és 9 óra között, 
és Székelyjóig mindenki ugyanazon 
az útvonalon halad. Miután minden 
résztvevő visszaér Kalotaszenti-
rály-Zentelkére, meleg ebéddel 
várják őket az Ady Endre Általános 
Iskola udvarán 15 órától kezdődően. 
Emellett útközben is kapnak fi nom-
ságokat, energiapótlókat, hogy 
mindenki sikeresen teljesíthesse az 
általa kiválasztott túraváltozatot. 
Kalotaszentkirályról Kolozsvárra 
kerékpár- és személyszállítást is 
biztosítanak, a járművek a tervek 
szerint 21 órakor indulnak a falu 
központjából. (Pop Tamás)




