
Nem tudNi,
hol vaN Kadhafi

Még mindig 
lőnek Tripoliban

Bár Tripoli nagy részét a felkelők 
ellenőrzik, még mindig vannak 
Kadhafi-párti orvlövészek, akik 
válogatás nélkül tüzelnek min-
denkire a városban.

Tripoli határát elérve szinte fo-
lyamatosan hallani a lövések 
hangját; ezek főként a felke-

lők által a levegőbe leadott, cél nél-
küli lövöldözések, de néha egy-egy 
robbanás és a nehézfegyverek robaja 
is hallható. A városban lévő rengeteg 
külföldi újságíró közül többen is be-
számoltak arról az MTI Hírcentrum 
munkatársainak, hogy még a bizton-
ságosnak tartott – a felkelők által 
ellenőrzött – területeken is minden-
nap megölnek embereket a Kadhafi-
hoz hű erők. Egy angol újságíró azt 
mondta, hogy a kórházak is tele van-
nak holttestekkel, mert nincs elegen-
dő orvos, sem más egészségügyi sze-
mélyzet, így még azok is meghalnak, 
akiket az ápolással meg lehetett volna 
menteni. Tripoli a ramadánt záró 
ünnepnap miatt nappal majdnem ki-
halt, csak a főútvonalakon felállított 
ellenőrző pontokon látni fegyveres 
férfiakat. A felkelők általában AK-
47-es vagy egyéb gépkarabéllyal van-
nak felszerelkezve, de több embernél 
sörétes vadászpuskát lehet látni. A 
felkelők gyerekeket is felfegyvereztek, 
köztük 14-15 éves fiúkat. Az ellenőr-
ző pontok voltaképpen torlaszok, az 
útra hordott földből, szemétből és 
roncsokból állnak; úgy helyezték el 
az úttesten az akadályokat, hogy csak 
lassan tudjanak elhaladni közöttük 
az autók. A felkelők mindenkit meg-
állítanak, néhány autót át is kutatnak. 
Kilométerenként lehet találkozni 
ilyen úttorlaszokkal a főútvonalak 
mentén, és a környező utcák is le van-
nak zárva, hogy ne lehessen kikerülni 
az ellenőrzést. Moammer Kadhafi 
szóvivője, Moussa Ibrahim szerint a 
volt államfő még mindig Líbiában 
van, bár pontosan nem tudni, hol rej-
tőzik. A felkelők, akik már majdnem 
átvették az ellenőrzést az ország egész 
területe fölött, meg vannak róla győ-
ződve, hogy az exdiktátor még min-
dig az államhatárokon belül bujkál. 
A felkelők tájékoztatási minisztere, 
Mahmoud Shammam közölte: to-
vább folytatják a Kadhafi elleni haj-
tóvadászatot.
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> Bomba robbant a török tengerparton. 
Robbanás történt tegnap Törökország földközi-
tengeri partján. A német, holland és orosz turis-
ták körében különösen népszerű Kemer egyik 
szállodájának strandján lépett működésbe a 
robbanószerkezet, amelyről egyelőre nem lehet 
tudni, pontosan mi volt. Egyes hírek hanggrá-
nátról szólnak, amely több embernél átmeneti 
süketséget idézett elő. A Dogan nevű török ma-
gánhírügynökség szerint az időzítő szerkezettel 
ellátott eszközt homokkal és kővel temették be, 

s a szétrepülő kövektől sérültek meg többen. A 
detonáció nagy ijedelmet keltett a strandon, 
ahol több százan voltak. A többségében külföl-
di sebesültek száma hat és tíz között van, orosz 
turistairodák információi szerint ötöt súlyos 
állapotban szállítottak kórházba. Az antalyai 
orosz konzul úgy tudja, hogy három orosz turis-
ta került kórházba. A stockholmi külügyminisz-
térium arról számolt be, hogy négy svéd turistát 
könnyebb sérüléssel kórházba vittek.

> Átszervezés menesztésekkel a belügy-
nél. Októberben 5500 alkalmazottjától válik 

meg a belügyminisztérium, a tárca átszervezé-
se ezzel a lépéssel nem ér véget – jelentette ki 
Konstancán Traian Igaş. A belügyminiszter 
szerint további elbocsátásokra egyelőre nem 
kerül sor, az átszervezés következő lépése a ro-
mán rendőrség újjászervezése és modernizá-
lása lesz. A strukturális átalakítások a belügyi 
tárca minden szintjén érezhetők lesznek, tet-
te hozzá a politikus. A belügyminisztérium-
hoz tartozó oktatási intézmények végzettjei 
decemberben diplomáznak, és a felszabadult 
állások számának függvényében 2012 elején 
lépnek hivatalba.

> Nem rendezhetetlen a viszony a Fidesz-
szel. Nincs olyan vitás kérdés, amely miatt 
rendezhetetlen lenne a Fidesz és az RMDSZ 
viszonya – jelentette ki Kelemen Hunor. Az 
RMDSZ elnöke elmondta, szerinte az állam-
polgársággal együtt a szavazati jogot is meg kell 
kapniuk a határon túli magyaroknak. Leszögez-
te: az RMDSZ-nek nincs preferenciája azzal 
kapcsolatosan, hogy a határon túli magyarok 
miként éljenek a szavazati jogukkal, erről a ma-
gyar kormánynak kell döntenie. Hozzátette, 
hogy a Fidesz erről konzultálni fog a határon 
túli magyar szervezetekkel az ősz folyamán.

Ország – világ
társadalom

hárommillió ember maradt áram NélKül

Irén halálos áldozatokat is követelt

váratlaN feladat

Tüzet oltott Suceaván a magyar katasztrófavédelem 

Az Irén hurrikán okozta hatal-
mas esőzések következtében 
tegnap reggel kiléptek medrük-
ből New York folyói. A hurrikán 
következtében 3 millióan ma-
radtak áram nélkül az Egyesült 
Államok keleti partvidékén, és 
eddig legkevesebb 10 ember 
vesztette életét.

Hírösszefoglaló

Az Irén, amelynek intenzitá-
sa a Karib-tenger térségé-
ben még hármas fokozatú 

volt, tegnapra a Nemzeti Hurri-
kán Központ szerint trópusi vi-
harrá „szelídült”, de a széllökések 
sebessége helyenként így is eléri 
az óránkénti 104 kilométeres se-
bességet. A hatóságok ugyanakkor 
arra figyelmeztettek, hogy a vihar 
következményei továbbra is vég-
zetesek lehetnek. A legnagyobb 
veszélyt az áradás jelenti – mond-
ta tegnap a Fox News televíziónak 
Craig Fugate, a szövetségi kataszt-
rófa-elhárítási ügynökség (FEMA) 
vezetője. Craig szerint a legtanácso-
sabb továbbra is otthon maradni. A 
parti őrség ugyanakkor tegnap be-
jelentette, hogy helyreállhat a New 
York-i kikötő forgalma. Erősebb 
széllökéseket tegnap inkább a New 
York-kal határos New Jersey állam-
ban tapasztaltak. Alsó-Manhattan-
ben mind a Hudson, mind az East 
River kiöntött. New York és New 
Jersey Kikötői Hatósága az áradás 

miatt lezárta a Holland alagút észa-
ki járatát. Philadelphiánál a Darby 
folyó is kiöntött. A marylandi 
Calvert Cliffs-i atomerőmű egyik 
reaktora szombat éjjel automatiku-
san leállt, miután egy, az épületről 

az erős szélben levált alumíniumda-
rab eltalálta a létesítmény transzfor-
mátorát. Az erőmű vezetése vasár-
nap nyilatkozatot adott ki, amely 
szerint sem az alkalmazottakat, 
sem a környék lakóit nem fenyegeti 

veszély. Bostonban, New Yorkban, 
Philadelphiában, Baltimore-ban és 
New Jerseyben tegnap teljesen leál-
lították a metró- és a buszközleke-
dést. Az utasforgalom leghamarabb 
ma indulhat újra.

Váratlan feladata adódott a hét-
végén Romániában egy magyar 
katasztrófavédelmi egységnek, 
amely Moldovába tart egy NATO-
gyakorlatra; útközben Su cea va 
megyében, egy faluban több ház 
kigyulladt, és a magyar egység 
segítségét is kérték az oltás-
hoz – mondta el Jackovics Pé-
ter őrnagy, a magyar alakulatok 
parancsnoka telefonon az MTI-
nek.

Szombaton a magyar egység 
20 kilométerre volt a falu-
tól, amikor a segítségüket 

kérték. Mint a parancsnok el-
mondta, az illetékes román szerv-
től engedélyt kértek és kaptak 
arra, hogy – román parancsnok-
ság alatt – segítsenek az oltásban. 
Hat ház égett a moldáv határ-
tól 70 kilométerre fekvő Cornu 
Luncii faluban. Délig kettőt már 
sikerült eloltani, de a tűz tovább-

terjedt, majd sikerült megfékezni. 
A magyar egység mentőtisztje és 
szakápolója két sérültet látott el. 
Jackovics Péter az MTI kérdésé-
re elmondta, nem lehet kizárni, 
hogy esetleg további sérültek 
vannak. A tűz oltását nehezítette, 
hogy nem volt elég víz a faluban, 
a magyar katasztrófavédelmi egy-
ség emberei szivattyúzták a vizet a 
kutakból a tűzoltóautók fecsken-
dőihez.

Magyarország 20 fős, összetett 
mentési feladatokat ellátó csapatot 
küldött a Moldovai Köztársaság-
ban szombaton kezdődő, polgári 
védelmi feladatokra összpontosító 
NATO-gyakorlatra, amelyen ösz-
szesen 34 NATO-tagállam és part-
nerállam mentőcsapata, illetve 
szakértői, továbbá az ENSZ Hu-
manitárius Ügyek Koordinációs 
Hivatala és több nemzetközi civil 
szervezet képviselői vesznek részt.

Az Egyesült Államok keleti partvidékén seper végig a hurrikán. Százezreket lakoltattak ki


