
Egy EmbEr mEghalt, négyEn súlyosan mEgsérültEk

Robbanás történt
egy franciaországi atomlétesítményben 

robbanás történt egy dél-fran-
ciaországi atomlétesítményben, 
marcoule-ban: a balesetben, 
amely nem okozott radioaktív szi-
várgást, egy ember meghalt és 
négy személy súlyosan megsé-
rült – közölték tegnap délután 
az illetékes helyi hatóságok.
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A 3800 főt foglalkoztató ku
tatóközpont egyik hul la
dékfeldolgozó létesítmé

nyének kemencéjénél történt a 
de tonáció – közölte a prefektúra, 
amely üzemi balesetnek minősítet
te a robbanást, s a telephelyen kívül 
nem rendelt el riasztást. A létesít
mény köré ugyanakkor a tűzoltók 
biztonsági kordont vontak és egy
előre egyetlen dolgozó sem hagy
hatta el a telephelyet. Az esetleges 
radioaktív sugárzás érzékelésére 
rendkívüli intézkedéseket rendeltek 
el, de a telephelyen állandóan mű
ködő mérőeszközök nem jeleznek 
veszélyes sugárzást. Marcoule a Pá
rizsból délre tartó A7es autópálya 
mentén található Gard megyében, 
Avignontól mintegy 25 kilométerre. 
A létesítmény területén nincsenek 
atomreaktorok. A telephely a Fran
cia Atomenergia Bizottság (CEA) 
egyik kutatóközpontja, itt található 
az Areva nukleáris óriásvállalat egyik 
kísérleti központja és az EDF leány
vállalatának, a Socodeinek az egyik 

hulladékfeldolgozó üzeme is, amely 
atomerőművekből származó eny
hén radioaktív fémhulladékok be
olvasztását, illetve újrahasznosítását 
végzi. Ez utóbbi létesítményben 
történt a robbanás. A detonációt 
követő tüzet a tűzoltók eloltották. 
A CEA először azt közölte, hogy 
„jelenleg nincs szivárgás”, később a 
francia kormány is megerősítette, 
hogy eddig nem történt sem radio

aktív, sem vegyi szivárgás. Az első 
vészhír megjelenése után másfél 
órával a CEA bejelentette, hogy 
„lezártnak” tekinti az incidenst, 
amelynek nem voltak „radiológiai 
veszélyei” és nem járt „a lakosság 
védelmére szolgáló intézkedések
kel” sem. A belügyminisztérium 
azt közölte, hogy a dolgozók elszi
getelésére, illetve evakuációjára sem 
volt szükség. A balesetben meghalt 

személy a robbanáskor vesztette 
életét, a négy sérültet helikopterrel 
szállították kórházba. Náluk nem 
észleltek sugárfertőzést. Mindany
nyian a Socodei alkalmazásában 
állnak. A kétszáz főt foglalkoztató 
cég azt közölte, hogy vizsgálatot 
rendel el a baleset pontos okainak 
kivizsgálásra. Azt is jelezte, hogy 
először fordult elő ekkora tragédia 
ebben a létesítményben.

Egy 3800 főt foglalkoztató kutatóközpont egyik létesítményénél történt a robbanás fotó: mediafax

hírfolyam

> Vadászgépek kísértek a földre 
két utasszállító repülőt az USA-ban. 
Az egyik gép, egy Airbus A318as – a 
Frontier Airlines légitársaság 623as 
számú járata – San Diegóból repült 
Denver érintésével Detroitba 116 utas
sal a fedélzetén. A repülőgép F16os 
vadászgépek kíséretében érkezett a det
roiti repülőtérre, miután a személyzet 
jelezte, hogy két utas szokatlanul hosz
szú időt tölt a mosdóban. A gép a ter

mináltól messzebb, egy félreeső helyre 
gurult, a rendőrség három utast őri
zetbe vett. A repülőgépet és az összes 
csomagot átvizsgálták, semmit sem ta
láltak. Szintén F16os vadászgépek kí
séretében landolt az American Airlines 
034es számú, Los Angeles – New York 
járata is. Hírek szerint három utas gya
núsan hosszú ideig tartózkodott a Boe
ing 767es repülőgép mosdójában. A 
légitársaság közlése szerint vaklárma 
volt, de hivatalos tájékoztatást egyelőre 
nem adtak.

> Párizs minél hamarabb szabadulna 
a romániai bűnözőktől. Claude Gueant 
francia belügyminiszter tegnap a románi
ai bűnözők hazaszállításának gyorsítását 
kérte a hatóságoktól. A tárcavezető szerint 
a Párizsban elkövetett bűntények tíz száza
lékáért román állampolgárok a felelősek, 
ezért a román bűnözőket akár erőszakos 
úton is, de el kell távolítani az országból. 
A rendőrség júliusi jelentése szerint idén 
72 százalékkal több bűntényt követtek el 
a romániai bevándorlók, mint egy évvel 
korábban.

> Elbocsátott magyar oktatók Ma-
rosvásárhelyen. A Marosvásárhelyi Orvo
si és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 
román többségű szenátusa a hétvégén ar
ról döntött, hogy nem hosszabbít szerző
dést a felsőoktatási intézmény nyugdíjas 
óraadó tanáraival. A tavasszal nyugdíjba 
kényszerített, majd óraadóként szerződte
tett tizenöt professzor közül kilenc magyar 
nemzetiségű. A testület döntése jelentősen 
megnehezíti majd a magyar tagozat mű
ködését, hisz a tanárok aránya egyharmad 
alá csökkent. 

Ország – világ
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gyújtogatás

Erdőtűz pusztít 
Dél-Spanyol-

országban
Erdőtűz miatt kellett embereket 
kitelepíteni lakhelyükről Spa-
nyolországban. a tüzet feltehe-
tően gyújtogatás okozta.
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Több száz hektáron pusztít 
erdőtűz Spanyolország déli 
részén, Málaga tartomány

ban, írja az AFP hírügynökség és a 
helyi sajtó. A lángok vasárnap csap
tak fel, és gyorsan terjednek a hő
ségben, a szél is nehezíti a tűzoltók 
dolgát. Az első információk szerint 
körülbelül kétszáz embert kellett 
kitelepíteni három városból, köz
tük Marbellából is. A többségük 
tegnap reggel hazamehetett. A tü
zet feltehetően gyújtogatás okozta.

munkahElytErEmtés

Év végéig 
megnyílnak 

a bezárt bányák?
a bezárt bányák megnyitását 
szor galmazza Traian Băsescu ál
lam fő, szerinte így lehetne mun
kahelyeket teremteni.

„Év végéig kötelesek va
gyunk újraindítani a 
kitermelést a bezárt bá

nyákban, hisz elsőszámú prioritás 
a munkahelyteremtés” – jelentette 
ki Traian Băsescu Mangalián, az 
Országos Szövetség Románia Hala
dásáért (UNPR) nyári egyetemén. 
Az államfő szerint a bányanyitá
sokra akár befektetői, akár kor
mányzati segítséggel, de sor kerül. 
A veresvölgyi rézbánya újranyitása 
például elsődleges fontosságú, hisz 
a réz világpiaci ára emelkedett az 
utóbbi időben, mondta Băsescu.

martin Fronc, a keresztényde-
mokrata mozgalom (kDh) parla-
menti képviselője szerint az Eu-
rópa tanácsnak (Et) megfigyelés 
alá kellene helyeznie magyaror-
szágot, elsősorban a határon túli 
magyarok választójoga miatt.

Hírösszefoglaló„Az Európa Tanács
ban korábban már 
elhangzott olyan ja

vaslat, hogy figyelni kell Magyar

országot és lépéseit, vajon betartjae 
az ország a demokrácia szabályait. 
Ha lenne ilyen javaslat, támogat
nám” – jelentette ki a képviselő azzal 
kapcsolatban, hogy a kormányzó 
Fidesz és a KDNP megállapodott a 
határon túli magyar állampolgárok 
szavazójogáról. Fronc, akinek vasár
nap elhangzott kijelentését a Bumm.
sk hírportál idézte, figyelmeztetett: 
egy ilyen javaslat benyújtása nagyon 
bonyolult procedúra, minimum 20 
képviselőnek kell indítványoznia. 

„Kész vagyok erről beszélni az Euró
pai Néppártban (EPP), a mi politi
kai csoportosulásunkban” – mondta 
a politikus. Véleménye szerint a hatá
ron túli magyarok választójoga Szlo
vákia és Magyarország viszonyának 
megromlásához vezet. „Már így sem 
jók, inkább feszültek. Szlovákiának 
ezen a téren cselekednie kell, de stan
dard, európai módon” – vélte Fronc, 
de hozzátette: a döntés a külügymi
nisztériumé, nem kíván beavatkozni 
a tárca munkájába.

a határon túli magyarok választójoga miatt

Egy szlovák képviselő az ET-vel figyeltetné Magyarországot

Fronc: feszült a magyar–szlovák viszony


