
Ország – világ

A líbiai miniszterelnök megerő-
sítette azokat a korábbi beje-
lentéseket, amelyek szerint egy 
csütörtöki katonai akcióban 
meghalt Moammer Kadhafi, az 
ország előző vezetője. Katonák 
szerint a gyomrán érte a lövés 
a szülővárosában rejtőzködő 
Kadhafit, akinek testét egy fel-
vétel szerint az utcán vonszol-
ták. A líbiai városokban öröm-
ünnep tört ki.

Hírösszefoglaló„Régóta vártunk erre a 
pillanatra” – ezekkel 
a szavakkal jelentette 

be csütörtökön délután a líbiai mi
niszterelnök, Mahmud Dzsibril 
az ország korábbi vezetőjének, 
Moammer Kadhafinak a halálhí
rét. A kormányfő ezzel több órán 
át tartó bizonytalanságnak vetett 
véget, a sajtótájékoztatót megelő
ző órákban ugyanis ellentmon
dásos beszámolók érkeztek arról, 
hogy mi történt Kadhafival. Bár 
a korábbi lázadókból álló átme
neti hatóság több tisztviselője is 
közölte, hogy meghalt Kadhafi, 

hivatalos megerősítés órákon át 
nem érkezett.

Kadhafi 42 éven át vezette az 
északafrikai országot, ahol az év 
elején Tunéziában kezdődött for
rongások nyomán indult felkelés. 
A lázadókat támogatták a NATO
erők is, ennek segítségével sikerült 
hónapokon át tartó harcok után 
augusztus végén megdönteni Kad
hafi uralmát. Akkor foglalták el a 
lázadók Tripolit, Kadhafinak azon
ban nyoma tűnt. Ez után a lázadók 
kezére került az ország, és egyedül 
Kadhafi szülővárosában, Szirtében 
tartottak ki a korábbi vezetőhöz 
hű erők. A hatóság egyik parancs
noka, Huszein AbdeszSzalám 
alezredes csütörtökön délelőtt azt 
közölte, hogy a Moammer Kad
hafihoz hű erők utolsó ellenállási 
gócpontjának teljes bevétele kar
nyújtásnyira van. „Elérkezett a csa
ta utolsó napja, néhány órán belül 
bejelentjük Szirt elestét” – fogal
mazott akkor a katonai vezető.

A döntő roham reggel nyolc 
órakor kezdődött, és a katonák 
másfél órával később benyomul
tak a még a kadhafista erők ke

zén lévő utolsó városnegyedbe. A 
katonák a városban házról házra 
járva kutatnak a Kadhafihoz hű 
fegyveresek után, akik közül so
kan igyekeznek menekülni.

Egy líbiai politikai aktivista, 
Guma ElGamaty telefonon azt 
mondta a CNN élő adásában, 
hogy ott volt, amikor elkapták 
Kadhafit. A férfi szerint Kadhafi 
hívei még néhány épületet tartot
tak Szirtében, az átmeneti ható
ság erői délelőtt tízkor indították 
a támadást. Kadhafi megsérült, de 
még életben volt, amikor elkap
ták, és néhány szót is szólt: a férfi 
szerint azt kérdezte, hogy „Kik 
vagytok? Mi folyik itt?” Guma 
ElGamaty szerint Kadhafi nem 
sokkal ezután meghalt.

Az átmeneti hatóság egyik 
katonája a Sky Newsnak azt 
mondta, hogy „valaki egy 9 mm
essel lőtte le” Kadhafit. Egy másik 
katona pedig azt mondta, hogy 
gyomrán érte a lövés Kadhafit. 
Később olyan videók jelentek 
meg, amelyeken azt lehetett látni, 
hogy az egykori vezető testét az 
utcán vonszolják.

A szAKszervezetieK összecsAptAK A rohAmrendőröKKel

Meghalt egy tüntető Görögországban

örömünnep tört Ki A líbiAi utcáKon 

Megölték Moammer Kadhafit
Hirdetések

civil képzés
Hargita Megye Tanácsának Programok és Vidékfejlesztés Igazgatósága 
2011. október 28–29-én megszervezi a hagyományossá vált Civil képzést 
a csíksomlyói Multifunkcionális Központban, a Szék útja 152. szám alatt. A 
képzés előadója dr. Kádár Magor, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Kommunikáció és közkapcsolatok szaka magyar tagozatának vezetője. Előadásá
nak címe: Közszereplés. Előadástechnika-képzés civilszervezetek képviselőinek.

A képzés célja megismertetni a civilszervezetek munkatársaival a kiscso
portos és a tágabb értelemben vett nyilvános szereplések módszereit. Sor kerül 
a megjelenés és az arculat kiépítésére, a verbális és nem verbális kommunikáci
ós módszerekre, bemutatótechnikákra, illetve a média előtti szereplés néhány 
alapvonatkozásának megismertetésére és gyakorlatára. A módszerek ismereté
ben eredményesebbé válhatnak a szervezet csoportos foglalkozásai, nyilvános 
szereplései és médiaszereplései.

A képzés ingyenes, jelentkezhetnek Hargita megyei civilszervezetek kép
viselői, amennyiben elküldik a kitöltött jelentkezési lapot legkésőbb 2011. 
október 20án 15 óráig.

A program, a jelentkezési lap vagy bővebb információ kérhető
a 0266–207745-ös telefonszámon 

vagy az info@civilszervezetek.ro e-mail címen.

AKCIÓ!
nagy árcsökkentés a revis-nél.

őszi promóciós termékeink:
n perzsaszőnyegek 4 m szélességben, igény szerint méretve vágva 49,5 lej/m2;
n gyapjúperzsák és műszálas modern szőnyegek 3050%kal olcsóbban;
n padlószőnyegek már 10 lej/m2től;
n futószőnyegek 1023 lej/m2;
n linóleum 2 m szélességben 10 lej/m2, 4 m szélességben 14 lej/m2;
n ágyterítők már 35 lejtől;
n kilós függöny 19 lej/kg;
n tüllfüggöny 16 lejtől;
n díszabroszok, damasztabroszok, díszpárnák, 3050% kedvezménnyel.

szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
üzleteink:
 csíkszentdomokos, Gyergyói út 1943/A. sz.
  tel.: 0266–336226
 csíkszereda, petőfi u., 3.sz.
  tel.: 0266–311751.

csíkszentkirály polgármesteri hivatala
versenytárgyalás útján BÉRBE ADJA a helyi kultúrotthon épületében 

lévő koreográfiatermet és konyhát.
A liciten való részvétel, valamint a bérbeadás feltételeit tartalma

zó tenderfüzet megvásárolható a polgármesteri hivatal titkárságán, 
Csíkszentkirály 522. szám alatt munkanapokon 8–15 óra között 2011. 
október 25től kezdődően. A dokumentumok leadási határideje 2011. ok
tóber 28án 11 óra. A versenytárgyalás időpontja 2011. október 28án 13 
óra a polgármesteri hivatal székhelyén. 

Bővebb információ a 0266–332502-es telefonszámon.

Csíkszereda Önkormányzata
– Csíkszereda, Vár tér 1. szám alatti székhellyel –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Úthálózat feljavítása és a terület ren-
dezése megnevezésű tervére hozott módosításokra a Hargita Megyei Környezet
védelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. október 20án döntéstervezetet 
hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése). A döntés terve
zete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei Környe
zetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, 
munkana pokon 8.30–16.30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro inter
netes oldalon. Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirde
téstől számított 10 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (fax: 0266–310 041, email:office@apmhr.ro).

A GYerGYÓAlFAlvi KözbirtoKossáG vezetősÉGe
meghívja tagságát a 2011. november 5-én 10 órakor tartandó 

közgyűlésre a gyergyóalfalvi kultúrotthonba.
Abban az esetben, ha a közgyűlés határozatképtelen, akkor 2011. november 

12én 10 órakor lesz megtartva.
 Napirendi pontok:
                1. A 2012es évi költségvetés megvitatása;
     2. Különfélék.
 A jelenlét igazolása a tagsági könyvek alapján történik. 

halálos áldozatot követeltek 
a megszorítások elleni tünte-
tések Görögországban – írja 
a cnn. egy 53 éves férfi, a 
pAme szakszervezet tagja be-
lehalt sérüléseibe, miután a 
tiltakozók összecsaptak a ro-
hamrendőrökkel.

Mti

Békésen kezdődtek a de
monstrációk csütörtö
kön, de aztán összecsapá

sok robbantak ki. A rendőrök 
könnygázt vetettek be, míg a 
tüntetők köveket és Molotov
koktélokat dobáltak. Második 

napja vonultak több tízezren 
utcára Athénban, miközben a 
parlament az államadósság csök
kentését célzó újabb megszorító 
csomag végszavazására készült. 
A görög parlament szerda este 
első olvasatban már megszavaz
ta a kormány intézkedéseit. A 
kétnapos általános sztrájk első 
napján legalább százezer ember 
vonult ki Athén utcáira, és ösz
szecsapások robbantak ki tünte
tő fiatalok csoportjai, valamint a 
rohamrendőrség egységei között 
Athén szívében, a görög parla
ment közelében. Több rendőr 
és tüntető megsebesült, néhány 

embert őrizetbe vettek. Az ál
talános sztrájk második napján 
főként az állami cégek alkalma
zottjai nem vették fel a munkát, 
így zárva tartottak a minisztéri
umok, közintézmények, de né
hány bank is. Az új megszorító 
csomag a feltétele annak, hogy 
Görögország megkapja a tavaly 
jóváhagyott 110 milliárd eurós 
nemzetközi hitel következő, 8 
milliárd eurós részletét. Ennek 
elnyerése létfontosságú a sú
lyos pénzügyi gondokkal küzdő 
Athénnak, e nélkül ugyanis fize
tésképtelenné válhat Görögor
szág november közepére.

Az átmeneti hatóság egyik katonája azt nyilatkozta, hogy „valaki egy 9 mm-essel lőtte le” Kadhafit
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