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Tizennégyen meghaltak, egy 
ember életveszélyes, egy pe-
dig súlyos sérülést szenvedett 
abban a közúti tömegszeren-
csétlenségben, amelyben két 
román jármű ütközött Magyar-
országon, az M43-as autópálya 
Csongrád megyei szakaszán 
hétfőn hajnalban.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A helyszínelés adatai szerint 
tegnap virradóra egy fa-
anyagot szállító, Szeged 

irányába tartó román kamion eny-
hén balra ívelő kanyar után, eddig 
ismeretlen okból átszakította a 
szalagkorlátot, oldalára borult, és 
a szemben lévő pályatesten frontá-
lisan összeütközött egy Makó felé 
tartó, szintén román kisbusszal. 
Mindkét jármű lesodródott az 
útról, és felborult. A nyerges von-
tató és a tizenöt személyes busz az 
autópálya töltése mellett állt meg, 
a teherautó vontatmánya pedig ol-
dalára fordulva a töltésen feküdt. 
A busz a felismerhetetlenségig ösz-
szeroncsolódott. A helyszínre nagy 
erőkkel vonultak ki a tűzoltók: 
három gépjárművel, egy műszaki 
mentő egységgel és egy műszaki 
mentő konténerrel. A sérülteket és 
a holttesteket két óra alatt tudták 
kiszabadítani a roncsból. Az össze-
roncsolódott buszt daruval emel-
ték vissza az autópályára.

A kisbuszban utazók közül 
tizennégyen meghaltak, olyan sú-
lyos sérüléseket szenvedtek, hogy 
nem volt esélyük a túlélésre, köz-
tük három gyermek és négy nő 

volt. Egy utas túlélte a balesetet, 
életveszélyes sérüléseket szenve-
dett, az állapota kritikus. Az egy 
utason kívül a kamion sofőrje ma-
radt életben, súlyos sérülésekkel a 
mentők őt is a szegedi traumato-
lógiai klinikára szállították. A 31 
éves aradi vezetőt tegnap délután 
őrizetbe vették, a Csongrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság halá-
los tömegszerencsétlenséget ered-
ményező közúti baleset gondatlan 
okozása vétsége miatt kezdemé-
nyezte előzetes letartóztatását.

A szegedi román konzulátus-
tól kapott információink szerint, 
az elhunytak valamennyien román 
állampolgárok: a Giurgiu megyei 
Alexandriából, a Neamţ megyei 
Clejani településről, illetve Argeş 
megyéből valók. Az Argeş megyei 
mikrobusz Valenciából Bukarest-

be tartott, a kamion pedig az esti 
órákban Aradról indult, és Né-
metország lett volna az úti cél.

Tömegkatasztrófa 14 áldozattal

Kamion ütközött egy kisbusszal az M43-as autópályán. esélytelen utasok fotó: mti

>  Felvették Palesztinát az UNESCO-
ba. Az ENSZ kulturális, nevelésügyi és 
tudományos szakosított szervezetének köz-
gyűlése hétfőn megszavazta Palesztina felvé-
telét. Az UNESCO 194 tagállamából a jelen 
lévők közül 107 képviselő szavazott igennel, 
14-en nemmel, 52-en pedig tartózkodtak. A 
szavazás előtt az Egyesült Államok bejelen-
tette, beszünteti az UNESCO segélyezését, 
amennyiben a palesztin tagfelvételi kérelmet 
megszavazzák. Az UNESCO költségvetésé-
nek több mint 20%-át az USA-tól kapja, évi 
70 millió dollárt. Az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsa novemberben szavaz arról, Palesztina 
teljes jogú tagja lesz-e az ENSZ-nek. 

> Kilenc halott a hóviharban. Váratlan 
hóvihar söpört végig a hétvégén az Egye-
sült Államok keleti partján. A viharban leg-
kevesebb 9 ember halt meg, és több mint 3 
millió háztartás maradt áram nélkül Mary-
landtől Massachusettsig. Massachusettsen 
68 centis hóréteget mértek. New Jersey, 
Connecticut, Massachusetts államban és 
New York egyes részein szükségállapotot 
hirdettek. A repülőjáratok egy részét tö-
rölték, mások több órát késtek, akárcsak a 
vonatjáratok. 

> Bulgária: konzervatív elnök. Rosen 
Plevneliev a szavazatok 52,5%-ával meg-

nyerte a bulgáriai elnökválasztás második 
fordulóját a nem végleges eredmények 
szerint. Boiko Borisov konzervatív kor-
mányfő pártjának, a GERB-nek a jelöltje a 
szavazatok 98%-ának feldolgozásakor érte 
el ezt az eredményt; ellenfele, a szocialista 
Ivailo Kalfin 47,4%-on állt. A GERB győ-
zelme az elnök- és önkormányzati válasz-
tásokon megerősíti a mandátuma felénél 
járó bolgár kormányt. 

> Radicová kilép. Iveta Radicová szlo-
vák miniszterelnök szombaton bejelentette, 
hogy kilép pártjából, a Szlovák Demok-
ratikus és Keresztény Unióból (EDKU). 

Radicová, aki jelenleg az átmeneti szlovák 
kormányt vezeti, azt mondta, teljes felelős-
séget vállal megbukott kormánya minden 
lépéséért, beleértve az uniós válság során 
a Szabadság és Szolidaritással (SaS) foly-
tatott, kudarcba fulladt tárgyalásokat. 
Szlovákiában azért volt szükség átmeneti 
kormányra, mert az Iveta Radicová ve-
zette kabinet a két hete az euróövezeti 
mentőalapról szóló, bizalmi szavazással 
összekötött voksoláson megbukott. Az 
SDKU új listavezetőjéről a párton belüli 
előválasztások fognak dönteni, de valószí-
nű, hogy Mikulás Dzurinda pártelnöknek 
nem lesz ellenfele.hí
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Felkészítő szesszió a helyi közigazgatási hatóságok, 
a dekoncentrált közintézmények és más központi szervek 

helyi képviseleteinek képviselői számára.
– 2011. november –

Hargita Megye Prefektusi Hivatala 2011. november 2–3., valamint 
november 7–11. között az ACCES projekt keretében – SMIS kód 11 
341 –, a 2007–2013-as időszakban a Közigazgatási Kapacitás Fejlesz-
tési Operatív Program révén, az Európai Szociális Alapból társfinan-
szírozott projekt, megszervezi a második felkészítési szessziót, amely 
három tematikai kurzust foglal magában. A felkészítő szessziót a helyi 
közigazgatási hatóságok, a dekoncentrált közintézmények és más köz-
ponti szervek helyi képviseleteinek képviselői számára szervezik. 

A rendezvényre a csíkszeredai Jakab Antal Tanulmányi Köz-
pontban kerül sor a következő program szerint: 

Sorsz. Megnevezés
A rendezvények 

időpontjai
Részt vevő intézmények

1. 
Az adatbázis 
kezelése

2011. 
november 2., 
10 óra

A dekoncentrált közintéz-
mények és más központi 
szervek helyi képvisele-
teinek képviselői

2.
intranet – egy gyors 
és egyszerű 
kommunikációs mód

2011. 
november 3., 
10 óra

A dekoncentrált közintéz-
mények és más központi 
szervek helyi képvisele-
teinek képviselői

3.

A dokumentu-
mok elektronikus 
menedzs mentje – 
hatékonyság 
és minőség

2011. 
november 7–11., 
10 óra

A helyi közigazgatási ha-
tóságok, a dekoncentrált 
közintézmények és 
más központi szervek 
helyi képviseleteinek 
képviselői

A második felkészítési szesszióba belefoglalt három kurzus célja: 
a résztvevők megbarátkoztatása a virtuális közigazgatás kérdéskö-
rébe tartozó új fogalmakkal, s azzal egyidejűleg egyes informatikai 
alkalmazások gyakorlati elsajátítása, mint például az elektronikus 
törzskönyv, az intranet és az adatbázis.

A virtuális közigazgatásra jellemző új technikák elsajátításában 
a résztvevőket szakértők fogják asszisztálni, ugyanakkor a hallgatók 
kérdéseket tehetnek fel a jövő ezen szakterületével kapcsolatosan.

Népszavazás Székelyföldről
Többórás, maratoni vita után, 
hétfőn megszületett a döntés 
Kovászna Megye Tanácsának 
legnehezebb napirendi pont-
járól, amelynek célja, hogy 
népszavazás keretében dönt-
senek Székelyföld sorsáról.  

hN-információ

Kovászna Megye Taná-
csa úgy döntött, hogy 
2012. március 11-én 

népszavazást ír ki. A lakosság-
nak két kérdésre kell választ ad-
nia: egyetértenek-e azzal, hogy 
Kovászna megye határai módo-

suljanak úgy, hogy öt Bodza-vi-
déki település ne képezze részét 
a megyének, illetve egyetérte-
nek-e azzal, hogy létrejöjjön a 
Székelyföld közigazgatási egy-
ség, amelynek Kovászna megye 
részét képezze?

A népszavazás kérdése több 
hónapja foglalkoztatja a közvéle-
ményt, Tamás Sándor, a megyei 
önkormányzat vezetője már ko-
rábban ígéretet tett arra, hogy a 
kérdést a maga komolyságának 
megfelelően kezelik. „Ma az 
MPP frakciónak szembesülnie 
kellett azzal, hogy az általuk 

előkészített tervezetben voltak 
súlyos tartalmi és formai hibák, 
többek közt kihagytak hat há-
romszéki színmagyar települést, 
amely nem férhetett volna be 
a megyehatárok módosításával 
átalakított régióba. Tehát a ki-
írandó népszavazásnak az a célja, 
hogy módosítsa Kovászna megye 
jelenlegi határait azzal a céllal, 
hogy a majdani Székelyföld el-
nevezésű közigazgatási egység-
hez csatlakozzon” – jelentette ki 
Tamás. A határozat értelmében a 
népszavazásra 2012. március 11-én, 
vasárnap kerül sor. 

Az elmúlt évtizedben 
két hasonlóan súlyos közle-
kedési baleset történt Ma-
gyarországon. 2002 júliusá-
ban Balatonszentgyörgy és 
Balatonkeresztúr között egy 
lengyel turistabusz útpad-
kának hajtott és felborult, 
19-en meghaltak. 2003 máju-
sában pedig a Balatonszabadi-
Sóstónál egy vasúti átjáróban 
német turistákat szállító au-
tóbusz ütközött a Budapestről 
Nagykanizsa felé tartó gyors-
vonattal, ennek a balesetnek 
33 halálos áldozata volt.

Ki a hétmilliárdodik?

Egyes híradások szerint az 
ENSZ szimbolikusan a 
Fülöp-szigeteken született 

Danica May Camachot ismerte el 
a Föld hétmilliárdodik lakójának. 

A címért éjfél körül indult 
nemzetközi versenyfutás: első-
ként Manilában közölték, hogy 
vasárnap késő este, éjfél előtt két 
perccel megszületett Danica May 
Camacho nevű kislány a szeren-
csés. Nem sokkal később Indiából 
érkezett a hír, hogy egy északon 
született kislány a hétmilliárdodik 
ember a Földön. Végül Oroszor-

szág csatlakozott be a versenybe, 
Kamcsatkán egy helyi idő szerint 
hétfőn éjszaka, éjfél után 19 perc-
cel született kisfiút kiáltottak ki 
hétmilliárdodiknak, míg a félszi-
gettől 7400 kilométerre nyugatra 
fekvő Kalinyingrádban egy ottani 
idő szerint éjfél után két perccel 
világra jött babát köszöntöttek 
hétmilliárdodikként. Jelenleg per-
cenként körülbelül 250 ember 
születik és ugyanennyi idő alatt 
109 hal meg, tehát minden egyes 
percben 141 emberrel zsúfoltabb 
bolygónk. 


