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Szülővárosában fogták el a diktátort, aki belehalt az akcióban szerzett sérüléseibe

Az autó alá esett a néni
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Halálos gázolás
Nyírmihálydiban

Csütörtökön
egy kukásautó gyűjtötte a
hulladékot Nyírmihálydiban,
a Rózsa Ferenc utcában. A település központja felé haladt,
amikor egy házból egy idős
nő jött ki, és valamit akarhatott a munkásoktól. Állítólag
jelezni akarta, hogy van még
hulladék, csak elfelejtette
kitenni. Eleshetett, vagy beakadt a járműbe, mert a hátsó
kerék átment rajta, és olyan
súlyosan megsérült, hogy a
helyszínen életét vesztette.

NYÍRMIHÁLYDI.

Értesítés érkezett
az építményadóról
NYÍREGYHÁZA.
Kilencezer
egyéni vállalkozónak postázta
ki a nyíregyházi polgármesteri
hivatal Adóosztálya azt a levelet, amelyben arról értesítik az
érintetteket, hogy eleget kell
tenniük a vállalkozásukhoz
kötődő építmény után nyilatkozattételi, bevallási és fizetési kötelezettségüknek. Sok
olvasó fordult szerkesztőségünkhöz, mert nem volt egyértelmű, kinek kell bevallani,
illetve befizetni az adót, és az
mekkora összeg. /5.

Líbia népe örömujjongásban tört ki, miután az Átmeneti Nemzeti Tanács végül tegnap délután hivatalosan is bejelentette Moammer Kadhaﬁ halálhírét

Tegnap estére hivatalossá vált: meghalt
Moammer Kadhaﬁ megbukott líbiai vezető.

CUKORFOGYASZTÁS
Egy főre jutó cukorfogyasztás
Magyarországon (kg)

Az új líbiai vezetés
fegyveresei csütörtök délelőtt felmorzsolták a bukott
diktátor szülővárosát, Szirtet
védő, Kadhafihoz hű erők

TRIPOLI.
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utolsó állásait – jelentette be
tegnap délután egy katonai
parancsnok.
Huszein Abdesz-Szalám alezredes már az ütközet előtt
közölte: „elérkezett a csata
utolsó napja, néhány órán belül bejelentjük Szirt elestét”.
A döntő roham reggel nyolc
órakor kezdődött, és a kato-
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A teherautót átalakítva
csempészték a cigarettát
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A rendőröknek feltűnt,
hogy a belső raktér kisebb, mint ahogy kívülről látszik.
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4401 Nyíregyháza, Postaﬁók 25.
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MÁTÉSZALKA. Szerdán délután
egy Mátészalka belterületén
közlekedő kisteherautó vezetőjét igazoltatták a Mátészalkai
Rendőrkapitányság járőrei.
Az ellenőrzés során a gépkocsit is tüzetesen átvizsgálták, mivel az intézkedő rendőröknek feltűnt, hogy a jármű
ponyvás platóján a belső raktér kisebb, mint amilyennek
kívülről nézve annak lennie
kellene.
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Miután a raktér ponyváját
teljesen lebontották, gyanújuk beigazolódott. A plató és
a vezetőfülke között ugyanis
egy rejtekhely volt kialakítva,
ahol nagy mennyiségű ukrán
zárjeggyel ellátott cigarettát
találtak.
A gépkocsi 37 éves mándi
sofőrjét és a 13 ezer doboz
csempészett dohányárut a
rendőrség átadta az ügyben eljárni illetékes Nemzeti Adó- és
Vámhivatal munkatársainak –
tájékoztatta szerkesztőségünket Fedor Rita r. főhadnagy,
a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője.
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nák másfél órával később benyomultak a még a kadhafista
erők kezén lévő utolsó városnegyedbe.
A megbukott líbiai vezetőt szülővárosa közelében
találták meg. A 69 éves Kadhafi még hajnalban halt meg
annak következtében, hogy
tűzharcban mindkét lábán,

illetve fején is megsebesült.
Szirt szinte napra pontosan két
hónappal azután került az új
líbiai vezetés erőinek a kezére, hogy elfoglalták a fővárost,
Tripolit. Az ezredeshez hű erők
ezt követően is heves ellenállást tanúsítva védték Szirtet,
ami miatt a polgárháború óta
Líbiát irányító Átmeneti Nem-

Útzár frontális
ütközés miatt
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zeti Tanács (ÁNT) nem tudta az
egész országot felszabadítani.
Kadhafi halálhírét Mahmúd
Dzsibril, az ÁNT második számú vezetője erősítette meg. A
Tripoliban megtartott csütörtöki sajtóértekezletén így fogalmazott: „Hosszú ideje vártunk erre
a pillanatra. Moammer Kadhafit
megölték...”/2.
MTI, ÉKN

VETÉLKEDŐ A FORRADALOMRÓL

Egy VW tartott
a 471-es úton Mátészalka felől
Nyírmihálydiba. A település
előtt úgy 1–2 km-rel, egy kanyart követően, szemből érkezett egy Lexus. A két autó
frontálisan ütközött egymással. A karambol nyomán a
Lexus a padkára sodródott,
és farral egy fának vágódott.
A VW megpördült, és annyira
összeroncsolódott, hogy az
elöl ülő nőt csak azután emelhették ki a roncsból, hogy a
tűzoltók levágták róla azt. A
műszaki mentésben a szakolyi és a nyírbátori tűzoltók
közösen vettek részt. A rendőrség lezárta az utat a helyszíni vizsgálat idejére. SZON-PS

NYÍRMIHÁLYDI.

Tudáspróba a középiskolásoknak
Nyíregyházán rendezték a megyei döntőt.
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