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Tűzvész tombolt szombaton 
este egy bagdadi, koronavírusos 
betegeket ellátó kórházban. A 
legalább 82 ember életét köve-
telő tragédiát egy felrobbant 
oxigéntartály okozta.

 » KRÓNIKA

L egkevesebb 82 ember meghalt 
és 110 megsérült szombaton este 
Bagdadban, miután a város dél-

keleti részén lévő Ibn al-Hatib nevű, 
koronavírusos betegeket ellátó kór-
házban egy felrobbant oxigéntartály 
következtében tűzvész keletkezett. A 
Reuters hírügynökség helyszíni tu-
dósítása szerint számos mentőautót 
riasztottak az égési sérüléseket szen-
vedett páciensek elszállítására, őket 
a város más kórházaiban helyezték 
el – olvasható a Magyar Nemzet 
internetes oldalán. A világhálón 
megjelent felvételeken az látható, 
hogy a tűzoltók igyekeznek eloltani 
a hatalmas lángokat, a betegek és 
hozzátartozóik pedig menekülnek 
az épületből. „Az emberek szén-
né égtek! Ó, Istenem, kérlek, se-
gíts rajtunk!” – mutatott be a The 
Washington Post amerikai napilap 
egy közösségi médiában megosztott 
videófelvételt, amelyen egy kétség-

beesett férfi  segélykiáltása látható, 
mögötte a lángoló kórház.

Sajtóértesülések szerint néhányan 
már csak az ablakokból tudtak kiug-
rani. A tüzet szombaton éjszaka sike-
resen eloltották, Musztafa al-Kádimi 
iraki miniszterelnök vizsgálatot ren-
delt el az ügyben. A belügyminiszté-

rium vasárnapi tájékoztatása szerint 
a katasztrófa kórházi illetékesek ha-
nyagságára vezethető vissza. A kor-
mányfő néhány órával a tűzeset után 
felmentette tisztségéből a kórház fő-
igazgatóját, a karbantartásért felelős 
igazgatót és a kerületi önkormányzat 
egészségügyi felelősét. „A hatalmas 
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Közel száz halott az iraki kórháztűzben

Sajtóértesülések szerint néhányan már csak az ablakokból tudtak kiugrani a gyorsan terjedő tűz miatt
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lángok a tüdőgyógyászati intenzív 
osztálynak helyet adó emeleten 
csaptak fel, a kórházban ápolt em-
berek közül kilencvenet kimenekí-
tettek” – nyilatkozta az iraki polgári 
védelem vezetője, Kadim Bohan 
vezérőrnagy, hozzátéve, hogy az ál-
dozatok főleg idős emberek voltak, 
akiket lélegeztetőgépen kezeltek.

A balesetet követően sokan az 
egészségügyi miniszter menesz-
tését követelték, mondván, az 
ország egészségügyi intézményei 
meglehetősen rossz állapotban 
vannak. Irak egészségügyi rend-
szere már a világjárvány előtt tönk-
rement a szankciók, a háborús 
károk és az elhanyagoltság követ-
keztében – írta az MTI. A lakosság 
szerint az épületekre nem fordít 
elegendő pénzt Bagdad, továbbá 
a gyógyszerek, kórházi ágyak és 
egyéb orvosi felszerelések hiánya 
is problémát okoz országszerte. 
Szombaton több orvos azt nyilat-
kozta, hogy kevesen vannak, így 
akkor is dolgozniuk kell, ha pozitív 
lett a koronavírustesztjük. Mások 
arról is beszéltek, hogy féltették be-
tegeiket, mikor észrevették, hogy 
az elektromos berendezések kábe-
lei szikrázni kezdtek – idézte a The 
Washington Post a kórházban dol-
gozók beszámolóit.

Az iraki egészségügyi minisz-
térium közleménye szerint a jár-
vány tavalyi kezdete óta 1 025 288 
Covid-fertőzöttet regisztráltak, s 
a betegségben eddig 15 217 ember 
vesztette életét. A 38 millió lako-
sú közel-keleti országban az oltá-
si program meglehetősen lassan 
halad. Szakértők szerint az áll a 
súlyos iraki koronavírus-helyzet 
hátterében, hogy az állami intéz-
mények évtizedes kudarca miatt az 
emberek már nem bíznak az egész-
ségügyi ellátásban, így az oltások-
kal szemben is szkeptikusak.

 » A belügy-
minisztérium 
vasárnapi tájé-
koztatása szerint 
a katasztrófa 
kórházi illetéke-
sek hanyagsá-
gára vezethető 
vissza.

 » KRÓNIKA

Megtalálták az elsüllyedt indonéz 
tengeralattjáró maradványait 

850 méterrel a tengerszint alatt. A 
hajótest legalább három darabra tört 
– jelentették be tegnap a hadsereg és 
a tengerészet képviselői. Joko Widodo 
elnök vasárnap még a felfedezés előtt 
elmondta, hogy befejezettnek nyilvá-
nítják az indonéz hadsereg Bali szige-
tétől északra eltűnt tengeralattjárójá-
nak keresését. Az államfő ugyanakkor 
részvétét fejezte ki a fedélzeten tartóz-
kodó 53 ember hozzátartozóinak. „A 
katonaság és a haditengerészet meg-
változtatta a KRI Nanggala 402 tenge-
ralattjáró státusát” – mondta újság-
íróknak az indonéz elnök. A 44 éves 
hadi eszközt „a kapcsolat megsza-
kadt” címen tartották nyilván, amióta 
szerdán eltűnt. Ezt változtatták most 
az „elsüllyedt” kategóriára.

Előzőleg érzékelők 850 méteres 
mélységben lokalizálták a tengeralatt-
járót, amelynek maximális merülési 
mélysége 500 méter. A tengeralattjáró 

utáni kutatás több mint egy tucatnyi 
helikopterrel és hajóval folyt, amerikai, 
ausztrál, szingapúri, malajziai és indiai 
segítséggel – olvasható a HVG.hu por-
tálon. Az 1977-es, német gyártmányú 
KRI Nanggala 402 tengeralattjáró 1981 
óta tartozott a délkelet-ázsiai sziget-
ország fl ottájához. A tengeralattjárón 
2010 és 2012 között teljes körű felújítást 
végeztek egy dél-koreai hajógyárban. 
A hadihajóval szerdán, Bali szigetétől 
északra, mintegy 95 kilométerre a part-
tól vesztették el a kapcsolatot.

A baleset oka egyelőre ismeretlen, 
feltételezések szerint áramszünet kö-
vetkezhetett be a merülés közben, 
emiatt a jármű irányíthatatlanná vált, 
majd egészen a fenékig lesüllyedt. Míg 
a viszonylag kis mélységben bekövet-
kezett baleseteknél jók a túlélési esé-
lyek, az utóbbi években több százan 
vesztették életüket az elsüllyedéssel 
járó katasztrófákban. 2017-ben az ar-
gentin fl otta egyik tengeralattjárója 
tűnt el, akkor 44 ember halt meg az ar-
gentin partoktól 430 kilométerre, 900 
méter mély vízben történt balesetben.

Megtalálták a tengeralattjáró maradványait

 » A baleset oka 
egyelőre isme-
retlen, feltéte-
lezések szerint 
áramszünet kö-
vetkezhetett be a 
merülés közben, 
emiatt a jármű 
irányíthatatlanná 
vált, majd egé-
szen a fenékig 
lesüllyedt. 

Indiában is koronavírusos fertőzöttek vesztették életüket

Néhány napja tucatnyi ember vesztette életét abban az indiai tűzesetben, amely egy koronavírusos betegeket 
ellátó, Mumbai melletti kórházban keletkezett – közölte a helyi tűzoltóság egy tisztségviselője, miközben az 
ország a járvány eddigi legnagyobb hullámával küzd. Indiában csütörtökön a világon eddig legmagasabb napi 
esetszámot jegyezték fel, 314 835 újonnan azonosított Covid-19-fertőzöttel, és tartani lehet attól, hogy a járvány 
terhe alatt roskadozó egészségügyi intézmények nem tudnak megbirkózni a rájuk háruló hatalmas feladattal. 
Az ország északi és nyugati államai, valamint a főváros, Újdelhi egészségügyi tisztségviselői egyaránt arra 
panaszkodnak, hogy a legtöbb kórházban fogytán van a betegek lélegeztetéséhez szükséges oxigén. „Tizenkét 
ember halt meg a tűzben” – mondta egy tűzoltósági forrás az esetről, amely a Mumbai egyik elővárosában ta-
lálható Vidzsaj Vallab kórház intenzív osztályán keletkezett. Szerdán legkevesebb 22 koronavírus-fertőzött halt 
meg egy kórházban Mahárástra állam területén, miután szivárogni kezdett egy palack, és emiatt lélegeztetőgé-
pekre kötött páciensek tucatjai maradtak oxigén nélkül.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az Absolute Proof című doku-
mentumfi lm kapta szombaton 

a legrosszabb fi lmnek járó Arany 
Málna-díjat. Az üzletember Mike 
Lindell, Donald Trump támogatója 
dokumentumfi lmjével azt akarta bi-
zonyítani, hogy a 2020-as amerikai 
elnökválasztásba kívülről beavat-
koztak, és elcsalták. Lindell, akik 
maga is megjelent a produkcióban, a 
legrosszabb színész díját kapta – kö-
zölte az MTI.

Az Arany Málna-gálán évente a leg-
rosszabb produkciókat és színészi ala-
kításokat díjazzák. A 41. alkalommal 
átadott elismerések közül az ausztrál 
énekes-dalszerző Sia rendezői bemu-
tatkozása, a Music című zenés fi lm 
három trófeát is elnyert. Sia a legrosz-
szabb rendező, a fi lmje főszerepét 
alakító Kate Hudson a legrosszabb szí-
nésznő, a mellékszerepet játszó Mad-
die Ziegler pedig a legrosszabb női epi-
zódszereplő citromdíját érdemelte ki. 
Sia musicalfi lmje nagy vihart kavart, a 

rendezőnek többek között azért is sza-
badkoznia kellett, amiért a produkció-
hoz egy nem beszélő autista szerepére 
nem autentikus színészt (Maddie Zieg-
ler) választott. A legrosszabb remake 
vagy folytatás díját a Dolittle nyerte 
el. A 365 Days című lengyel erotikus 
produkciónak pedig a forgatókönyve 
lett Arany Málna-díjas. Idén egy kü-
löndíjat is átadtak: a fi lmipar számára 
katasztrofálisnak bizonyult 2020 lett a 
legrosszabb év.

Az Arany Málna-díjakról online 
szavazással döntött az 1097 főből 
álló tagság. Az Arany Málna-dí-
jat (Razzie Award) és a hozzá kap-
csolódó Arany Málna Alapítványt 
1980-ban hozták létre a hollywoodi 
díjszezon ellentéteként. A díjazotta-
kat hagyományosan egy nappal az 
Oscar-díjak átadása előtt jelentik be. 
A díj egy golfl abda nagyságú, szuper 
8-as fi lmtekercsre helyezett, arany-
sárgára festett málna, gyakran cit-
romdíjként is emlegetik. A díjazottak 
ritkán jelennek meg az ünnepélyes 
díjkiosztón. 

Átadták az Arany Málna-díjakat




