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Katonákra és rendfenntartókra támadt egy férfi a francia fővárosban

Meghiúsult terrorakció Párizsban
Egy rendőrre, majd ka-

tonákra is rátámadt a 

francia fővárosban egy 

férfi szombaton. A tá-

madó közölte: Allahért 

akart meghalni.

A földre tepert és le akart 
fegyverezni egy férfi szom-
baton egy katonanőt a Pá-

rizs melletti Orly repülőtéren, 
ezért a biztonsági erők lelőtték. 
Később azt közölték róla: a ha-
tóságok által számontartott fér-
fi fegyveres rablásért, köztörvé-
nyes bűncselekményekért már 
ült börtönben. A támadó szombat 
reggel egy közúti ellenőrzés so-
rán meglőtt egy rendőrt is. A pá-
rizsi Orly repülőtéren még aznap 
támadó férfi egy katonanő fegy-
verét akarta elvenni, és akkor 
lőtte le két másik katona – közöl-
te Jean-Yves le Drian francia vé-
delmi miniszter. A férfi egy há-
rom repülőtisztből álló járőrcso-
port női tagját a földre teperte a 
repülőtéren, hogy elvegye a gép-
pisztolyát. Ez nem sikerült, mert 
a katona erősen fogta a fegyvert, 
majd bajtársai lelőtték a támadót 
– részletezte a miniszter. A rend-
őrség megerősítette, hogy a tá-
madást a férfi egyedül követte el. 
Apját és fivérét előállították, hogy 
kihallgassák. A párizsi Orly re-
pülőtéren szombat reggel egy jár-
őrszolgálatot végző katonanőre 

támadó francia férfi, mielőtt két 
másik katona lelőtte volna, azt 
kiáltotta, „azért vagyok itt, hogy 
Allahért meghaljak” – közölte 
esti sajtóértekezletén François 
Molins francia főügyész.

A 39 éves Ziyed ben Belgacem 
visszaeső bűnöző, akit korábban 
már több rablásért és kábítósze-
res bűntettekért elítéltek. A kato-
nák elmondása szerint hátulról 
támadta meg bajtársukat, megra-
gadta a nyakát, egy sörétes pisz-
tolyt nyomott a halántékához, és 
azt kiáltotta a két másik katoná-
nak: „tegyétek le a fegyvert! Te-
gyétek a kezeteket a fejetekre! 
Azért vagyok itt, hogy meghal-
jak Allahért. Akárhogy is, itt ha-
lottak lesznek.” A két katona elő-
ször nem lőtt, mert a támadó élő 

pajzsként használta társukat, 
miután azonban a férfi megsze-
rezte a nő géppisztolyát, a két ka-
tona lelőtte. A főügyész szerint az 
egész jelenet két perc alatt lezaj-
lott. A lövöldözésnek más áldo-
zata, sérültje nem volt. A férfinál 
egy hátizsák is volt, amelyet a tá-
madás előtt a földre dobott. A há-
tizsákban utóbb egy benzines pa-
lackot találtak.

Bruno le Roux belügyminiszter 
arról számolt be, hogy a férfi elő-
ször Párizs egyik északi kerüle-
tében sörétes puskával arcon lőtt 
egy vele szemben rutinjelleggel 
közúti ellenőrzést végző rendőrt, 
majd gyalog elmenekült, és fegy-
verrel arra kényszerített egy nőt, 
hogy adja át neki az autóját. A nő 
autóját később az Orly közelében 

megtalálták. Le Roux megerősí-
tette azt a korábban már közölt 
információt, hogy a támadót a ha-
tóságok már ismerték, a párizsi 
ügyészség azonban azt közölte, 
hogy a férfi nem szerepelt a nem-
zetbiztonságra nézve veszélyes 
személyek kormányzati listáján. 
A BBC úgy tudja, hogy a férfi sze-
repelt a radikalizmus miatt meg-
figyeltek listáján. Az Europe 1 ke-
reskedelmi rádiónak adott inter-
júban a férfi apja értetlenségének 
adott hangot, a fia környezetét és 
a kábítószert hibáztatta azért, 
ami történt. „A fiam soha nem volt 
terrorista. Soha nem imádkozott, 
ám rendszeresen ivott. Lám hova 
jutunk az alkohol és a cannabis 
hatása alatt” – mondta az apa, 
aki azt mondta, megdöbbentette, 
ami történt.

François Hollande francia ál-
lamfő közleményben dicsérte a 
katonák és a rendőrség bátorsá-
gát és határozottságát az inci-
densben. Az elnök megerősítette, 
hogy az állam kíméletlenül fel-
lép a terrorizmussal szemben, és 
megvédi az állampolgá rok biz-
tonságát és az ország területét. 
Kijelentette, hogy hasznosnak bi-
zonyult a Sentinelle nevű hadmű-
velet beindítása, amelynek kere-
tében a Franciaországot érő ter-
rortámadások után a rendőrsé-
gen felül mintegy 7500 katona jár-
őrözik rendszeresen szerte az 
országban, az utcákon. A három 
repülőtiszt is a Sentinelle kereté-
ben járőrözött a repülőtéren.
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Bevonták Rădulescu 
engedélyét
Visszavonta a kormányelle-
nes tüntetőket vízágyúval és 
fegyverrel fenyegető Cătălin 
Rădulescu PSD-s képviselő 
fegyvertartási engedélyét az 
Argeș megyei rendőr-főkapi-
tányság, amely ügyészségi fel-
jelentést is tett a honatya ellen. 
A hatóságok pénteken meg-
állapították, hogy Rădulescu 
szakszerűtlenül tárolja AKM 
gépkarabélyát, amelynek nem 
blokkolta az elsütőbillentyűjét. 
Sőt miközben nem tarthat a 
fegyverhez tartozó lőszert, a 
politikusnál olyan töltényeket 
is találtak a rendőrök, amelyek 
nem illettek a szintén engedély-
lyel birtokolt vadászfegyver-
be. Az Argeș megyei rendőr-fő-
kapitányság 2500 lejes bírsá-
got rótt ki Rădulescura a fegy-
vertartási szabályok áthágá-
sa miatt.

Martin Schulz 
az SPD új elnöke
Rekordszintű eredménnyel, a 
küldöttek 100 százalékos tá-
mogatásával választották meg 
Martin Schulzot a Német Szo-
ciáldemokrata Párt (SPD) el-
nökének tegnap Berlinben, a 
párt rendkívüli kongresszusán. 
A titkos szavazáson érvénye-
sen voksoló 605 küldött mind-
egyike az egyedüli jelöltként in-
duló politikusra adta le szava-
zatát. Az EP volt elnöke köszö-
nettel elfogadta a választási 
eredményt, és azt mondta: az 
egyöntetű és elsöprő erejű tá-
mogatás az első lépés a kan-
cellári hivatal „meghódítása” 
felé vezető úton.

Jöhet az e-személyi

Nyilvános vitára bocsátja a bel-
ügyminisztérium az elektroni-
kus személyazonosító igazol-
ványról szóló törvényterveze-
tet. Az új személyi igazolvány 
internetes azonosítást is lehe-
tővé tenne, így több elektro-
nikus szolgáltatás is elérhető-
vé válna, ugyanakkor helyet-
tesítené az egészségügyi kár-
tyát, amely így érvényét vesz-
tené. Az egészségügyi kártya 
adatait a mikrochipbe kódol-
nák. A törvény kezdeményezői 
szerint az új személyazonosító 
igazolvány használatával a pol-
gárok egyszerűbben hozzáfér-
hetnének bizonyos elektroni-
kus szolgáltatásokhoz, ezáltal 
pedig egyszerűsödhetnének a 
közigazgatási eljárások.

Magyarellenes 
megmozdulás
A „nemzetek Európája” mel-
lett és a liberalizmus ellen tar-
tottak fekete ruhás felvonulást 
Kárpát-Ukrajna kikiáltásának 
78. évfordulója alkalmából kár-
pátaljai ukrán nacionalisták a 
Karpatszka Szics szélsőjobb-
oldali alakulat szervezésében 
szombaton Ungváron. A Petőfi 
téren, a költő szobra mellett el-
haladva, ahol egy évvel ezelőtt 
a „Késhegyre a magyarokkal!” 
mondatot kiáltozták, ezúttal – 
szabatos fordításban – az „Ide-
gen, vésd az agyadba, itt ukrán 
a gazda!” jelszót skandálták, 
ami többször elhangzott a me-
net haladása során. A felvonu-
lás fő jelszava a „Nemzetek Eu-
rópáját, nemet az Európai Uni-
óra!” volt.

Cáfolta a család meghatározá-
sát kizárólag egy férfi és egy nő 
kapcsolataként az alkotmányban 
rögzíteni akaró Koalíció a csalá-
dért nevű szervezet, hogy olyan 
felhívást tett volna közzé, amely 
A szépség és a szörnyeteg című 
amerikai film betiltását szorgal-
mazza Romániában, mivel ab-
ban egy homoszexuális szerep-
lő is látható.

A szervezet pénteken Face-
book-oldalán közölte, hogy nem 
szeretné betiltatni a filmet – csu-
pán néhány órával azután, hogy 
ugyanazon a Facebook-oldalon 
olyan bejegyzés jelent meg, 
amelyben méltatta azon országo-
kat, ahol korlátozták azoknak a 
körét, akik megtekinthetik, és ki-
fogásolta, hogy Romániában nem 
korhatáros a film. A szervezet le-
szögezi: nem folytat kampányt a 

film betiltása érdekében, és tisz-
tában van a szólás- és a művé-
szi szabadság határait rögzí-
tő romániai törvényekkel. „A fil-
mek megfelelő besorolása az er-
re szakosodott intézmény felada-
ta, a szülőknek pedig jogában áll 
a saját értékrendjük szerint ne-
velni a gyerekeiket” – áll a köz-
leményben.

A Koalíció a családért sze-
rint hibásak azok az informá-
ciók, amelyek szerint be akar-
nák tiltani a filmet, és az ezzel 
kapcsolatos cikkeket a korábbi 
Facebook-poszt „szubjektív és té-
ves” értelmezésének tudják be.

A szervezet Facebook-oldaláról 
törölt korábbi bejegyzésben való-
ban nem kérték nyíltan a film be-
tiltását, csupán jelezték: Malaj-
ziában a tervezett korlátozások 
miatt nem is forgalmazzák a fil-

met, Oroszországban pedig csak 
16 éven felüli nézők tekinthetik 
meg. Emellett azt sugallták, hogy 
akit ez zavar, az forduljon az or-
szágos filmközponthoz.

A romániai mozikban pén-
tektől látható film az azonos cí-
mű Disney-rajzfilm élő szerep-
lős remake-je, és a hírek szerint 
egy egyértelműen homoszexuá-
lis szereplőt is felvonultat. A vo-
natkozó jelenetet Malajziában 
cenzúrázni kívánták, ezért a for-
galmazó úgy döntött, inkább nem 
is vetíti az ázsiai országban a fil-
met. Oroszországban is fölme-
rült, hogy a homoszexuális pro-
pagandát tiltó törvény alapján 
nem engedélyezik a film vetítését 
a mozikban, azonban végül nem 
tiltották ki, csupán szigorú kor-
határ-besorolást kapott. Romá-
niában a film a legkedvezőbb kor-

határ-besorolást kapta, vagyis 
nem korlátozzák, milyen életko-
rú nézők tekinthetik meg.

Mint ismeretes, a Koalíció a 
családért azzal az akcióval hívta 
fel magára a figyelmet, amely so-
rán hárommillió aláírást gyűjtött 
annak érdekében, hogy írjanak 
ki népszavazást az alkotmány 
módosításáról. Azt szeretnék az 
alaptörvényben rögzíteni, hogy a 
jelenlegi megfogalmazás helyett 
– miszerint a család a felek bele-
egyezése alapján jön létre – egy-
értelműen mondják ki: családot 
csakis egy férfi és egy nő hoz-
hat létre. A kezdeményezés cél-
ja az azonos neműek házasságá-
nak megakadályozása. A kezde-
ményezést a parlamenti pártok 
többsége támogatja.

B. L.

Cáfolta a hétvégén Klaus Johan-
nis államfő és Sorin Grindeanu 
miniszterelnök is, hogy írásos 
megállapodást kötöttek volna 
a politikai társbérletről. Klaus 
Johannis pénteken leszögezte: 
nem létezik ilyen írásos meg-
állapodás, és nem is akar ilyet 
aláírni a Szociáldemokrata 
Párttal (PSD). Grindeanu kor-
mányfő is kifejtette: nem kötött 
a politikai társbérletről szóló 
kohabitációs paktumot az elnök-
kel, és nincs is szükség ilyesmi-

re ahhoz, hogy mindenki tudja, 
mi a dolga – szögezte le maga a 
miniszterelnök. Sorin Grindeanu 
Facebook-bejegyzésben reagált 
azokra a spekulációkra, misze-
rint megállapodást kötött volna 
az államfővel. „Egy kohabitációs 
paktum nem több egy papírda-
rabnál. Hogy még szükséges volt, 
ezt fényesen bizonyította néhány 
olyan időszak tapasztalata, ami-
kor tényleg létezett ilyen pak-
tum a kormány és az elnök kö-
zött. Az, hogy volt ilyen, nem óvta 

meg Romániát a folyamatos bot-
rányoktól: az első, ami eszem-
be jut, arról szólt, ki képviselje az 
országot az Európai Tanácsban. 
Ezért nem létezik, és nem is lesz 
semmilyen kohabitációról szóló 
paktum köztem és Johannis el-
nök között” – mutatott rá a kor-
mányfő. Hozzátette, hogy korrekt 
együttműködést akar az elnök-
kel. „Nincs szükség papírra ah-
hoz, hogy tudjuk, milyen alkot-
mányos jogkörökkel rendelke-
zünk, és mit kell tenniük az álta-

lunk képviselt intézményeknek. 
Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz 
korrekt együttműködés köztem 
és az elnöki hivatal között a Ro-
mánia számára fontos kérdések-
ben, mint például a kétsebessé-
ges Európa témájában. És normá-
lis is, hogy így legyen. Mert ha mi 
itthon nem alakítunk ki közös ál-
láspontot, milyen alapon akarjuk, 
hogy Brüsszel meghallgasson?” 
– tette fel a kérdést a kormányfő.

B. L.

Johannis, Grindeanu: nincs együttműködési paktum

Romániában is problémás a filmes homoszexualitás

Allah nevében. Belgacemmel idejekorán végeztek a biztonsági erők




