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Tényleges életfogytiglan. Brenton Tarrant feltételesen sem kerülhet szabadlábra

 » RÖVIDEN

Távozik tisztségéből Phil Hogan
uniós kereskedelmi biztos
Távozik tisztségéből Phil Hogan, az 
Európai Unió kereskedelmi biztosa a 
járványügyi előírások – hazájában, 
Írországban történt – megsértése miatt – 
erősítette meg szerdán este Peter Power, 
Hogan kabinetfőnöke a korábbi sajtóérte-
süléseket a dpa német hírügynökségnek 
Brüsszelben. Korábban az ír kabinet 
elhatárolódott Hogantől, amiért a korlá-
tozások dacára részt vett az ír parlament 
golfegyesületének rendezvényén, amely 
nem felelt meg az egészségügyi előírá-
soknak.

Az orosz védelmi tárca az amerikai
felet hibáztatja egy katonai incidensért
Az amerikai erők annak ellenére tar-
tóztattak fel egy orosz katonai konvojt 
Szíriában, hogy a terrorellenes nemzet-
közi koalíció előzetes értesítést kapott 
annak áthaladásáról, emiatt történt az 
az incidens, amelyben több amerikai 
katona könnyebben megsérült – közölte 
csütörtökön az orosz védelmi miniszté-
rium. A történtekről szerdán telefonon 
tárgyalt egymással Gennagyij Geraszi-
mov, az orosz fegyveres erők vezérkari 
főnöke és Mark Milley, az amerikai ve-
zérkari főnökök egyesített bizottságának 
elnöke. Geraszimov kifogásolta, hogy az 
orosz katonai rendészség konvoját annak 
ellenére akarták feltartóztatni, hogy a 
koalíció az áthaladásáról előzetes érte-
sítést kapott a szokásos ügyrend szerint. 
Az orosz tábornok azt mondta, hogy erre 
válaszul lépések történtek „az incidens 
megelőzése és a kitűzött feladat teljesí-
tésének folytatása” érdekében. Amerikai 
források szerint az orosz fél közlekedési 
balesetet provokált ki Észak-Szíriában, az 
amerikai ellenőrzésű zónában, megsért-
ve a 2019-ben megkötött konfl iktusmeg-
előzési megállapodást.

Vizsgálatot indítottak Moszkvában
Alekszej Navalnĳ  ügyében
Vizsgálatot indított Alekszej Navalnij 
orosz ellenzéki politikus kórházi kezelé-
sének ügyében a közlekedési rendőrség 
– közölte a TASZSZ hírügynökséggel az 
orosz belügyminisztérium nyugat-szibé-
riai részlege. A tájékoztatás szerint több 
mint húszféle törvényszéki orvosszakér-
tői, biológiai, fi zikai és kémiai vizsgálat 
zajlik. Navalnij egy héttel ezelőtt egy 
repülőgépen lett rosszul, a gépnek emiatt 
kényszerleszállást kellett végrehajtania 
Omszkban. Az ellenzéki politikus mintái-
ban mindeddig erős vagy kábító hatású 
anyagot nem találtak.

Trump erősítést küld Wisconsinba
Donald Trump amerikai elnök bejelen-
tette, hogy erősítést küld a wisconsi-
ni Kenosha városba, Tony Evers, a 
tagállam kormányzója pedig közölte, 
500 főre növeli a Nemzeti Gárda városba 
rendelt létszámát. Az amerikai elnök 
a Twitteren jelentette be döntését, 
hangsúlyozva: „Nem tűrjük a fosztoga-
tásokat, a bűnös gyújtogatásokat, az 
erőszakot és az anarchiát az amerikai 
utcákon.” Az elnök leszögezte, hogy 
helyre kell állítani a törvényességet és 
a rendet a 170 ezer lakost számláló vá-
rosban. A Chicago és Milwaukee között 
fekvő Kenoshában vasárnap törtek ki a 
zavargások, miután két rendőr egyelőre 
tisztázatlan körülmények között hátba 
lőtte a 29 éves afroamerikai Jacob Blake-
et. A férfi t megoperálták, és az állapota 
az orvosi jelentés szerint stabil. Család-
tagjai szerint deréktól lefelé megbénult, 
de az orvosok reményüket fejezték ki, 
hogy állapota még javulhat.

A KORÁBBI, KEDVEZŐBB ADATOK UTÁN REKORDSZÁMÚ KORONAVÍRUS-FERTŐZÖTTET TALÁLTAK

1500 fölé ugrott a napi új esetszám
Újabb koronavírus-rekord dőlt meg: 
a csütörtöki adatok szerint 1504 új 
fertőzöttet regisztráltak Romániában 
24 óra leforgása alatt. A pozitív tesz-
tek aránya elérte a 6 százalékot.

 » BALOGH LEVENTE

I smét nagyot ugrott az egy nap alatt ko-
ronavírussal diagnosztizált személyek 
száma, olyannyira, hogy megdőlt a ko-

rábbi rekord: 1504 fertőzöttről adott hírt 
csütörtökön a bukaresti kommunikációs 
törzs. A korábbi rekordot augusztus 13-án 
jegyezték, amikor 1454 fertőzöttet regiszt-
ráltak. Ezzel 83 150-re nőtt az igazolt fer-
tőzöttek száma. Ugyanakkor 24 óra alatt 
további 391 fertőzött gyógyult meg, így a 
gyógyultak száma 36 667-re nőtt. Emellett 
eddig összesen 10 130 tünetmentes vírus-

hordozót engedtek ki a kórházból tízna-
pos megfi gyelés után.

Az újonnan diagnosztizált esetek mellett 
583 személy második koronavírustesztje 
lett pozitív. A fertőzés szövődményeiben 
újabb 38 személy hunyt el, így az elhalá-
lozások száma 3459-re nőtt. Az elhunytak 
közül 37 krónikus beteg volt. Kórházban 
7288 fertőzöttet ápoltak, közülük 492-t 
intenzív osztályon. Az elvégzett 25 052 
tesztből 10 901-et az érintettek kérésére vé-
geztek el. A pozitív tesztek aránya az előző 
napi 4,88-ról 6 százalékra nőtt. Az összes 
elvégzett teszt száma eléri az 1 730 420-at.

Házi elkülönítésben 11 351, hatósági-
ban 5654 fertőzött tartózkodott. Emellett 
30 770-en otthoni, 31-en pedig hatósági ka-
ranténban voltak. A veszélyhelyzet idején 
hatályos rendelkezések megszegése miatt 
a hatóságok 24 óra alatt 782 bírságot róttak 
ki, összesen 252 651 lej értékben. Emellett 

három esetben tettek feljelentést a járvány 
leküzdésének meghiúsítása miatt.

Raed Arafat katasztrófavédelemért fele-
lős belügyi államtitkár aggasztónak nevez-
te az 1500 feletti új esetszámot, és arról be-
szélt: a legnagyobb veszély az, ha teljesen 
megtelnek az intenzív osztályok. Ludovic 
Orban miniszterelnök bevallotta: meglepte 
a magas új esetszám, de a járvány megelő-
zésével kapcsolatos intézkedéseket nem 
napi, hanem hosszabb időszakra vonatko-
zó adatok alapján hozzák meg. Emlékezte-
tett: az elmúlt héten 650-nel kevesebb új 
esetet diagnosztizáltak, mint egy héttel ko-
rábban, míg az azt megelőző héten csupán 
160-nal nőtt a fertőzöttek száma az előző 
héthez képest, ami azt jelenti, hogy tetőzik 
a járvány, és enyhén csökkenő tendenciát 
mutat. Nelu Tătaru egészségügy-miniszter 
is arról beszélt: az új fertőzések számának 
lassú, fokozatos csökkenésére számít.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

É letfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, 
feltételes szabadlábra helyezés kizárá-

sával csütörtökön a christchurchi bíróság 
Brenton Tarrantet, akit azzal vádoltak, 
hogy 51 embert mészárolt le tavaly két 
új-zélandi mecsetben. Ilyen súlyos bírósági 
döntésre még nem volt példa Új-Zélandon. 
Cameron Mander bíró az ítélet kihirdeté-
sekor hangsúlyozta, hogy e „torz ideoló-
giájú”, elvetemült személy tette mögött 
„mélységes gyűlölet” rejlik, amely ártatlan 
emberek, nők és gyermekek meggyilkolá-
sára késztette. „Bűncselekményei annyira 
gonoszak, hogy bár élete végéig rács mö-
gött lesz, az sem meríti ki azt a büntetést, 
amit megérdemelne” – mondta a bíró. A 
vádlott egyébként a tárgyaláson nem kí-
vánt felszólalni, noha csütörtökön szót 
kapott volna. A 29 éves, szélsőjobboldali 
nézeteket valló férfi  márciusban – korábbi 
álláspontját megváltoztatva – bűnösnek 
vallotta magát 51 gyilkosság elkövetésé-
ben, 40 gyilkossági kísérletben, valamint 

terrorizmus vádjában. A tavaly március 
15-én elkövetett christchurchi terrortá-
madás volt a legtöbb áldozatot követelő 
tömeggyilkosság Új-Zéland történetében. 
Az elkövető éveken át gondosan tervezte 

a merényletet, tanulmányozta a bűntény 
helyszíneit. A vérengzés előtt hosszú, több 
mint hetvenoldalas kiáltványt tett közzé, 
amelyben azt hangoztatta, hogy tettét be-
vándorlásellenessége motiválta.

 » B. L.

Hétfőn délután dől el a Ludovic Orban ve-
zette kisebbségi liberális kormány sorsa: 

a parlament két házának ellenzéki, szociál-
demokrata irányítású házbizottságai dél-
után két órára tűzték ki az ülés időpontját, 
amelyen a Szociáldemokrata Párt (PSD) által 
a kabinet ellen benyújtott bizalmatlansági 
indítványról vitázik és szavaz a törvényho-
zás két háza. Mint megírtuk, Marcel Ciolacu 
szociáldemokrata pártelnök szerdán este 
jelentette be, hogy augusztus 31-én, hétfőn, 
a rendkívüli parlamenti ülésszak utolsó nap-
ján szavaz a parlament az Orban-kormány 
ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány-
ról. Marcel Ciolacu PSD-elnök csütörtökön 
azt állította: az egyeztetések folytatódnak, 
de az RMDSZ nélkül is megvan a kormány-
buktatáshoz szükséges számú szavazat. Az 
RMDSZ mellett amúgy a kisebbségi frakció 
és a független képviselők sem döntöttek még 
az indítvány támogatásáról.

Klaus Iohannis államfő szerda esti saj-
tótájékoztatóján élesen bírálta a bizalmat-

lansági indítványt, és reményét fejezte ki, 
hogy a parlament „elég bölcs lesz ahhoz, 
hogy ne szavazza meg”. A Cotroceni-palo-
tában adott nyilatkozatában az elnök ismét 
kifejtette, hogy a bizalmatlansági indítvány 
„kampányízű, populista” és jelen helyzet-
ben teljesen értelmetlen kezdeményezés. 
„Gondolom, mindenki érti, miért nem kelle-
ne megszavaznia a parlamentnek ezt az in-
dítványt. Járvány van, világjárvány van, gaz-
dasági válságban vagyunk, és egyébként is 
jönnek a parlamenti választások, vélhetően 
december elején” – nyomatékosította.

Mint ismeretes, az indítványt 205 tör-
vényhozó írta alá. A szociáldemokraták azt 
vetik a kormány szemére, hogy annak tag-
jai többször maguk szegték meg azokat a 
szabályokat, amelyeket ők maguk állítottak 
fel a járvány terjedésének megállításáért. 
Az indítvány külön fejezetet szentel annak, 
hogy a szociáldemokraták szerint a liberáli-
sok álságosan viselkedtek a járvány idején, 
hiszen míg azt mondták a lakosságnak, hogy 
a járványhelyzet nagyon súlyos, ők maguk 
viszont úgy viselkedtek többször, mintha a 

koronavírus nem létezne. Az ellenzéki párt 
szerint a liberálisoknak azért csúszott ki a 
kezéből a járványhelyzet kezelése, mert el-
lentmondásos döntéseket hoztak. A szoci-
áldemokraták azt is felróják a kormánynak, 
hogy a járvány idején visszaélések történtek 
a közbeszerzések terén az egészségügyben. 
A kormány viszont alkotmánybíróságon tá-
madta meg az indítványt. A kabinet szerint 
az indítvány azért alkotmányellenes, mert 
rendkívüli parlamenti ülésszak keretében 
nem lehet indítványt beterjeszteni.

 Az indítvány elfogadásához 233 képvi-
selő és szenátor szavazata szükséges, így a 
szociáldemokratáknak más kisebb pártok 
honatyáinak a támogatását is meg kell sze-
rezniük. A kisebbségi liberális kormánynak 
mintegy 20 százalékos támogatottsága van a 
parlamentben.

A román média szerint a PSD azért akarja 
megbuktatni a kormányt, mert az elmúlt hó-
napokban számos polgármesterük átiratko-
zott a liberálisokhoz, ezt a kilépéshullámot 
akarják megállítani a  szeptember 27-i önkor-
mányzati választás előtt. 

Életfogytiglan az új-zélandi tömeggyilkosnak

Hétfőn délután dől el a kormány sorsa
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