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Koronavírusos a nizzai terrorista, hamarosan kihallgathatják

Koronavírussal diagnosztizálták a nizzai Notre-Dame bazilikában előző héten végre-
hajtott, három emberéletet követelő iszlamista merénylet elkövetőjét – jelentette hétfő 
éjszaka a BFM francia hírtelevízió.  Rendőrségi forrásokra hivatkozva a csatorna azt 
közölte, hogy a 21 éves tunéziai Brahím Iszávi koronavírustesztje hétfőn pozitívnak 
bizonyult, ezért a múlt csütörtöki támadáshoz mozgósított rendőri erőket és mentőket 
tesztelni fogják. Az elkövetőt válságos állapotban szállították kórházba, miután a tett 
helyszínén a rendőrség éles lövésekkel ártalmatlanította. Eddig nem tudták kihallgatni, 
de a BFM szerint állapota javult, így megkezdődhet a kihallgatása. Az ügyben hétfő este 
a támadón kívül már csak egy ember volt őrizetben: egy 29 éves tunéziai állampolgár, 
akit a Nizzától negyven kilométerre található Grasse-ban szombaton vettek őrizetbe. 
Őt azzal gyanúsítják, hogy többször is találkozott a tunéziai elkövetővel a Tunéziából 
Olaszországon át Franciaországba tartó migrációs útvonalán. Mindkét emberről azt felté-
telezik, hogy nemrég érkeztek Franciaországba. Nyomozati források szerint feltételez-
hető, hogy együtt tették meg az utat. Brahím Iszávi – akinek a hazájában köztörvényes 
bűncselekmények miatt volt már dolga a rendőrséggel – szeptember közepén indult el 
Tunéziából, Olaszországon keresztül két nappal a támadás előtt érkezett Franciaország-
ba, és illegálisan tartózkodott az Európai Unió területén.

 » RÖVIDEN

Az olaszok ismét élelmiszert
vásárolnak fel
Olaszországban 20 százalékkal megnöve-
kedett a vásárlók száma az élelmiszerüz-
letekben hétfőn, a koronavírus-járvány 
miatti újabb korlátozások bejelentésére 
készülve – közölte a Coldiretti termelői 
szövetség. Ismertették továbbá , hogy az 
emberek ismét nagy mennyiségben vet-
tek tésztát, lisztet, rizst, cukrot és tojást.

New Hampshire-ben ismertté váltak
az első eredmények
Az egyesült államokbeli New Hampshire 
két kistelepülésén már tegnapra vir-
radóra ismertté váltak a tegnap zajlott 
elnökválasztás első eredményei. Dixville 
Notchban öten voksoltak, valamennyien 
Joe Biden demokrata párti elnökjelöltre. 
Millsfi eldben az újraválasztásáért küzdő 
Donald Trump republikánus elnök győ-
zött: 16 választó rá szavazott, míg öten 
Bident támogatták.

AZ OSZTRÁK FŐVÁROS TÖBB HELYSZÍNÉN IS LÖVÖLDÖZTEK A TERRORISTÁK, TÖBBEN MEGHALTAK

Bécsre is lecsaptak az iszlamisták
Iszlamista merénylők lövöldöztek 
hétfőn este Bécs belvárosában, a 
terrortámadásnak legalább négy 
halálos áldozata van, illetve az egyik 
támadót is sikerült lelőni. A likvidált 
elkövető albán származású, Bécsben 
született, és ott nőtt fel.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

T egnap is tartott a hajtóvadászat Bécs-
ben az esetleges további terroristák 
után, hétfőn este ugyanis az egyik 

zsinagóga környékén automata fegyverek-
kel támadtak a járókelőkre. Az iszlamista 
támadásnak lapzártánkig négy ártatlan 
halálos áldozata volt – két férfi  és két nő –, 
és az egyik támadót is lelőtték a rendőrök. 
A hatóságok szerint a merényletnek négy 
elkövetője lehetett. A lelőtt merénylő az 
Iszlám Állam nevű terrorszervezet szim-
patizánsa volt – közölte tegnap az osztrák 
belügyminiszter és a bécsi rendőrfőkapi-
tány. Az osztrák fővárosban ezer rendőrt 
vetettek be esetleges további merénylők 
felkutatására és az eset kivizsgálására. Al-
só-ausztriai és burgenlandi rendőröket is 
a fővárosba vezényeltek. A hatóságok azt 
tanácsolták az embereknek, hogy kerüljék 
el a belvárost. A támadás után aktiválták a 
terrorelhárító erőket. A hadsereg egységei 
megszállták az osztrák fővárost. 15 házku-
tatás zajlott, és több embert őrizetbe vettek 
– köztük egy iszlamistát Linzben is.

„Bizonyára van még szökésben lévő el-
követő” – jelentette ki Karl Nehammer bel-
ügyminiszter. Elmondta, hogy a lelőtt me-
rénylőn nem robbanóöv volt, hanem csak 
az utánzata. A belügyminiszter szerint a 
terrortámadás „teljességgel alkalmatlan” 
próbálkozás volt az osztrák demokratikus 
társadalom megrendítésére.

A merénylet után tizenhét sérültet szál-
lítottak a bécsi kórházakba, köztük hét 
súlyos sérültet. A Falter című osztrák he-
tilap szerkesztője, Florian Klenk a Twitte-
ren tegnap azt írta: a rendőrök által lelőtt 
elkövető Bécsben született és nevelkedett. 
A húszéves Kujtim Fejzulai albán gyöke-
rekkel rendelkezett, de szülei eredetileg 
Észak-Macedóniából származnak. A rend-
őrség úgy véli, nem ő tervelhette ki a me-
rényletet. A férfi t az osztrák hírszerzés is is-
merte, mert egyike volt annak a 90 osztrák 
iszlamistának, aki Szíriába akart utazni.

 A bécsi Izraelita Felekezeti Közösség 
(IKG) szerint a támadás idején nem vol-
tak emberek a zsinagógában. Az ausztriai 

zsidó közösség vezetője a Twitteren pedig 
azt írta, hogy egyelőre nem világos, hogy 
a bécsi zsinagóga vagy annak melléképü-
letei lettek volna a támadás célpontjai, 
azok akkor már zárva voltak. A rendőrség 
szerint hat különböző bécsi helyszínen 
került sor támadásra, egyebek között a 
Seitenstettengassén, a Morzinplatzon, a 
Fleischmarkton és a Bauernmarkton. A 
helyszínek egyike a központi zsinagóga 
közelében található.

Sebastian Kurz kancellár kijelentette: a 
rendőrség határozott lépéseket fog tenni 
e szörnyű terrortámadás elkövetői ellen. 
Hozzátette: „Az egész ország együtt érez 
az áldozatokkal, a sérültekkel és család-
jukkal, akiknek részvétemet fejezem ki”. A 
kancellár tegnap arról beszélt: a vallás és 

a származás nem indokolhatja a gyűlöle-
tet. Hozzátette: az ellenség az iszlamista 
szélsőségesség, nem a muszlimok. A hír-
adásokban elmondták, hogy hétfő éjféltől 
egy hónapra bezártak a vendéglátóhelyek 
Ausztriában, és sokan még ki akarták 
használni a lehetőséget egy utolsó italra 
vagy vacsorára. A támadás kitervelői ezt 
az időpontot használták ki arra, hogy le-
csapjanak.

Az európai vezető politikusok, illetve 
Donald Trump amerikai elnök egyönte-
tűen elítélték a merényletet. Csehország a 
határőrizet megerősítése mellett döntött, 
Luigi Di Maio olasz külügyminiszter pedig 
konkrét veszélynek nevezte az illegális be-
vándorlást, és kötelességének nevezte az 
országhatárok védelmét. 
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Közel nyolcezer új fertőzött egy nap alatt

Támadás alatt. Ámokfutás közben a Bécsben lövöldöző terroristák egyike

 » B. L.

Megközelítette a nyolcezret az egy nap 
alatt koronavírus-fertőzéssel diag-

nosztizáltak száma, és ismét megdőlt a 
napi elhalálozások, illetve az intenzív 
osztályon ápoltak számának rekordja is. 
A 24 óra alatt kimutatott pozitív esetek 
száma 7733 – ami szintén rekord – 30 336 
tesztből, ami 25,4 százalékos arány. Az 
újonnan diagnosztizáltak mellett 1326 
olyan fertőzött van, akinek a második 
tesztje lett pozitív. Az igazolt fertőzöttek 
száma összesen 258 437. A gyógyultak 
száma 3814 fővel, 181 175-re nőtt. Elhunyt 
ugyanakkor újabb 120 fertőzött a kór szö-

vődményeiben, közülük 114-en krónikus 
betegek voltak. Az elhunytak száma ezzel 
7273-ra nőtt. A kórházakban 11 897 fer-
tőzöttet ápoltak, közülük 974-et intenzív 
osztályon. Házi elkülönítésben 31 674, 
hatóságiban 11 289 fertőzött tartózkodott, 
míg otthoni karanténban 58 021, hatósági-
ban pedig 18 személy volt.

A hatóságok 24 óra alatt 6229 bírságot rót-
tak ki a járványügyi rendelkezések megsze-
gése miatt, összesen 831 880 lej értékben, 
és négy esetben tettek feljelentést a járvány 
leküzdésének meghiúsítása miatt.

Kormánytag is a fertőzés áldozatává 
vált: Virgil Popescu gazdasági miniszter 
hétfőn este tudatta a közösségi oldalán, 

hogy elkapta a kórt. Mint írta, mivel a 
tervek szerint a héten ő is tagja lett vol-
na az Izraelbe induló kormánydelegáci-
ónak, szombaton teszteltette magát, an-
nak eredménye pedig negatív lett. Mivel 
azonban vasárnap estére infl uenzaszerű 
tünetei lettek, hétfőn újabb tesztet végez-
tetett, ami már pozitív eredménnyel járt. 
Kifejtette, tünetei enyhék, a családtagjai 
is jól vannak. Állítása szerint a vírus an-
nak ellenére sem „kegyelmezett”, hogy 
betartotta az előírásokat. 

Eközben este Klaus Iohannis államfő 
arról beszélt: a vírus elleni oltások első 
adagja jövő év első negyedében érkezhet 
meg az országba.

Ismét elfogadták
a Trianon-törvényt

Módosítás nélkül, döntéshozó kama-
raként ismét megszavazta tegnap a 

bukaresti képviselőház azt a jogszabályt, 
amely román nemzeti ünneppé nyilvánítja a 
trianoni diktátum 1920. június 4-ei aláírásá-
nak évfordulóját, június 4-ét. A képviselő-
ház 175 támogató és 23 nem szavazattal, 85 
tartózkodás mellett szavazott ismét igennel 
a magyarellenes jogszabályra, amelyet az 
államfőnek immár ki kell hirdetnie. Mint is-
meretes, a parlament májusban egyszer már 
elfogadta a jogszabályt, de Klaus Iohannis 
államfő először alkotmányossági norma-
kontrollt kért a törvény kapcsán, majd miu-
tán az alkotmánybíróság alkotmányosnak 
nyilvánította, megfontolásra visszaküldte 
a parlamentnek. Iohannis felülvizsgálati 
kérelmében azt kifogásolta, hogy a több 
szakértő és civil szervezet által bírált tör-
vénytervezet autentikus és tartalmas közvita 
nélkül született, ezért a jogalkotási folyamat 
újrakezdésére, történészek, kutatók, a civil 
szféra bevonására kérte fel a parlamentet. 
Az elnök szerint Romániának EU-tagállam-
ként nyitottnak kell lennie a párbeszédre. A 
jogszabály értelmében a kormánynak és a 
helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell ar-
ról, hogy június 4-én kitűzzék a köztereken 
Románia nemzeti lobogóját. A törvény fel-
hatalmazza a hatóságokat, hogy logisztikai 
vagy költségvetési támogatást nyújtsanak 
a trianoni szerződés jelentőségét tudato-
sító rendezvények megszervezéséhez. A 
kisebbségben kormányzó liberálisok (PNL) 
és a Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) az államfő álláspontját átvéve nem 
támogatta a jogszabályt, de az azt kidolgozó 
ellenzéki, a legnagyobb frakcióval rendelke-
ző Szociáldemokrata Párt (PSD), valamint a 
szélsőséges magyarellenességet fő doktrí-
nájává avató Népi Mozgalom Párt (PMP) 
voksai elegendőek voltak az elfogadásához. 
Mint ismeretes, a tervezetet Titus Corlățean 
PSD-s szenátor terjesztette be, miután a 
magyar parlament a nemzeti összetartozás 
évévé nyilvánította 2020-at. Benedek Zakari-
ás, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője 
tegnap – miután nem sikerült kieszközölni 
a vita elhalasztását – a parlamentben hang-
súlyozta: mint 1990 óta minden választási 
kampányban, ma is magyarellenes kezde-
ményezésekkel kell szembesülnünk. Rámu-
tatott: a jogszabály csupán kampányeszköz, 
amely jól hangzik a románok számára, de a 
mai Romániában semmi jelentősége nincs. 
Benedek korábban a Krónikának elmondta: 
az RMDSZ nem tudta megakadályozni a jog-
szabály elfogadását, mivel a PSD a PMP-vel 
közösen erőltette azt. (B. L.)




