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Bécsre is lecsaptak
Iszlamista terror: az osztrák főváros több helyszínén is lövöldöztek

B A L O G H  L E V E N T E

T egnap is tartott a hajtóva-
dászat Bécsben az esetleges 
további terroristák után, hét-

főn 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 ren-
dőrök. 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 
rendőrfőkapitány.

Az osztrák fővárosban ezer ren-
dőrt vetettek be esetleges további 
merénylők felkutatására és az eset 
kivizsgálására. Alsó-ausztriai és 

burgenlandi rendőröket is a fővá-
rosba 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 fő-
várost. 15 házkutatás zajlott és több 
embert őrizetbe vettek – köztük egy 
iszlamistát Linzben is.

„Bizonyára van még szökésben 
lévő elkövető” – jelentette ki Karl 
Nehammer belügyminiszter. El-
mondta, hogy a lelőtt merénylőn 
nem robbanóöv volt, hanem csak 
az utánzata. A belügyminiszter sze-
rint a terrortámadás „teljességgel 
alkalmatlan” próbálkozás volt az 
osztrák demokratikus társadalom 
megrendítésére.

A merénylet után tizenhét sérül-
tet szállítottak a bécsi kórházakba, 
köztük hét súlyos sérültet.

A Falter című osztrák hetilap 
szerkesztője, Florian Klenk a Twit-
teren tegnap azt írta: a rendőrök 

által lelőtt elkövető Bécsben szü-
letett és nevelkedett. A húszéves 
Kujtim Fejzulai albán gyökerekkel 
rendelkezett, de szülei eredetileg 
Észak-Macedóniából származnak. A 
rendőrség úgy véli, nem ő tervelhet-

te ki a merényletet. A férfi t az osztrák 
hírszerzés is ismerte, mert egyike 
volt annak a 90 osztrák iszlamistá-
nak, aki Szíriába akart utazni.

Az osztrák fővárosban ezer rendőrt 
vetettek be esetleges további 
merénylők felkutatására

▴  F O R R Á S :  T W I T T E R

H I R D E T É S

Égéssebészeti 
kórház Vásárhelyen
Tavasszal kezdődhet meg az 
égéssebészeti kórház és az 
új műtő megépítése Marosvá-
sárhelyen. Az új egészségügyi 
egység a Marosvásárhelyi 
Sürgősségi Klinikai Kórház 
szomszédságában kap helyet. 
Az egészségügyi minisztérium 
a Világbanktól kapott kedvez-
ményes kölcsönből, 31 millió 
euróért égési sérülteket kezelő 
központot, intenzív terápiás 
részleget és műtőket akar 
építtetni a jelenleg üresen álló, 
a nagykórház szomszédságá-
ban levő telken. A sürgősségi 

kórház menedzsere, Claudiu 
Puiac elmondta, a washing-

toni székhelyű pénzintézettel 
kötött egyezség értelmében az 
egészségügyi minisztériumnak 
december 15-éig kell besze-
reznie a megvalósíthatósági 
tanulmányhoz szükséges en-
gedélyeket. Tudomása szerint 
az iratok beszerzése jól halad 
és mindent előkészítenek 
ahhoz, hogy majd kormányha-
tározattal fogadják el az épület 
gazdasági és műszaki mutató-

it. Az új épületrészben a tervek 

szerint 15 ágyat biztosítanak az 
égési sérültek számára, az új 
operációs blokkban 15 műtő áll 
majd a szakemberek rendel-
kezésére, és az épületrészben 
helyet kap egy intenzív terápi-
ás központ is, ahol 44 ágy lesz. 

• RÖVIDEN 

• Iszlamista merénylők lövöldöztek hétfőn este Bécs 
belvárosában, a terrortámadásnak legalább négy ha-
lálos áldozata van, illetve az egyik támadót is sikerült 
lelőni. A likvidált elkövető albán származású, Bécs-
ben született és ott nőtt fel.




