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TRUMP-PÁRTI TÜNTETŐK TÖRTEK BE A CAPITOLIUMBA, MÉGIS HITELESÍTETTÉK BIDEN GYŐZELMÉT

Parlamenti ostrom Washingtonban

Ostromállapot. A Trump-párti tüntetők egy időre megszállták a Capitoliumot

Botrányos, szinte polgárháborús 
körülmények között zajlott le az 
Egyesült Államok törvényhozásában 
az ülés, amelyen hitelesítették Joe 
Biden elnökválasztási győzelmét. 
A választási csalást kiáltó leköszönő 
elnök, Donald Trump hívei megost-
romolták a Capitoliumot, az incidens 
során négyen meghaltak.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

T öbbórás halasztás után, európai idő 
szerint csütörtökön délelőtt erősítette 
meg az Egyesült Államok kongresz-

szusának két háza a demokrata párti Joe 
Biden elnökválasztási győzelmét, miután 
a helyi idő szerint szerdán délután – eu-
rópai idő szerint este – kezdődött ülés 
káoszba és lövöldözésbe fulladt. Egy Do-
nald Trump leköszönő elnök által szerve-
zett tüntetést követően ugyanis, amelyen 
Trump kijelentette, nem ismeri el a válasz-
tás eredményét, a hívei megostromolták a 
kongresszusnak otthont adó Capitolium 
épületét. Az ostrom négy halálos áldoza-
tot is követelt, köztük egy nő életét, akit az 
ostrom közben mellbe lőttek.

Leszavazott kifogások,
Trump rendezett váltást ígér
A tegnapi ülésen a Republikánus Párt 13 
szenátora és többtucatnyi képviselője kifo-
gást emelt Joe Biden győzelme ellen, azon-
ban ezeket a házak leszavazták. A kifogást 
emelő republikánusok arra hivatkoztak, 
amit Trump elnök hangoztatott mindvé-
gig a választás óta, hogy tömeges csalás 
történt a voksoláson, noha erre a szövet-
ségi igazságügyi minisztérium sem talált 
bizonyítékot. Ezt követően a kongresszus 
hitelesítette a demokrata jelölt győzelmét.

Donald Trump közleményt adott ki, 
amelyben azt írta, hogy bár egyáltalán 
nem ért egyet a novemberi elnökválasztás 
eredményével, „és a tények az ő oldalán 
állnak”, rendezett hatalomátadás lesz ja-
nuár 20-án. Mindeközben egyes értesülé-
sek szerint az amerikai kormányon belül 
fölmerült, hogy Trumpot még hivatali ide-
je január 20-i lejárta előtt eltávolítanák a 
hatalomból.

Megszállták Trump hívei
a Capitoliumot
A Biden győzelmét hitelesítő, újrakezdett 
ülést megelőzően le kellett zárni a Capito-
liumot, mert a demokrata jelölt győzelmét 
ellenző Trump-párti tüntetők ostromolták 
meg az amerikai törvényhozás épületét. 
A képviselőház és a szenátus ülését, ame-
lyen hivatalosan be kellett jegyezni az 
elektorok Joe Bidenre leadott szavazatát, 
felfüggesztették. A képviselőket a rend-
őrség kísérte ki az épületből. A tüntetők 

– köztük a QAnon összeesküvés-hívő moz-
galom tagjai is – végül berontottak a Capi-
toliumba is, ahol több irodát is feldúltak.

Washington polgármestere kijárási tilal-
mat vezetett be. A hatóságok könnygázt is 
bevetettek a több száz, a jelenlegi amerikai 
elnököt támogató tüntető ellen, és a rend 
fenntartása érdekében erősítést kértek. A 
rendőrség kelet-európai idő szerint éjjel 
egy órára kiszorította a Capitolium előtti 
területről a tiltakozókat, a tömegoszla-
tás során villanógránátokat és könny gázt 
vetettek be. Chris Miller ügyvivő védelmi 
miniszter bejelentette, hogy teljes készen-
létbe helyezték a nemzeti gárdát a szövet-
ségi fővárosban. A behatolás során egye-
sek irritációt okozó szereket vetettek be a 
rendőrök ellen, a helyszín közelében pedig 
egy robbanóeszközt találtak.

Eközben a tüntetés halálos áldozatot 
is követelt: egy asszony elhunyt, miután 
meglőtték. A lövés leadásának körülmé-
nyei tisztázatlanok. A nőt, akiről kiderült, 
hogy korábban a légierőnél szolgált, és 
Trump elkötelezett híve volt, kórházba 
szállították, de nem tudtak rajta segíteni. 
Három további áldozat halálának körül-
ményeiről lapzártánkig nem érkezett adat. 
A hatóságok 52 embert őrizetbe vettek.

A kongresszus közben vizsgálatot ígér, 
miután a felvételek tanúsága szerint nem 
minden rendőr próbálta megakadályozni 
a tüntetők betörését: volt, aki egyszerűen 
beengedte őket, sőt olyan is, aki szelfi zett 
velük. Az amerikai törvényhozás épületét 
csaknem négyórányi zavar után nyilvání-
tották biztonságosnak.

Biden lázadásról beszélt
Joe Biden megválasztott elnök szerint az 
amerikai demokrácia ellen példa nélküli 
támadás indult, és úgy vélte, ami törté-
nik, az káosz, már-már lázadás, aminek 
azonnal véget kell vetni. Donald Trump 
videóüzenetben kérte a Capitoliumot meg-
ostromló támogatóit, hogy hagyják el a 
területet, és menjenek haza békében. „Tu-
dom, hogy fáj, tudom, hogy bánt, a válasz-

tást ellopták tőlünk, földcsuszamlásszerű 
győzelmet arattunk, ezt mindenki tudja, 
különösen a másik oldal. De most haza 
kell mennetek, békére van szükségünk, 
törvényre és rendre van szükségünk” – 
hangsúlyozta Trump a Twitteren közzétett 
felvételen. Mike Pence amerikai alelnök 
még szerdán kijelentette: nincs felhatal-
mazása arra, hogy egyoldalúan elutasítsa 
az elektori szavazatok kihirdetését.

Trump-párti nagygyűlésen
pattant ki a szikra
Az ügy előzménye, hogy Trump Washing-
tonban összegyűlt hívei előtt kijelentette, 
hogy soha nem fogja elismerni vereségét, 
illetve Joe Biden demokrata párti elnök-
jelölt győzelmét. Trump ismét az általa 
többször hangoztatott, széles körben el-
követett választási csalásokra hivatkozott, 
és felszólította alelnökét, Mike Pence-t 
hogy ne hirdesse ki Joe Biden győzelmét a 
kongresszus két házának együttes ülésén. 
Korábban Donald Trump arra szólította 
fel híveit a Twitteren, hogy békésen tün-
tessenek. „Soha nem adjuk fel, soha nem 
ismerjük el a vereséget” – hangoztatta 
a Fehér Ház közelében található Ellipse 
parkban tartott megmozduláson a regnáló 
elnök. „Megállítjuk a lopást” – jelentette ki 
Trump a szerinte elcsalt választásra utalva.

Exelnökök bírálata
Számos demokrata és republikánus pár-
ti politikus mellett George W. Bush volt 
republikánus amerikai elnök is elítélte a 
történteket. „Visszataszító és szívszorító 
látvány volt. Banánköztársaságokban 
vonják így kétségbe a választási eredmé-
nyeket, nem a mi demokratikus orszá-
gunkban” – írta.

Barack Obama korábbi demokrata párti 
elnök hangsúlyozta, hogy „hatalmas gya-
lázatként és szégyenként fog bevonulni ez 
a nap az ország történelmébe, az erőszakot 
pedig a jelenlegi elnök szította a választási 
eredménnyel kapcsolatos alaptalan ha-
zugságaival”. 

Immár biztossá vált, hogy a demokrata 
párti jelöltek nyertek a keddi amerikai 

szenátusi pótválasztáson, így a következő 
ciklusban a Demokrata Párt veszi át az el-
lenőrzést a törvényhozás felsőháza felett. 
A szavazatok csaknem teljes feldolgozott-
sága alapján a sajtóban már kihirdették 
a demokrata párti kihívók, Raphael War-
nock és Jon Ossoff  győzelmét a hivatalban 

lévő két georgiai republikánus szenátor, 
Kelly Loeffl  er és David Perdue felett. A CNN 
hírtelevízió szerint Warnock a voksok 50,7 
százalékával nyert a 49,3 százalékot kapó 
Loeffl  errel szemben, Ossoff  pedig 50,3 szá-
zalékkal a 49,7 százalékot elérő Perdue-vel 
szemben. Georgiában egyik szenátorjelölt 
sem szerezte meg a voksok legalább ötven 
százalékát a november 3-i választáson, 

ezért kellett megismételni azt. Ezen vá-
lasztás eredményén múlt a többség sorsa a 
kongresszus felsőházában. Mindkét párt-
nak ugyanannyi – ötven-ötven – helye lesz 
a szenátusban, és ebben az esetben a sza-
vazások alkalmával Kamala Harris leendő 
demokrata párti alelnök dönt majd. Az 
biztos volt, hogy az alsóházban demokrata 
párti többség lesz.
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Ismét 5000 alatt
az új fertőzöttek száma
Némileg csökkent az egy nap alatt korona-
vírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma 
a csütörtöki adatok szerint, igaz, az egy 
nappal korábbinál valamivel kevesebb 
tesztet végeztek: 31 393 mintából 4951 lett 
pozitív, ami 15,77 százalékos arány. Ezzel 
az igazolt fertőzöttek száma 658 958-ra 
nőtt. A gyógyultak száma 4832 fővel 
591 596-ra növekedett. A kór szövődmé-
nyeiben 11-en haltak meg, mindannyian 
krónikus betegek voltak. A halottak 
száma ezzel 16 410. A kórházakban 8846 
fertőzöttet ápoltak, közülük 1106-ot 
intenzív osztályon. Otthoni elkülönítésben 
26 961, intézményesben 8620 fertőzött 
tartózkodott, míg házi karanténban 
40 651-en, hatóságiban pedig 65-en voltak. 
A legfertőzöttebb továbbra is Ilfov megye, 
Bukarest, valamint Temes és Kolozs 
megye volt. Az oltási kampány kapcsán 
Florin Cîţu miniszterelnök még szerdán 
arról beszélt: az jól halad. A kormányfő 
szerint az a cél, hogy naponta 100–150 
ezer személyt immunizáljanak. Újságírói 
kérdésre válaszolva kifejtette: a kormány 
nem tervezi, hogy pénzzel ösztönözze 
azokat, akik beoltatják magukat. Egyéb-
ként szerda estig 58 554-re nőtt a beoltot-
tak száma, miután a nap során 16 945-en 
kapták meg a vakcinát. 

Médiatestület: a kisebbségek nyelvén
is feliratozzák a Covid-tájékoztatókat!
Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) 
csütörtökön úgy döntött, hogy kérni fogja 
a Stratégiai Kommunikációs Csoporttól 
(GCS) a Covid–19 elleni oltási kampány-
nyal kapcsolatos, közérdekű népszerűsítő 
anyagok nemzeti kisebbségek nyelvére 
történő feliratozását. Monica Gubernat, a 
CNA elnöke csütörtökön közölte, hogy a 
testület kérni fogja a jelnyelves tolmácso-
lást is. Az erre vonatkozó javaslat két CNA-
tag, Boros Orsolya Éva és Cristina Pocora 
kezdeményezésére született meg. Boros 
Orsolya Éva a magyar nyelvű, míg Cristina 
Pocora a romani és orosz (lipován) nyelvű 
feliratozást indítványozta.

Ártatlanságát hangoztatja Costel Alexe
Ártatlannak mondta magát az ellene 
felhozott vádakban Costel Alexe volt 
környezetvédelmi miniszter, akit tegnap 
tájékoztattak az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyosztály (DNA) ügyészei, hogy 
bűnvádi eljárás indult ellene vesztegetés 
elfogadása és sikkasztásra való felbujtás 
miatt. Alexe a DNA-székházból távozóban 
kijelentette: ártatlan és az ügyében folyó 
kivizsgálás mielőbbi lebonyolítását óhajt-
ja. Az ügyészek szerint Alexe körülbelül 
103 000 lej értékben kért termékeket egy 
acélgyár menedzserétől a gyár üvegház-
hatású gázok kibocsátására vonatkozó 
tanúsítványának ingyenes kiállításáért 
cserébe, illetve azért, hogy elvégezze egy 
nem szabályszerű hulladéklerakat bezá-
rásának monitorozását, amely az érintett 
vállalat feladata volt.

Kevés heves reakció
a Pfi zer-vakcinára
Százezerből egy embernél váltott ki heves 
allergiás reakciókat a BioNTech és a Pfi zer 
cégek koronavírus elleni oltóanyaga az 
Egyesült Államokban – számoltak be 
szerdán amerikai egészségügyi szakembe-
rek, hangsúlyozva, hogy az immunizáció 
előnyei jelentős túlsúlyban vannak. Az 
adatok az Egyesült Államok Betegség-elle-
nőrzési és -megelőzési Központjától (CDC) 
származnak, amely 21 esetben dokumen-
tált anafi laxiás sokkot 1 millió 893 ezer 
360 oltás beadását követően a december 
14. és 23. közötti időszakban.

 

A demokratáké a szenátusi többség




