
Belgium még mindig a keddi, 
liege-i ámokfutás sokkhatása 
alatt áll. A legtöbb kritika azért 
éri a hatóságokat, mert nem 
ismerték fel még a támadás 
előtt, hogy a büntetett előéle-
tű elkövető veszélyes lehet. 
Elhunyt a merényletben sú-
lyosan megsérült 17 hónapos 
kisgyerek, a sebesültek száma 
123. Nemsokkal a belgiumi tá-
madás után Olaszországban is 
ámokfutó kezdett nyilvános öl-
döklésbe: Firenze központjában 
nyitott tüzet egy 50 éves férfi.

HN-összefoglaló

A belga közvéleményt sok-
kolta a keddi, liege-i rob-
bantás és lövöldözés. Az 

elkövető lakásán a rendőrök valósá-
gos fegyverraktárt találtak, rengeteg 

lőszert, automata fegyvereket, váll-
ról indítható rakétát, de rátaláltak 
egy női holttestre is. A nővel felte-
hetően azelőtt végzett a férfi, hogy 
elindult a liege-i Saint-Lambert 
térre, ahol az ámokfutást elkö-
vette. A merénylő indítékait még 
vizsgálják, egyelőre egész Belgium 
csak találgat. A legtöbb kritika a 
hatóságokat éri, mert nem ismer-
ték fel még a támadás előtt, hogy a 
férfi veszélyes lehet. Az elkövetőt, 
aki korábban más bűncselekmé-
nyeket is elkövetett, alávetették 
már pszichológiai vizsgálatnak, de 
annak eredménye a rendőrök sze-
rint nem utalt olyan fokú agresszív 
hajlamra, amely alapján feltételez-
hették volna, hogy tömeggyilkos-
ságra is képes.

Kedd este belehalt sérülésé-
be egy 17 hónapos kisgyerek, 

aki a támadásban életveszélyes 
állapotba került. A sebesültek 
száma a hivatalos adatok szerint 
123. Többségüket egy buszmeg-
állóban lévő esőbeálló széttört 
üvege sebesítette meg. Egy fe-
jén megsebesült, 20 éves fiatal-
ember válságos állapotban van 
– közölték kórházi források. A 
korábban halottnak nyilvání-
tott 75 éves áldozatról a belga 
ügyészség tegnap reggel úgy nyi-
latkozott, hogy „súlyos, válságos 
állapotban” folytatják kórházi 
kezelését, ezzel a korábban öt 
halálos áldozat száma négyre 
csökkent.

A merénylő a büntetett elő-
életű, 33 éves Nordine Amrani 

volt, akit három évvel ezelőtt 
tiltott fegyverbirtoklásért, bűn-
szövetkezethez való tartozásért 
és vadkendertermesztésért ítél-
tek börtönbüntetésre. Kézigrá-
nátokat dobott és géppisztoly-
ból lövöldözött Liege egyik köz-
ponti terén, a Szent Lamberten. 
A hatóságok közlése szerint a 
férfi – akit rovott múltja miatt 
aznapra rendőrségi ellenőrzésre 
rendeltek be – egész hátizsáknyi 
gránáttal és lőszerrel hagyta el 
otthonát. A férfi a támadás után 
menekülni próbált a helyszínről, 
és tűzharcba keveredett rend-
őrökkel. Az akció a merénylő 
halálával végződött, de azt nem 
tudni, hogy öngyilkosságról 

van-e szó, vagy Amrani véletle-
nül ölte meg magát. Azt viszont 
egyértelműen közölték, hogy 
nem a rendőrség végzett vele.

Joelle Milquet belga belügy-
miniszter hangsúlyozta: nem ter-
rorcselekményről van szó, hanem 
„egy drámai következményekkel 
járó, elszigetelt bűncselekmény-
ről”. A lövöldözés színhelye, 
Liege egyik legforgalmasabb vá-
rosrésze a történtek idején már 
ünnepi hangulatban volt. A tér 
mellett karácsonyi vásár is zajlik, 
de szerencsére a rossz időjárás 
miatt az üzletek keddi nyitása 
későbbre tolódott, így a merény-
let idején kevesebben jártak arra 
a szokásosnál.
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A liege-i merénylet helyszíne Nordine Amrani, az elkövető

NégyrE csökkENt a bElgiumi áldozatok száma

Véres kedd: Liege-ben és Firenzében gyilkoltak

Hirdetések

> Visszavontak 17 ezer bankkártyát. 
Biztonsági megfontolásokból 17 ezer VISA 
típusú bankkártyát volt kénytelen zárolni az 
egyetlen állami tulajdonban maradt hazai 
pénzintézet, a CEC Bank. Az intézkedést 
kedden hozták meg a bank illetékesei, mert 
tudomásukra jutott „egy hivatalos értesítés 
alapján”, hogy bizonyos számú romániai és 
más országbeli bankkártya adatai egy nem-
zetközi adatbázis szintjén megsérülhettek. 
Az intézkedéssel azt próbálták meg kizárni, 
hogy valaki illetéktelenül jusson ügyfelei 
pénzéhez. A CEC közleménye szerint az 
érintett ügyfelek számára új bankkártyát 
állítanak ki a számlavezető fiókban.

> Internethasználatban utolsók. Az 
Eurostat felmérése szerint a 16 és 74 év 
közötti romániai lakosok több mint fele 
soha nem használta az Internetet, és a 
háztartások csupán egyharmadának van 
hozzáférése a világhálóhoz. Az adatok ösz-
szesítésekor kiderült, Románia az utolsó 
helyen áll ebben a tekintetben az uniós 
államok listáján. Hátulról a második Bul-
gária, őt követi Görögország, Ciprus, Por-
tugália és Olaszország. Magyarországon 
a megkérdezettek 28 százaléka nem navi-
gált soha a neten, Svédországban, Hollan-
diában és Dániában ez az arány 5-7 szá-
zalékosra csökkent. Annak ellenére, hogy 

sereghajtók vagyunk, Romániában mégis 
látványos fejlődés ment végbe, figyelem-
be véve azt, hogy a legutóbbi felméréskor 
a háztartások mindössze 5 százalékának 
volt internet-hozzáférése a jelenlegi 31 
százalékhoz képest.

> Hamarabb érkeznek a nyugdíjak. 
A téli ünnepekre való tekintettel a Román 
Posta korábban kezdi kézbesíteni a nyug-
díjakat, miután sikerült megállapodást 
kötni a nyugdíjpénztárakkal. A postások 
december 12–23. között viszik ki az össze-
geket, a postafiókoknál pedig december 
29-ig várják az ügyfeleket. Az állami nyug-

díjak mellett szintén hamarabb kapják 
kézhez járandóságaikat a mezőgazdasági, 
illetve a katonai nyugdíjasok. A szociális 
segélyre jogosultakhoz és a fogyatékosok-
hoz is korábban jön a pénz, mint ahogy 
az özvegységi támogatással is hamarabb 
csenget be a postás.

> Megvan a költségvetés. A parlament 
tegnap jóváhagyta a Közszolgálati Rádió 
és a Közszolgálati Televízió jövő évi költ-
ségvetését. Mint kiderült, 160 millió lejből 
gazdálkodhat a Román Rádiótársaság, 150 
millió lej áll 2012-ben a Román Televízió 
rendelkezésére. hí
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szélsőjobbos író gyilkolt Firenzében

Nem sokkal a belgiumi támadás után Olaszországban is ámokfutó 
kezdett nyilvános öldöklésbe: egy 50 éves férfi Firenze központjában, 
a piacon kezdett lövöldözni. Két szenegáli árust megölt, többeket pe-
dig megsebesített. Elmenekült a helyszínről, majd amikor a rendőrök 
bekerítették, magával is végzett. Matteo Renzi, Firenze polgármestere 
„őrült rasszista gyilkosnak” nevezte a tettest. A rendőrség később azo-
nosította: eszerint a vérengzést az 50 éves Gianluca Casseri követte el. 
A közszolgálati televízió (RAI) közlése szerint a férfi nem volt isme-
retlen a hatóságok előtt: egy szélsőjobboldali csoport által rendezett 
felvonulásokon rendszeresen részt vevő, nézeteiről ismert író volt.


