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REKLÁM

Nagyszabású tüntetést készít elő az MPP, az 

RMDSZ, az EMNP és az EMNT: csütörtökön 18 

órától a kézdivásárhelyi főtérre várják mindazokat, 

akiket felháborít a terrorizmus miatt elítélt Beke 

István és Szőcs Zoltán bebörtönzése.

Összefogtak az erdélyi ma-
gyar pártok, civil szerveze-
tek: közösen állnak ki a sze-

rintük ártatlanul elítélt Beke Ist-
ván és Szőcs Zoltán, a Hatvan-
négy Vármegye Ifjúsági Mozga-
lom (HVIM) terrorizmus vádjával 
bebörtönzött két aktivistája mel-
lett. Tegnap Sepsiszentgyörgyön 
az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt 
(MPP), az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) és az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) képvise-
lői közös sajtótájékoztatón jelen-
tették be, hogy július 12-én, csü-
törtökön 18 órától Kézdivásárhely 
főterén nagyszabású tüntetést tar-
tanak. Erre közösen mozgósíta-
nak, és abban bíznak, hogy több 
ezer embert sikerül az ügy mel-
lé állítani.

„Székelyföldön nincsenek 
terroristák”

„Meg kell mutatnunk, hogy nem 
félünk, a bajban összefogunk” – 
szögezte le Kulcsár-Terza József 
parlamenti képviselő, az MPP há-
romszéki elnöke. Emlékeztetett, 
hogy két héttel ezelőtt minden ro-
mán párt támogatta azt a törvény-
tervezetet, amely büntetné a ro-
mánellenességet. „Eljöhet az idő, 
hogy a magyar szóért, a székely 
zászlóért is bebörtönöznek” – fo-
galmazott. Grüman Róbert, az 
RMDSZ háromszéki ügyvezető el-
nöke kifejtette, aránytalan, igaz-
ságtalan ítélet született. „Székely-
földön nincsenek terroristák, az 
ítélettel példát akarnak statuálni, 

hogy leállítsák az autonómiahar-
cot” – jelentette ki a politikus. Ha-
sonlóképpen vélekedett Tőke Er-
vin, az EMNP alelnöke, aki sze-
rint a román nemzetpolitika olyan 
útra lépett, amelynek nem tudni, 
hol a vége. „El akarják érni, hogy 
megtorpanjunk jogaink követelé-
sében, megfélemlítenék a fiata-
lokat, vezetők nélkül hagynák az 
erdélyi magyarságot” – mondta 
Tőke Ervin.

Új típusú érdekérvényesítés

A román kormány múlt heti „po-
fonsorozata” után eljött az ideje az 
új típusú érdekérvényesítésnek; 
nem elég türelmesnek lennünk, 
hanem ki kell mondanunk: elég 
volt – szögezte le Sándor Krisz-
tina, az EMNT elnöke. A gyula-
fehérvári Batthyáneum ügyében 
született kedvezőtlen döntés, a 
Bánffy-erdők visszaállamosítása, 
a Beke-ügy, Péter Ferenc Maros 
megyei tanácselnök tízezer eu-
rós büntetése a székely zászló mi-
att – ezek az ügyek Sándor Krisz-
tina szerint egyértelműen jelzik, 
hogy nem így kellene viszonyulnia 
a bukaresti hatalomnak egy épít-
kezni, fejlődni akaró közösséghez. 
Bejelentette, a csütörtöki tünteté-
sen Tőkés László EP-képviselő is 
részt vesz. 

„Bekéék meggondolatlan, te-
lefonos vicceit nem tudjuk kö-
vetendő példaként állítani, de a 
bátorságukat igen, nem mene-
kültek el, nem féltek, bíztak sa-
ját igazukban” – mondta Bálint 

József, a néppárt Kovászna me-
gyei elnöke. „Aki nem fél, úgy jöj-
jön csütörtökön a kézdivásárhelyi 
tüntetésre, mintha pénteken utá-
na jönnének” – mondta Bálint. A 
szervezők minden szinten moz-
gósítanak, ugyanakkor elsősor-
ban a kézdivásárhelyiekre, a 
kézdiszékiekre, a háromszékiek-
re számítanak; igény szerint Sep-
siszentgyörgyről, Csíkszeredá-
ból, Székelyudvarhelyről indíta-
nak buszokat.

Amint arról beszámoltunk, Beke 
Istvánt, a HVIM kézdivásárhelyi 
elnökét és Szőcs Zoltánt, a HVIM 
erdélyi szervezetének vezetőjét 
múlt héten öt-öt éves börtönbünte-
tésre ítélte terrorizmusért a román 
legfelsőbb bíróság. Azért állították 
őket bíróság elé, mert lehallgatott 
beszélgetéseikből és az előbbi la-
kásán talált petárdákból a román 
hatóságok arra következtettek, 
hogy házi készítésű bombát akar-
tak robbantani Kézdivásárhely fő-
terén 2015-ben, a román nemze-
ti ünnepre szervezett – december 
elsejei – katonai parádén. Az íté-
let óriási felháborodást váltott ki 
a magyar közvéleményben, főleg 
annak tudatában, hogy a legutol-
só tárgyaláson az ügyészség kér-
te a vád besorolásának megváltoz-
tatását közösség elleni merénylet-
re tett kísérletről terrorista cse-
lekedetre, és bár erre a védelem 
nem volt felkészülve, a bíróság jó-
váhagyta. Szombaton már rendez-
tek egy tüntetést Kézdivásárhely 
főterén. Beke Csilla, a feketehalmi 
börtönbe szállított Beke István fe-
lesége a Krónikának elmondta, az 
ítélet indoklását várják, hogy a vé-
delem kidolgozhassa a rendkívü-
li jogorvoslatot, a Nemzeti Jogvé-
dő Szolgálat által biztosított ügy-
véd pedig minél hamarabb előké-
szíti az Emberi Jogok Európai Bí-
róságához intézendő sürgősségi 
kérelmet. 
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Közösen szervezik a kézdivásárhelyi tüntetést

Összefogás Bekéékért
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Ősszel  kezdődhet újra a 
Budaházy-ügy tárgyalássorozata 
a budapesti Fővárosi Törvényszé-
ken – közölte a bíróság kedden az 
MTI-vel. A közlemény szerint a 
terrorcselekmény bűntette miatt 
Budaházy György és 16 társa el-
len indult büntetőügy iratai az el-
múlt héten érkeztek vissza a Fő-
városi Törvényszékre.

A Fővárosi Törvényszék veze-
tése az eljáró bírót egyéb ügyei 
egy része alól szükség esetén te-
hermentesíti, elősegítve ezzel az 
eljárás minél gyorsabb befejezé-
sét – tették hozzá. A másodfokon 
eljáró Fővárosi Ítélőtábla még áp-
rilisban helyezte hatályon kívül 
az elsőfokú ítéletet, és új eljárás-
ra utasított a terrorcselekmény-
nyel és más bűncselekmények-
kel vádolt Budaházy György és 
társai ügyében. A vád szerint a 
Budaházy György által létreho-

zott Magyarok Nyilai elnevezésű 
terrorszervezet 2007 és 2009 kö-
zött erőszakos cselekményekkel 
próbálta megváltoztatni az akko-
ri, szocialista-szabaddemokra-
ta kormány politikáját és félelmet 
kelteni a lakosság egyes csoport-
jaiban, például Molotov-koktélos 
támadásokat követtek el a kor-
mányzó pártok, illetve kormány-
párti politikusok ingatlanjai el-
len. A vádlottak javarészt tagad-
ták bűnösségüket.

A Fővárosi Törvényszék 2016 
nyarán első fokon, nem jogerő-
sen tizenhárom év fegyházra ítél-
te terrorcselekmény, testi sértés, 
kényszerítés miatt az elsőrendű 
vádlottat, Budaházy Györgyöt, aki 
addigra már több évet töltött elő-
zetes letartóztatásban. A 17 vád-
lott közül 15-öt terrorcselekmény 
miatt 5 és 13 év közötti letölten-
dő szabadságvesztéssel sújtottak.  

Budaházy-ügy: újabb 
tárgyalássorozat




