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Összefogtak az erdélyi ma-
gyar pártok, civil szerve-
zetek: közösen állnak ki a 

szerintük ártatlanul elítélt Beke 
István és Szőcs Zoltán, a Hatvan-
négy Vármegye Ifjúsági Mozga-
lom (HVIM) terrorizmus vádjával 
bebörtönzött két aktivistája mel-
lett. Július 12-én, csütörtökön 
18 órától Kézdivásárhely főterén 
nagyszabású tüntetést tartanak. 
Erre közösen mozgósítanak, és 
abban bíznak, hogy több ezer em-
bert sikerül az ügy mellé állítani.

Ritka alkalom, hogy az erdélyi 
magyar politikai pártok összefogva 
emelik fel a szavukat egy adott ügy-
ben, de hétfőn Sepsiszentgyörgyön 
az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt 
(MPP), az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) és az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács (EMNT) képviselői kö-
zös sajtótájékoztatón jelentették be, 
hogy együtt szerveznek tüntetést. 

Kedden Gyergyószentmikló-
son is sajtótájékoztatóra került 
sor, ahol Mezei János az MPP, 
Tőkés Lehel az EMNP részéről 
szólította fel a gyergyószékieket 
arra, hogy minél nagyobb szám-
ban vegyenek részt a csütörtöki 
tüntetésen. Hozzájuk csatlako-
zott Sorbán Attila Örs, az EMI el-
nöke is. A helyi RMDSZ vezetők 
nem tartózkodtak a városban, de 
jelezték, támogatják a kezdemé-
nyezést.

Ma ők, holnap mi

A gyergyószentmiklósi vezetők 
hangsúlyozzák: itt nem csak ar-
ról van szó, hogy két embert valót-
lan vádak alapján bebörtönöztek, 
azok után, hogy alapfokon ártat-
lannak találták őket, hanem az 
ítélet az egész magyar közösség 
elleni támadás. A kézdivásárhe-
lyi tüntetésen sem csak Beke és 
Szőcs szabadonbocsátását fogják 
követelni, az esemény kiállást je-

lent minden magyar közéleti ve-
zető mellett, akik ellen az utóbbi 
években eljárásokat indítottak, 
súlyos büntetésekkel súlytottak 
azért, mert fontosnak tartották a 
magyar érdekeket, nemzeti szim-
bólumainkat, azt, hogy zászlóink 
a köztereken loboghassanak. 

A tüntetés felháborodás kifeje-
zése is lesz, hogy igaztalanul meg-
vádolt, köztiszteletnek örvendő 
személyekre súlyos börtönbünte-
téseket lehet kiróni ma Románi-

ában. „Ma ők, holnap bárki más 
következhet” – hangzott el.

„Az a tény, hogy ma milyen jog-
sértéseket kell elszenvednünk, 
azért van, mert mindeddig tét-
lenül néztük az eseményeket. 
Kötelességünk követelni, hogy 
Erdélyben rendeződjenek vég-
re a dolgok, és határozott lé-
péseket várunk el közéleti és 
egyházi előljáróink részéről is. 
Ha közömbösek vagyunk azzal 
szemben, ami minket sért, akkor 
tovább folytatódik a jogsértések 
sorozata. Most Kézdivásárhelyen 
tömeges jelenlétünkkel kell meg-
mutatnunk, kimondanunk mind-
azt, ami bánt” – volt hallható a 
sajtótájékoztatón. 
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Közösen szervezik a csütörtöki kézdivásárhelyi tüntetést az erdélyi magyar politikai alakulatok

Pártok feletti összefogás Bekéékért

Több ezer tüntetőt várnak Kézdivásárhelyre

Nagyszabású tüntetést 

készít elő az MPP, az 

RMDSZ, az EMNP és az 

EMNT: csütörtökön 18 

órától a kézdivásárhelyi 

főtérre várják mindazo-

kat, akiket felháborít a 

terrorizmus miatt elítélt 

Beke István és Szőcs 

Zoltán bebörtönzése.

Autóbusz 
Kézdivásárhelyre
Az erdélyi magyar politikiai 
szervezetek önköltségi áron 
autóbuszt indítanak a csütör-
töki kézdivásárhelyi tüntetés-
re. Indulás július 12-én (csütör-
tökökön) 14 órakor a gyer-
gyószentmiklósi Művelődési 
Központ elől. Jelentkezni lehet 
az EMNP és az MPP helyi szék-
házaiban, valamint a  0762–
248.705, 0266–361.970-es 
telefonszámon. Az utazás költ-
ségét a résztvevőknek kell vál-
lalniuk, ez 30-40 lej lehet attól 
függően, hogy hány személy 
jelentkezik és mekkora buszok 
bérlésére lesz szükség

Megkérdeztük olvasóinkat

A időjárás-változásra érzékeny 
ember szervezete rosszul reagál 
a fronthatásokra, a nagymértékű 
ingadozásokat általában a közér-
zet sínyli meg, de más típusú tü-
netek is adódhatnak. Ezeket már 
nagyjából tudják kezelni azok, 
akik tudatában vannak, hogy mi 
okozza a fáradékonyságot, inger-
lékenységet, rosszulléteket, fáj-
dalmakat – derül ki olvasóink 
válaszaiból.

Hangulati változásokra 
panaszkodnak

Többen hangulatváltozásra pa-
naszkodnak: „olyankor rossz a 
kedvem”; „ideges leszek”; „nyug-
talanság lesz úrrá rajtam”; „fá-
radtabb vagyok”; „rosszkedvű és 
ingerlékeny leszek”; „ha valaki 
egy rossz szót szól, én robbanok”; 
„megváltozik a közérzetem, ál-
mosság, levertség fog el” – írják. 
„Olyankor nem megyek sehová, 
nyugtatót veszek be, citromfűteát 
iszom, a fejfájásra fájdalomcsil-
lapítót veszek be. Pihenek, nem 

beszélgetek senkivel”; „Többet 
pihenek”; „Ha lehetőségem enge-
di, délben vagy délután ledőlök 
néhány percre”; „A hangulato-
mat bizony befolyásolja, de nem 
teszek semmit, elmúlik a rossz 
kedvem, ha megváltozik az idő” – 
részletezik.

Az egészségügyi problémák 
súlyosbodnak

Sokan panaszkodnak fejfájás-
ra, de gyakran említik a vála-
szokban az ízületi fájdalmakat, a 
vérnyomás- ingadozást is. „Ízüle-
teim érzik az időjárás-változást, 
de ez már 30 éves gond. Ezért já-
rok gyógyfürdőre” „Olyankor fáj 
a lábam, derekam”; „Törött hát-
gerincem van...”; „Már nem va-
gyok fiatal, ha változik az idő, 
nagyon fájnak a térdeim és a vál-
lam”; „Frontérzékeny vagyok. Fáj-
nak az ízületeim, a csontjaim. Ha 
ezt érzem, pihenek és jajgatok”; 
„Nagyon megérzem az időjárás-
változást. A vérnyomásom inga-
dozik, fáj a fejem, ilyenkor be kell 

vegyem a megfelelő gyógysze-
remet, fájdalomcsillapítót vagy 
nyugtatót, iszom egy teát, mert 
az jót tesz. Sajnos, már így műkö-
dök”; „A vérnyomásomat nagyon 
befolyásolja, ezért gyógyszert 
szedek”; „Már 15 éve magas a 
vérnyomásom, az időváltozás na-
gyon befolyásol. A napsütéstől is 
óvakodok. Rendszeresen szedem 
a gyógyszeremet”; „Hangulato-
mat nem, az egészségemet vi-
szont befolyásolja az időváltozás. 
Fejfájásra például fájdalomcsilla-
pítót veszek be”; „A hangulatomat 
nem annyira, de a régi csonttö-
rések, repedések fájnak, a vér-
nyomásom magasabb lesz. Van 
gyógyszerem” – számolnak be a 
válaszadók.

Nem mindenkit „bolygat meg” 
a szeszélyes időjárás

Kevesen írnak arról, hogy a 
fronthatásoknak semmilyen tü-
netét nem érzik magukon. „Hála 
Istennek, ilyen gondjaim nincse-
nek. Benne vagyok a 68. évemben, 

de ilyesmin még nem kellett gon-
dolkozzak”; „Még abból is nem 
kell gondot csinálni! Az időjá-
rás folyamatosan változik, ezzel 
együtt kell tudni élni” – fogalmaz-
nak. Akik szintén nem csinálnak 
„nagy ügyet” a fronthatásokból, 

azt írják: „Ilyenkor igyekszem 
kellemes dolgokra gondolni”; „Be-
folyásolja a hangulatomat, de 
elviselem”; „Alkalmazkodom”; 
„Elfogadom”; „Próbálok rá felké-
szülni gyógyteák fogyasztásával, 
tornával.”

A borús, esős idő rányomja bélyegét a hangulatra

Az ön hangulatát, egészségi állapotát befolyásolja-e az időváltozás? Ha igen, mit tesz?
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