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H I R D E T É S

Terrorper: sürgetik az indoklást
Kulcsár-Terza József az igazságügyi miniszterhez és a legfelsőbb bírósághoz fordul

B Í R Ó  B L A N K A

A z igazságügyi miniszternek 
és a legfelsőbb bíróságnak 
küldött hivatalos levélben 

kéri számon Kulcsár-Terza József 
parlamenti képviselő, hogy bár a 
törvényes határidő már augusztus 
elején lejárt, továbbra is késik a 
székelyföldi terrorperben öt-öt év 
börtönbüntetésre ítélt Beke István 
és Szőcs Zoltán jogerős ítéletének 
indoklása. A háromszéki politikus 
pénteki sepsiszentgyörgyi sajtótá-
jékoztatóján elmondta, a Tudorel 
Toader igazságügy-miniszternek 
és Iulia-Cristina Tarceának, a leg-
felsőbb bíróság elnökének címzett 
levelet hétfőn adja át.

Mint rámutatott, a levélben fel-
hívja a fi gyelmet, hogy az indoklás 
késlekedése miatt súlyosan sérül-
nek az elítéltek emberi jogai, hiszen 
indoklás hiányában nem tudnak 
továbblépni, a strasbourgi bíróság-
hoz sem fordulhatnak jogorvosla-
tért. Kulcsár-Terza konkrét választ 
kér arra, milyen intézkedéseket 
tesznek, hogy a törvényt betartsák. 

A minisztériumnak 15 napon belül 
kell választ adnia a hivatalos meg-
keresésre.

A képviselő emlékeztetett, gyak-
ran előfordul, hogy késik az indoklás, 
a törvény pedig előírja ugyan a hatá-
ridőt ennek kiállítására, de szankció-
kat nem határoz meg az elmulasztása 
esetén, így a bírák minden következ-
mény nélkül késlekedhetnek. Ezt a 
hiányosságot az igazságügyi törvé-
nyek módosítása során sem pótol-

ták, így nyugodtan hivatkozhatnak 
ember- és időhiányra. Kulcsár-Terza 
egyúttal arra kérte a politikai párto-
kat, civil szervezeteket, egyházakat, 
hogy álljanak ki az ügy mellett, emel-
jenek szót az újabb igazságtalanság 
ellen. „Két ártatlan ember került bör-
tönbe. Még arra sincs lehetőségük, 
hogy fellebbezzenek. Ki adja vissza 
nekik és gyerekeiknek az elrabolt 
napokat?” – tette fel a kérdést a po-
litikus. Beszámolt arról, hogy már 
harmadik alkalommal látogatta meg 
a két székely fi atalt – egyszer a feke-
tehalmi és két ízben a csíkszeredai 
börtönben kereste fel őket. Minden 
alkalommal hivatalosan, parla-
menti képviselőként, az emberjogi 
bizottság tagjaként kért engedélyt a 
börtönlátogatásra. Csíkszeredában 
a cellába is beengedték, közvetle-
nül, nemcsak üvegfalon keresztül 
tárgyalhatott a bebörtönzöttekkel. 
Az orvosi rendelőt, az imatermet, a 
konyhát is megnézte. Felidézte, hogy 
a parlamentben, az emberjogi bizott-
ságban fi rtatják, hogy miért megy a 
börtönbe, jelentést kérnek, ám a rosz-
szindulatú beszólásokkal nem tud-
ják eltántorítani.

• A törvényes határidő 
ugyan lejárt, de még 
mindig nincs meg a Beke 
Istvánt és Szőcs Zoltánt öt-
öt év szabadságvesztéssel 
sújtó ítélet indoklása, így 
továbbra sem tudnak jogi 
lépéseket foganatosítani.

• Az oktatási miniszter leváltását kéri a román nyelv ele-
mi iskolai oktatását érintő módosítások, illetve a MOGYE 
és a Petru Maior Egyetem egyesítésének tényként kezelé-
se miatt az RMDSZ.

MUNKATÁRSUNKTÓL

V alentin Popa oktatási minisz-
ter leváltását kéri a buka-
resti kormánykoalíciótól az 

RMDSZ – jelentette ki a Szövetségi Ál-
landó Tanács (SZÁT) pénteki kolozsvá-
ri ülése után tartott sajtótájékoztatóján 
Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. 
Elmondta, az elmúlt hetekben Popa 
anélkül hozott a magyar oktatásra vo-
natkozó döntéseket, hogy konzultált 
volna az RMDSZ-szel vagy a kisebb-
ségi oktatásért felelős államtitkárral. 
Egyfelől a román nyelv elemi iskolai 
oktatásának a rendszerét forgatta fel 
egy kormányrendelettel, másfelől 
kezdeményezésére a kormány olyan 
határozatot fogadott el, amely tény-
ként rögzíti a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 
és a helyi Petru Maior Egyetem egye-

sítését. „A miniszter személye iránti 
bizalom részünkről teljes egészében 
megszűnt. Azt kérjük, hogy váltsák 
le, mert nem látjuk garantálva, hogy 
a következő hetekben, hónapokban 
ezzel a miniszterrel hatékonyan, kor-
rektül együtt tudunk dolgozni” – je-
lentette ki Kelemen Hunor.

 Arra az újságírói kérdésére, bíz-
nak-e még a miniszter leváltásának 
kérése után is abban, hogy a kormány 
érvényteleníti az elemi iskolai ro-
mánnyelv-oktatásra vonatkozó koráb-
bi rendeletét, Kelemen igennel vála-
szolt. Megjegyezte: reményei szerint a 
következő kormányülésen ez megtör-
ténik. Hozzátette, míg a kormány nem 
hatálytalanítja az 53 ezer gyermek és 
3000 tanító helyzetét felforgató ren-
deletét, más kérdésekről nem nyitnak 
tárgyalásokat a koalícióval. Azt is el-
mondta: a hatálytalanításról nem a 
miniszterrel, hanem a kormánykoalí-
ció vezetőivel egyeztek meg.

Az egyetemegyesítésre vonatkozó 
kérdésre válaszolva úgy vélte, hogy 
még van esély a kedvező kifejletre. 
Elmondta, az egyetemegyesítést tény-
ként kezelő kormányhatározat csütör-
tökön jelent meg a Hivatalos Közlöny-
ben. Hozzátette: a MOGYE magyar 
tagozatának a vezetői arra készülnek, 

hogy az orvosi egyetem szenátusá-
nak vonatkozó határozatát és a kor-
mányhatározatot is megtámadják a 
közigazgatási bíróságon. Kelemen 
Hunor az RMDSZ támogatását ígérte 
a MOGYE magyar tagozatának elha-
tározásához.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A z RMDSZ arra buzdítja szimpa-
tizánsait, hogy vegyenek részt a 

család alkotmányos meghatározásá-
nak a módosításáról október 6–7-én 
tartandó  népszavazáson, és szavaz-
zanak a lelkiismeretük szerint. Erről 
hosszas vita után döntött pénteki 
kolozsvári ülésén a Szövetségi Állan-
dó Tanács (SZÁT). Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök a testület ülése után 
tartott sajtótájékoztatón elmond-
ta: még a népszavazás kiírása előtt 
közvélemény-kutatást készíttetett a 
szövetség az erdélyi magyarság kö-
rében, s ez azt mutatta ki, hogy az 
elsöprő többség konzervatív állás-
pontot képvisel a család meghatáro-
zása ügyében.  Ezt is fi gyelembe véve 
kérik azt, hogy az emberek éljenek a 
szavazati jogukkal, vegyenek részt 
a népszavazáson, és szavazzanak a 
lelkiismeretük szerint. Hozzátette: 
olyan toleráns közös álláspontot ala-
kítottak ki, amelyik a megbékélést 
teszi lehetővé, és amelyikbe minden-
ki személyes meggyőződése belefér. 
„Ha a vélemények nem férnek el egy-
más mellett, előbb-utóbb az emberek 
sem fognak elférni egymás mellett” 
– magyarázta a döntés hátterét Ke-
lemen Hunor. Korábban az RMDSZ 
ügyvezető elnöke, Porcsalmi Bálint 
a Maszol.ro portálnak úgy nyilatko-
zott: az alkotmánymódosítás jogi ér-
telemben fölösleges és értelmetlen, 
társadalmi szempontból kirekesztő, 
politikai szempontból pedig káros 
és hamis, ezért nem fog részt venni 
ezen. Hasonló álláspontra helyezke-
dett a közösségi médiában Horváth 
Anna, az RMDSZ önkormányzato-
kért felelős ügyvezető alelnöke.

A lelkiismeretre 
bízzák a voksot

Az oktatási miniszter fejét követeli az RMDSZ

Amíg a kormány nem 
hatálytalanítja az 53 ezer 
gyermek és 3000 tanító 
helyzetét felforgató rende-
letét, az RMDSZ más kérdé-
sekről nem nyit tárgyaláso-
kat a koalícióval.

Az indoklás késlekedése 
miatt súlyosan sérülnek az 
elítéltek emberi jogai, hi-
szen indoklás hiányában a 
strasbourgi bírósághoz sem 
fordulhatnak jogorvoslatért.

Kulcsár-Terza József többször is 
meglátogatta Bekééket 
a csíkszeredai börtönben
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