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Súlyos büntetésekkel riogatták a román hatóságok Beke István és Szőcs Zoltán támogatóit

Lefújták a gyertyás tüntetést
FOTÓ: GECSE NOÉMI

A terrorista akciók támogatását tiltó törvény
súlyos büntetései tudatában a kezdeményezők
elhalasztották a Csíkszeredába tervezett pénteki
gyertyás figyelemfelkeltő
megmozdulás megszervezését. Ám jelezték:
nem adják fel, tovább
küzdenek a bebörtönzött
HVIM-aktivisták igazáért.

E

lmarad a gyertyagyújtásos figyelemfelkeltő akció, amelyet
Beke István és Szőcs Zoltán,
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom (HVIM) székelyföldi aktivistáinak támogatása érdekében
szerveztek volna meg pénteken este
a csíkszeredai börtön előtt. A kezdeményezők arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy a terrorizmus
miatt öt-öt évre elítélt fiatalokat már
száz napja fogságban tartják, azonban még mindig nem kapták kézhez a bírói indoklást, amely nélkül
nem lehet további jogorvoslati lépéseket tenni.

Terrorista akció támogatását
emlegették a hatóságok
„Jelezték a hatóságok, a csendőrség
és a rendőrség, hogy ha megtartjuk
ezt a tüntetést, akkor ez megfelelne annak, hogy kiállunk a terrorista
akciók mellett, amelyet az 1991-ből
származó, 60-as számú törvény tilt,
és súlyos büntetéssel sújt” – indokolta meg a tervezett figyelemfelkeltő akció elhalasztását Tőke Ervin,
az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke
a csütörtöki sajtótájékoztatón, amelyet a csíkszeredai börtön közelé-

Kiállnak Bekéék mellett. A kezdeményezők követelik, hogy a bíróság közölje az ítélet indoklását
ben tartottak. Hozzátette, a tüntetés
elmaradása ellenére nem adják fel
az ügyet, továbbra is követelik, hogy
a bíróság közölje az indoklást, miért ítélték el Beke Istvánt és Szőcs
Zoltánt.
Kulcsár-Terza József háromszéki
parlamenti képviselő szerint fontos,
hogy a sajtó is írjon a terrorizmussal vádolt aktivisták ügyéről, hogy
minden polgárhoz jusson el az üzenet: „ami itt történik, nem igazságos”.
„Ez a két ember azért ül a börtönben,
mert magyar. Ártatlanul. Ki kell állnunk az igazságért, mert ha nem tudunk erőt felmutatni, akkor el fognak
taposni” – adott hangot véleményének a parlamenti képviselő. KulcsárTerza hozzátette, írásban fordult az
igazságügyi miniszterhez, akinél
arra kérdezett rá, miért nincs még

bírói indoklás. A képviselő reméli,
hogy átiratára hétfőig választ kap.

indoklás hiányában akadályozzák
őket abban, hogy további jogorvoslati lépéseket tegyenek.
Mint ismeretes, Beke Istvánt, a
Molinó a Szabadság téren
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági MozTóth Bálint, a bebörtönzöttek csalá- galom kézdivásárhelyi elnökét és
Szőcs Zoltánt, a HVIM erdélyi szerdi barátja elmondta, kérést iktattak
a csíkszeredai polgármesteri hiva- vezetének vezetőjét július elején 5-5
éves börtönbüntetésre ítélte terrotalban, hogy a csíkszeredai Szarizmusért a legfelsőbb bíróság. Azért
badság térre kihelyezhessenek egy
állították őket bíróság elé, mert leálló molinót, amely felhívná a figyelhallgatott beszélgetéseikből és az
met arra, hogy éppen hányadik napelőbbi lakásán talált petárdákból
ja vannak börtönben Beke István és
a román hatóságok arra következSzőcs Zoltán. A kezdeményezés célja: „ne felejtsük el, hogy ők a közös- tettek, hogy házi készítésű bombát
ségünk tagjai, akiket igazságtalanul akartak robbantani Kézdivásárhely
hurcoltak meg”. Salamon Zoltán, a főterén 2015-ben, a december elsejei
román nemzeti ünnepre szervezett
Magyar Polgári Párt Hargita megyei
szervezetének elnöke is arról be- katonai parádén.
szélt, Bekééknek nem volt lehetőséBARABÁS HAJNAL
gük arra, hogy védekezhessenek, és

Adományzászlók: Kulcsár-Terza diplomáciai botrányt kiált
Diplomáciai botrány, hogy a brassói
táblabíróság jogerős ítélete értelmében el kell távolítani a Kovászna
Megyei Tanács díszterméből a székely és a magyar zászlót, miközben
a velük „csomagban” adományozott német, izraeli és amerikai
zászló maradhat – mondta el csütörtöki sajtótájékoztatóján KulcsárTerza József, a Magyar Polgári Párt
háromszéki elnöke. A parlamenti
képviselő rámutatott, ez már több
mint kettős mérce: egyértelműen a magyarság ellen irányul a bírósági döntés. Emlékeztetett, 2016
novemberében egyszerre adományozta a zászlókat a megyei önkormányzatnak, a bíróság mégis durva
igazságtalanságot követett el, kettős mércét alkalmazott. „A székely
zászlóról még vitatkozhatnánk, az
amúgy is évek óta vita tárgyát képezi, de Magyarország zászlója és
más államok lobogója között jogilag nincs különbség. Egyértelmű a
törvénytelenség, az igazságtalanság” – szögezte le a politikus. Kijelentette, száz éve megpróbálják
a magyarokat elüldözni Romániá-

ból, ez a bírósági döntés is ezt támasztja alá. Az ügyet nemzetközi
színtérre viszik: amint megkapják
az ítélet indoklását, a strasbourgi
Emberi Jogok Európa Bíróságán keresnek jogorvoslatot, és a külképviseleteket is értesítik. „Remélem,
Magyarország is felemeli a hangját, számonkéri Románián ezt a bírósági döntést, az EU-képviselők is
szót emelnek” – mondta KulcsárTerza József.
A parlamenti képviselő ugyanakkor párhuzamot vont a Beke–Szőcsüggyel is. Elmondta, csütörtökön
Mezei János MPP-s választmányi elnökkel meglátogatták a terrorperben öt-öt évre bebörtönzött
fiatalokat a csíkszeredai börtönben. „Nincs különbség a két döntés között: a bíróság különbséget
tesz Magyarország és más államok
zászlója között, azt megelőzően pedig bizonyítékok nélkül, ártatlanul elítélte a fiatalokat. Mind a két
döntés a magyarság ellen irányul.
Romániában a jogrend már vicc”
– szögezte le politikus. KulcsárTerza arra kéri a magyarságot,

hogy minél többen vegyenek részt a
Székely Nemzeti Tanács által Sepsiszentgyörgyre összehívott november 18-ai centenáriumi székely
nagygyűlésen. „Fogjunk össze, álljunk ki az igazságért, hiszen már
az utolsó órában vagyunk, üzenjünk Bukarestnek, a román hatalomnak. Követeljük, hogy tartsák be
a gyulafehérvári ígéreteket, a saját
törvényeiket” – összegzett KulcsárTerza József.
Amint arról beszámoltunk, a
zászlók miatt a Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári
Egyesület (ADEC) perelt, a brassói
táblabíróság pedig a minap elutasította Tamás Sándor megyei tanácselnök és a megyei önkormányzat
fellebbezését a Kovászna megyei
törvényszéknek a zászlók eltávolítását elrendelő júliusi ítélete ellen.
Az ADEC eredetileg a prefektust is
perelte, mert a tanácstermet közösen használja a Kovászna megyei önkormányzat és a prefektusi
hivatal. Keresetének ezt a részét
azonban már az alapfokon eljáró
törvényszék elutasította. A magyar

és a székely zászlót Kulcsár-Terza
József adományozta 2016 novemberében a megyei önkormányzatnak az amerikai, a német és az
izraeli zászlóval együtt, miután az
általa korábban adományozott magyar és székely zászlót egy bírósági ítélet alapján el kellett távolítani
a tanácsteremből. Az adományt
heves vita után fogadta el 2017
januárjában a megyei tanács.
Kulcsár-Terza akkor elmondta, a
zászlókkal arra kívánja felhívni a
figyelmet, hogy Románia etnikai
sokszínűségét korábban a németek
és a zsidók is erősítették. A politikus az Egyesült Államok zászlaját
a Románia legfontosabb stratégiai
partnere iránti elismerés és bizalom jeleként adományozta. Tamás
Sándor tanácselnök az MTI kérdésére elmondta: kíváncsian várják
a jogerős bírósági ítélet indoklását, és pontosítást fognak kérni abban a tekintetben, hogy mi legyen
azokkal a zászlókkal, amelyekre
nem vonatkozik az ítélet.
BÍRÓ BLANKA
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Szedi áldozatait
a nyugat-nílusi vírus
Országszerte 38 halálesetet és
268 agyhártyagyulladást okozott
a nyugat-nílusi vírus május 2.
és október 10. között – közölte
csütörtökön a fertőző betegségeket ellenőrző és felügyelő
országos központ (CNSCBT).
A héten 12 új megbetegedést
regisztráltak – számolt be az
Agerpres. A legtöbb személy (tíz)
Bukarestben hunyt el a fertőzés
következtében, a többi haláleset
közül öt Bihar, négy-négy Iaşi
és Olt, kettő-kettő Konstanca,
Suceava és Dolj és egy-egy Fehér, Brăila, Botoşani, Călăraşi,
Galac, Kovászna, Dâmboviţa,
Teleorman és Prahova megyében
történt. A járványt a szúnyogok
terjesztik, ezért a szakemberek
arra számítanak, hogy a hőmérséklet csökkenésével visszaesik
a megbetegedések száma. A fertőzés a gyenge immunrendszerű személyekre lehet veszélyes,
tünetei magas láz, erős fejfájás,
izomgyengeség, hidegrázás, fáradságérzet, fényérzékenység.
Megelőzésképpen a szúnyogcsípések ellen kell elsősorban
védekezni: a lakosságnak azt
javasolják, hogy szereljenek
szúnyoghálót az ablakokra, használjanak rovarirtó szereket a lakásban és a ház körül, távolítsák
el a lakás környékéről a hulladékot, és kerüljék a vizes, mocsaras helyeket.

Medvéket űztek ki
Fogaras belvárosából
Fogaras központjából kellett
eltávolítaniuk egy anyamedvét és bocsait a csendőröknek
csütörtök hajnalban – közölte
a Brassó megyei csendőr-főkapitányság szóvivője. Cristi Roşu
arról tájékoztatta az Agerpres
hírügynökséget, hogy csütörtökön 4.30 körül Fogaras központjában bukkant fel egy anyamedve bocsaival. A csendőrséget az
112-es sürgősségi hívószámon
értesítették. A hatóságoknak sikerült fényjelzések segítségével
kiűzniük az állatokat a városból,
majd még egy ideig a közelben
járőröztek, hogy jelen legyenek
abban az esetben, ha a nagyvad
visszatérne. Két évvel ezelőtt
iskolába tartó diáklányt támadt
meg egy medve Fogarason, majd
azt a férfit is megsebesítette,
aki a lány segítségére sietett.
Mindketten kórházi ellátásra
szorultak.

Tovább dolgozhatnak
az orvosok?
Az orvosok 67 éves korukig
dolgozhatnak anélkül, hogy ez
befolyásolná öregségi nyugdíjuk
folyósítását – erről szóló törvényjavaslatot fogadott el szerdai
ülésén a felsőház. Florian Bodog
szociáldemokrata szenátor, a jogszabály egyik kezdeményezője elmondta: a törvény nem von meg
senkitől semmit, csak kiegészíti
a kormány azon intézkedéseit,
amelyekkel a cél az orvoshiány
enyhítése, hiszen lehetőséget
teremt arra, hogy a szakemberek
– kérésre – tovább dolgozzanak.
A szenátus első kamaraként tárgyalta a jogszabályt.
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