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B A R A B Á S  H A J N A L

„J elezték a hatóságok, a csen-
dőrség és a rendőrség, hogy 
ha megtartjuk a tervezett 

tüntetést, akkor ez megfelelne annak, 
hogy kiállunk a terrorista akciók mel-
lett, amelyet az 1991-ből származó 60-
as számú törvény tilt és súlyos bünte-
téssel sújt” – indokolta meg a tervezett 
fi gyelemfelkeltő akció elhalasztását 
Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt 
alelnöke tegnap a csíkszeredai börtön 
szomszédságában. Hozzátette, a tünte-
tés elmaradása ellenére nem adják fel 
az ügyet, továbbra is követelik, hogy 
bíróság adja ki az indoklást, miért ítél-
ték el Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.

Elmarad a tüntetés Bekéékért
Bannerrel hívnák fel a fi gyelmet a székelyföldi bebörtönzöttek ügyére
• Kénytelenek elhalasz-
tani a gyertyagyújtásos 
figyelemfelkeltő akciót, 
amelyet Beke István és 
Szőcs Zoltán, a Hatvan-
négy Vármegye Ifjúsági 
Mozgalom (HVIM) bebör-
tönzött székelyföldi akti-
vistáiért szerveztek volna 
ma este a csíkszeredai 
börtön előtt. A szervezők 
arra szerették volna fel-
hívni a figyelmet, hogy 
a terrorizmussal vádolt 
székelyföldiek már száz 
napja vannak fogságban, 
azonban még mindig nem 
kapták kézhez a bírói in-
doklást, amely nélkül nem 
tudnak további jogorvos-
lati lépéseket tenni.

Ez a két ember 
azért ül a bör-
tönben, mert 
magyarok. Ár-
tatlanul. Ezért 
ki kell álljunk 
az igazságért, 
mert, ha nem 
tudunk erőt 
felmutatni, ak-
kor el fognak 
taposni.

Kiállni az igazságért

Kulcsár-Terza József háromszéki parla-
menti képviselő szerint fontos, hogy a sajtó 
is írjon a terrorizmussal vádolt aktivisták 
ügyéről, hogy jusson el az üzenet minden 
polgárhoz, hogy „ami itt történik, nem 
igazságos”. „Ez a két ember azért ül a bör-
tönben, mert magyarok. Ártatlanul. Ezért 
ki kell álljunk az igazságért, mert ha nem 
tudunk erőt felmutatni, akkor el fognak 
taposni” – adott hangot véleményének 
a parlamenti képviselő. Azt is elmondta, 
írásban fordult az igazságügyi miniszter-
hez, hogy miért nincs még bírói indoklás, 
reméli, hogy átiratára hétfőig választ kap.

Molinó a Szabadság-téren

Tóth Bálint, a bebörtönzöttek csalá-
di barátja elmondta, kérést iktattak a 

Csíkszeredai Polgármesteri Hivatalban, 
hogy a csíkszeredai Szabadság-térre 
kihelyezhessenek egy molinót, amely 
felhívná a fi gyelmet arra, hogy éppen 
hányadik napja vannak börtönben Beke 
István és Szőcs Zoltán. Salamon Zoltán, 
a Magyar Polgári Párt Hargita megyei 
szervezetének elnöke is arról beszélt, 
hogy Bekééknek nem volt lehetőségük 
arra, hogy védekezhessenek, és indok-
lás hiányában akadályozva vannak 

abban, hogy további jogorvoslati lépé-
seket tegyenek.

Sajtótájékoztató a csíkszeredai 
börtön előtt. A tüntetés helyett más 
módokon hívnák fel a figyelmet 
Bekéék ügyére
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Nem adják fel
Dr. Bajkai István magyar országgyűlési képviselő, a Parlament Törvényalko-
tási Bizottságának alelnöke, valamint dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság 
Tanácsának elnöke, a magyar Legfelsőbb Bíróság volt elnöke sajtótájékoztatót 
tart a terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán meglátogatásáról, 
illetve az ügy aktuális fejleményeiről. A sajtótájékoztatót ma délelőtt a csíksze-
redai büntetésvégrehajtási intézet bejáratánál tartják.

Megelőznék a kutyatámadásokat
ISZLAI KATALIN

Országos megelőzési akciót tart az 
Országos Rendőr-főkapitányság 
a veszélyes és agresszív kutyák 

okozta problémák visszaszorítása érde-
kében. A hatóság felhívja az érintettek fi -
gyelmét, hogy a 2002-ből származó 55-ös 
számú sürgősségi kormányrendelet ér-
telmében az első és második kategóriába 
tartozó, veszélyesnek minősített, illetve 
az agresszív kutyák tulajdonosainak 
több kötelessége is van, amelyek betar-
tásának elmulasztása bírságot von maga 

után. A hatóság közleményében emlé-
keztet, hogy az első kategóriába a harci 
és támadó kutyák tartoznak, mint a pit-
bull, boerboel és bandog, valamint ezek 

nem fajtiszta utódai, illetve a második 
kategóriába sorolják az amerikai staff or-
dshire terriert, a toszát, a rottweilert, az 
argentin dogot, a nápolyi és brazil masz-
tiff ot, a cane corsót, a kaukázusi juhász-
kutyát, és ezek nem fajtiszta leszárma-
zottait is. Emellett agresszívnak minősül 

minden olyan kutya, amely provokálás 
nélkül is megharap vagy megtámad sze-
mélyeket, illetve más háziállatokat. A 
felsorolt kategóriákba tartozó kutyák tu-
lajdonosainak kötelességük bejelenteni 
állataikat az országos ebtenyésztő-szö-
vetség Hargita megyei kirendeltségénél, 
valamint a rendőrségnél is. A Hargita 
megyeiek előbbit a Hardogs Kinológiai 
Egyesület csíkszentkirályi székhelyén 
(Fenyés utca 852/A.) tehetik meg novem-
ber 16.-ig, ahol dr. Balog Pál Barnát kell 
keresniük. Szintén az említett időpontig 
egy erkölcsi bizonyítványt is kérniük 
kell a tulajdonosoknak, amelyet be kell 
mutatniuk azon rendőrség közbiztonsá-
gi osztályán, ahová lakhelyük szerint 
tartoznak. A rendőrségen emellett a tu-
lajdonosoknak az ebtenyésztő-szövet-
ségtől kapott igazolást, valamint egy 
saját felelősségre írt nyilatkozatot is le 
kell adniuk.

Agresszívnak minősül 
minden olyan kutya, 
amely provokálás nélkül 
is megharap vagy megtá-
mad személyeket, illetve 
más háziállatokat.

Egyes kutyák nem csak házikedvencek. 
Nagy bajt is tud okozni, ha valakire 
rátámadnak
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