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„ „Ez a két ember azért ül a 
börtönben, mert magyarok. 
Ártatlanul. Ezért ki kell áll-
junk az igazságért mert, ha 
nem tudunk erőt felmutatni, 
akkor el fognak taposni”.

Elmarad a tüntetés Bekéékért
Bannerrel hívnák fel a figyelmet a székelyföldi bebörtönzöttek ügyére
• Kénytelenek el-
halasztani a gyer-
tyagyújtásos figye-
lemfelkeltő akciót, 
amelyet Beke István 
és Szőcs Zoltán, a 
Hatvannégy Vármegye 
Ifjúsági Mozgalom 
(HVIM) bebörtönzött 
székelyföldi aktivistái-
ért szerveztek volna 
ma este a csíkszeredai 
börtön előtt. 

B A R A B Á S  H A J N A L

A szervezők arra szerették vol-
na felhívni a fi gyelmet, hogy 
a terrorizmusért elítélt szé-

kelyföldiek már száz napja vannak 
fogságban, azonban még mindig 
nem kapták kézhez a bírói indoklást, 
amely nélkül nem tudnak további 
jogorvoslati lépéseket tenni.

„Jelezték a hatóságok, a csend-
őrség 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 
büntetéssel sújt” – indokolta meg 
a tervezett figyelemfelkeltő ak-
ció elhalasztását Tőke Ervin, az 
Erdélyi Magyar Néppárt alelnö-
ke tegnap a csíkszeredai börtön 
szomszédságában. Hozzátette, a 
tüntetés elmaradása ellenére nem 

adják fel az ügyet, továbbra is kö-
vetelik, hogy a bíróság adja ki az 
indoklást, miért ítélték el Beke Ist-
vánt és Szőcs Zoltánt.

Kiállni az igazságért
Kulcsár-Terza József háromszéki 

parlamenti képviselő szerint fontos, 
hogy a sajtó is írjon a terrorizmusért 
elítélt aktivisták ügyéről, hogy jus-
son el az üzenet minden polgárhoz, 

hogy „ami itt történik, nem igazsá-
gos”. „Ez a két ember azért ül a bör-
tönben, mert magyarok. Ártatlanul. 
Ezért ki kell álljunk az igazságért, 

mert ha nem tudunk erőt felmutat-
ni, akkor el fognak taposni”.

Molinó a Szabadság téren

Tóth Bálint, a bebörtönzöttek 
családi barátja elmondta, kérést ik-
tattak a Csíkszeredai Polgármeste-
ri Hivatalban, hogy a csíkszeredai 
Szabadság térre kihelyezhessenek 
egy molinót, amely felhívná a fi-
gyelmet arra, hogy éppen hánya-
dik napja vannak börtönben Beke 

István és Szőcs Zoltán. Salamon 
Zoltán, a Magyar Polgári Párt Har-
gita megyei szervezetének elnöke 
is arról beszélt, hogy Bekééknek 
nem volt lehetőségük arra, hogy 
védekezhessenek, és indoklás 
hiányában akadályozva vannak 
abban, hogy további jogorvoslati 
lépéseket tegyenek.

Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi Ka-
mara értesítése szerint október 
13-án, szombaton és 14-én, va-
sárnap Claudia Mihalcea-Andone 
fogorvos látja el a fogászati 
sürgősségi ügyeletet Csíkszere-
dában. A betegek mindkét nap 
9 és 12 óra között a Temesvári 
sugárút 4. szám alatt kereshetik 
fel az orvost.

Szünetel 
az áramszolgáltatás
Betervezett javítások miatt 
október 16-án 8 és 16 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkpálfalván az 1-52., 120., 
132-164., 170-176., 188-210-es 
házszámok között. Hasonló 
okokból Csíkszeredában is 
áramszünet lesz ugyanebben 
az időszakban a Zsögödi Nagy 
Imre utcában a 2-32., 1-39., 
34-68., 41-75-ös, a Puskaporos 
utcában az 1-32., 2-10-es, és a 
Szász Endre utcában a 23-37. és 
a 30-46-os házszámok között.

Pénzadománnyal 
segíthetnek
Májátültetésre van szüksége 
egy gyimesbükki kilenc hóna-
pos babának, a Colceri család 
azonban a műtét járulékos 
költségét nem tudná fedezni, 
ezért segítséget kértek a kö-
zösségtől. A segíteni szán-
dékozók a következő bank-
számlaszámokra utalhatnak: 
Colceri Henrietta Maria névre, 
RO45BRDE210SV52147772100, 
Swift-kód: BRDEROBU, vagy 
Colceri Gheorghe névre, 
RO05RZBR0000060010515297.

Előadás 
a Csíki Játékszínben
Martin McDonagh A párnaem-
ber című színművét játssza a 
Csíki Játékszín október 13-án, 
szombaton 19 órától. A stú-
dióelőadás rendezője, Csiki 
Zsolt harmadik alkalommal 
dolgozik a társulattal, illetve 
a szerző neve sem új a szín-
ház repertoárján, hiszen hat 
évvel ezelőtt Vaknyugat című 
drámáját már bemutatta a 
teátrum. Jegyvásárlásra on-
line a bilete.ro oldalon vagy 
személyesen a Csíki Mozi 
jegypénztárában munka-
napokon 9 és 18 óra között 
van lehetőség. Az előadás 
18 éven felüli nézőknek 
ajánlott – áll a Csíki Játékszín 
közleményében.

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Nem adják fel
Bajkai István magyar országgyűlési képviselő, a Parlament Törvényal-
kotási Bizottságának alelnöke, valamint Lomnici Zoltán, az Emberi 
Méltóság Tanácsának elnöke, a magyar Legfelsőbb Bíróság volt elnö-
ke sajtótájékoztatót tart a terrorizmus vádjával elítélt Beke István és 
Szőcs Zoltán meglátogatásáról, illetve az ügy aktuális fejleményeiről. 
A sajtótájékoztatót ma délelőtt a csíkszeredai büntetésvégrehajtási 
intézet bejáratánál tartják. 

Sajtótájékoztató a csíkszeredai 
börtön szomszédságában.
A tüntetés helyett más módokon 
hívnák fel a figyelmet Bekéék 
ügyére
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