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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A BÍRÓSÁGI ÍTÉLET MEGSEMMISÍTÉSÉT, A BÜNTETÉS FELFÜGGESZTÉSÉT KÉRIK A HVIM AKTIVISTÁI

Bekéék óvtak a terrorperben
A „székely terrorperként” 
elhíresült ügyben idén nyáron 
kimondott végleges bírósági 
ítélet megsemmisítését kéri 
nemrég beterjesztett óvásában 
a terrorizmus vádjával öt-öt év 
börtönnel sújtott Beke István és 
Szőcs Zoltán.

 » BÍRÓ BLANKA

A törvényes határidő lejárta 
előtt nem sokkal benyújtot-
ták az óvást a terrorváddal 

elítélt Beke István és Szőcs Zoltán 
ügyében – jelentette be Beke Csilla, 
az öt év letöltendő börtönbüntetésre 
ítélt Beke István felesége. Az óvás az 
ítélet törvényességére vonatkozik: az 
érintettek kérik annak megsemmi-
sítését, Beke és Szőcs felmentését, 
illetve az óvás idejére a büntetés vég-
rehajtásának felfüggesztését. A fel-
lebbezéseket november 23-án, illetve 
28-án iktatták, arra hivatkozva, hogy 
a tett, amiért elítélték a Hatvannégy 
Vármegye Ifj úsági Mozgalom (HVIM) 
két székelyföldi aktivistáját, nem ösz-
szesíti a bűntény alkotóelemeit. Erre 
az egyetlen különleges jogorvosla-

ti lehetőség az ítélet felülvizsgálat 
utáni megsemmisítése, arra alapoz-
va, hogy a vádlottakat olyan tettért 
ítélték el, melyet a büntetőjog nem 
ír elő. „Jogállamban nem történhe-
tett volna meg az ártatlanság teljes 
mellőzése, a tisztességtelen eljárás, 
a bizonyítékok hiányában való elíté-
lés, a jogi besorolás megváltoztatása 
– vagyis, hogy nem azért ítélték el, 
amivel megvádolták –, hogy bör-
tönbe zárásuk után négy hónappal 
indokolták meg az ítéletet, akadá-
lyozva a védelmet az utolsó véde-
kezési lehetőségében, az óvásban 
is!” – fogalmazott közösségi oldalán 
Beke Csilla. Felidézi, hogy férje és 
Szőcs Zoltán kálváriája három éve, 
Szent András napján kezdődött. 
„Megalkották az évszázad «terroris-
ta ügyét», röhejessé téve egy ország 
nyomozó hatóságát, igazságszolgál-
tatását, megnyomorították ártatlan 
emberek, családok életét. Bizonyí-
tékok hiányában, az időhúzásra 
játszva, három éve próbálják kitörni 
az ügy nyakát!” – olvasható a be-
jegyzésben. Beke Csilla felidézi azt 
is, hogy alapfokon napra pontosan 
annyi időre ítélték el a két vádlottat, 
amennyit előzetesben már letöltöt-
tek, majd végül öt-öt év letöltendőt 

kaptak. Ha levonnák a büntetésük-
ből az eddig letöltött időszakot, és 
beleszámítanák a börtönben vég-
zett munkát, a rossz fogvatartási 
körülményeket, jó magaviseletüket, 
Bekéék jövőre törvényesen szaba-
dulhatnának.

Beke Istvánt, a HVIM kézdivá-
sárhelyi elnökét és Szőcs Zoltánt, 
a mozgalom erdélyi szervezetének 
vezetőjét júliusban öt-öt év börtön-
büntetésre ítélte terrorizmusért a 
bukaresti legfelsőbb bíróság. Azért 
állították őket bíróság elé, mert le-
hallgatott beszélgetéseikből és az 
előbbi lakásán talált petárdákból 
a román hatóságok arra következ-
tettek, hogy házi készítésű bombát 
akartak robbantani Kézdivásárhely 
főterén 2015-ben, a december elsejei 
román nemzeti ünnepre szervezett 
katonai parádén. Romániai magyar 
parlamenti képviselők november-
ben levélben fordultak Klaus Jo-
hannis államelnökhöz, hogy tegyen 
lépéseket a „székely terrorperben” 
szerintük ártatlanul elítélt kézdi-
vásárhelyi fi atalok ügyének meg-
nyugtató rendezése érdekében, és 
egyúttal iktattak egy több mint 10 
ezer támogató aláírást tartalmazó 
petíciót is.

 » Beke Csilla 
úgy véli, jog-
államban nem 
történhetett 
volna meg az 
ártatlanság 
teljes mellőzése, 
a tisztességtelen 
eljárás, a bizo-
nyítékok hiányá-
ban való elítélés, 
a jogi besorolás 
megváltoztatása.

Két híddal gyarapodott Nagyvárad, új átkelő a Sebes-Körösön és a Pecén

Átadták a forgalomnak Nagyvárad legújabb hídját – a Kis-Garasosként emlegetett gyalogátkelő helyén kialakított, a román többségű 
városvezetés által Centenáriuminak keresztelt Szigligeti utcai hídon tegnap déltől személygépkocsik is átkelhetnek a Sebes-Körösön. 
Mindenféle csinnadratta nélkül adták át eközben pénteken a Rulikowski úti Pece-hidat, igaz, az egyik járda teljes elkészültére még szer-
dáig várni kell. Előbbi létesítmény 11,3 millió lejes, utóbbi 1 millió lejes beruházásból valósult meg.

 »  FORRÁS: FACEBOOK/CORINA CREȚU

 » RÖVIDEN

Ismét eltávolították a magyar
zászlót az RMDSZ-székházról
Ismeretlen elkövető letörte a ma-
gyar zászlót az RMDSZ nagyváradi, 
Fekete Sas palotabeli székházának 
bejáratánál a december elsejei 
hosszú hétvége folyamán – adta 
hírül tegnap az alakulat. A zászló 
hiányát a Nagyváradi Magyar 
Diákszövetség tagjai vasárnap dél-
után észlelték. A lobogót kitörték 
a zászlótartóból, majd eltüntették. 
Az RMDSZ bejáratánál egyébként a 
magyar mellett a román, az uniós 
és az RMDSZ-es zászló is ki van 
függesztve, ezekhez azonban nem 
nyúltak a tettesek. „Sajnálatos-
nak tartjuk, hogy Nagyváradon is 
vannak olyanok, akik nem tisztelik 
nemzeti szimbólumainkat, és ezek 
megbecstelenítésével, eltünteté-
sével igyekeznek érvényt szerezni 
nacionalista gondolkodásmód-
juknak. Ez a mostani eset nem 
az első, augusztus 30-áról 31-ére 
virradó éjszaka egyszer már letör-
ték a magyar nemzeti lobogót az 
RMDSZ székházának bejáratánál” 
– közölte az RMDSZ Bihar megyei 
szervezete.

Kopjafát állítottak
Fodor Imre emlékére
Négy nyelven feliratozott kopjafa 
őrzi Fodor Imre, Marosvásárhely 
utolsó magyar polgármesterének 
emlékét az Outward Bound Romá-
nia Alapítvány (OBR) szovátai tábo-
rának bejáratánál. A Székely Nem-
zeti Tanács három évvel ezelőtt 
elhunyt elnöke alapította 1993-ban 
az Európa-szerte ismert szerveze-
tet, élete végéig irányítva az ifj úsági 
alapítványt. A hétvégi kopjafaava-
táson elhangzott, Fodor Imre 
Marosvásárhely polgármestereként 
célul tűzte ki a civil szervezetekkel, 
valamint a testvérvárosokkal való 
kapcsolatok fejlesztését, támoga-
tását, és neki köszönhetően nyerte 
el a megyeszékhely az Európai 
Tanács díszzászlaját.

Uniós pénz az ambulanciák
felszerelésére
Közel négymillió lejes támogatást 
nyert hat Kovászna és Hargita 
megyei kórház az ambulanciák 
műszerezettségére. A Központi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
tájékoztatása szerint Hargita és 
Kovászna megyei kórházak, a 
két megyei önkormányzat és az 
egészségügyi minisztérium part-
nerségben pályáztak, hogy korábbi 
beruházások és orvosi műszerek 
árát visszatérítsék. A Regionális 
Operatív Program révén összesen 
3,95 millió lejt hívnak le.




