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A legfelsőbb bíróság egyelőre 
csak az újratárgyalási kérelem 
befogadásáról döntött a terror-
vádak alapján elítélt székely 
férfi ak ügyében. Az elítélteknek 
azt a kérését nem bírálta el, hogy 
szabadlábon védekezhessenek 
az ügyük újratárgyalása során, 
amely április 23-án kezdődik.

 » KRÓNIKA

A legfelsőbb bíróság befogadta 
a terrorizmus vádjával elítélt 
Beke István és Szőcs Zoltán 

rendkívüli jogorvoslati kérését. A ked-
den meghozott végzés kivonatát teg-
nap tette közzé honlapján a bíróság. 
A kézdivásárhelyi férfi ak elleni ítélet 

megsemmisítésére irányuló per első 
tárgyalását április 23-ra tűzték ki. A 
végzés jogerős – számolt be az MTI. 
Beke Csilla, Beke István felesége a 
Facebook közösségi hálón azt közöl-
te, hogy a legfelsőbb bíróság egyelőre 
csak az újratárgyalási kérelem be-
fogadásáról döntött. Az elítélteknek 
azt a kérését nem bírálta el, hogy sza-
badlábon védekezhessenek az ügyük 
újratárgyalása során. Erről minden 
bizonnyal az áprilisi első tárgyaláson 
fog határozni a kijelölt bírói testület.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, a 
Hatvannégy Vármegye Ifj úsági Moz-
galom (HVIM) aktivistáit 2018 júliusá-
ban öt-ötéves börtönbüntetésre ítélte 
terrorizmusért a legfelsőbb bíróság. 
Azért állították őket bíróság elé, mert 
lehallgatott beszélgetéseikből, és az 
előbbi lakásán talált petárdákból a 

román hatóságok arra következtet-
tek, hogy házi készítésű pokolgépet 
akartak robbantani Kézdivásárhely 
főterén 2015-ben, a december elsejei 
román nemzeti ünnepre szervezett 
katonai parádén. A legfelsőbb bíróság 
általános meglepetést okozott hatá-
rozatával, hiszen az első fokon eljáró 
bukaresti táblabíróság korábban meg-
semmisítette a terrorizmus vádját, és 
csak annyi börtönbüntetést szabott ki 
a vádlottak ellen, amennyit vizsgálati 
fogságban töltöttek. A két székely fi a-
talember elítélése közfelháborodást 
váltott ki a magyar közösség körében; 
erdélyi és anyaországi politikusok, 
jogászok, közszereplők több nem-
zetközi és romániai „fronton”, jogi, 
politikai és civil vonalon is felléptek, 
mozgalmat indítottak az ártatlannak 
tartott Beke és Szőcs kiszabadításáért.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A jövőben anyaországi középisko-
lás diákok is utazhatnak külhoni 

magyar területekre osztálykirándu-
lásokra a Határtalanul! program ke-
retében, e célra 600 millió forint áll 
rendelkezésre – mondta Potápi Árpád 
János nemzetpolitikai államtitkár teg-
nap Budapesten. A program felhívá-
sai március 1-jén jelennek meg a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján. 

Potápi Árpád János elmondta: emel-
lett 1,3 milliárd forintot különítenek 
el a középiskolák közötti együttmű-
ködésekre, a hetedikeseknek szerve-
zett osztálykirándulásokra 3 milliárd 
forintot. Összesen a program kerete 
több mint 5,5 milliárd forint.

Az államtitkár jelezte: új elem, 
hogy a támogatások maximális ösz-
szegének megállapításakor fi gye-
lembe veszik a kirándulás távolsá-
gát, hosszát. Változás az is, hogy két 

szülő is lehet kísérő az utazás során, 
rendezték emellett a kísérő pedagó-
gusok díjazását is, minden 10. diák 
után fi zetnek egy pedagógust vagy 
oktatást-nevelést segítő kísérőt. Ki-
sebb létszámú iskolák közösen is 
szervezhetnek utazást – ismertette 
Potápi Árpád János. Hosszabb útvo-
nal esetén magyarországi szálláskölt-
ség, saját autóbusszal történő utazás 
költségei is elszámolhatók lesznek. 
Újdonság még az előző évekhez ké-
pest, hogy a program a diákok utazá-
sa mellett központi programelemek-
kel – Kárpát-medencei irodalmi úti 
kalauzzal, Rákóczi nyomában úti ka-
lauzzal, Határtalanul! turisztikai ren-
dezvénnyel, pedagógusoknak szóló 
nemzetpolitikai képzésekkel – bővül. 
Közlése szerint március 1-jén jelen-
nek meg az új felhívások, pályázni 
április 30-ig lehet. Kitért arra is, hogy 
minden magyarországi megyében 
– március–áprilisban – tájékoztató 
napokat tartanak majd a program-
ról. Nagyon sok gyermeket, szülőket, 
tanárokat érint ez a lehetőség, amit 
2010 óta biztosít a magyar kormány – 
mutatott rá az államtitkár, kiemelve, 
hogy azóta 300 ezer anyaországi diák 
látogatott el a határon túlra.

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG BEFOGADTA BEKÉÉK RENDKÍVÜLI JOGORVOSLATI KÉRÉSÉT

Újratárgyalják a terrorügyet

Erdélyi tudósítások 2019. február 28.
csütörtök

Sóhivatalok
Európája

Politikai szimpátia alapján lehet örülni, illetve kese-
regni azon, hogy Laura Codruța Kövesit, az Országos 
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) korábbi vezető-
jét tartja a legalkalmasabbnak a versenyben maradt 
három jelölt közül az európai főügyészi tisztségre az 
Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és 
igazságügyi szakbizottsága. Amin viszont nem érde-
mes vitatkozni: a brüsszeli meghallgatás, vita, szava-
zás épp annyira volt politikai jellegű, mint bármilyen 
hasonló döntés a bukaresti, budapesti vagy éppen a 
berlini törvényhozásban. Választásokon mandátumot 
nyert politikusok voksoltak többségben Kövesi mel-
lett, többnyire olyanok, akik Romániáról a nyugat-eu-
rópai sajtóból tájékozódnak, Erdélyt Drakula földje-
ként ismerik, s nemcsak a marosvásárhelyi katolikus 
iskola elleni DNA-hadjáratról nem tudnak, de még 
arról sem hallottak, hogy a leváltott korrupcióellenes 
főügyész ellen hazájában bűnvádi eljárás indult hiva-
tali visszaélés, kenőpénz elfogadása és hamis tanú-
zás gyanúja miatt.

A szakmailag nyilvánvalóan felkészült EP-képviselők 
fi gyelme átsiklott Kövesi kĳ elentésén, miszerint a ko-
rábban általa vezetett intézmény kilencven százalékos 
eredményességgel működött. A DNA évente mintegy 
ezer személy ellen emelt vádat, közülük körülbelül ki-
lencszázat jogerősen elítéltek – mondta a román ellen-
zék ünnepelt szimbóluma brüsszeli előadásán. Mit is 
jelent ez valójában? Hogy minden egyes esztendőben 
száz embert megvádolnak, esetleg bilincsbe verve el-
hurcolnak, majd felmentenek, mert kiderül az ártatlan-
ságuk. Évente legalább százan jogtalan, igazságtalan, 
esetleg aljas szándék által vezérelt – akár egy egész 
életre kiható – ellehetetlenítés áldozatai Romániában. 
A DNA egy néhány évvel ezelőtti igazi sikertörténetből 
vált titkosszolgálatok és politikai játszmák irányítóinak 
eszközévé, de a brüsszeli bizottságba beszédült dön-
téshozókat ez körülbelül annyira érdekelte, mint Viori-
ca Dăncilát a nyelvtanlecke.

Az Európai Parlamentben a csetepaték, egyezke-
dések intenzitása, hangneme csak egy árnyalattal 
visszafogottabb a bukaresti iszapbirkózásnál. De 
ettől még befolyásos intézmény. Különösen mostan-
ság, amikor forrong, s új helyét keresi az egész Unió. 
A pártcsaládok közötti elvtelen, de kényelmes kiegye-
zések éveken keresztül futószalagon vonultatták fel a 
kompromisszumok árán megtalált súlytalan, szürke 
vezetőket az Európai Unió intézményeinek élén. Az 
isiász gyötörte Unió megújulásának első, halvány 
esélyét a májusi európai parlamenti választások hoz-
hatják el. A várhatóan lényegesen megváltozó erővi-
szonyok közepette a kisstílű háttéralkukban edzett 
bürokraták helyett a bozótharchoz szokottak kerül-
hetnek előnybe. A konfl iktusmentes változatlanságot 
felválthatja a gyors átalakulások folyamata. Amiből 
nem ajánlatos kimaradni. A sok esetben mindannyi-
unknak csalódást okozó Unió felrázásáért érdemes 
elmenni szavazni tavasszal. A tét ugyanis sokkal na-
gyobb lesz, mint a most létrehozandó újabb sóhiva-
tal, az Európai Ügyészség vezetőjének személye.
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Közelebb a szabadsághoz. Beke István és Szőcs Zoltán bebörtönzése számos utcai megmozdulást eredményezett

Vendégszeretet. Anyaországi középiskolások kirándulását is támogatják

 » RÖVIDEN

Ingyentízórai: panaszok a becsomagolt almára
A kormány ingyenes tej-, kifl i- és almaprogramjában 
minden terméket egyenként csomagolva kell odaadni a 
gyermekeknek az országosan egységes módszertan szerint, 
ám a celofánba csomagolt alma miatt rengeteg panasz 
fogalmazódott meg. Több bírálatot kapott a programot 
Háromszéken lebonyolító megyei önkormányzat is: sokan 
azt kifogásolták, hogy feleslegesen szennyezik a környeze-
tet. Ezért a megyei tanács javasolni fogja a prefektus által 
koordinált szakmai bizottságnak, hogy kezdeményezzék a 
módszertan módosítását: ne legyen kötelező egyenként be-
csomagolni az almát. „Kikérjük az élelmiszer-biztonságért 
felelő szakember véleményét is, hogy olyan megoldást talál-
junk, amely környezeti és élelmiszer-biztonsági szempont-
ból is fenntartható” – mondta Henning László, a megyei 
tanács alelnöke. Háromszéken bő egy hete indult újra a tej-, 
kifl i- és almaprogram. „Kaptunk hideget és meleget is” – 
mondta Tamás Sándor, a megyei tanácselnök, aki arra kéri 
a szakmai bizottságot, hogy vizsgálja ki a jogos kritikákat.

Több anyaországi diák látogathat Erdélybe




