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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 » RÖVIDEN

Székely terrorvád: az Európa 
Tanácshoz fordulnak
A Romániában igazságtalanul 
bebörtönzött székely fi atalok ügye 
is azt mutatja, hogy Európában a 
külhoni magyarság emberi jogai 
sérülnek a leginkább – mondta 
Bajkai István fi deszes országy-
gyűlési képviselő, aki Lomnici 
Zoltánnal, az Emberi Méltóság 
Tanácsa elnökével tartott sajtótá-
jékoztatót pénteken Budapesten. 
A politikus azt mondta, a román 
legfelsőbb bíróság megalapozatla-
nul, képtelen vádak alapján hozta 
meg ítéletét, Beke Istvánt és Szőcs 
Zoltánt ugyanis arra hivatkozva vá-
dolták meg robbantás és a román 
államrend erőszakos megdöntésé-
nek szándékával, hogy petárdákat 
vásároltak az interneten. A döntés 
alapján kijelenthető, hogy a román 
bírósági rendszer nem függetlenül, 
jogállami módon működik, hanem 
politikai parancsra, megrendelésre 
hoz ítéletet – jelentette ki Bajkai. 
Hangsúlyozta, a román állam 
ezzel azt üzeni a magyarságnak, 
hogy félnivalójuk van azoknak, 
akik kiállnak az autonómia és a 
kisebbségi jogok mellett. Lomnici 
Zoltán jogtalan, arrogáns lépés-
nek nevezte, hogy Klaus Johannis 
államfő nem kíván foglalkozni 
Beke és Szőcs ügyével, hiába kértek 
audienciát Fejér László Kovászna 
megyei szenátorral. A budapesti 
legfelsőbb bíróság volt elnöke Fe-
jérrel az Európa Tanácshoz fordul.

Menesztenék a szunyókáló 
vasúti vezérigazgatót
A román vasúti társaság személy-
szállítási részlege vezetőjének 
menesztését helyezte kilátásba 
Răzvan Cuc közlekedési miniszter 
azután, hogy Leon Bărbulescu 
közölte: nem számít rendkívüli 
eseménynek két vonatkisiklás egy 
napon. Az állami vállalat személy-
szállítási részlegének vezérigaz-
gatóját szombaton az Antena 3 
hírtelevízió riportere arra várt vá-
laszt, hogy aznap Brassó, valamint 
Arad megyében is kisiklott egy-egy 
szerelvény. Leon Bărbulescu szerint 
azonban az incidensek nem számí-
tanak rendkívüli eseménynek, és 
hogy az utasok „rendben vannak”. 
„Éppen aludtam, és Ön felébresz-
tett” – vallotta be a vezérigazgató. 
Bărbulescu hozzáállása rendkívül 
felbőszítette a közlekedési minisz-
tert. Răzvan Cuc tegnap közölte, 
ma első dolga lesz felkérni a CFR 
közgyűlésének képviselőjét, hogy 
sürgősségi eljárással hívják vissza 
az állami vasúti társaság menedzs-
mentjét, élen a vezérigazgatóval.

FELÜLVIZSGÁLJÁK AZ ÁRKOSI SZENTKERESZTY-KASTÉLY JOGERŐS VISSZASZOLGÁLTATÁSÁT

Halad a visszaállamosítási kísérlet

Zárt ajtók. Az örökös Jankovich–Bésán család még mindig nem tudta birtokba venni a kastélyt

Bár 2012-ben jogerős döntést 
hozott a legfelsőbb bíróság 
az árkosi Szentkereszty-kas-
tély visszaszolgáltatásáról, az 
ingatlanban korábban működő 
kulturális központ elérte a per 
újratárgyalását „a magyarok 
erős befolyásától” távol, a gala-
ci törvényszéken.

 » BÍRÓ BLANKA

Újratárgyalják az árkosi Szentke-
reszty-kastély visszaszolgálta-
tásáról hozott jogerős ítéletet. 

A visszaszolgáltatás felülvizsgálatát 
a galaci törvényszék hagyta jóvá. 
A törvényszék honlapján azt közlik, 
jóváhagyják a 2004-ben alapfokon 
a Kovászna megyei bíróság által ho-
zott döntés felülvizsgálatát, és elu-
tasítják az örökösök fellebbezését, 
mert az „megalapozatlan”. Ugyan-
akkor arra is rábólintottak, hogy a 
pénzügyminisztérium és a művelő-
dési tárca belépjen a perbe.

Az ingatlanban korábban működő 
Árkosi Kulturális Központ két perújí-
tási indítvánnyal élt, olyan jogcímen, 
hogy új dokumentumok kerültek 
elő, ezért a visszaszolgáltatás felül-
vizsgálatát kérték. Arra hivatkoztak, 
hogy „a fasiszta rendszerek, az Anto-
nescu- vagy a Horthy-rezsim” kiszol-
gálóinak nincs joguk visszakapni az 
államosított vagyonukat. Az egyik 
indítványt a legfelsőbb ítélőtábla 
megalapozatlanként elutasította, a 
másikat viszont – vagyis az elsőfo-
kú ítélet felülvizsgálatát – a galaci 
törvényszék jóváhagyta. Ioan Sabău 

Pop, a központ védőügyvédje a saj-
tónak úgy nyilatkozott, azért kérték 
a tárgyalás áthelyezését Galacra, 
mert szerinte Sepsiszentgyörgyön a 
magyarok érdekében befolyásolni 
lehet a bírákat. Arra is kitért, hogy 
legalább hatvan erdélyi ügy áthe-
lyezését kérték, mert az RMDSZ erős 
befolyásától tartanak. Szerinte nem 
korrupcióról, megvesztegetésről van 
szó, hanem arról, hogy a magyar kö-
zösségekben erős nyomásnak van-
nak kitéve a bírák, többek között a 
magyar sajtó is a román érdekek el-
lenében cikkezik.

Mint arról több ízben írtunk, az 
örökös Jankovich–Bésán család még 
mindig nem tudta gyakorlatban is 
birtokba venni az ingatlant, holott 
annak visszaszolgáltatásáról 2012-
ben jogerős döntést hozott a legfel-
sőbb bíróság, ennek pedig 2015-ben 

végrehajtó szerzett érvényt, kilakol-
tatva az ott székelő, a művelődési 
minisztérium fennhatósága alatt 
működő kulturális központot. Kin-
cses Előd, a család ügyvédje több 
alkalommal beszámolt arról, hogy 
perekkel akadályozzák a tulajdon-
jog érvényesítését. A visszaszolgál-
tatás felülvizsgálatára vonatkozó 
kereseten kívül a pénzügyminiszté-
rium is indított civil pert, ötmilliárd 
lejt és egymillió euró kárpótlást kö-
vetelve az új tulajdonosoktól, azért 
az összegért, amelyet az állam a 
kommunizmus éveiben fektetett a 
kastélyba. Kincses felháborítónak 
tartja, hogy bár a kastély 2012 óta 
jogerősen a család tulajdona, és ezt 
a telekkönyvbe is bejegyezték, min-
dent megtámadnak, folyamatosan 
perelnek, ellehetetlenítve, hogy a 
gyakorlatban birtokba vegyék az in-

 » Azért kérték 
a tárgyalás áthe-
lyezését Galacra, 
mert a védőügy-
véd szerint Sep-
siszentgyörgyön 
a magyarok 
érdekében befo-
lyásolni lehet a 
bírákat.
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 » KRÓNIKA

Egyéves szabadpiaci időszak után 
péntektől ismét az Országos Ener-

giaár-szabályozó Hatóság (ANRE) által 
megszabott, az eddigivel megegyező 
áron vásárolhatják a villamos energi-
át a lakossági fogyasztók.  A bukaresti 
kormány tavaly év végén elfogadott 
sürgősségi rendeletének megfelelő-
en 2022. július 28-áig nem változik az 
elektromos energia ára a háztartási fo-
gyasztók számára.

A szabályozott energiaár különben 
térségenként eltérő, és a dobrudzsai 

364 lejtől a munténiai 470 lejig terjed 
megawattóránként, amihez még hoz-
záadódik a jövedéki adó, az általános 
forgalmi adó (áfa/TVA) és a zöldener-
gia-támogatás.

 Az Economica.net gazdasági szak-
portál szerint a piaci szereplők által 
bírált intézkedéssel a szociálliberális 
kormány valójában azt próbálta meg-
előzni, hogy az energiaszektorra kive-
tett többletadót a szolgáltatók a lakos-
sági fogyasztókra terheljék. A tavaly év 
végén kiadott, a 114-es számú sürgős-
ségi kormányrendelet ugyanis – a ban-
kokra kivetett úgynevezett „kapzsisági 

illeték”  mellett – külön többletadóval 
terhelte az energiaszektor szereplőit: 
amely a forgalom 2 százalékát teszi ki, 
az eddigi 0,1 százalék helyett.

A lakossági villamosenergia-fogyasz-
tók mintegy 20 százalékának van amúgy 
szabadpiaci szerződése, nekik érdemes 
követniük, összehasonlítaniuk a ható-
ság által szabályozott árakat a szolgálta-
tójuk díjszabásával, ez alapján ugyanis 
eldönthetik, hogy visszatérnek a szabá-
lyozott piacra, vagy maradnak a szabad-
piacon, ahol a hatóság nem szabályozza, 
nem ellenőrzi az árakat. Nekik ezt külön 
kérelmezniük kell.

Nem drágul a villanyáram 2022 nyaráig

 » A piaci sze-
replők által bírált 
intézkedéssel a 
szociálliberális 
kormány valójá-
ban azt próbálta 
megelőzni, hogy 
az energiaszek-
torra kivetett 
többletadót a 
szolgáltatók a la-
kossági fogyasz-
tókra terheljék.




