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Romániában az árnyékhatalmak 
irányítják az igazságszolgálta-
tást, erről a különben ártatlanul 
elítélt két emberről más elbírálás 
alapján döntenek – jelentette ki 
Kulcsár-Terza József parlamenti 
képviselő, miután meglátogatta a 
feketehalmi börtönben a székely 
terrorperben elítélt Beke Istvánt 
és Szőcs Zoltánt, akik feltételes 
szabadlábra helyezési kérelmét 
nemrég ismét elutasították.

 » BÍRÓ BLANKA

I gazságtalannak tartja Beke István 
és Szőcs Zoltán, hogy harmadik 
próbálkozásra is elutasították a 

feltételes szabadlábra helyezési kérel-
müket – számolt be tegnapi sajtótá-
jékoztatóján Kulcsár-Terza József, aki 
pénteken látogatta meg a terrorizmu-
sért elítélt két férfi t a feketehalmi bör-
tönben. Amint a parlamenti képviselő 
kifejtette, fi zikailag mind a ketten jól 
vannak, de lelkileg megviselte őket a 
sorozatos visszautasítás, hiszen egy-
kori cellatársaikat, akiket gyilkossá-
gért, erőszakért ítéltek el, legalább a 
második kérelem után feltételes sza-
badlábra helyezték. „Ismereteim sze-
rint nincs is példa arra Romániában, 
hogy valaki negyedszer is kénytelen 

benyújtani a feltételes szabadláb-
ra helyezésre vonatkozó kérését” – 
mondta a politikus.

Felidézte, Szőcs Zoltán kérelmének 
elutasításában, a bírói indoklásban 
az szerepel, elvárják, hogy május 25-
ig, amikor újra benyújthatja a kérést, 
tanúsítson kifogástalan viselkedést. 
Ez szerinte értelmezhetetlen, hiszen 
a büntetés-végrehajtó intézetek bi-
zottsága minden alkalommal a bör-
tönben mutatott jó magaviseletük 
alapján indítványozta a feltételes 
szabadlábra helyezést. Erről Kul-
csár-Terza József a feketehalmi bör-
tön igazgatóját is kérdezte, aki „csak 
vonogatta a vállát”.

„Mindez azt bizonyítja, hogy Romá-
niában az árnyékhatalmak irányítják 
az igazságszolgáltatást, erről a kü-
lönben ártatlanul elítélt két ember-
ről más elbírálás alapján döntenek. 
Hiába véleményezi kedvezően a bör-
tönbizottság a viselkedésüket, a bíró 
a titkosszolgálatok utasítása alapján 
dönt” – vélekedett Kulcsár-Terza Jó-
zsef. A politikus elmondása szerint 
a két székelyföldi férfi  a börtön 48 
programjában vett részt, miközben 
nyolc volt kötelező, a börtönőrök pe-
dig mindig jutalomra javasolták őket, 
mivel kifogástalanul végezték a mun-
kájukat. A bíró mégis visszautasította 
a szabadlábra helyezésüket.

Szőcs Zoltán legközelebb ez év 
május 25-én kérvényezheti feltételes 

szabadon bocsátását, akkor kezdődik 
elölről a procedúra, augusztus végén, 
szeptember elején születhet végle-
ges döntés a szabadon bocsátásáról. 
Ha akkor is visszautasítják a kérést, 
ötödik alkalommal már okafogyottá 
válik az újabb próbálkozás, hiszen 
jövő év februárjában letelik az öt év, 
amire 2018 júliusában ítélték őket, 
beleszámítva az addig leült időt is. A 
politikus idézett Szőcs Zoltán levelé-
ből, amelyben az elítélt úgy fogalmaz, 
hogy minden perc elteltével közelebb 
kerül a családjához, a szülőföldjé-
hez, nemzetéhez, miközben érzi, mit 
jelent magyarnak lenni a 21. század-
ban Erdélyben, a nemzetek Európá-
jában. Kulcsár-Terza József nem bízik 
a romániai igazságszolgáltatásban, 
szerinte a nemzetközi közvélemény 
elé kell tárni az ügyet, azon dolgozni, 
hogy hasonló soha többé ne fordul-
hasson elő.

Mint ismeretes, a román igazság-
szolgáltatás 2018 júliusában ítélte öt-
öt év börtönbüntetésre a Hatvannégy 
Vármegye Ifj úsági Mozgalom (HVIM) 
két erdélyi vezetőjét, Beke Istvánt és 
Szőcs Zoltánt, miután lehallgatott be-
szélgetéseikből és az egyikük lakásán 
talált petárdákból a hatóságok arra 
következtettek, hogy házi készítésű 
bombát akartak robbantani Kézdivá-
sárhely főterén 2015-ben a december 
elsejei román nemzeti ünnepre szer-
vezett katonai parádén.
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Magyarok és a román
nemzetbiztonság

Sokan felkapták a fejüket nemrég, amikor Klaus Iohan-
nis – többekhez hasonlóan – a kevés romániai magyar 
diplomaták egyikét, a számos afrikai országban misszi-
ót teljesítő Pataki Júliát is visszahívta állomáshelyéről. 
Ebben az esetben talán nem érdemes különleges mö-
göttes háttérre, szándékra gyanakodni a román államfő 
részéről, elvégre a diplomaták kerek e világon ezen a 
sorson osztoznak, túlságosan senkinek nem szokott 
megmelegedni a helye. Ráadásul az RMDSZ egykori par-
lamenti képviselője immár tizedik éve szolgált nairobi 
nagykövetként, ami a diplomáciában nem lebecsülen-
dő teljesítmény. Lám, a Pataki Júlia esete is bizonyítja, 
hogy magyarként is érvényesülhet, aki erre a pályára 
adja a fejét, mégsem számít tabunak a legnagyobb 
nemzeti kisebbségi közösség tagjai számára a román 
diplomáciai kar. Még akkor sem, ha tudjuk, hogy ez a 
terület mégis meglehetősen érinthetetlen a magyarok 
számára, elvégre egy kezünkön meg tudjuk számolni 
a román diplomáciában szolgáló magyarokat. Persze 
más kérdés, hogy megfelelő politikai háttér (értsd: 
RMDSZ-es hátszél) nélkül egyáltalán nem könnyű az 
érvényesülés annak, aki ezt a hivatást választja, a ke-
vés romániai magyar diplomata többségének is csak így 
sikerült első nekifutásra. Mindenképp ajánlatos lenne 
azonban, hogy a belügyminisztérium vagy a hadsereg 
kötelékeihez hasonlóan a bukaresti külügyminisztéri-
um kapuinál is egyre több magyar kopogtasson, elvégre 
a magyarok – vagy más nemzeti kisebbség tagjai – a 
diplomáciai szolgálathoz való hozzáférés tekintetében 
sem lehetnek másodrangú állampolgárok.

És ha már külügy, ugyanerre a lapra tartozik, hogy 
a rendszerváltás után először lett magyar, értelemsze-
rűen RMDSZ-es tagja a Román Külügyi Hírszerzés (SIE) 
tevékenységét felügyelő parlamenti bizottságnak. 
Valahol nehezen érthető, miért volt ez a testület, ez a 
terület egyféleképpen „érinthetetlen” a stabil törvény-
hozási jelenléttel rendelkező magyarok számára. Főleg 
úgy, hogy a belföldi titkosszolgálatot, a Román Hírszer-
ző Szolgálatot (SRI) felügyelő bizottságban évtizedek 
óta ott ülhet az RMDSZ képviselője, mégsem dőlt össze 
a világ, nem sérült a román nemzetbiztonság. Tegyük 
hozzá gyorsan: túlságosan nem is lettünk sokkal oko-
sabbak ettől. Jól tudjuk ugyanis, hogy a SRI-t semmi 
nem akadályozta meg abban, hogy nemzetbiztonsági 
kockázatnak állítsa be a magyar autonómiatörekvése-
ket, sőt ezek megakadályozását tűzze ki egyik fő cél-
jaként (éppen annak a George Maiornak az irányítása 
alatt, aki épp most tér haza washingtoni nagyköveti 
posztjáról). Hiába volt a parlament titkosszolgála-
tot felügyelő bizottság tagja ciklusokon keresztül, az 
RMDSZ néhai szenátorának nem sikerült meggyőznie a 
belföldi hírszerzést, hogy az autonómiakövetelés nem 
ütközik Románia alkotmányába. De ne menjünk ilyen 
messzire. A testület jelenlegi tagjának arra sem nyílt le-
hetősége tavaly, hogy fellebbentse a fátylat a SRI jelen-
téseiről, amelyekből kiderülne, mire alapozta Iohannis 
elnök hagymázas kirohanását Erdély „elrablásának” 
kísérletéről. A titoktartási kötelezettség miatt a szö-
vetség honatyája még a jelentés ama változatáról sem 
kívánt beszélni, amely nem számít bizalmasnak. Emi-
att joggal felvetették sokan, hogy ilyen körülmények 
között nemigen éri meg titokgazdának lenni. (Mondjuk 
épeszű ember a hírszerzés álláspontja nélkül is meg 
tudja ítélni, mekkora a valóságalapja annak, hogy a 
PSD eladja Erdélyt Orbán Viktornak…)

Valahogy ugyanez a helyzet a SIE-t felügyelő bizottsá-
gi tagsággal is, amit nem ártana jó értelemben felhasz-
nálni, tartalommal feltölteni. Érdekes egyébként, miköz-
ben román körökben egyáltalán nem kapkodtak levegő 
után amiatt, hogy a külügyi hírszerzés tevékenységére a 
parlamenti szakbizottságban immár RMDSZ-es honatya 
is rálátással bír, mások elég meredek összefüggésben 
tálalták a kérdést. Éppen az egyik erdélyi magyar portál 
kezdte pedzegetni, hogy a román képviselők esetleg a 
Fidesszel ápolt kapcsolata miatt fognak „gyanakvóan” 
tekinteni a testületben az RMDSZ-re és képviselőjére. 
Milyen jó, hogy a magyarországi szocialistákhoz vagy 
liberálisokhoz fűződő viszonyuk miatt nem néztek fer-
de szemmel az RMDSZ egykori politikusaira a románok, 
akkor nem merült fel semmiféle kétely. Elég baj, ha mi, 
magyarok sejtetünk nemzetbiztonsági kockázatot még 
a természetes politikai kapcsolatok mögött is...
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Érthető újítás. Magyar nyelvű tartalom is elérhető a Bihar Megyei Tanács honlapján

 » KRÓNIKA

Megújult és most már magyarul 
is kommunikál a Bihar megyei 

közgyűlés honlapja – tájékoztatott 
tegnap – egyébként román nyelven – 
a partiumi megye önkormányzatának 
sajtóosztálya. Mint hangsúlyozták, 
dizájn tekintetében „letisztultabb, 
rendezettebb és korszerűbb” lett a 
weboldal, és kialakításakor fi gyelem-
be vették azt is, hogy tízből kilenc 
felhasználó mobileszközről – okoste-
lefon, táblagép – böngészi az oldalt. 
A közlemény a legfontosabb újdon-
ságnak nevezi ugyanakkor, hogy ma 

már magyarul is elérhetőek a „Bihar 
megyéről”, a „Vezetőség” és a „Hírek” 
rubrikák, és le fogják fordítani a me-
gyei képviselő-testület döntéseit is. 
Az oldalon a böngészés egyelőre nem 
zökkenőmentes, de az illetékesek a 
közleményben is jelezték, hogy az első 
napokban előfordulhatnak gondok. 
Ilie Bolojan, a Bihar megyei önkor-
mányzat elnöke a dokumentumban 
külön köszönetet mond Rais István-
nak, a Bihari Napló korábbi főszer-
kesztőjének a magyar fordításért, il-
letve ígéretet tesz arra, hogy a jövőben 
más nyelveken is elérhető lesz a hon-
lap. Mint ismeretes, a rendszerváltás 

óta több ízben is – legutóbb a 2016–
2020-as ciklusban – állt RMDSZ-es 
politikus a Bihar megyei önkormány-
zat élén, ám a sorozatos bírálatok el-
lenére sem nyújtottak magyar nyelvű 
tájékoztatást az intézmény honlapján. 
A Bihar Megyei Tanácsnak 2003 óta 
van honlapja, ezt 2013-ban részben 
megújították, de teljes dizájnváltáson 
most ment át először – emlékeztet a 
sajtóosztály. Most a helyi Utopium 
reklámcéggel dolgoztak együtt. A 
weboldal megújulására 29 615,18 lejt 
(áfával) fordított a megyei közgyűlés, 
az összeget még a megye 2020-as költ-
ségvetéséből irányozták elő.

Magyarul is „tud” a bihari tanács honlapja




