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A július 9-én Tusnádfürdőn 
tartott tüntetésen ismertet-
ték először azt a panaszle-

velet, amelyet a város elkeseredett 
lakói fogalmaztak meg az egyre 
súlyosabbá váló medveproblé-
ma miatt. A dokumentumot a 
megmozduláson is aláírhatták a 
résztvevők, gondolva viszont az 
idősebbekre, illetve egyéb olyan 
személyekre, akiknek nem volt 
lehetőségük bekapcsolódni a tün-
tetésbe, múlt héten a város több 
üzletében is lehetőséget biztosí-
tottak az aláírásra.

Változásra van szükség

Mint Butyka Zsolt tusnádfürdői 
polgármestertől megtudtuk, 605 
aláírás gyűlt össze a petícióra a 
mindössze 1400 lelkes kisváros-
ban, ezeket a dokumentum és szá-
mos plüssmackó társaságában ma 
reggel továbbítják az illetékes me-
gyei és országos intézményekhez. 
„Azt várjuk ettől a kezdeménye-
zéstől, hogy végre valaki észreve-
gye, milyen súlyos problémáink 
vannak. Szeretnénk, ha látnák, 
mi a valóság, mert eddig minden-
ki azt hitte, hogy csak túlozunk. 
A változáshoz az is hozzájárulhat, 
hogy az utóbbi időszakban az or-
szágos médiában is egyre gyak-
rabban jelennek meg tudósítások 
a helyzetünkről. Ez a probléma 
azonban nem most kezdődött, 
csak eddig nem akarták meghal-
lani, de reméljük, hogy most már 

változás várható” – húzta alá a 
városvezető.

Eluralkodott a pánik

A kérvényben egyebek közt az áll, 
hogy a medvék éjszaka és nappal is 
bejárnak a városba, pánikot okozva 
a lakosság és a turisták körében. 
A nagyvadakat már sem a medve-
pásztor, sem a zárt ajtók vagy abla-
kok, sem a kutyák, de még az ember 
sem riasztja vissza. Rendszeresen 
betörnek az udvarokra, házakba, 
panziókba, hatalmas anyagi káro-

kat és pánikot okozva. Emellett az 
elmúlt években három alkalommal 
emberre is támadt medve a telepü-
lésen, de szerencsére enyhébb sé-
rülésekkel és egy nagy ijedséggel 
megúszták a találkozásokat. Mind-
ezek fényében rámutatnak, hogy a 
helyzet már kezelhetetlenné vált, a 
lakosság kétségbeesett, félelemmel 
és dühvel tele, és aggódnak saját, 
illetve gyerekeik életéért, javaik 
épségéért. Ezért arra kérik az illeté-
keseket, találják meg azokat a jogi 
lépéseket, amelyek segíthetnek a 
medveprobléma megoldásában.

Jön a könnyítés?

Tánczos Barna környezetvédel-
mi, vízügyi és erdészeti miniszter 
június végén jelentette be, hogy 
olyan törvénymódosítást készít 
elő, amely azonnali beavatkozást 
tesz lehetővé a medvetámadások 
esetében. A tárcavezető a július 
14-ei kormányülést követően kö-
zölte, véglegesült a medvetámadás 
esetén azonnali beavatkozást lehe-
tővé tevő sürgősségi kormányren-
delet-tervezet, elhárítottak minden 
jogi és értelmezési akadályt, így 
a bukaresti kormány következő 
ülésén elfogadja az erre vonatko-
zó jogszabályt. A jelenlegi szabá-
lyozás szerint hatvan napon belül 
lehet kilőni vagy eltávolítani a 
problémás egyedeket, és a művelet 

rendkívül sok bürokráciával jár. A 
környezetvédelmi minisztérium ál-
tal javasolt módosítás értelmében 
miután a 112-es segélyhívó számon 
jelentik a medvetámadást, értesíte-
ni kell a településen műkö-
dő, azonnali beavatkozásra 
jogosult csapatot, amely-
nek tagja a polgármester 
(hiányában az alpolgár-
mester), a helyi csendőrség 
egy tagja, a vadásztársaság 
vagy a vadászegyesület 
technikai szakszemélyzete, 
valamint egy állatorvos, és a hely-
színen döntést hozhatnak, nem 
kell senki máshoz fordulni jóváha-
gyásért. Tánczos Barna tegnapi ér-
deklődésünkre elmondta: az új jog-
szabályt szerdán fogadhatják el.

J ogerős ítéletben hagyta jóvá a 
Brassó Megyei Törvényszék a ter-

rorizmus vádjával elítélt székelyföldi 
Beke István és Szőcs Zoltán feltételes 
szabadlábra helyezését a feketehal-
mi börtönből – közölte közösségi 
oldalán tegnap Kulcsár Terza József, 
a Magyar Polgári Párt (MPP) parla-
menti képviselője, aki a két elítélt 
családjától értesült a kedvező íté-
letről. „Köszönöm, Istenem! Végre 

szabadok!” – írta Facebook-bejegy-
zésében Beke Csilla, a terrorizmus 
vádjával elítélt Beke István felesé-
ge. „A családjaik már úton vannak, 
hogy hazahozzák a fi atalokat – szá-
molt be szintén a Facebookon Fejér 
László Ödön szenátor. – Kívánom, 
hogy legyen könnyű az újrakezdés, 
és soha többet ne kelljen sem ők, sem 
a családjuk újraéljék ezt a helyzetet! 
Kívánom, hogy a tőlük megszokott 

hit, erő és becsület ne lankadjon, és 
kísérje végig életüket!”

Ugyanakkor a törvényszéki ha-
tározatok kivonata a déli órákban 
még nem jelent meg a romániai bí-
róságok portálján – írta az MTI. Az 
ötéves börtönbüntetését töltő Beke 
István és Szőcs Zoltán 2020 májusa 
óta kérhette feltételes szabadlábra 
helyezését. Azóta négy erre vonat-
kozó kérést nyújtottak be, a börtön 
illetékes bizottsága jó magavise-
letük alapján valamennyi esetben 
ajánlotta a szabadon bocsátást. Beke 
István eddigi kéréseit rendre elutasí-
tották a bíróságok. Szőcs Zoltán sza-
badon bocsátását már két korábbi 
alkalommal is elrendelte a brassói 
bíróság, az ügyészség fellebbezése 
után azonban a Brassó Megyei Tör-
vényszék megváltoztatta az ítéletet. 

A terrorizmus vádjával elítélt székely 
férfi aknak hat hónap múlva lejárt 
volna a büntetésük.

Előzmények

Mint ismeretes, Beke Istvánt és Szőcs 
Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 5–5 év 
letöltendő börtönbüntetésre a bu-
karesti legfelsőbb bíróság terrorista 
cselekmények, illetve ezekre való 
felbujtás miatt. A Hatvannégy Vár-
megye Ifj úsági Mozgalom (HVIM) 
kézdivásárhelyi, illetve erdélyi el-
nöke ellen hozott ítélet általános 
megdöbbenést váltott ki az erdélyi 
magyarság soraiban, hiszen az első 
fokon eljáró Bukaresti Táblabíró-
ság megalapozatlannak tartotta az 
ügyészség által összeállított vádirat 
nagyobb részét, és csak 11, illetve 10 

hónap börtönbüntetést rótt ki rájuk, 
amennyit már korábban vizsgálati 
fogságban töltöttek. Beke Istvánt 
és Szőcs Zoltánt a romániai szerve-
zett bűnözés és terrorizmus elleni 
ügyészség (DIICOT) állította bíróság 
elé, mert lehallgatott beszélgetéseik-
ből és a Beke István lakásán 
talált petárdákból a román 
hatóságok arra következ-
tettek, hogy házi készítésű 
bombát akartak robbanta-
ni Kézdivásárhely főterén 
2015-ben, a december elsejei 
román nemzeti ünnepre szervezett 
katonai parádén. Letartóztatásuk 
után hetekig tüntettek Kézdivásár-
helyen. Jogerős elítélésük után több 
rendkívüli perújítási kérelmet nyúj-
tottak be, de ezek mindegyikét eluta-
sították a romániai bíróságok.

Jogerős az ítélet: szabadlábra helyezték Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt
• Hat hónappal ötéves börtönbüntetésük lejárta előtt 
szabadlábra helyezik Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, 
a hírhedt székelyföldi terrorper két elítéltjét – hagyta 
jóvá jogerős ítéletében a Brassó Megyei Törvényszék. 
Az erdélyi magyar közvélemény az első pillanattól fogva 
úgy tekintette, hogy koncepciós eljárás folyik a kézdi-
vásárhelyi fiatalok ellen.

Több százan vonultak fel 
nemrég Tusnádfürdőn. Változást 
sürgetnek a helybéliek

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA

• Ma reggel továbbítják a különböző illetékes intézményekhez több mint hatszáz 
aláírás és plüssmackók társaságában azt a petíciót, amelyet a tusnádfürdőiek fogal-
maztak meg az egyre jobban elharapódzó medvekérdés miatt. A kisváros vezetője azt 
reméli, végre felfigyelnek a problémájukra, és hosszú idő után rendeződhet a helyzet.

Eddig sokan azt hitték, túloznak
Több mint hatszáz aláírás társaságában küldik el a panaszlevelet a tusnádfürdőiek




