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JOGERŐS ÍTÉLETET HOZOTT A BRASSÓ MEGYEI TÖRVÉNYSZÉK

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. „Köszönöm, 
Istenem! Végre szabadok!” – írta Facebook-bejegyzésében Beke Csilla, a 
terrorizmus vádjával elítélt Beke István felesége. A HVIM két egykori akti-
vistája délután el is hagyta a feketehalmi börtönt, amely előtt családtagjaik 
várták. Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018-ban ítélte el a bukaresti legfel-
sőbb bíróság terrorista cselekmények, illetve ezekre való felbujtás miatt. 
A román hatóságok szerint házi készítésű bombát akartak robbantani Kéz-
divásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre 
szervezett katonai parádén. 3.»

Ismét szabadok. Beke István és Szőcs Zoltán jó magaviseletének köszönhetően hagyhatja el valamivel hamarabb a börtönt

Erdőstratégia: nem
ismert költségek
Szervezett keretek között kell vitát 
folytatni az Európai Bizottság 
által bemutatott új erdőstratégiá-
ról, hogy a tagállamok is kifejt-
hessék véleményüket – jelentette 
ki tegnap Tánczos Barna környe-
zetvédelmi, vízügyi és erdészeti 
miniszter.  4.»

Nem sokat ér
a romániai átlagbér
Nem is tűnnek annyira csilla-
gászatinak a kolozsvári lakásá-
rak, ha megnézzük, mekkora 
a négyzetméterár Párizsban, 
Tel Avivban vagy Münchenben, 
tény viszont, hogy egy romániai 
lakosnak hétévnyi országos átlag-
bérre van szüksége ahhoz, hogy 
lakást tudjon magának vásárolni. 
Abból is látszik, mennyire gyenge 
a romániai átlagbér, hogy egy 
másik elemzés szerint ötször több 
üzemanyagot lehet vásárolni a 
svájci átlagbérből, mint a románi-
aiból. 7.»

Érdekek, számítások
Liviu Dragnea körül
A három és fél éves börtönbünte-
téséből több mint két évet letöltő 
Liviu Dragnea szabadon engedé-
se után sokakban fogalmazódott 
meg a kérdés: van-e politikai jö-
vője az egykori szociáldemokrata 
pártvezérnek? Első nyilatkozatai 
alapján a volt házelnök nem 
zárkózna el az újabb szerepválla-
lástól.  5.»

Szabó István a TIFF
díszmeghívottja
Több magyar fi lmet vetítenek a ko-
lozsvári Nemzetközi Transilvania 
Filmfesztivál (TIFF) jubileumi, 20. 
kiadásán, amelyen díszmeghívott-
ként tiszteletét teszi Szabó István 
Oscar-díjas magyar fi lmrendező 
is, akinek legújabb, Zárójelentés 
című fi lmjét vetítik – jelentették be 
a szemle szervezői. A július 23. és 
augusztus 1. közt tartandó fesztivá-
lon adják át hivatalosan a rende-
zőnek a TIFF életműdíját, amelyet 
2018-ban ítéltek oda.  9.»

 » Az erdélyi 
magyar közvé-
lemény az első 
pillanattól fogva 
úgy tekintette, 
hogy koncepciós 
eljárás folyik a 
kézdivásárhelyi 
fi atalok ellen.
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Jéggel kísért vihar csapott le
Kolozsvárra, elmaradt a riasztás

2.»

Szatyrokban kell „importálni”
egyes orvosságokat  4.»

Klímasemlegesség
vagy bezárás vár
az Azomureș re  8.»
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