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Hat hónappal ötéves bör-
tönbüntetésük lejárta előtt 
szabadlábra helyezték Beke 
Istvánt és Szőcs Zoltánt, a hír-
hedt székelyföldi terrorper két 
elítéltjét – hagyta jóvá jogerős 
ítéletében a Brassó megyei 
törvényszék. 

 » KRÓNIKA

J ogerős ítéletben hagyta jóvá 
a Brassó megyei törvényszék 
a terrorizmus vádjával elítélt 

székelyföldi Beke István és Szőcs 
Zoltán feltételes szabadlábra helye-
zését a feketehalmi börtönből – kö-
zölte közösségi oldalán tegnap Kul-
csár Terza József, a Magyar Polgári 
Párt (MPP) parlamenti képviselője, 
aki a két elítélt családjától értesült 
a kedvező ítéletről. „Köszönöm, Is-
tenem! Végre szabadok!” – írta Fa-
cebook-bejegyzésében Beke Csilla, 
a terrorizmus vádjával elítélt Beke 
István felesége. „A családjaik már 
úton vannak, hogy hazahozzák a 
fi atalokat – számolt be szintén a Fa-
cebookon Fejér László Ödön szená-
tor. – Kívánom, hogy legyen köny-
nyű az újrakezdés, és soha többet 
ne kelljen sem ők, sem a családjuk 
újraéljék ezt helyzetet! Kívánom, 
hogy a tőlük megszokott hit, erő és 
becsület ne lankadjon, és kísérje 

JOGERŐS ÍTÉLETBEN HAGYTA JÓVÁ A BRASSÓ MEGYEI TÖRVÉNYSZÉK A TERRORIZMUS VÁDJÁVAL BÖRTÖNBE ZÁRT SZÉKELYEK KIENGEDÉSÉT

Szabadlábra helyezték Bekét és Szőcsöt

Van kiút. Szőcs Zoltán és Beke István kiszabadult a feketehalmi börtönből

Terméketlenség. Használhatatlanná válik a szarvasok által „megtámadott” terület

 » Beke Istvánt 
és Szőcs Zoltánt 
2018. július 4-én 
ítélte 5–5 év letöl-
tendő börtönbün-
tetésre a buka-
resti legfelsőbb 
bíróság terrorista 
cselekmények, 
illetve ezekre való 
felbujtás miatt.

végig életüket!” Mindkettejüket csa-
ládtagjaik várták a börtön előtt.

A bíróságok portálján tegnap 
délután még csak a Szőcs Zoltánra 
vonatkozó ítélet kivonata volt el-
olvasható. Eszerint a törvényszéki 
bírák megalapozatlannak tartották, 
és elutasították az elsőfokú szaba-
don bocsátási határozat ellen be-
nyújtott ügyészségi fellebbezést. Az 
ötéves börtönbüntetését töltő Beke 
István és Szőcs Zoltán 2020 májusa 
óta kérhette a feltételes szabadlábra 
helyezését. Azóta négy, erre vonat-

kozó kérést nyújtottak be, a börtön 
illetékes bizottsága a 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.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. 
július 4-én ítélte 5–5 év letöltendő 
börtönbüntetésre a bukaresti leg-
felsőbb bíróság terrorista cselekmé-
nyek, illetve ezekre való felbujtás mi-
att. A Hatvannégy Vármegye Ifj úsági 
Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi, 
illetve erdélyi elnöke ellen hozott íté-
let általános megdöbbenést váltott 
ki az erdélyi magyarság soraiban, 
hiszen az első fokon eljáró bukares-
ti táblabíróság megalapozatlannak 
tartotta az ügyészség által összeállí-
tott 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 
szervezett bűnözés és terrorizmus 
elleni ügyészség (DIICOT) állította 
bíróság elé, mert lehallgatott beszél-
getéseikből, és a Beke István lakásán 
talált petárdákból a román hatósá-
gok arra következtettek, hogy házi 
készítésű bombát akartak robbanta-
ni Kézdivásárhely főterén 2015-ben, 
a december elsejei román nemzeti 
ünnepre szervezett katonai parádén. 
Az erdélyi magyar közvélemény az 
első pillanattól fogva úgy tekintette, 
hogy koncepciós eljárás folyik a kéz-
divásárhelyi fi atalok ellen. Letartóz-
tatásuk után hetekig tüntettek Kézdi-
vásárhelyen. Jogerős elítélésük után 
több rendkívüli per újítási kérelmet 
nyújtottak be, de ezek mindegyikét 
elutasították a romániai bíróságok.
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 » BARABÁS ORSOLYA

Nemcsak a szélsőséges időjárás és 
az alacsony értékesítési ár nehe-

zíti meg a székelyföldi burgonyater-
mesztők dolgát, hanem a vadállatok 
garázdálkodása is. Mint a lapunk-
hoz forduló olvasóink panaszaiból 
is kiderül, a termést szarvastehenek 
teszik tönkre, állításuk szerint a vad-
állatok a téli etetések miatt járnak be 
a megművelt területekre.  A gyergyó-
szárhegyi Bartalis László és családja 

évtizedek óta burgonyatermesztéssel 
foglalkozik. A gazdálkodó elmondása 
szerint a hektárhozam jobb években 
25 tonna burgonya fölött van, gyen-
gébb esztendőkben pedig 20 tonna 
alatt. Ebbe születtem bele, és 1990-
ben visszakaptuk a családi birtokot 
is, pityókatermesztésből próbálunk 
megélni” – részletezte Bartalis Lász-
ló, aki a fi aival együtt mutatta meg az 
egyik parcellájukat.

Tevékenységüket megnehezítette 
az elmúlt évben, hogy rendkívül ala-

csony áron lehetett értékesíteni a 
meg ter mesztett pityókát – szerinte ha 
nem hoznának az országba külföldről 
burgonyát, akkor az övék is jobb áron 
fogyna el. Emellett idén a nagy szá-
razsággal is meg kellett küzdeniük, a 
föld több helyen repedezik. A legna-
gyobb gondot azonban a vadállatok 
garázdálkodása jelenti számukra. 

A szarvasok kitúrják a pityókát
„Tudom, hogy a vadállatállomány 
jelentősen megnövekedett, ez az or-
szágot gazdagítja, Románia olyan, 
mint egy vadaspark. Ezzel nem is 
lenne baj, tiszteljük, becsüljük az 
állatokat, csak helyileg kellene meg-
oldania a vadászegyesületnek, hogy 
ne a kultúrnövények között etessék 
a vadakat, hanem vonuljanak a Ma-
roson túl, ott van több tízezer hektár 
terület. Próbáltuk felkínálni, hogy az 
ott lévő területeinket megműveljük 
vadparcellának, ami azt jelenti, hogy 
búzát, árpát vetünk bele, és azzal 
etethetik a vadállatokat. Nem fogad-
ták el” – panaszolta a gyergyószárhe-
gyi burgonyatermesztő. Hozzátette: a 
nyomokból is látszik, hogy szarvas-
tehén okozta a kárt, korábbi évek-
ben vaddisznók is voltak, de annak 
a nyomát idén nem látták. Medve a 
kalászosban tesz kárt, a pityókaállo-
mányt többnyire a szarvasállomány 
tizedeli. A szarvasok kitúrják a pityó-
kát, és a parcellát mint gazdasági 
területet megsemmisítik, hasznave-
hetetlenné válik. Öthektáros terüle-
tükön folyamatosan garázdálkodnak 

a vadállatok, szerinte ennek az az 
oka, hogy odaszoktak. „Az etetés ak-
kor történik, amikor nincs a területen 
növény, késő ősztől, miután betaka-
rítjuk a termést, tavaszig. Ha télen itt 
etetik a vadakat, természetes, hogy 
visszatér nyáron is, hiszen tudja, 
hogy hol kap élelmet. Vonuljanak a 
vadgazdálkodással a Maroson túl, 
értsék meg, hogy itt a kultúrnövénye-
ket kell termelnünk a területeinken” 
– hangsúlyozta Bartalis László.

Soha nem kaptak kártérítést
A burgonyatermesztő úgy fogalma-
zott, gyerekkora óta már 100 pár gu-
micsizma szakadt le a lábáról, ezért is 
fáj neki annyira, hogy nem élvezheti 
munkája eredményét. Borsótermesz-
téssel is megpróbálkoztak idén. „Idén 
zöldborsót ültettünk a határnak egy 
olyan részében, ahol forgalmasabb, 
és reménykedtünk, hogy ott nem jár-
nak vadak, de amikor már kezdett 
hüvelyesedni, egy éjszaka a szarvasok 
az egészet tönkretették, onnan sem 
számíthatunk semmilyen termésre” – 
panaszolta. Amúgy nem idén kellett 
először szembenézniük a szarvasok 
garázdálkodásával: többször jelentet-
ték a kárt, de soha nem kaptak kárté-
rítést. Többféle módszerrel próbálkoz-
tak: villanypásztorral körbekerítették 
a területet, de annak nagy részét va-
laki elvitte, éjszakánként próbálnak 
járőrözni, de erejük végén járnak, ki-
látástalannak látják a helyzetüket, ha 
továbbra is a beültetett parcellákon 
garázdálkodnak a vadállatok.

Újabb vadbaj: szarvasok garázdálkodnak a termőföldeken

 » Nem idén 
kellett először 
szembenézniük 
a szarvasok ga-
rázdálkodásával: 
többször jelen-
tették a kárt, de 
soha nem kaptak 
kártérítést. 




