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BEKE ISTVÁN ÉS SZŐCS ZOLTÁN SZERINT PÉLDÁT STATUÁLTAK VELÜK A HATÓSÁGOK

Újraszokják a szabadságot
a kiszabadult székelyek

Tapssal fogadta tegnap a kézdivásárhelyi Gábor Áron-szobor előtt össze-
gyűlt tömeg Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, akik egy nappal korábban szaba-
dultak a feketehalmi börtönből. A terrorizmus vádjával elítélt két férfi  1112 
napot, négy nap híján négy évet töltött börtönben. Sajtótájékoztatójukon 
jelezték, erőt adott nekik a börtönbüntetés idején, hogy mindvégig érezték 
közösségük szolidaritását. Úgy vélik, újra kell szokniuk a szabadságot, hi-
szen a börtönben két dolog hiányzott: a szabadság, és minden, ami vele jár. 
A következőkben a családjukkal szeretnének minél több időt tölteni, „egy-
szerű székelyekként”.  4.»

Újra otthon hosszú idő után. Beke István, Kulcsár-Terza József és Szőcs Zoltán a tegnapi kézdivásárhelyi sajtótájékoztatón

Cîțu: harmadik
oltás felé haladunk
A koronavírus indiai eredetű, delta 
variánsának fokozott terjedése mi-
att a kormány azt fontolgatja, hogy 
egy harmadik oltással növelje az 
ellenálló-képességet – jelentette 
be tegnap Florin Cîțu miniszterel-
nök. Azt is elmondta, augusztustól 
további korlátozások feloldására 
készülnek, azonban a beltéri 
maszkhasználat marad.  5.»

Új zarándoklatot
honosítanának meg
Nagyszabású eseményre ké-
szülnek Csíksomlyón a Hármas-
halom-oltárnál: a július 28. és 
augusztus 1. között megtartandó 
ferences kerékpártúra záróak-
kordjaként hívnak mindenkit 
találkozóra. A rendezvény célja az 
is, hogy a székelyeket meghívják 
a Ferenc pápa által szeptember-
ben Budapesten bemutatandó 
szentmisére – mondta el megke-
resésünkre Böjte Csaba ferences 
szerzetes.  2.»

Erdélyi városok a
legeredményesebbek
Kolozsvár és Nagyvárad veze-
tősége a legeredményesebb a 
városok fenntartható fejlődését 
szorgalmazó, világszinten jelen 
lévő UrbanizeHub idei rangsora 
szerint. A legjobb romániai önkor-
mányzatokat összesítő toplistán a 
harmadik helyre meglepő módon 
Resicabánya került.  7.»

Új licit a félbemaradt
sztrádaszakaszra
Bár még nincs végleges döntés 
arról, hogy csődeljárás indulhat a 
többek között a Maroskece–Ara-
nyosgyéres-pályaszakaszt építő 
Straco cég ellen,  az alapfokon 
kihirdetett ítélet lehetőséget adott 
a közúti infrastruktúráért felelős 
országos társaságnak (CNAIR), 
hogy újabb versenytárgyalást 
hirdessen a pályaszakasz befejezé-
sére.  7.»

 » „Még mindig 
hívnak a barátok, 
ismerősök, hogy 
tényleg szaba-
dultunk-e; való-
színűleg akkor 
fogják tényleg 
elhinni, ha az új 
képek megjelen-
nek rólunk a saj-
tóban” – mondta 
Szőcs Zoltán.
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Sok helyen pusztított ítéletidő,
még lehetnek viharok  3.»

Nem kell az állami „borravaló”
a vendéglátóknak?  6.»

Örültek az UNITER-díjnak az erdélyi
magyar színházi alkotók  9.»
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