
Sajtótájékoztató Kézdivásárhelyen. Köszönetet mondtak 
mindazoknak, akik kifejezték szolidaritásukat 
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• Erőt adott a bör-
tönbüntetés idején a 
terrorizmus vádjával 
elítélt Beke István-
nak és Szőcs Zoltán-
nak, hogy mindvégig 
érezték közösségük 
szolidaritását. Erről 
azon a sajtótájé-
koztatón beszéltek, 
amelyet egy nappal a 
feltételes szabadláb-
ra helyezésük után, 
kedden délben Kul-
csár Terza Józseffel, a 
Magyar Polgári Párt 
(MPP) képviselőjével 
közösen tartottak a 
kézdivásárhelyi Gábor 
Áron-szobor előtt.

E lmondták: Romániában min-
den jogi eszköz kimerült arra, 
hogy a bíróság tisztázza ár-

tatlanságukat, de az Emberi Jogok 
Európai Bíróságán befogadták pa-
naszukat, így Strasbourgban foly-
tatódik jogi küzdelmük. Mint Szőcs 
Zoltán kifejtette, elsősorban azt sé-
relmezik, hogy miután első fokon a 
pirotechnikai eszközökre vonatkozó 
szabályok megsértése miatt róttak ki 

rájuk éppen annyi büntetést, ameny-
nyit korábban vizsgálati fogságban 
töltöttek, az utolsó tárgyaláson az 
ügyészség kérésére a legfelsőbb bí-
róság megváltoztatta az ügy beso-
rolását, és anélkül ítélkezett, hogy 
megadta volna a lehetőséget az új 
besorolás elleni védekezésre. A pe-
rükben történt váratlan fordulatot 

azzal magyarázta, hogy „a titkosz-
szolgálat nem tudta lenyelni” az el-
sőfokú ítéletet.

Köszönetet mondtak

Beke István és Szőcs Zoltán köszö-
netet mondott mindazoknak, akik 
kifejezték szolidaritásukat. Szőcs 

Zoltán úgy fogalmazott: nincs pél-
da arra, hogy valakit terrorizmussal 
vádolnak, és teljes egységben áll ki 
mellette a városa, az erdélyi és a 
Kárpát-medencei magyarság. Hoz-
zátette: az is példátlan volt a feke-
tehalmi börtön történetében, hogy 
a törvényszék háromszor utasította 
el feltételes szabadon bocsátásukat, 

és csak negyedjére hozott kedvező 
döntést.

„Ártatlanok vagyunk. Nehéz volt 
eltűrni ezt az egészet” – jelentette ki 
Beke István. Hozzátette: egyetlen fog-
ságban eltöltött nap is soknak tűnik, 
ha az ember tisztában van az ártat-
lanságával. Amikor azonban börtön-
ben olvasta el, hogy min mentek át 
az 1956-os erdélyi megmozdulások 
miatt bebörtönzött politikai foglyok, 
úgy érezte, hogy „ahhoz képest sza-
natóriumba került”. Azt is megemlí-
tette, hogy nem érzett rosszindulatot 
a többségi elítéltek részéről amiatt, 
hogy székelyként terrorizmus vádjá-
val börtönözték be. 

Beke István és Szőcs Zoltán pár 
nap híján négy évet töltött le a kirótt 
börtönbüntetésből. A két kéz-
divásárhelyi férfi t 2018. július 
4-én ítélte öt-öt év letöltendő 
börtönbüntetésre a bukaresti 
legfelsőbb bíróság, terrorista 
cselekmények, illetve ezek-
re való felbujtás miatt. A két 
férfi t a szervezett bűnözés és 
terrorizmus elleni romániai ügyész-
ség (DIICOT) állította bíróság elé, 
mert lehallgatott beszélgetéseikből 
és a Beke István lakásán talált pe-
tárdákból a hatóságok arra következ-
tettek, hogy házi készítésű bombát 
akartak robbantani Kézdivásárhely 
főterén 2015-ben, a december elsejei 
román nemzeti ünnepre szervezett 
katonai parádén. (MTI)

H A J N A L  C S I L L A

A hirtelen lezúduló eső miatt 
több mint hetven udvart öntött 

el a víz hétfőn Tancs, Nagyernye, Ik-
land és Gernyeszeg települése-

ken. Szerencsére emberéle-
tek nem kerültek veszélybe, 
de a tűzoltók kedd reggelig 
dolgoztak az elárasztott 
udvarok kiszivattyúzásán. 
Nagyernyében több mint 
negyven udvar telt fel víz-

zel, és egy fa is kidőlt, amely 
egy ház tetejét szétzúzta. Szintén itt 
a Temető utcában elektromos veze-

tékekre dőlt egy fa. Iklandon nyolc 
udvart, Gernyeszegen két udvart 
árasztott el az árvíz hétfőn este. Sá-
romberkén a Temető utcában húsz 
udvarra folyt be a víz, Magyarfülpös 
és Csejd településen az áramvezeték 
több helyen leszakadt, az energia-
szolgáltató munkásai kiszálltak a 
terepre, hogy helyrehozzák a kárt. 
Marosvásárhelyen is kicsavart há-
rom fát az erős szél a Kárpátok sétá-
nyán, illetve az Egyesülés negyedi 
Gheor ghe Pop de Băsești utcában 
– számolt be a részletekről a Maros 
megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Maros megyében három Ro-Alert 
üzenetet küldtek ki, amelyekben vö-
rös jelzésű viharra fi gyelmeztették az 

érintett települések lakosságát. A Ma-
ros megyei tűzoltóság beavatkozásai 
kedd reggel öt órakor fejeződtek be, 
és összesen két katonai tűzoltótiszt 
és 30 altiszt dolgozott a kárelhárítá-
son négy speciális tűzoltóautóval, 
egy mentőautóval, két terepjáróval, 
egy nagy kapacitású szivattyúsau-
tóval, illetve több szállítható szivaty-
tyúkészülékkel a marosvásárhelyi 
és a szászrégeni kirendeltségekből. 
Továbbá beavatkoztak a nagyernyei 
és gernyeszegi önkéntes tűzoltó-ala-
kulatok is a helyi vészhelyzeti bizott-
ságok koordinálásával.

A kutak maradnak utoljára

Nagyernyében mindenhol van 
szennyvízcsatorna és vízelvezetés, 
a hirtelen jött felhőszakadás során 
azonban mintegy negyven udvar-
ra így is befolyt a víz. A tűzoltókon 
kívül még egy harmincfős helybéli 
csapat is segített itt a kárelhárítás-

ban, hiszen állatokat kellett kimen-
teni az elárasztott udvarokból – tá-
jékoztatott a község polgármestere, 
Jánosi Ferenc. „Sok helyen áll még a 
víz a kertekben és a pincékben. Ösz-
szetörte egy háznak is a cserepeit, 
ahol megsérült a szarufa is, itt sike-
rült ideiglenesen nájlonnal befedni 
a házat, és felajánlották a tulajdo-
nosnak, hogy az önkormányzat ad 
bontott cserepet, ha szükség van rá. 

Kérdésünkre kifejtette, csak az elő-
zőleg bebiztosított házakban oko-
zott károkat téríti meg a biztosító, 
hiszen ez a szabály. Az önkormány-
zat munkaerővel és munkagépeivel 
segít, anyagilag csak minimális 
a segítség, amit nyújtani tudnak 
ilyen esetekben, mert kevés van er-
re előirányozva, de szerencsére nem 
is voltak súlyos károk a faluban – 
tette hozzá a községvezető.

Hetven udvart árasztott el a víz, fákat csavart ki, háztetőt rongált meg a vihar
• Elemi erővel csapott le a vihar Maros megye több 
településére hétfőn a késő délutáni órákban. Ez idő 
alatt huszonhárom riasztás érkezett be a megyei tűzol-
tósághoz, akiket Magyarfülpös, Csejd, Tancs, Nagyer-
nye, Ikland és Gernyeszeg településekre is riasztották 
az udvarokra befolyt víz, leszakadt villanyvezetékek, 
háztetőkre borult fák miatt. Több mint hetven udvart 
öntött el a lezúduló víz.

Strasbourgban folytatják
Erőt adott a terrorizmus vádjával elítélt székelyeknek a börtönben is érzett szolidaritás

Nagyernyében egy fa megrongálta az egyik lakóház tetőzetét 
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