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„Etnikai terrorizmust” emle-
get Dan Tanasă és szélsőséges 
pártja, a Szövetség a Románok 
Egyesüléséért (AUR) a székely-
földi terrorperben elítélt vár-
megyések szabadon bocsátása 
kapcsán. A magyarellenes 
feljelentéseiről elhíresült blog-
ger-politikus azt állítja, hogy 
elmagyarosítják a székelyföldi 
románokat. 

 » BÍRÓ BLANKA

R endkívül elégedetlen a terro-
rizmus vádjával elítélt kéz-
divásárhelyi Beke István és 

Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra 
helyezése miatt, és Székelyföld „tel-
jes elmagyarosítását” vizionálja Dan 
Tanasă, aki az elmúlt napokban fo-
lyamatosan  magyar témákon lova-
gol. A Szövetség a Románok Egye-

süléséért (AUR) színeiben képviselői 
mandátumot szerzett „hivatásos” 
feljelentő többször is afölött kesereg, 
hogy szerinte idő kérdése, Románia 
mikor veszíti el Erdélyt. Számításai 
szerint két-három évtizeden belül 
Kovászna és Hargita megye lakos-
sága teljesen magyar lesz, azokat a 
románokat pedig, akik nem hagyják 
el a térséget, elmagyarosítják. Az el-
magyarosításhoz szerinte a román 
pártok is asszisztálnak.

„Halállal fenyegettek, szélsőséges-
nek neveztek, a valóság azonban az: 
a Kovászna és Hargita megyei romá-
nok ellen etnikai tisztogatást folytat 
az RMDSZ” – fogalmaz közösségi 
oldalán és blogján közzétett bejegy-
zésében Tanasă, aki szerint állítását 
a statisztikák is alátámasztják. A ma-
gyarellenes bloggerből lett politikus 
élesen kifakadt az ellen, hogy Sepsi-
szentgyörgy közterületén kizárólag 
magyar nyelvű óriásplakáton hirdeti 
a város önkormányzata az István, 

a király székelyföldi nagyprodukci-
ót. Ezt teljesen elfogadhatatlannak 
nevezi, és azt fejtegeti, hogy mindez 
sovinizmusra, a megyeszékhely pol-
gármesterének érzéketlenségére vall. 
Az óriásplakát fotóját a következő 
szöveggel látta el: „Magyarország?! 
Nem, Sepsiszentgyörgy, Románia!!!”. 
A parlamenti képviselő azt állítja, a 
bukaresti kormány hivatalosan el-
fogadta Sepsiszentgyörgy „székely 
zászlaját”, ám szerinte a románokat 
nem képviseli ez a helyi szimbólum, 
majd hosszan ecseteli, miként próbál-
ta ő és az egyesülete egy évtized alatt 
megakadályozni a lobogó hivatalosí-
tását, elérve többek között a zászlót 
elfogadó önkormányzati határozatok 
bírósági érvénytelenítését.

Tanasă arra is panaszkodik, hogy 
egy román civil szervezet magyar nyel-
vű válaszlevelet kapott a sepsiszent-
györgyi alpolgármester kabinetjétől 
egy fi nanszírozási kérésére. Ezenkí-
vül felháborodásának adott hangot 

FELHÁBORODOTT BEKE ISTVÁN ÉS SZŐCS ZOLTÁN SZABADLÁBRA HELYEZÉSÉN AZ AUR ÉS MAGYARELLENES POLITIKUSA

„Etnikai terrorizmust” emlegetnek Tanasáék

Kulcsár-Terza József (középen) állítja, megfi gyelik Beke és Szőcs (balról jobbra) szabadon engedése óta
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amiatt, hogy Beke Istvánt és Szőcs 
Zoltánt feltételesen szabadlábra he-
lyezték. „Képzeljük el, hogy ezeket 
az RMDSZ által ideológiailag táplált 
fi úkat az Amerikai Egyesült Álla-
mokban vagy Izraelben ítélték el. Ott 
is kijöttek volna három év után a bör-
tönből, ha terrorizmus a vád?” – fej-
tegeti a magyarellenes blogger, aki-
nek a bejegyzéséhez csatolt képen 
Beke István mellett nem Szőcs Zol-
tán, hanem utóbbi öccse szerepel. 
Az AUR egyébként már a múlt hét 
végén felhívást tett közzé, hogy vala-
mennyi romániai politikai párt ítélje 
el a terrorizmus minden formáját, 
beleértve az „etnikai terrorizmust” 
is, és közleményében a szélsőséges 
alakulat hosszasan fejtegeti, hogy 
miért terrorista a két kézdivásárhelyi 
férfi . Tegnapi kézdivásárhelyi sajtó-
tájékoztatóján Beke István és Szőcs 
Zoltán minderre annyit reagált, hogy 
ők is elítélik a terrorizmus minden 
formáját.

 » A magyarel-
lenes blogger-
ből lett politikus 
élesen kifakadt 
az ellen is, hogy 
Sepsiszent-
györgy közterü-
letén kizárólag 
magyar nyelvű 
óriásplakáton 
hirdeti a város 
önkormányzata 
az István, a ki-
rály székelyföldi 
nagyprodukciót. 

 » B. K. B.

Nem törődünk azzal, hogy megfi -
gyelnek-e vagy sem, eddig sem tet-

tünk semmi törvénybe ütközőt – jelen-
tette ki tegnap újságírói kérdésre Beke 
István és Szőcs Zoltán, a székelyföldi 
terrorper nemrég szabadult két elí-
téltje. A sajtótájékoztatót Kulcsár-Ter-
za József képviselővel tartották egy 
héttel a börtönből való szabadulásuk 
után, hogy az újságírók feltehessék a 
kérdéseiket, nekik pedig egy ideig 
ne kelljen sajtónyilvánosságot vállal-
niuk, minél több időt tölthessenek 
családjukkal. „Jelen pillanatban nem 
érdekel, hogy megfi gyelnek-e vagy 
sem, de tisztában vagyok vele, hogy 
megteszik. Eddig sem és most sem 
teszek semmi törvénybe ütközőt, fi -
gyeljenek meg, legyenek boldogok, 
nem érdekel” – mondta Beke István. 
Hasonlóképpen fogalmazott Szőcs 
Zoltán is, hozzátéve, nincs benne fé-
lelem, eddig sem követett el semmi 
törvényelleneset, Kézdivásárhelyen 
biztonságban érzi magát, de ennyi 
év tapasztalat, szenvedés után sok 
mindent másként lát, ösztönből fi -
gyelmesebb, óvatosabb. Kulcsár-Ter-
za József arról számolt be, hogy ami-
óta a két férfi t feltételes szabadlábra 

helyezték, tehát a múlt hétfő óta, fo-
lyamatosan megfi gyelés alatt áll. 
„Bárhova megyek, jönnek utánam. 
Ha megállok, ugyanaz a gépkocsi 
jön a hátam mögött. Szeptemberben, 
az őszi ülésszak kezdetén lépéseket 
teszek ez ellen, hiszen elfogadhatat-
lan, hogy ilyen módszereket alkal-
mazzanak, amikor minden törvényt 
betartok” – mondta a parlamenti 
képviselő. Arra a kérdésre, kikérik-e 
a bűnvádi iratcsomójukat, elmond-
ták, amikor a bukaresti táblabíróság 
felmentette őket a szervezett bűnö-
zés, a terrorizmus vádja alól, meg-
kapták az iratcsomó egy részét, ám 
azt már nem, hogy a Legfelsőbb Bíró-
ság miért ítélte el őket öt év börtön-
re. „A sajtónak is jogában áll, hogy 
kikérje az iratcsomót, de arra hivat-
kozva utasítják el, hogy a dokumen-
tum nemzetbiztonsági kockázatot 
jelent. Van a dossziénak egy látható 
és egy láthatatlan része, talán idősko-
runkban kézhez kapjuk, megtudjuk, 
kik fi gyeltek bennünket folyamato-
san. Akár kellemetlen meglepetések 
is érhetnek” – mondta Szőcs Zoltán. 
Hozzátette, például a József Sándor 
álnéven szereplő védett tanúról sem 
tudnak részleteket. „Elméletileg nem 
tudjuk, kiről van szó, legyen boldog, 

ha tud” – mondta Beke István. Ő a 
börtöndosszié másolatát kérte, és bár 
megígérték neki, végül azt sem kapta 
meg. A sajtótájékoztatón arra is kitér-
tek, hogy román újságírók már 2015-
ben próbálták terroristaként beállítani 
őket. „A setétpataki táborban fogad-
tuk őket 2015 nyarán, válaszoltunk a 
kérdéseikre, majd úgy állították be, 
hogy »bejutottak» a titkos táborba. 
Akik őket utánunk küldték, már akkor 
készültek, hogy tudjanak bilincsbe 

verni” – mondta Szőcs Zoltán. Újság-
írói kérdésre elmondták, a politikum 
nem tette rá a kezét az ügyükre, a po-
litikusok magánemberként látogatták 
őket, álltak ki mellettük, segítettek, 
ahol lehetett, például akkor, amikor 
poloskainváziótól szenvedtek a bör-
tönben. „A magyar diplomácia tagjai 
a tárgyaláson megfi gyelőként vettek 
részt. Köszönjük mindenkinek, aki 
az elmúlt években mellettünk állt” – 
hangsúlyozta Szőcs Zoltán.

Bekéék remélik, valamikor mégis kézhez kapják a dossziéjukat

 » „Eddig sem 
és most sem 
teszek semmi 
törvénybe ütkö-
zőt, fi gyeljenek 
meg, legyenek 
boldogok, nem 
érdekel” – mond-
ta Beke István. 




