Ismét zaklatják a Néppárt bejegyzését támogató személyeket
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Ismét zaklatja a rendőrség azokat a személyeket,
akik aláírásukkal támogatták az Erdélyi Magyar
Néppárt megalakulását. Az elmúlt napokban
Beszterce-Naszód megyei Néppárt-tagok jelezték,
hogy a rendőrség ismét felkeresi az aláírókat. Soós
Sándor, a Néppárt Kolozs megyei szervezetének
elnöke és Kis Júlia ügyvéd, a megyei szervezet
alelnöke Sajóudvarhelyen, Magyardécsén és
Felőrön jártak, hogy a helyszínen tájékozódjanak a
helyzetről.

Sajóudvarhelyen februárban nyilatkozatot kértek az aláírásgyűjtőtől, az aláírókat pedig a helyi
rendőr kérdezte ki, hogy valóban ők támogatták-e a Néppárt létrejöttét. A helyi magyarok
elmondták, hogy a rendőr arra hivatkozott: „magyarok a magyarok ellen perelnek”, ezért kell
kihallgatnia őket és legközelebb már a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) hívja majd be őket
kihallgatásra. Magyardécsén május folyamán Besztercéről kiküldött rendőrök jártak házról házra és
mindenhol nyilatkozatot próbáltak kérni. Felőrben a helyi rendőrségre hívatták be márciusban az
aláírásgyűjtőket, akiket 2012-ben is kikérdeztek. 2012-ben Brétén és Bethlenben is járt a rendőrség.
Most nem tudtak újabb esetről, miszerint itt is újra kikérdezték volna a Néppárt szimpatizánsait.
Minden egyes esetben megerősítették, hogy ők írták alá, felidézve azt a személyt is aki náluk
gyűjtötte az aláírásokat. Ugyanakkor a visszatérő rendőri zaklatások miatt úgy érzik: a
közösségükben gyengült irányukban a bizalom. Többen visszajelzést is kaptak az aláíróktól, hogy
ezután őket sem a Néppárt, sem az RMDSZ ne keresse meg semmilyen más magyar ügyben.
Soós Sándor: „A zaklatásnak a magyar közösség látja kárát. A szórványban élő magyarság
megfélemlítése gyengíti és rombolja identitásukat.”
Kis Júlia ügyvéd szerint a Néppárt bejegyzését aláírásukkal támogató személyeknek tudniuk kell,
hogy nem követtek el semmiféle törvénytelenséget. Aláírásuk miatt nem részesülhetnek semmiféle
szankcióban, nem kaphatnak pénzbüntetést, és nem is vádolják őket valamilyen bűncselekmény
elkövetésével.
Kis Júlia: „Azoktól a személyektől, akik aláírták a listákat, a rendőrség csak adatokat vesz fel,
esetleg tanúként hallgatja ki őket. Nyugodtan el kell mondaniuk, ha a rendőr rákérdez, hogy
aláírták azokat a listákat, abban az esetben, ha tényleg így történt. Ha viszont valaki aláírta a
listákat, de különböző okból kifolyólag (pl. megfélemlítik) ennek ellenkezőjét állítja, a nyilatkozatát
bizonyítékként lehet majd felhasználni a listát összeállító személy ellen. Tehát, fontos, hogy aki
támogatta a bejegyzést, nyugodtan, őszintén vállalja, mivel nincs mitől tartania, ellenkező esetben
egy ártatlan személy vádolásához nyújt bizonyítékot.”

Mint ismeretes, a hatóságok azt követően kezdtek vizsgálatot a Néppárt bejegyzését támogató
aláírások kapcsán 2011-ben, hogy az azóta korrupció miatt elítélt Adrian Drăghici bukaresti ügyvéd
óvást nyújtott be a pártbejegyzés ellen, majd később feljelentést is tett az állítólagos hamis
aláírások ügyében. Drăghici egyébként a Néppárt bejegyzése előtt felhatalmazta Budai Richárdot, a
bukaresti RMDSZ vezetőjét és Novák Leventét, Kelemen Hunor művelődési miniszter, RMDSZ-elnök
tanácsadóját, hogy a bíróságról kikérjék a bejegyzési dossziét és az aláíró támogatók névsorát.
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