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KINCSES ELŐD JOGÁSZ A 29 ÉVVEL EZELŐTTI TEMESVÁRI FORRADALOMRÓL

Tőkés nem hallgatott ügyvédje 
szavára, forradalom lett belőle

„Bár a temesvári bírósági tárgyalás előtt óva intettem Tőkés Lászlót attól, 
hogy ellenállást tanúsítson, ha elrendelik vele szemben a kilakoltatását, 
mert ha elhurcolják, bármi megtörténhet vele a Szekuritáténál, a reformá-
tus lelkész nem hallgatott rám” – tárta fel a romániai forradalom kirobba-
násának előzményeit a Krónikának adott interjúban Kincses Előd, Tőkés 
védőügyvédje, aki szerint nincs igazi politikai és jogászi akarat a népfel-
kelés idején történt atrocitások feltárására. A rendszerváltó események 29. 
évfordulóján Temesváron rendezett megemlékezésen a forradalom szikrá-
jának is nevezett Tőkés László úgy vélekedett, hogy a Ceaușescu-diktatúrát 
megdöntő 1989-es népfelkelés vallásos felkelés is volt. 4.»

Tőkés László egykori református lelkész a román hadsereg tisztjeivel a 29 évvel ezelőtti forradalmi események idején

Kettős játékot űz
az RMDSZ
A parlamenti erőviszonyokra 
tekintettel nem valószínű, hogy 
kormánybuktatást hoz az angyal a 
román ellenzék számára. Ahhoz, 
hogy a csütörtöki szavazáson 
átmenjen a bizalmatlansági indít-
vány, 53 szavazatra volna szüksé-
gük az ellenzéki alakulatoknak. 
Az RMDSZ ezúttal sem támogatja a 
jobbközép pártok kezdeményezé-
sét, de igyekszik sakkban tartani a 
balliberális koalíciót.  5.»

„Hosszúra nyúlt”
Köldökzsinór
Lassan egy éve már, hogy az 
erdélyiek számára is elérhetővé 
tették a magyarországi Köldökzsi-
nór programot. Azóta több ezer 
újonnan született gyerek után 
igényelték a pénzt, a csíkszeredai 
főkonzulátuson mintegy 3000 
kérvényt nyújtottak be. Közben a 
kifi zetések is elkezdődtek, a pénz 
átutalása azonban hónapokig is 
elhúzódhat.  7.»

„Egérlyuknövelő”
munkára hív Kató
Az Erdélyi Református Egyházke-
rület közgyűlése pénteki kolozsvári 
ülésén újraválasztotta tisztségébe 
Kató Béla püspököt, aki a 121 
leadott szavazatból 119-et szerzett 
meg. „Küzdelmes harcot kell vív-
nunk azon erők ellen, amelyek nem 
akarják, hogy az életünk teljes le-
gyen” – fogalmazott Kató Béla, aki 
még öt évig lehet püspök. 2.»

Románia lecsúszott 
az Eb-dobogóról
A negyedik helyen végzett Románia 
női kézilabda-válogatottja a fran-
ciaországi Európa-bajnokságon. A 
hollandok ellen elveszített bronz-
mérkőzés ellenére Ambros Martín 
szövetségi kapitány szerint büszké-
nek kell lenni az elért eredményre. 
Crina Pintea beálló és Háfra Noémi 
balátlövő bekerült a kontinensvia-
dal álomcsapatába. 11.»

 » Tőkés László 
szerint a Ceaușes-
cu-diktatúrát 
megdöntő 1989-
es temesvári 
népfelkelés a hit 
felkelése is volt.
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Sok gondot okozott tegnap
a szűnni nem akaró havazás  3.»

A kolozsvári USNK rapperduó
nyerte az X-Faktort  12.»
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