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 » RÖVIDEN

Tűz ütött ki a kovásznai 
szívkórház udvarán
Kigyulladt tegnap délelőtt a ko-
vásznai szívkórház egyik mellék-
épületének teteje. A tűzoltó-
kat egy alkalmazott riasztotta. 
A helyszínre húsz hivatásos tűzol-
tó sietett három, vízzel és habbal 
oltó gépjárművel, és önkéntesek 
is segítettek a lángok megfékezé-
sében. Marius Tolvaj, a Kovászna 
megyei Készenléti Felügyelőség 
(ISU) szóvivője elmondta, mint-
egy száz négyzetméteren égett a 
tetőszerkezet. Az épület a kórház 
udvarán található, távol a lakott 
szárnyaktól, így a betegek nem 
voltak veszélyben, senkit sem 
kellett kimenekíteni.
 
Hóviharokra fi gyelmeztetnek
tizenkét erdélyi megyében
Sárga riasztást adtak ki havazás 
és hóviharok miatt tizenkét észa-
ki, központi és nyugati megyére. 
Az ország többi részén is hava-
zás, havas eső, erős szél várható 
keddig. Az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat (ANM) fi gyelmez-
tetése szerint ma délutánig a 
Nyugati-Kárpátok térségében, a 
Keleti-Kárpátok északi részén és 
a Déli-Kárpátok magasan fekvő 
területein havazni fog, a lehulló 
csapadék mennyisége eléri a 20-
25 litert négyzetméterenként, vas-
tag hóréteg alakul ki. Az Agerpres 
tájékoztatása szerint helyenként 
megerősödik a szél, a gerinceken 
90–100 km/órás széllökések 
várhatók. A sárga riasztás Mára-
maros, Beszterce-Naszód, Maros, 
Hargita, Szatmár, Szilágy, Bihar, 
Kolozs, Arad, Fehér, Hunyad és 
Krassó-Szörény megyét érinti. 
Kedd reggel 8 óráig országszerte 
lehet kisebb mennyiségű csapa-
dékra számítani, az alacsonyan 
fekvő térségekben havas eső, 
Máramarosban többnyire hó 
formájában. Elszórtan jégképző-
déssel is számolni kell. A hegy-
vidéki térségekben mindenütt 
megélénkül a szél, itt 70–80 km/
órás széllökések várhatók.
 
Szigorúbb büntetést 
kaphatnak a mobilozó sofőrök
Harminc napra bevonhatják 
annak a gépkocsivezetőnek a 
jogosítványát, aki vezetés közben 
mobiltelefont vagy bármilyen más, 
szöveg, illetve fotó- vagy videó-
anyag rögzítésére, megjelenítésére 
alkalmas eszközt (például tábla-
gépet) tart a kezében – egyebek 
mellett ezt tartalmazza az a tör-
vénymódosító javaslat, amelyet 
pénteken bocsátottak közvitára 
a belügyminisztérium honlapján. 
A vétkes sofőrt 9–20 büntetőpont-
nak megfelelő bírsággal sújthat-
ják. Az előírás a kerékpárosokra 
is vonatkozik. A módosítások 60 
nappal az után lépnek érvénybe, 
hogy a jogszabály megjelent a 
Hivatalos Közlönyben. Ez alatt az 
időszak alatt a rendőrség tájékoz-
tató kampányt szervez.
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Politikai innovációt várnak Bukaresttől

Szili Katalin: Európában is számos példa van 
már az autonómiára

Szili Katalin szerint Bukarest po-
litikai innovációval állhatna elő 
az EU Tanácsának soros elnöke-
ként: ha Románia valóban euró-
pai, akkor elismerhetné állam-
alkotó tényezőként a romániai 
magyarságot, és önrendelkezést 
biztosíthatna számára.

 » KRÓNIKA

Az idei esztendő elsődleges cél-
ja az, hogy a Kárpát-medence 
magyarsága megerősödjék – je-

lentette ki Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott, aki a nagyváradi Partiumi 
Keresztény Egyetemen szombaton meg-
rendezett újévköszöntő ünnepségen 
mondott beszédet. Szili Katalin kifejtet-
te: a magyarság és a Kárpát-medence 
megerősödése a szomszédos álla-
mok számára is jó, emellett Európa 
új igazodási pontjává válhat a térség. 
Hozzátette, a székelyföldi autonó-
miatörekvések mellett a szórvány 
megvédése is fontos feladat, ezért 
minden magyar közösséget és em-
bertársat segíteni kell. „Ezt szol-
gálták a nemzetpolitika keretében 
az elmúlt nyolc évben meghozott 
intézkedések is” – hangsúlyozta a 
miniszterelnöki megbízott, akinek 
feladata a személyes közreműkö-
dés a határon túli autonómiaügyek 
egyeztetési eljárásaiban.

Szili Katalin szerint az idei első 
fél évben, amikor Románia tölti 
be az Európai Unió Tanácsának 
soros elnökségét, Bukarest poli-
tikai innovációval állhatna elő, 
hiszen ha valóban európai, akkor 
elismerhetné államalkotó ténye-
zőként a romániai magyarságot, 
és önrendelkezést biztosíthatna 
számára. Mint mondta, Európá-

ban is számos példa van már az 
autonómiára, emellett az önren-
delkezés azért is támogatandó, 
mert ha a közösségek erősek, 
akkor az államok is erősek lesz-
nek. Szili Katalin bírálta Európát, 
mert hallgat az őshonos nemzeti 
kisebbségekről, és nem akarja 
megkülönböztetni őket a beván-
dorlóktól. Kiemelte, az idei év 
fontos eseménye lesz az európai 
parlamenti választás, amelyen 
világosan különbséget kell ten-
ni a nemzetek Európáját akaró, 
illetve a bevándorlást támogató 
politikusok között. Mint mondta, 

ez utóbbiak a globális világban 
feloldódó Európát akarnak.

Felhívta a fi gyelmet arra, hogy 
az idei évben több évforduló lesz. 
Így például harminc éve kezdő-
dött a temesvári kommunistaelle-
nes felkelés, amelyet Tőkés László 
református lelkész indított el, és 
amire az egész világ felfi gyelt. Mint 
mondta: Tőkés László nemcsak a 
magyarok, hanem a románok szá-
mára is a szabadságot jelentette, 
neve összefonódott a szabadság-
gal. Emlékeztetett, hogy idén lesz a 
15 éves évfordulója a 2004. decem-
ber 5-ei, kettős állampolgárságról 
tartott népszavazásnak is, amikor 
„a magyarországi balliberális kö-
zösség kiszolgáltatta a határon túli 
magyar közösséget a társadalom 
gúnyjának”. Úgy vélte, ezért a „szé-
gyenteljes” dologért nap mint nap 
bocsánatot kell kérni. Hozzátette: 
az elmúlt nyolc év nemzetpolitiká-
jának köszönhetően azonban ma 
már a nemzet valódi közösségként 
jelenik meg.

Tőkés László európai parlamen-
ti képviselő felszólalásában átte-
kintette az általa vezetett Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
főbb eseményeit, a magyarság 
életét befolyásoló romániai dön-
téseket és történéseket. Emlékez-
tetett, hogy az EMNT által működ-
tetett demokráciaközpontok fontos 
szerepet játszottak a határon túli 
magyar levélszavazatok eljuttatá-
sában a tavalyi magyarországi or-
szággyűlési választáson. Méltatta 
a magyar kormány által kidolgo-
zott, határok feletti együttműkö-
dési rendszert, külön kiemelte a 
családtámogatási rendszer külho-
ni magyarságra való kiterjeszté-
sét, valamint a gazdaságfejleszté-
si programokat.

 » A székelyföl-
di autonómiatö-
rekvések mellett 
a szórvány 
megvédése is 
fontos feladat, 
ezért minden ma-
gyar közösséget 
és embertársat 
segíteni kell.
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 » MUNKATÁRSUNKTÓL

Március 8-ára halasztotta Tőkés 
László EP-képviselő perében a 

péntekre elrendelt tanúmeghallgatást 
a bukaresti táblabíróság, mivel a ki-
rendelt hivatalos tolmács nem jelent 
meg, és így a magyarországi illetőségű 
tanút nem tudták meghallgatni. Az eu-
rópai parlamenti képviselő sajtóirodá-
jának pénteki, szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott közleménye szerint annak 
az erkölcsi kártérítési pernek a fel-
lebbviteli szakaszáról van szól, ame-
lyet Tőkés László indított az 1989-es 
temesvári forradalmi szerepét elvitató, 
őt hazaárulónak és idegen kémnek 
nevező volt Szekuritáté-tisztek ellen. 
Filip Teodorescu, a Szekuritáté – az 
egykori kommunista titkosrendőrség 
– kémelhárításának korábbi helyettes 
parancsnoka és Ioan Talpeș, a Külföldi 
Hírszerző Szolgálat (SIE) volt igazga-
tója azt állította 2014 szeptemberében 
az Antena 3 hírtelevízió műsorában, 
hogy Tőkés László a magyar titkosszol-
gálat fi zetett ügynöke volt. Ezt a volt 
temesvári lelkésznek egy 20 ezer lej-
nyi magyarországi egyházi adomány 

átvételéről 1989 októberében írt elis-
mervényével próbálták alátámasztani. 
Szerintük az adomány kézbesítőitől a 
román–magyar határon elkobzott el-
ismervény azt bizonyítja, hogy Tőkés 
László a magyar titkosszolgálatnak 
dolgozott, és ezért pénzt is kapott.

A nagy nyilvánosság előtt történt 
rágalmazásért a volt temesvári lel-
kész beperelte a Ceaușescu-diktatúra 
két ügynökét, valamint az Antena 3 
televíziót és annak műsorvezetőjét. 
Első fokon, 2016 márciusában a bu-
karesti törvényszék megalapozatlan-
nak minősítette és elutasította Tőkés 
László erkölcsi kártérítési keresetét. 
A fellebbviteli tárgyaláson a buka-
resti ítélőtábla Kincses Előd ügyvéd 
indítványára tavaly májusban elren-
delte két olyan magyarországi tanú 
meghallgatását, akik igazolhatják, 
hogy a szóban forgó összeg az üldö-
zött, nélkülöző lelkészcsalád megse-
gítésére gyűjtött önzetlen adomány 
volt. Egyikük, a bíróságon pénteken 
megjelent Szabó Lukács hajdúbago-
si polgármester maga vitte el annak 
idején Temesvárra a Debrecen kör-
nyéki református hívektől származó 

pénzsegélyt. A közlemény szerint a 
volt MDF-es és MIÉP-es országgyűlési 
képviselő neheztelve állapította meg, 
hogy egy eljárási hiba miatt fölösle-
gesen kellett a román fővárosba utaz-
nia, de hozzátette: bármikor hajlandó 
tanúsítani, hogy a református hívek 
által összegyűjtött segély nem a ma-
gyar titkosszolgálat által küldött zsold 
volt, ahogy azt teljesen nevetségesen 
próbálják Tőkést László politikai el-
lenfelei beállítani.

Tőkés László leszögezte: semmiképp 
sem szándékozik meghátrálni. Rámu-
tatott: harminc éve kénytelen elviselni 
a titkosszolgálatok retorzióit, manap-
ság félretájékoztatással, személyes 
megalázásával, a romániai forrada-
lomban betöltött szerepének kifordí-
tásával próbálják meghamisítani azt a 
történelmi tényt, hogy a kommunista 
diktatúra elleni népfölkelés a temes-
vári református templomtól indult. 
„Az meg egyenesen felháborító, hogy 
az alperesek egyike magát a tömeg-
gyilkos Radu Tinut, a Szekuritáté volt 
temesvári alvezérét citálta tanúnak 
maga mellett” – közölte a volt reformá-
tus püspök.

Elhúzódik a Tőkés által indított személyiségi jogi per

 » Szabó Lukács 
neheztelve 
állapította meg, 
hogy egy eljá-
rási hiba miatt 
fölöslegesen 
kellett a román 
fővárosba utaznia, 
de hozzátette: 
bármikor hajlandó 
tanúsítani, hogy a 
református hívek 
által összegyűj-
tött segély nem 
a magyar titkosz-
szolgálat által 
küldött zsold volt.
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