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 » RÖVIDEN

Tömbháztetőket, gépkocsikat
rongált meg az erős szél
Huszonöt tömbházról tépte le a szél 
a tetőt, hét személygépkocsi pedig 
megrongálódott tegnapra virradóra 
Vajdahunyadon az erős szél miatt – 
tájékoztatott a katasztrófavédelmi 
felügyelőség. A szél fákat döntött 
az úttestre Felsőpestes és Kisalmás 
között, így egy ideig járhatatlan 
volt az út, de reggelre a katonai tűz-
oltók eltávolították az akadályokat. 
Vajdahunyadon személygépkocsik 
rongálódtak meg, mert tetődarabo-
kat és faágakat sodort rájuk a szél. 
A katonai tűzoltók Vajdahunyadon 
és Déván még tegnap is a heves 
szél utóhatásainak eltávolításán 
dolgoztak. Hunyad megyében erős 
szélre vonatkozó narancssárga jel-
zésű fi gyelmeztetés volt érvényben, 
tegnap kiterjesztették a riasztást 
más megyékre is.

Tájékoztató körúton
a BBTE magyar tagozata
Népszerűsítő karaván keretében 
székelyföldi és partiumi iskolákba 
látogat a Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) magyar tagozata 
november 11. és 14. között oktatók 
és diákok kíséretében – közölte 
szerkesztőségünkkel a felsőokta-
tási intézmény. A székelyföldi út-
vonalon a karaván során Székely-
keresztúrra, Székely udvarhelyre, 
Csíkszeredába, Kézdivásárhelyre, 
Sepsiszentgyörgyre, Brassóba, 
valamint a partiumi útvonalon 
Szatmárra, Nagykárolyba, Nagyvá-
radra, Aradra, Dévára és Nagye-
nyedre látogatnak el az egyetem 
képviselői. November 18. és 20. 
között tájékoztató körutat szervez 
az egyetem Nyárádszeredába, 
Szovátára, Szentegyházára, Barót -
ra, Gyimesfelsőlokra és Ko vászná-
ra, valamint Zilahra, Krasznára, 
Szi lágycsehre, Tasnádra, Szé-
kelyhídra, Nagyváradra, Nagy-
szalontára. A tájékoztatókon a 
középiskolások információkat 
szerezhetnek a továbbtanulási 
lehetőségekről, a BBTE magyar 
nyelvű oktatási kínálatáról, beju-
tási feltételekről, a karok külföldi 
kapcsolatairól, a magyar tagozat 
tehetséggondozó programjairól 
(Kiváló Tanár Program, Stud Hub 
BBTE, BBTE Interdiszciplináris 
Tehetségfórum – diákkonferencia, 
BBTE Mentor Klub – képzéssoro-
zat stb.), szakkollégiumokról, ösz-
töndíjakról, kollégiumi helyekről 
és a kolozsvári egyetemista életről. 
A karaván ideje alatt Erdély 34 is-
kolájában felvételi tájékoztatót tart 
a BBTE az ország keleti és nyugati 
részén.

HARMINC ÉVVEL A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN IS VOLT SZEKUSOKKAL HARCOL TŐKÉS LÁSZLÓ

Lebontanák a hazugság falait

Az igazságért küzdenek. Tőkés és Kincses mihamarabbi ítéletet remél az igazságszolgáltatástól

Pénteken ítélet születhet abban 
a több mint öt éve húzódó 
erkölcsi kártérítési perben, ame-
lyet Tőkés László még európai 
parlamenti képviselőként indí-
tott az 1989-es rendszerváltozás-
ban betöltött szerepét elvitató, 
őt hazaárulónak és felbérelt 
diverzánsnak, ügynöknek és 
kémnek nevezők ellen.

 » BÁLINT ESZTER

L ebontjuk a hazugság falait, 
november 15-én fény derül az 
igazságra – hangzott el Tőkés 

László, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) elnöke és ügyvédje, 
Kincses Előd tegnapi nagyváradi 
sajtótájékoztatóján. Bejelentették, 
hogy pénteken sok évi huzavona 
után döntés várható Bukarestben 
a Tőkés által indított személyiségi 
jogi perben. Amint arról korábban 
több ízben is írtunk, arról a több 
mint öt éve húzódó erkölcsi kárté-
rítési perről van szó, amelyet Tőkés 
László még európai parlamenti 
képviselőként indított az 1989-es 
rendszerváltozásban betöltött sze-
repét elvitató, őt hazaárulónak és 
felbérelt diverzánsnak, ügynöknek 
és kémnek nevező volt állambiz-

tonságiak ellen. Kincses Előd teg-
nap emlékeztetett: Filip Teodores-
cu, a Szekuritáté kémelhárításának 
helyettes parancsnoka és Ioan Tal-
peș, a Külföldi Hírszerző Szolgálat 
(SIE) volt igazgatója, az 1989-es 
vérengzésekért is felelős egykori 
államfő, Ion Iliescu tanácsosa azt 
állította 2014 szeptemberében az 
Antena 3 hírtelevízió műsorában, 
hogy Tőkés László a magyar tit-
kosszolgálat fi zetett ügynöke volt. 
Ezt az egykori temesvári lelkész-
nek egy olyan kézírásos elismer-
vényével próbálták alátámasztani, 
amelyet 1989 októberében írt egy 
20 ezer lejes magyarországi egyhá-
zi adomány átvételekor. A pénz a 
kelet-magyarországi reformátusok 
körében végzett gyűjtésből szárma-
zott, az önzetlen adományozók a 
Temesváron szolgáló, de minden-
nemű jövedelmétől megfosztott, 
a politikai rendőrség által vegzált 
lelkészt és nélkülöző családját 
próbálták ezzel is megsegíteni. A 
vádaskodók szerint az adomány 
kézbesítőitől hazatérésükkor, a 
román–magyar határon elkobzott 
kézi nyugta azt bizonyítja, hogy 
Tőkés László a magyar titkosszol-
gálatnak dolgozott, és ezért fi zet-
séget is kapott. „Meggyőződésem, 
hogy nem létezik kém, aki nyugtát 
ad, amikor megkapja a zsoldját” – 
jegyezte meg Kincses. 

A nagy nyilvánosság előtt történt, 
máig vissza nem vont többszörös 
rágalmazásért és lejáratásért a volt 
temesvári lelkipásztor beperelte a 
Ceaușescu-diktatúra két ügynökét, 
valamint az őket futtató hírtelevízi-
ót és annak műsorvezetőjét, Mihai 
Gâdeát. A becsületsértési per még 
az ominózus műsor leadásának 
évében elkezdődött. Érdemi dön-
tés viszont csak 2016 márciusában 
született, amikor a Bukaresti Tör-
vényszék első fokon megalapo-
zatlannak minősítette és elutasí-
totta a felperes erkölcsi kártérítési 
keresetét. A helyzet visszásságát 
támasztja alá az is, hogy alig egy 
év múlva közölték ki az indoklást. 
A fellebbezés nyomán a bukaresti 
ítélőtábla – Kincses ügyvéd indít-
ványára – elrendelte két olyan ma-
gyarországi tanú meghallgatását, 
akik igazolhatják, hogy az „árulás 
bizonyítékaként” lobogtatott nyug-
tán szereplő összeg az üldözött, 
nélkülöző lelkészcsalád megsegí-
tésére szánt adomány volt.

Érdemi előrelépés azonban 
immár jó ideje nem történt a má-
sodfokon zajló perben, mert az 
illetékes ítélőszék nem biztosított 
tolmácsot a magyarországi tanúk 
meghallgatásához, akiket több 
tárgyalásra is fölöslegesen citál-
tak Bukarestbe. A tegnapi sajtótá-
jékoztatón elhangzott: a felperes 
részéről mindent megtettek – még 
tolmácsot is szerződtettek – an-
nak érdekében, hogy a pénteken 
13 órára kitűzött tárgyaláson a bu-
karesti ítélőtábla a tanúk meghall-
gatása és az ügy érdemi tárgyalása 
után jogerős döntést hozhasson. 
Amennyiben elmarasztaló ítélet 
születik, Strasbourgban folytatják 
– jelentették be Tőkésék, mond-
ván, nem adják fel a küzdelmet.

„Nem hittem volna, hogy har-
minc év után még mindig a szeku-
sokkal fogunk harcolni” – jegyezte 
meg keserűen Tőkés László, aki 
szerint különben nem véletlen, 
hogy ezek a perek ilyen sokáig tar-
tanak. Üdvözölte egyúttal, hogy ha 
megkésve is, de november 29-én 
elkezdődik az 1989-es forradalom 
pere. Közölte továbbá, hogy a ro-
mán állami kitüntetése visszavoná-
sa ügyében tett panaszát a bukares-
ti ítélőtábla elutasította, az újabb 
tárgyalást az ügyben pedig 2020. jú-
nius 4-ére, a trianoni békediktátum 
centenáriumára tűzték ki.

 » „Meggyő-
ződésem, hogy 
nem létezik kém, 
aki nyugtát ad, 
amikor megkapja 
a zsoldját” – 
állapította meg 
Kincses Előd 
ügyvéd.
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