
Holokauszttagadó 
püspök

Pénzbírságra 
ítélték 

6500 eurós pénzbüntetésre ítélte 
a regensburgi tartományi bíróság 
Richard Williamson holo kauszt ta
ga dó brit püspököt. 

A regensburgi bíróság az elmúlt 
évben a holokauszt tagadásá-
nak vádjával a katolikus egy-

házból három társával együtt előbb 
kiközösített, majd feloldást nyert 
Williamsont tízezer eurós pénzbün-
tetésre ítélte. A püspök fellebbezett 
az ítélet ellen, és pere az elmúlt héten 
folytatódott. A Szent X. Pius Papi 
Testvériséghez tartozó konzervatív 
főpap még 2009-ben interjút adott a 
svéd televíziónak, és abban tagadta 
a zsidók tömeges lemészárlását. Nem 
sokkal az interjú nyilvánosságra ke-
rülése után oldotta fel XVI. Benedek 
pápa a Pius Testvériség négy főpap-
jának kiközösítését, ami világszerte 
nagy megrökönyödést okozott. A Va-
tikán azt állította: a pápa nem tudott a 
nyilatkozatról, amikor Williamson és 
társai kiközösítését feloldotta.

HumanitáRius 
katasztRófa

A legnagyobb 
menekülttábor

az aszály sújtott a szomáliában 
alakult ki a világ legsúlyosabb 
humanitárius katasztrófája – je
lentette ki antónio guterres, az 
ENSZ Menekültügyi Főbiztossá
gának főigazgatója, miután vasár
nap találkozott a világ legnagyobb 
menekülttáborának lakóival.

Szomália–Etiópia–Kenya határá-
nak térségében fekszik a kenyai 
Dadaab tábor. Már több mint 

380 ezer lakója van, és emberfeletti 
megpróbáltatások – esetenként több 
hétig tartó kimerítő gyaloglás – után 
hetente közel tízezer újabb ember je-
lentkezik segítségért a létesítményben. 
Az ENSZ Világélelmezési Programja 
úgy véli, Afrika szarván tízmillióan 
szorulnak humanitárius segélyre. Az 
ENSZ Gyermekalapja több mint két-
millióra becsüli a térségben a rosszul 
táplált és életmentő segítségre szoruló 
gyermekek számát.

A Ştefan cel Mare hetilapban 
florin Bucovianul néven publikál
ta a laptulajdonos Tőkés László 
kisebbségi jogokkal kapcsolatos 
nézeteivel szembeni kifogásait. 
Tőkést lebozgorozta, hazaáru
lónak nevezte, és a következő 
csattanóval zárta cikkét: „Hát 
nem lesz már valaki ebben az or
szágban, aki golyót ereszt ennek 
a hazaárulónak a fejébe?”

Hírösszefoglaló

Ma tárgyalja az Országos 
Diszkriminációellenes 
Tanács a szándékos, előre 

megfontolt gyilkosságra való fel-
bujtó cikk ügyét. Tőkés László jogi 
képviselője dr. Kincses Előd lesz. 
A médiatermék öndefiníciója sze-
rint: nemzeti, politikai független 
kiadvány, amely Románia függet-
lenségéért, szuverenitásáért, integ-

ritásáért és újraegyesítéséért küzd. 
A kiadványt, igazgatóján keresztül, 
akkreditálta az Európai Bizottság, 
az Európai Unió, a NATO és a G8, 
állítja a tulajdonosa, aki tulajdon-
képpen a fentebbi cikk szerzője is 
– tájékoztatott Tőkés sajtóosztálya. 
A lap tulajdonosa Mihai-Florin 
Nahorniac (aki „a közgazdasági 
tudományok doktora és a román 
hadsereg legmagasabb rangfokoza-

tú tartalékos tábornoka”). Cikké-
ben olyan alapvető emberi jogokat 
sérthet, mint a becsülethez, büsz-
keséghez vagy az élethez való jog. 
Az újságot a Román Vasúttársaság 
(CFR) járatain terjesztik, együtt 
a Vocea Ceferistului (A vasutas 
hangja) című kiadvánnyal, amely-
nek a főszerkesztője ugyancsak 
Mihai-Florin Nahorniac – olvasha-
tó a sajtóközleményben.

hargitanépe

hírfolyam

> Katasztrófa a Volgán. Eddig 53 holttestet 
hoztak felszínre az ITAR-TASZSZ hírügynök-
ség tegnap késő délutáni jelentése szerint a Vol-
gán, pontosabban a kujbisevi víztárolón vasár-
nap szerencsétlenül járt Bulgaria nevű hajóból. 
A halottak száma nem végleges adatok szerint 
54, egy holttest a víz felszínén úszott. Nagyobb 
létszámban áldozatokra a hajófenékben lévő 
bárban és étteremben bukkantak. A Bulgarián 
több mint 50 gyerek utazott, legtöbbjüket a já-
tékszobában érte a katasztrófa.

> Lépések a szintetikus kábítószerek el-
len. Az új szintetikus kábítószerek elleni sza-
bályok szigorítására készül javaslatot tenni az 
Európai Bizottság. Tegnap közzétett jelentésé-
ben a testület emlékeztet arra, hogy tavaly az 
Európai Unióban az előző évi 24-hez képest 
rekordszámú, 41 olyan pszichoaktív anyagot 
azonosítottak, amelyek az ecstasy, a kokain és 
más kábítószerek hatásait másolják, és legáli-
san árusíthatók. Egy friss felmérés szerint egy-
re népszerűbbek is az illegális drogok hatásait 
imitáló új szerek: az európai fiatalok 5 száza-
léka állította azt, hogy használt már ilyeneket. 

Legtöbben barátoktól (54 százalék), klubok-
ban és bulikon (37 százalék), erre szakosodott 
üzletekben (33) vagy az interneten keresztül 
(7) szerzik be az anyagokat. Az Eurobarométer 
nevű uniós közvélemény-kutatásból kiderül, 
hogy a 27 tagállamban élő 15–24 éves fiatalok 
nagy többsége be is tiltaná ezeket a szereket. 
A szintetikus drogok ugyanolyan veszélyesek 
lehetnek, mint a tiltott kábítószerek, és főleg 
az interneten és erre szakosodott üzletekben 
hozzáférhetők – emlékeztetett a jelentés. A fel-
mérésből egyébként az is kiderül, hogy uniós 
átlagban minden harmadik fiatal férfi (32 szá-

zalék) és minden ötödik fiatal nő (20) kipró-
bálta már a marihuánát. A válaszadók 57 szá-
zaléka úgy véli, 24 órán belül könnyen tudna 
marihuánához jutni. 

> Felmérés: vezet az USL. Közvélemény-
kutatást tartott az Szociál-Liberális Szövet-
ség (USL) országszerte. Az előzetes adatok 
szerint a PNL, a PC és a PSD együttesen a 
szavazatok 60-66 százalékára számíthat. Az 
USL Vrancea, Buzău és Ialomița megyében 
a legnépszerűbb, a szavazatok 74, illetve 72 
százalékát összesíthetik. 
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ELőSZör üLéSEZETT A köZigAZgATáSi rEForMbiZoTTSág

RMDSZ: 
több hatáskört az önkormányzatoknak

Először ült tárgyalóasztalhoz a 
PD-L és az rMDSZ képviselőiből 
álló közigazgatási reformbizott
ság. az Rmdszt seres dénes, 
lakatos péter, Verestóy attila 
parlamenti képviselők, illetve An
tal árpád, sepsiszentgyörgy pol
gármestere képviselte.

Hírösszefoglaló

Elveket szögeztek le az első 
ülésen – mondta a Trans-
indexnek Antal Árpád. „Min-

denki egyetért azzal, hogy az állam-
apparátust le kell építeni, fel kell 
gyorsítani a decentralizációt. Az 
RMDSZ álláspontja szerint minden 
olyan hatáskört át kell adni a helyi 
önkormányzatoknak, aminek ezek 
eleget tudnak tenni. Amit az önkor-
mányzatok nem tudnak megoldani, 
azt a megyei önkormányzatoknak 
kell átadni, ugyanennek kell történ-
nie a megyei önkormányzatok és a 
kormány esetében is” – vázolta az 
RMDSZ álláspontját Antal. Hoz-
zátette, a PD-L bizottsági tagjai a 
decentralizációt régiósítás révén 
képzelik el, tehát meglátásuk szerint 
egy nagyobb közigazgatási egység-
hez kellene kerülniük a különböző 
intézményeknek és a járulékos ha-
tásköröknek. 

Antal szerint probléma forrása 
lehet, ha az önkormányzatokhoz 
leosztott hatáskörök mellé nem ren-
delnek elegendő anyagi erőforrást. 

Elmondta, polgármesterként tisztá-
ban van azzal, hogy a helyi önkor-
mányzatok tartanak a decentralizá-
ciótól, hiszen az elmúlt négy évben 
több példa is született arra, hogy a 
kormány bizonyos, helyi szintre ki-
osztott alapokat visszakért.

A polgármester elmondása sze-
rint két hét múlva ismét tárgya-
lóasztalhoz ülnek a felek, ezen a 
találkozón részt vesznek a Belügy-
minisztérium képviselői és magát 
a tárcavezetőt is meghívták. A 
következő két hétben a Belügymi-

nisztérium konzultál a tárcákkal, 
és az önkormányzatok is tanács-
koznak. Előbbiek arról folytatnak 
párbeszédet, hogy milyen hatáskö-
röket adnának át, illetve utóbbiak 
eldöntik, hogy mit vállalnának át 
a tárcáktól.

Önkormányzati tanácskozás. Az RMDSZ álláspontja szerint minden olyan hatáskört át kell adni 
a helyi testületeknek, aminek ezek eleget tudnak tenni fotó: mihály lászló

a diszkRiminációellenes tanács Vizsgálatot indított 

Tőkés meggyilkolására buzdított cikkében


