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> 600 lejre bírságolta a Tőkés meg-
gyilkolására uszító újságírót a CNCD. 
Az Országos Diszkriminációellenes Ta-
nács (CNCD) tegnap döntött a Ştefan cel 
Mare című hetilap május elsejei számában 
megjelent, Tőkés László EP-alelnök, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
meggyilkolására uszító újságcikk ügyében. 
A döntés értelmében a cikk szerzőjének, 
Florin Nahorniacnak – aki a lap főszer-
kesztője és igazgatója is egyben – 600 lej ér-

tékű bírságot kell kifizetnie. Az egyébként 
nyolctagú bizottságból heten voltak jelen 
a döntés meghozatalakor, ebből hatan a 
bírság kiszabása mellett, egy személy pedig 
ellene szavazott. Az óvás benyújtására 15 
nap áll Nahorniac rendelkezésére. Tőkés 
László ügyvédje, Kincses Előd szerint saj-
nálatos, hogy a bírság értéke a minimáli-
san kiszabható összeg felé tendál, annál is 
inkább, mivel az újságcikk nemcsak Tőkés 
Lászlót mint magánembert diszkriminál-
ja, hanem az egész romániai magyarságot. 
Éppen ezért a maximális összeget, legalább 

4000 lejt kellett volna kiszabni büntetés-
ként. Ugyanakkor az EP-alelnök jogi kép-
viselője arra is felhívja a figyelmet, hogy ez 
az első alkalom, amikor Tőkés László jogi 
védelmet kapott „az őt érintő nemtelen tá-
madásokkal szemben” – tájékoztat a Tőkés 
sajtóirodája által kibocsátott közlemény. 
Az ominózus cikk május elején jelent meg 
az önmagát nemzeti és politikailag függet-
len kiadványként meghatározó Ştefan cel 
Mare hetilapban. Tőkés László egyik ki-
jelentésére reagálva, Florin Bucovineanul 
álnév mögé bújva, Nahorniac a követke-

zőket írja benne: „Nézd, mit képes ez a 
hazaáruló, Tőkés László nyilatkozni: A 
magyarok nem jövevények Erdélyben, 
hanem elvesztették hazájukat (...) Nem 
szégyelli magát ez a szerencsétlen bozgor? 
Hogy képes meggyalázni azt az országot, 
ahol született, ahol örvendhetett mind-
azoknak a jogoknak, amelyek minden 
román állampolgárt megillettek ebben az 
országban? Ha valami nem tetszik, miért 
nem mész Magyarországra? Hát nem lesz 
már valaki ebben az országban, aki golyót 
ereszt ennek a hazaárulónak a fejébe?”

Ország – világ

hargitanépe2011. október 13., csütörtök  | 11. oldal 

hirdetések

Esély az MKP-naK

Előrehozott választás lesz Szlovákiában

politika

Elhunyt
Ion Diaconescu

életének 94. évében elhunyt 
Ion Diaconescu, a román anti-
kommunizmus egyik kulcsalak-
ja, aki a  rendszerváltás után a 
képviselőház elnöke volt. 

Diaconescu az 1990-es 
években volt meghatá-
rozó alakja a hazai poli-

tikai életnek. Közvetlenül a rend-
szerváltás után Corneliu Co po-
su val, a két világháború között a 
román parasztpártban tevékeny-
kedő politikustársával együtt új-
raalapította a PNŢCD-t, amely 
köré szerveződött később az 
1996-os romániai választásokon 
győzedelmeskedő Ro mán De-
mokratikus Konvenció (CDR). 
A konvenció kormányzása alatt 
a PNŢCD annyira elvesztette a 
lakosság támogatottságát, hogy 
a 2000-es parlamenti válasz-
tásokon a parlamenti küszö-
böt sem érte el. Ezt követően 
Diaconescu visszavonult az ak-
tív politizálástól.

Megegyezett Robert Fico a ko-
alíció maradék három pártjá-
val, hogy együtt megszavazzák 
az eurómentéshez kellő nem-
zetközi egyezményt, és már-
ciusban előrehozott választást 
tartanak.

hírösszefoglaló

Szlovákiában négy parlamenti 
párt megegyezett, hogy márci-
us 10-én előrehozott választást 

tartanak. Az alkuból kimaradtak a 
miniszterelnököt kedden megbuk-
tató liberálisok és a Ján Slota-féle 
nemzeti radikálisok. A döntéshez 
azonban elegen vannak. Az alkuban 
így részt vett a koalíció maradék há-
rom pártja, a két szlovák keresztény-
demokrata párt (SDKÚ és KDH) 
és a magyar Híd, illetve az ellenzék 
részéről a szlovák parlament legna-
gyobb frakcióját adó Robert Fico 
vezette Smer. A négy párt megálla-
podása szerint márciusig kisebbségi 

kormány vezeti Szlovákiát. Az SaS 
minisztereit menesztik, a másik há-
rom eddigi kormánypárt adja majd 
az összes minisztert. A Smer kép-
viselőinek segítségével még a héten 

megszavazza a szlovák parlament az 
ország hozzájárulását az EFSF nevű 
európai pénzügyi intézmény jogkö-
rének kiterjesztésére. Iveta Radicova 
miniszterelnök kedden azért bukott 

meg, mert az erről szóló törvényt az 
akkor még kormánypárti SaS nem 
volt hajlandó megszavazni. Erre a 
miniszterelnök a döntést összekap-
csolta egy bizalmatlansági indítvány-
nyal, és vesztett. Az EFSF jogkö-
rének kiterjesztéséről még júliusban 
állapodtak meg az eurót használó 
államok vezetői, Szlovákián kívül 
a másik 16 ország már ratifikálta a 
szerződést. Szlovákiában tavaly nyá-
ron tartottak választásokat, amely 
után négypárti jobbközép koalíció 
alakult. Akkor így sikerült leváltani 
a Robert Fico vezette baloldali kor-
mánykoalíciót, amelynek tagja volt 
Vladimir Meciar egykori miniszter-
elnök pártja és a magyarellenességé-
ről ismert Ján Slota pártja is.

Az előrehozott választások 
esélyt jelenthetnek a legutóbbi vá-
lasztáson a parlamentből kimaradt 
Magyar Koalíció Pártjának, hogy 
újra képviselőket küldjön a pozso-
nyi törvényhozásba. 

A szlovák kormány belebukott az eurómentési csomagba fotó: mediafax


