
cArRE JUDtrcAToRIA oR\DtrA

Subsemnata T6kds Edith domiciliatd in Oradea str. Louis Pasteur nr.42 A
duplex 4A,parte in procesul de divor! de numitul T6k6s LilszIo dosar

nr.57 92 I 27 I 120 I 0 formul ez prezenta:

nASpUXS LA IXTAUPINARE

1,/ Sd dispuneli desfacerea cdsniciei din vina exclusivi a pffr6tului.
Am toate dovezile referitoare la comportamentul imoral, neacomodare
in vial6 familiard qi in cdsnicie, abandonarea persoanei mele qi inlSturarea
mea din drepturile de sofie.
2l Ceeace priveqte acuza\ia lui despre aqazisd ,,sete bolndvicioasd de

bani gi dupd avantajele funcliilor politice gi sociale pe care le deline" este

drept ridicol, iar prin martori pot dovedi contrariul. Tocmai datoriti
atitudinii lui fald de mine nu am putut impdrtdgi privilegiile gi avantajele
funcfiilor sale deorece pdrdtul nu s-a afigat cu mine in publicr ffi-&
marginalizat datoritd faptului cd in anturajul sdu intotdeauna a fost
prezerrt| actuala legdturd extraconjugal6. Datoritd acestei marginaliziri qi

neafiqeri nu am cunoscut cercul lui social qi politic.
Exemplu elocvent este comemorarea de 20 de ani a Revoluliei din 1989,

cAnd la organizaliile de o sdptdmind la Timigoara a fost prezentd actuala
amantd, anume Proh6szka R6d Bor6ka o tindrd de 35 de ani din
Miercurea Ciuc. A frcut acest lucru fird scrupule. Pe l6ngd alte motive
intemeiate din acest motiv nu am participat la comemorare din protest.

Sau in anul 2009 Ia data de 16 iunie pdrAtul intenlionat nu m-a luat la
Washington la festivitatea de preluare a medalionului sau decoraliunii
Truman-Reagan care s-a dat cu ocazia comemordrii de 20 de ani a

Revoluliei 1989. M- a exclus din istoria noastri comund
revolu{ionari. Nici nu m-a ingtiinlat de primirea acestei onoralii
distincte, in schimb a luat-o la Washington pe amanta sa qi pe secretarul

sdu din Budapesta.
3/ Menlionez cdinainte gi in timpul Revolu{iei pdrdtul s-a folosit de mine
iar dup6 Revolulie m-a abandonat $i T-a terorizat psihic deoarece i-am
stat in cale qi s-a plictisit de cdsnicie. In toatd perioada cdsniciei noastre a

forlat divorlul p6nd ce am cedat.
Totodatdmenlionezcdefortul gi munca mea de24 de ani de cisnicie s-

a clidit in cariera lui clerici qi social-politicl. in timp ce pdrdtul a fost
preocupat de cariera lui qi qi-a trdit via\a solitard, eu am crescut singurd
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trei copii, dar cdnd a ajuns europarlamentar la Bruxel, atefuzat sd md ia
qi pe mine. Nici mdcar o singurd datd nu am fost invizitd, in schimb

gi-a luat amanta.
4lDupd24 de ani de umilire, abandonare gi teroare psihicd in decembrie

2009 am decis s5 pdrSsesc locuinla parohialS de pe str. Libertdlii nr. 42 qi

sd md mut in bunul nostru comun de pe str. Louis Pasteur, unde are de

fapt domiciliul stabil chiar qi pdr6tul. Am luat aceastd decizie qtiind cdla
Timigoara la comemorare este prezentd relalia lui extraconjugald.
5lToate acuz{rile din Intdmpinare aduse pe seama mea pot contrazice

prin martori qi probe scrise. Neglijarea funcliilor casnice, dominarea

copiilor sau setea iralionald de bani qi de putere sdnt acuzalri ridicole.
Menlionez cdpdrdtul in ultimele luni din anul 2009 a asigurat familiei
suma de 500 euro (!), iar dupd ce ne-am mutat cu fiul meu Marton , a

asigurat lunar pentru alimentarea qi taxele de intrelinere doar 150 euro .

Toate aceste sume din venitul lui net europarlamentar, recent

vicepreqedinte in PE (!).Acuzaliile sale sdnt pur qi simplu absurde, chiar
se poate vorbi de rdzbunare qi qantajare continud prin bani. Am dovezile
corespunzdtoare. Pdr6tul profitd de faptul juridic dupd care copiii au

inplinit 18 ani qi nu cer prin Instanld Il3 din venitul net al lui.
6lVdrog s6luali in considerare faptul deosebit de important
cd p6rdtul Laszlo Tokes este persoand clericd care a dob6ndit func1ia de

episcop timp de 20 de ani. Deci m-am cSsitorit cu un preot care m-a
amdgit gi minlit despre viald, familiar5 qi mora16, in schimb tot timpul a
avut aventuri gi legdturi extraconjugale.
Acest aspect important conferd o judecare morald gi sociald mai profundi
qi aparte a comportamentului sdu.

7/ Resping toate acuzalll\e referitoare la UDMR qi implicarea lor in
procesul meu de divor!. Le consider obsesie politicd gravd gi idei fixe din
parteapdr6tului, pe de altdparte in mod intenlionat bate cdmpuri politice.

Oradea.
Data:28.09.2010

Semndtura:
TSkds trdith


