
10. oldal | 2011. július 19., keddhargitanépe

Nem koalíciós kapcsolat

Feszültségek a 
magyar kormány-

többségben?
„Jó lenne, ha a kDNp szembe-
nézne azzal, hogy ez nem egy ko-
alíciós kormány” – fogalmazott 
a Fidesz frakcióvezetője, Lázár 
János egy interjúban. 

Lázár János szerint a Keresz
tény demokrata Néppárt vál
lal hatatlan egyházügyi tör

vényt írt, és erről még csak nem is 
egyeztetett a Fidesszel. A Fidesz 
frak cióvezetője szerint érdemes lett 
volna népszavazást tartani az új al
kotmányról. A Népszabadságnak 
adott, tegnap megjelent interjú já
ban a Fidesz frakcióvezetője több
ször is kritikusan fogalmazott a 
KDNPről. Lázár János szerint 
azért kellett az egyházügyi törvényt 
a szavazás előtti utolsó órákban is 
módosítani, mert az előkészítésért 
politikailag felelős KDNP nem 
egyeztetett megfelelően a Fidesszel. 
Amikor a Fidesz felelősségéről be
szélt, arra a kérdésre, hogy a KDNP 
felelősségére miért nem tért ki, ezt 
válaszolta: „Jó lenne, ha a KDNP 
szembenézne azzal, hogy ez nem 
egy koalíciós kormány. Eljött az 
ideje, hogy ezt fölmérjék. Ezzel 
mindent elmondtam.” A törvény
hozás sebességéről ismét elmondta, 
hogy most fokozott tempóra van 
szükség, Kövér László házelnök 
téved, ha lassítani akar. Saját szere
péről így fogalmazott: „Engem, azt 
gondolom, azért jelölt Orbán Vik
tor miniszterelnök úr frakcióveze
tőnek, és azért választottak meg, 
hogy a »nagy öregek« döntéseit 
valósággá kovácsoljam.” Hogy a 
döntésekkel nem mindig ért egyet, 
azt egy ízben jelezte Lázár az inter
júban. Azt állítja, ő támogatta vol
na, hogy népszavazás döntsön az 
új alkotmányról, de ebben az ügy
ben „erős kisebbségben” maradt. 
„Lázár János egy nem létező problé
mával hadakozik, a KDNP mindig 
is szövetségben és nem koalícióban 
gondolkodott” – válaszolt Harrach 
Péter, a KDNP frakcióvezetője. 
Miután megnyugtatta Harrach Lá
zárt, hogy nem gondolják azt, hogy 
ez koalíció lenne, azt mondta: „A 
túlfeszített parlamenti munka min
denkit megviselt, a nyári pihenés 
gyógyítja a frusztrált állapotot és 
annak minden következményét”.

Hírösszefoglaló

Több problémát okozott a 
vihar a hétvégén, a legsú
lyosabb a torjai középfe

szültségi transzformátor károsodása 
volt, amely miatt vasárnap négy
ezer háztartás maradt elektromos 
áram nélkül – jelentette be tegnapi 
sajtóértekezletén György Ervin, 
Kovászna megye prefektusa. A vil
lanyművek szerelőinek sikerült el
hárítani a hibát a tegnapra virradó 

éjszaka folyamán, és visszaállították 
az elektromos áram szolgáltatását. 
Nagypatakon a polgármesteri hiva
tal jelentése szerint 12 házba folyt be 
a víz, ebből egy megrongálódott, 58 
gazdaság kertjét öntötte el, 26 hek
tár szántó, 25 hektár kaszáló került 
víz alá és 33 kút, körülbelül két ki
lométer hosszan károsult a megyei 
út, de a közlekedést nem kellett le
állítani. Megrongálódott két híd és 
egy palló. Kisborosnyón a víz négy 

házba befolyt és további 25 gazdaság 
kertjét öntötte el. A Bodzaforduló
hoz tartozó Bredéttelepen egy házat 
öntött el az ár, 30 más gazdaság kert
jébe ment be a víz, és mintegy 6 hek
tár mezőgazdasági terület is víz alá 
került. A Bodzafordulóhoz tartozó 
Virágospatakon egy házat egy ideig 
elszigetelt a víz, 10 más gazdaságban 
kisebb kárt okozott. A szakemberek 
szerint ennek az az oka, hogy a hidak 
felújításakor túlságosan kis átmérőjű 

átereszeket terveztek, amelyek nem 
képesek elnyelni egy nagyobb zivatar
kor lehulló vízmennyiséget – mondta 
György Ervin. A Zágonbárkány köz
séghez tartozó Ladóc felé vezető községi 
út mintegy 300 méteren víz alá került, a 
forgalmat nem kellett leállítani. „Ezek 
mind becsült adatok, a hétvégi vihar 
okozta károkat valójában a kormány
hivatal szakbizottságának helyszíni 
szemléje alapján lehet majd összegez
ni” – szögezte le György Ervin.

hírfolyam

> Titkos dokumentumok tűntek el a nuk-
leáris kutatóintézetből. Hetvenöt titkos doku
mentum tűnt el egy hazai nukleáris kutatóin
tézetből. A hatóságok vizsgálatot indítottak. A 
dokumentumok hiányára egy rutinellenőrzés 
nyomán derült fény. Kiderült, hogy 1972 és 
2002 között kibocsátott titkos iratokról van szó, 
amelyeket a Piteştien működő nukleáris kuta
tóintézetben őriztek. Az eltűnt papírok között 
találhatók egyebek között a nukleáris üzem
anyag gyártásának tesztelésére vonatkozó ter

vek és egyéb nukleáris kutatási anyagok. Marin 
Ciocănescu, a kutatóintézet igazgatóhelyettese 
megerősítette a dokumentumok eltűnését, és 
közölte, hogy a hiányzó iratok nem jelentenek 
veszélyt a nemzetbiztonságra. Ennek ellenére a 
titkosszolgálat is vizsgálatot indított, részleteket 
azonban az ügy titkosságára hivatkozva nem kö
zöltek. Az egyetlen hazai atomerőmű az áram
termelés körülbelül ötödét biztosítja.

> Rendőrcsere. Megkezdte az elmúlt évek
ben megszokottá vált bő egy hónapos szolgála
tát Hajdúszoboszlón a romániai Bihar Megye 

Rendőrfőfelügyelőségének két munkatársa, 
akik szükség esetén a fürdővárosba érkező ro
mán turisták rendelkezésére állnak. A Hajdú
Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság és román 
társszerve 2008 óta folytat közös járőrözést a 
hajdúszoboszlói strandfürdő területén és a vá
ros frekventált részein – közölte román kollégái 
szolgálatba állását megelőzően Papp Lajos At
tila, a városi kapitányság közrendvédelmi osz
tályvezetője a strandfürdő területén rendezett 
sajtótájékoztatón. Mint mondta, az idegenfor
galmi szezon csúcspontját jelentő időszakban a 
magyarul is jól beszélő román kollégák magyar 

rendőrök kíséretében, kényszerítőeszközök nél
kül, román egyenruhában járják a fürdőt és a 
várost napi nyolc órában. Feladatuk elsősorban 
a tájékoztatás, a felvilágosítás és a tolmácsolás 
lesz, illetve jelenlétükkel a román látogatók biz
tonságérzetének javítását célozzák – ismertette 
a hadnagy. Papp Lajos Attila az elmúlt évek ta
pasztalatáról szólva elmondta: a szomszéd or
szágból érkezők célirányosan keresik a román 
rendőröket, és az együttműködésnek nagyon 
pozitív visszhangja volt az elmúlt években. A 
fürdővárosba látogató külföldi turisták mintegy 
3040 százaléka Romániából jön.

Ország – világ
társadalom

Az indokLást később közLik

Elutasították első fokon 
az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését

A bukaresti törvényszék a július 
14-én hozott és a hétvégén közzé-
tett határozatában utasította el az 
új romániai magyar politikai alaku-
lat jogi bejegyzését. A törvényszék 
indoklása várhatóan a következő 
hetekben lesz nyilvános, ám a bí-
rósági vakáció miatt a kiközlése 
akár szeptemberre is elmaradhat.

Hírösszefoglaló

Az új magyar párt bejegy
zését a Tőkés László vezette 
Erdélyi Magyar Nemzeti Ta

nács (EMNT) kezdeményezte. Toró 
T. Tibor, az EMNT ügyvezető elnö
ke a Krónikának elmondta: a ked
vezőtlen döntés ellenére „nem estek 
kétségbe”, a következő időszakban is 
folytatják a szervezetépítést, ugyan
akkor arra készülnek, hogy az indok
lás ismeretében fellebbezzenek a táb
labíróságon. Toró szerint az elutasítás 
mögött egyrészt a létrehozandó párt 
magyar elnevezése állhat, Camelia 
Dinita ügyész ugyanis korábban 
megjegyezte: Romániában a román a 
hivatalos nyelv. Csakhogy kétnyelvű 
– román és magyar – pártnév bejegy
zésére már volt precedens, mégpedig 
a Magyar Polgári Párt esetében. 

Az új párt bejegyzését megóvó 
magánszemély és szervezet kifogá
solta azt is, hogy az alakulat nevében 
szerepel az erdélyi meghatározás. A 

Román Demokrata Párt (PDR) kép
viselői például óvásukban leszögez
ték, hogy Erdély néven nem létezik 
közigazgatási egység az országban, 
és ez a meghatározás szerintük el
lentmond annak az alkotmányos té
zisnek, miszerint Románia egységes 
nemzetállam.

Toró elfogadhatatlannak tart
ja a törvényszék határozatát, és re
méli, a fellebbviteli szerv elfogadja 
az érveiket. Bízik abban is, hogy a 

táblabíróság már augusztusban na
pirendre tűzi fellebbezésüket, a tör
vényszéknek ugyanis harminc nap 
áll rendelkezésére közzétenni indok
lását. Toró szerint Romániában nem 
könnyű bejegyezni egy pártot, és sze
rinte a mostani határozat hátterében 
politikai döntések húzódnak meg. 
Szerinte teljesen nyilvánvaló volt az 
ügyész politikai befolyásoltsága, és 
hozzátette: elégtétel számára, hogy 
a törvényszék nem emelt kifogást 

az alakulat alapszabályával, illetve 
a néhány hónap alatt összegyűjtött 
közel 30 ezer aláírással szemben, és 
elutasította a kézjegyek hitelességét 
firtató óvásokat is. A Háromszék 
emlékeztet, hogy csütörtökön a bu
karesti törvényszék három óvást tár
gyalt, a bíró azonban mindhármat 
elutasította. Egyetlen óvás maradt 
függőben, és ez a döntés jelent meg 
hétvégén a törvényszék honlapján, 
amit csak jövő hétre vártak.

Toró, Szilágyi és Tőkés. Az EMNT vezérkara gondolkozhat egy pótterven, ha a fellebbvitelnél sem sikerül bejegyeztetni az EMNP-t

Vihar háromszékeN

Négyezer háztartás villany nélkül


