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> Az USL döntött marosvásárhelyi jelölt-
je személyéről. Cornel Brişcaru lesz a Szociál-
liberális Szövetség (USL) polgármesterjelöltje 
Marosvásárhelyen, a Maros megyei tanács el-
nöki tisztségéért pedig Ciprian Dobre indul 
– jelentette be tegnap a pártkoalíció az Erdély 
FM szerint. Cornel Brişcaru Vatra Dornei-ről 
származó politikus, a Szociáldemokrata Párt 
soraiból ült át a PNL-hez. Rajta kívül még 
Smaranda Enache jelentette be, hogy indul 
Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért, és 

a jelenlegi városvezető, a demokrata-liberális 
párti Dorin Florea is jelezte, hogy ismét jelöl-
teti magát. Emellett az RMDSZ, az EMNT 
és az MPP közös jelöltet állít, azt viszont még 
nem tudni, hogy kit támogatnak. 

> Az Európai Románok Szövetségeinek 
Föderációja (FADERE) azzal vádolja Spanyol-
országot, hogy a munkapiacán régiséggel ren-
delkező romániai vendégmunkásokat is pró-
bál hazaküldeni. Spanyolország július 22-én 
vezetett be a román vendégmunkásokat célzó 
korlátozásokat. Az időközben munkájukat 

elvesztő román vendégmunkásoknak – akik 
ismét megpróbáltak elhelyezkedni a spanyol 
munkapiacon – azt tanácsolták a munkahiva-
taloknál, hogy váltsanak ki a rendőrségen egy 
európai bizonylatot, amelynek tartalmaznia 
kell azt a megjegyzést, hogy elveszítették a 
munkavállalási jogot – áll a FADERE közle-
ményében. A korlátozások egyébként csupán 
azokra a román állampolgárokra érvényesek, 
akik ezek bevezetésekor nem rendelkeztek 
társadalombiztosítási számmal és július 22-ét 
követően keresnek munkahelyet Spanyolor-
szágban.

> Magyarország elutasítja a cianidos 
aranybányászatot. Magyarország elutasítja a 
cianidos aranykitermelést Verespatakon – az er-
ről szóló kormánydöntésről Illés Zoltán magyar 
környezetügyért felelős államtitkár levélben 
tájékoztatta Borbély László romániai környe-
zetvédelmi minisztert. Illés Zoltán levelében a 
romániai környezetvédelmi miniszter figyel-
mét arra hívta fel, hogy Magyarország számára 
elfogadhatatlan a cianidos technológia, a zagy-
tározó potenciális veszélye, és azok a modellek 
is, amelyekkel azt próbálták elemezni, milyen 
szennyezés érheti el Magyarországot.

Ország – világ

A bukaresti táblabíróság tegnap 
szeptember 8-ra halasztotta az 
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
bejegyzésével kapcsolatos ügy 
tárgyalását, miután ezen a na-
pon kellett volna megvizsgálnia 
az első fokon született elutasító 
döntés elleni fellebbezést.

A párt létrehozását kezde-
ményező Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) 

ügyvezető elnöke, Toró T. Tibor 
elmondta: a táblabíróság hozzá 
sem fogott az érdemi tárgyaláshoz, 
mégpedig azzal az indokkal, hogy 
nem érkezett meg az ügy teljes do-
kumentációja a bukaresti törvény-
székről, amely első fokon elutasítot-
ta a bejegyzést. A bíróságok ugyan-
is augusztusban a szabadságolások 
miatt „csökkentett üzemmódban” 
működnek, így nem tudták megol-
dani az iratcsomó egészének az át-
szállítását, legalábbis „hivatalosan” 
ez volt az indok – mondta Toró. 
Szerinte „akár hihető is lehet” ez az 
indoklás, elvégre a nagy mennyisé-
gű irat – főleg a támogató aláíráso-
kat tartalmazó dobozok – átszállí-
tása csak különleges szabályok sze-
rint, például speciális járműveken 
történhet. „Nem akarok engedni a 
bennem lévő, összeesküvés-elméle-
tet feltételező kényszernek, inkább 
elfogadom ezt az indokot” – mond-
ta Toró T. Tibor.

Az aláírások hitelességét kétségbe 
vonó hírekkel kapcsolatos kérdésre az 
EMNT ügyvezető elnöke azt felelte: 
az első fokú tárgyaláson semmiféle 
probléma nem merült fel a támoga-
tó aláírások hitelességét illetően, a 
táblabíróság pedig csakis az onnan 

érkező anyag alapján fog dönteni. 
Más kérdés, hogy két magánszemély 
feljelentést tett ez ügyben, az egyik 
ismeretlen tettes, a másik pedig az 
EMNP ideiglenes vezetőségének 
két tagja ellen, őket téve felelőssé 
az állítólag hamis aláírásokért. Toró 
hangsúlyozta: nincs oka kételkedni 
az aláírásgyűjtők becsületességé-
ben és munkájuk alaposságában, de 
szükség esetén „állnak elébe” min-
denfajta vizsgálatnak. Jogosnak tart-
ja, hogy az ügyészség és a rendőrség 
teszi a dolgát, azt azonban indoko-
latlannak tartja, hogy az EMNT 
demokráciaközpontjaiban dolgozó 
munkatársait – akiknek szerinte 
nem volt közük az aláírásgyűjtéshez 
– a hatóságok zaklassák, közhasznú 
munkájukban akadályozzák, hiszen 
ők a honosítási eljáráshoz szükséges 
teendők ellátásában nyújtanak segít-
séget.

Adrian Drăghici a feljelentő?
Toró hangot adott gyanújának, 

hogy mindkét feljelentés mögött 
ugyanaz az ember áll, nevezetesen 
Adrian Drăghici ügyvéd, aki – mint 
fogalmazott – bizonyítottan kap-
csolatban áll a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) bi-
zonyos embereivel. Hozzátette: egy-
előre még csak az előzetes vizsgálódás 
szakaszában tart ez az ügy, a rendőr-
ség majd ennek alapján dönti el, hogy 
egyáltalán átadja-e azt a bíróságnak. 
A bukaresti törvényszék júniusban 
azzal az indokkal nem engedélyezte 
az új politikai alakulat létrehozá-
sát, hogy  programjában az alapvető 
emberi, közösségi és szabadságjogok 
képviseletét vállalta. Az igazságügyi 
testület úgy vélte: ez ellentétes a 
2003-as, pártokra vonatkozó törvény 
előírásaival, amely szerint egy párt-
nak a nemzeti érdekek képviseletét 

kell vállalnia, nem pedig egy közösség 
érdekeire koncentrálnia. A párt kez-
deményezői fellebbeztek a határozat 
ellen, így a táblabíróság másodfokon 
hozza meg majd a végleges döntést. 
Toró T. Tibor is úgy véli: a bukaresti 
törvényszék döntése megalapozat-
lan, valószínűleg felületesen olvas-
ták a párt kezdeményezőinek bead-
ványát. Szerinte a párt programjából 
és alapszabályzatából egyértelműen 
kiderül: az egész ország ügyeivel kí-
vánnak foglalkozni, ezen belül is ki-
emelten a kisebbségi közösségeknek, 
az emberi jogoknak a kérdésével. Az 
EMNT ügyvezető elnöke úgy látja: 
a táblabíróságon minden bizonnyal 
nagyobb figyelemmel fogják tanul-
mányozni az EMNP programját és 
alapszabályzatát. Ennek alapján pe-
dig a bírói testületnek nem is lehet 
más választása, mint jóváhagyni a 
bejegyzési kérelmet.

Folytatódik Ausztráliában az 
ott élő, Magyarországon egy 
zsidó fiatalember 67 évvel 

ezelőtti megölésével vádolt Zentai 
Károly kiadatási eljárása; az ügy 
visszakerült az ausztrál belügymi-
niszterhez – jelentette tegnap az 
ausztrál sajtó. A 2005-ben benyúj-
tott magyar kiadatási kérelemnek 

két éve Brendan O’Connor auszt-
rál belügyminiszter helyt adott, 
de ezt a döntést tavaly júliusban a 
perthi bíróság tévesnek nyilvání-
totta. A kormány megfellebbezte 
az elutasító döntést, és a bíróság 
most részben helyt adott a kifo-
gásainak, így az ügy visszakerült 
a belügyminiszterhez. A magát 

ártatlannak valló, 89 éves Zentai 
ügyvédje elmondta, a bírósági 
döntés szerint a belügyminisz-
tériumnak meg kell határoznia, 
hogyan definiálja a „háborús bűn-
cselekmény” fogalmát, és ezután 
folytatódhat a kiadatási eljárás. A 
gyanú szerint a Magyarországon 
született, 1950 óta Ausztráliában 

élő, s itt 1958-ban állampolgár-
ságot is szerzett Zentai 1944 no-
vemberében Budapesten két kato-
natársával együtt megkínozott és 
agyonvert egy zsidó fiatalembert, 
a 18 éves Balázs Pétert, amiért az 
nem viselte a megkülönböztető 
sárga csillagot. A fiatalember holt-
testét a Dunába dobták.

SzEPtEMbEr 8-rA hAlASztották A tárgyAláSt Az EMNP SorSáról

Késik a pártbejegyzés

Az ausztrál belügyminiszterhez került vissza
Zentai Károly kiadatási ügye

Tovább melegíthetnek az EMNP vezetői, a politikai meccset késlelteti a bíróság fotó: mihály lászló

A lEgkiSEbb iNcidENSrE iS

Phenjan totális
háborúval 
fenyegetőzik

„totális háború törhet ki akár a leg-
jelentéktelenebb incidens hatásá-
ra” – állapította meg a Észak-koreai 
Munkapárt lapja. 

Dél-Korea és az Egyesült Álla-
mok évenként megrendezett 
közös hadgyakorlata tegnap 

reggel kezdődött meg és tíz napig tart, 
ez zavarja Észak-Koreát. A Hszinhua 
kínai hírügynökség jelentése szerint ez 
egy számítógépes szimulációval kísért 
törzsvezetési gyakorlat, amely a két or-
szág összesen 530 ezer katonáját érinti 
a Koreai-félszigeten, illetve az Egyesült 
Államok hadseregének csendes-óceáni 
és amerikai támaszpontjain. A gyakor-
lat védelmi jellegű, „fókuszában a Dél-
Koreát és a régiót érintő bárminemű 
külső fenyegetés megelőzésére és ke-
zelésére való felkészülés áll” – mondta 
James D. Thurman vezérezredes, az 
egyesített haderők parancsnoka.

Jobbik 

Elhatárolódnak 
a faji háborús 
kijelentéstől

Vona gábor Jobbik-elnök közölte, 
visszautasítják azt, hogy bárki ösz-
szemossa a pártot azokkal a faji 
háborúról szóló kijelentésekkel, 
amelyeket a Betyársereg vezetője 
tett a Magyar Szigeten. 

A Magyar Szigeten elhangzott 
néhány nyilatkozat, amit a 
Jobikkal mostak össze, de ezek 

nem a Jobbik politikáját képviselik 
– közölte Vona Gábor Jobbik-elnök 
tegnap délelőtti sajtótájékoztatóján. 
Zagyva György Gyula jobbikos kép-
viselő neve pár hete azzal az augusztus 
eleji, a Magyar Szigeten elhangzott 
előadással összefüggésben merült fel, 
amelyen Tyirityán Zsolt, a magát Be-
tyárseregnek nevező szervezet vezetője 
egy faji háború elindításról beszélt: „El 
kell jutni oda, hogy egy gépkarabély-
nak az elsütő billentyűjét valaki meg 
tudja húzni, hogyha egy másabb bőr-
színt lát.” Tyirityán korábban többször 
is tartott már közös előadást Zagyvá-
val, aki később a Magyar Nemzetnek 
azt mondta, nem hajlandó elhatáro-
lódni Tyirityán kijelentéseitől. 


