
Elkészült az Erdélyi Magyar 
Nép párt hivatalos emblémája: a 
párt által korábban meghirde-
tett pályázatra érkező tervek 
közül egy csillag alakú, piros, 
fehér, zöld színeket felvonul-
tató, az égtájakra utaló és a 
szétszórtan élő erdélyi ma-
gyar közösség összetartozását 
szim bolizáló logót választott az 
EMNP vezetősége. 
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Egy zöld-piros körbe rajzolt 
nyolcágú fehér csillag bizo-
nyult a legjobb logótervnek 

az EMNP pályázatára érkezett 
munkák közül. A pályázatra ösz-
szesen 146 munka érkezett be, 
amelyeket 58 pályázó készített. A 
párt sajtóközleményében arról tá-
jékoztat: az egyszerű, közérthető 
munkákat keresték, hogy a győztes 
logóterv könnyen alkalmazható és 
felismerhető legyen bárki számára. 
Hangsúlyozzák, hogy a csillag a 
magyar népművészetben és mon-
dakörben gyakran használt, ősi 
védő- és nagy erejű teremtő szim-
bólum. „A csillagos ég az útmuta-
tás, az irányadás jele, a tájékozódás 
és a biztonságkeresés hathatós segí-
tője. Az Erdélyi Magyar Néppárt is 

erre törekszik közéleti szerepválla-
lásával. A jelkép az Európai Unió 
szimbólumrendszerében is fontos 
helyet kap, a logó ilyen módon a 
normalitás, az európai értékrend 
fontosságát hangsúlyozza” – írja az 
EMNP sajtóosztálya. 

A győztes pályamunkát – a ko-
lozsvári Csáki Dénes logótervét – 
2000 lejjel honorálja a párt. 

Toró T. Tibor, az EMNP meg-
bízott elnöke lapunknak azt mond-
ta, teljes mértékben elégedett a párt 
új vizuális szimbólumával. 

– Félig-meddig viccesen 
azt mondhatnám, hogy a párt 
logóját maga a nép rajzolta 
meg. A pályázat folyamatának 
követése jó érzéssel töltött el, 
hiszen egy kollektív munka 
volt. A csillagot egy szép, ösz-
szetett szimbólumnak tartom: 
nemcsak utat mutat, hanem 
fényt is ad az útkeresőnek. Azt 
szeretnénk, ha az EMNP érdek-
érvényesítő tevékenységének is 
a szimbólumává válna – hang-
súlyozta Toró.
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Elkészült a Néppárt logója

Csillag jelzi az EMNP-t
taNúkéNt hallgatta MEg lászló attilát a DNa

Sorozatos kihallgatások

alkotMáNybíróságoN táMaDják a DöNtést

A PSD nem ért egyet 
Blaga kinevezésével

EMNP-logó. A csillagot az érdekérvényesítő tevékenység szimbólumának tartják

László Attilát, Kolozsvár al-
polgármesterét adminiszt-
rációs ügyekkel kapcsolat-

ban kérdezte ki a Kolozs megyei 
Korrupcióellenes Ügyészség. Az 
alpolgármestert tegnap kérették 
be a korrupcióellenes ügyészek, 
akik bizonyítékot szeretnének 
begyűjteni a Sorin Apostu pol-
gármestert terhelő korrupciós vá-
dak kapcsán. Tanúként hallgatták 
meg, a beszélgetés egy óránál keve-
sebb ideig zajlott a DNA székházá-

ban. László Attila a Transindex por-
tálnak úgy nyilatkozott: egyelőre 
nem tudja, hogy még behívatják-e 
a DNA székházába vagy sem, de 
amennyiben az ügyészek további 
információkra tartanak igényt, 
akkor ismét jelentkezik. Az al-
polgármester mellett a kolozsvári 
köztisztasági közbeszerzési eljá-
rást lebonyolító bizottság minden 
egyes tagját kihallgatják – az alpol-
gármester a bizottságban a helyet-
tes vezetői tisztséget töltötte be.

Vasile Blagát hétfőn 69 tá-
mogató vokssal választot-
ták a szenátus elnökévé. 

Titus Corlăţean, az USL jelöltje 
63 szavazatot kapott, míg két sza-
vazatot érvénytelenítettek. A fel-
sőház elnöki tisztségének elnyeré-
séhez 68 szavazatra volt szükség, 
vagyis a 134 jelen levő szenátor 
többségének szavazatára. A szava-

zásról hiányzott Mircea Geoană, 
Miron Mitrea és Verestóy Attila. 
A hivatalos eredmény kihirdeté-
se után a PSD bejelentette, hogy 
az alkotmánybíróságon támadja 
meg a döntést. Az újonnan meg-
választott szenátusi elnök első fel-
szólalásában elmondta, meggyő-
ződése, hogy a felsőház behozza 
törvényhozási lemaradásait.


