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Nyelvtudást!  � A többséget alkotó 
magyar és a kisebbségben lévő román lakosság 
közötti megértést, egymás megismerését és 
közeledését is elősegítené, ha a sepsiszent-
györgyi önkormányzat fennhatósága alá kerülő 
román rendőrök a következő egy évben meg-
tanulnának magyarul – mondta pénteken az 
MTI-nek Antal Árpád, a város polgármestere.  
Sepsiszentgyörgy polgármestere természetes-
nek és törvényesnek nevezte azt az elvárást, 
hogy az önkormányzat alárendeltségébe kerülő, 
a lakossággal közvetlenül érintkező rendőrök 
ismerjék a magyar nyelvet. Jelezte: a rendőrök 
mindenképpen kapnak legalább egy év hala-
dékot, hogy megtanuljanak magyarul. Ha lesz 
rá igény, az önkormányzat nyelvtanfolyamok 
szervezésére is keres megoldást.

Megvan az eredeti
Előkerült az elveszettnek és ellopottnak 
hitt eredeti kolozsvári Sissi-szobor. Az oszt-
rák császárnő és magyar királyné bronz 
mellszobrára véletlenül bukkant rá Gergely 
Balázs, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT) közép-erdélyi régiójának elnöke a 
város Bánffy-palotájában található Kolozsvári 
Szépművészeti Múzeumban. 
Az EMNT helyi szervezete régóta tervezi Er-
zsébet királyné szobrának visszaállítását an-
nak eredeti helyére, a kolozsvári Fellegvárhoz 
vezető sétányon. 
A 19–20. század fordulóján a Sissi-kultusz 
jegyében négy azonos, Stróbl Alajos szob-
rászművész által alkotott mellszobrot állí-
tottak fel Budapesten, Miskolcon, Eperjesen 
és Kolozsváron. A négy szoborból a miskolci 
maradt a helyén, a többi eltűnt az évtizedek 
folyamán.  
A kolozsvári szoborállítás érdekében Gergely 
Balázs szeptember első felében Gergely Zol-
tán kolozsvári szobrászművész társaságában 
Miskolcra utazott, hogy mintát vegyenek az 
ott található Sissi-szoborról, amelynek alap-
ján az alkotás mását elkészítenék.  
Gergely Balázs elmondása szerint az eredeti 
műalkotás előkerülése nem változtat a tervü-
kön, az új kolozsvári szobrot mindenképpen 
kiöntetik, és egyelőre elhelyezik a Donát úti 
Makovecz-templom udvarán.

Rö vi den

Bíróság elé állíttatta Codruţ 
Sereş volt gazdasági minisz-
tert és a Hidroelectrica hat 
egykori és jelenlegi vezető-
jét a Szervezett Bűnözés és 
Terrorizmusellenes Igazga-
tóság (DIICOT) összeeskü-
vés és az ország gazdaságá-
nak aláaknázása vádjával.  
A Hidroelectrica hat igaz-
gatója név szerint a 63 éves 
Pena Eugen egykori vezér-
igazgató, az ugyancsak 63 
éves Geormăneanu Victoria, 
a vállalat volt gazdasági 
igazgatója, az 53 éves Asan 
George Lavinius, beszállítá-
si igazgató, az 52 éves Opriş 
Nicolae, a beszállítási-mar-
keting osztály igazgatója, a 
60 éves Oprea Traian vezér-
igazgató és az 55 éves Iosif 
Georgeta gazdasági igazga-
tó. 

Vádirat
Az ügyészek szerint a 

vádlottak veszélyeztették 
az országos energetikai 

rendszert, és mintegy 5400 
milliárd lejjel – körülbelül 
165 millió dollárral – káro-
sították meg az országot. A 
pert a Legfelsőbb Bíróság 
és Semmítőszék tárgyalja.  
Codruţ Sereş 2004 decembere 
és 2006 decembere között ve-
zette a gazdasági minisztéri-
umot a Tăriceanu-kormány 
idején. A funkcióra a Kon-
zervatív Párt jelölte. 

Felelnie kell (talán)

Codruţ Sereş

Már több mint 150 ezer hono-
sítási kérelem érkezett, és ed-
dig több mint 55 ezren tettek 
esküt. Közlésük szerint a leg-
fiatalabb kérelmező háromhe-
tes, míg a legidősebb 104 éves 
volt. Az államtitkárság Wetzel 
Tamás egyszerűsített honosí-
tásért felelős miniszteri biztos 
adatai alapján arról tájékozta-
tott, hogy hetente közel 4 ezer 
kérelmet adnak be a határon 
túli magyarok, amely megfelel 
az előzetes hatástanulmány ál-
tal prognosztizált adatoknak.

Részletek
Egyszerűsített honosítási ké-

relmet eddig 72 külképviseleten, 
1264 polgármesteri hivatalban, a 
Bevándorlási és Állampolgársá-
gi Hivatal 23 ügyfélszolgálatán 
és március 15-től 29 kormány-
ablaknál lehet beadni. A bead-
ványok körülbelül 40-40 száza-
léka külképviseletekhez és az 
anyakönyvvezetőkhöz érkeztek, 

míg a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal a 20 száza-
lékát vette át. Péntekig 150.107 
egyszerűsített honosítási kére-
lem érkezett meg Budapestre.  
A kérelmek 70 százalékát már el-
bírálták, és eddig már több mint 
55 ezren tették le az ünnepélyes 
állampolgársági esküt. A legfi-

atalabb kérelmező háromhetes, 
míg a legidősebb 104 éves volt.  
Az államtitkárság tájékoztatójá-
ban kitér arra is, hogy az utób-
bi kilenc hónapban a nagyon 
komoly szervezésnek köszönhe-
tően az eljárás zökkenőmentes, 
mind a kérelmek átvétele és 
elbírálása, mind az ünnepélyes 

állampolgársági eskütételek 
fennakadás nélkül mennek. A 
magyar állampolgárságot ja-
nuár 3-tól lehet kérelmezni 
az egyszerűsített honosítási 
eljárás segítségével, amelyet 
az Országgyűlés az elmúlt év 
május 26-án hozott döntése tett 
lehetővé.

Népszerű a kettős állampolgárság 
Egyszerűsített honosítási kérelmet 72 külképviseleten, 1264 polgármesteri hivatalban, a BÁH 23 
ügyfélszolgálatán és 29 kormányablaknál lehet beadni. Annyi érkezett eddig, amennyire számítottak.

IMF: lassulnak a reformok

A Gál Kinga fideszes EP-
képviselő által vezetett Ki-
sebbségi Munkacsoport a Ki-
sebbségi és Regionális Nyelvű 
Napilapok Európai Egyesületé-
nek – MIDAS – delegációját is 
fogadta a szokásos plenáris he-
ti ülésén. A kisebbségi nyelven 
írt napilapok gyakorlatilag a 
túlélésért küzdenek, munkájuk 
azonban sokkal nagyobb figyel-
met érdemelne – derül ki Gál 
Kinga sajtóközleményéből. 

Gondok
A MIDAS (European Asso-

ciation of Daily Newspapers 
in Minority and Regional 
Languages) elnöke, a dél-tiroli 
Toni Ebner előadásában hang-
súlyozta: az anyanyelven való 
tájékozódás lehetősége alap-
vető fontosságú a nemzeti és 
nyelvi kisebbségek számára, 
ennek biztosítása azonban egy-
re nehezebb. Beszámolójában 
kitért azokra a nehézségekre, 
amelyekkel a kisebbségi lapki-
adók szembesülnek. Nemcsak 
a gazdasági válság és az ebből 
eredő csökkenő reklámbevétel 

nehezíti a fennmaradásukat, 
valamint a minőségi munka 
elkészítését, hanem az előfi-
zetők csökkenő száma is. Sok 
esetben elérhetetlen a minő-
ségi anyanyelvű újságírókép-
zés is. Gál Kinga a vita után 
kijelentette: biztosítani kell a 
kisebbségi nyelvű sajtó fenn-
maradását, és meg kell találni 
támogatásának uniós lehetősé-
geit, egyben felajánlotta támo-
gatását és együttműködését a 
kérdésben.

Nem annyira derűlátó már 
Jeffrey Franks, az IMF-kül-
döttség vezetője Bukarestben, 
mint pár hete. A szakértő most 
azt nyilatkozta: a reformok 
lelessultak Romániában, és 
ezeknek politikai nyomásgya-
korlások az okai. 

Átalakítások előtt
Franks arra célzott, hogy a 

2012-ben esedékes választások 
miatt ismét bejöhet a felelőtlen 
ígérgetés és a gazdasági fegye-
lem fellazulása. 

Ugyanő augusztus elején 
még azt mondta, Románia gaz-

dasága idén is növekedni fog, 
sőt, jövő évben gyorsítható is 
ennek üteme, de csakis a re-
formok „kielégítő” folytatása, 
a EU-alapok felhasználásának 
javítása és megbízható beruhá-
zási tervek révén – jelentette 
ki Jeffrey Franks, az IMF-kül-
döttség vezetője Bukarestben.

Az IMF szerint egyébként 
Romániának jobban kell élnie 
az EU-s pénzalapokkal, és át 
kell alakítani a nagyvállala-
tokat. Mindenesetre a pénz-
intézet jóváhagyta az új hi-
telrészletet, amely 480 millió 
eurónyi.

Hetente közel 4 ezer kérelmet adnak be a határon túli magyarok, és az eskütételek is folyamatosak

MIDAS: a túlélésért küzdve

Jeffrey Franks, az IMF-küldöttség vezetője Bukarestben

A Kolozs Megyei Tanács el-
nöke a sajtónak azt mondta, 
hogy a nemeszsuki Nokia-gyár 
bezárását követően a vállalat 
hajlandó arra, hogy befogad-
jon a zsuki gyár csarnokaiba 
egy másik befektetőt. Hozzá-
tette, a zsuki alkalmazottak 
decemberig szerződéssel dol-
gozhatnak, 2012 márciusig pe-
dig szakmai átképzési progra-
mokba kapcsolódnak be, hogy 
más munkahelyet tudjanak 
találni. Andreea Paul-Vass, a 
kormányfő tanácsadója pedig 
jelezte: jelenleg a kabinet 10 
céggel tárgyal olyan befekte-
tésekről, amelyek kompenzál-
nák a Nokia kivonulását.

Félcáfolat
A kormánynak jelenleg 

nincsenek információi más 
nagyvállalatok távozási szán-
dékáról, ám bármikor megtör-
ténhet, hogy egy cég Románia 
elhagyásáról dönt – nyilatkoz-
ta Emil Boc miniszterelnök a 
Mediafax hírügynökségnek 
a Nokia Kolozs megyei gyá-
rának felszámolása kapcsán.
„Jelenleg nincsenek erre vo-
natkozó adataink, de a glo-
bális versenyhelyzet miatt 
ez bármikor elképzelhető” 

– fogalmazott a kormányfő. 
Ugyanakkor reményét fejezte 
ki, hogy a nemeszsuki No-
kia-gyár felszámolása után 
újabb nagybefektető érkezik 
Romániába: „Még ha jelenleg 
nem is vagyunk túlzottan op-
timisták, biztos vagyok benne, 
hogy a következő hat hónap-
ban jó eséllyel találunk befek-
tetőt vagy befektetőket, akik 
folytathatják a Kolozs megyei 
befektetéseket”. Csütörtökön 
Traian Băsescu államfő úgy 
nyilatkozott: felkészülhetünk 
arra, hogy a Nokia után más 
vállalatok is távozni fognak 
az országból. A 2008-ban nyílt 
nemeszsuki Nokia-gyár vezető-
sége tegnap jelentette be, hogy 
Kínába kívánja költöztetni a 
vállalkozást. A döntés nyo-
mán mintegy 2200 alkalmazott 
válik munkanélkülivé.

Nokia-ügy: csak nyitány?

Emil Boc

Gál Kinga

Börtönre ítélték a gázolót
Gondatlanságból elkövetett emberölésért letöl-
tendő börtönbüntetésre ítélte a kolozsvári bíró-
ság azt az autóst, aki 2010-ben halálra gázolta 
Jancsó Noémi kolozsvári költőnőt.
A másodfokon eljáró bíróság – helyben hagyva 
az elsőfokú ítéletet – kétéves szabadságvesz-
tésre ítélte a 65 éves Toader Cerneant, aki a 
Kolozs megyei Szászfenesen 2010. július 25-én 
elgázolta Jancsó Noémit, aki éppen kerékpárját 
tolta át a zebrán. A 22 éves lány két nap múl-
va belehalt sérüléseibe – olvasható a Szabad-
ság című kolozsvári napilap pénteki számában 
a csütörtöki ítéletről és a balesetről. 
Jancsó Noémi 1988-ban született Kolozsvá-
ron, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem klasz-
szika-filológia és angol szakos diákja volt. El-
ső, novellákat és verseket tartalmazó kötete, 
az Emotikon az Erdélyi Híradó gondozásában 
jelent meg Kolozsváron 2008-ban, amelyért 
a pályakezdők Méhes György-debütdíjjal 
jutalmazták. A kolozsvári Bretter György Iro-
dalmi Kör elnöke is volt.


