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XVI. Benedek pápa
elsô nyilvános kon-
zisztóriumán tizen-
öt új bíboros tette
le egymás után az
esküt, miután az
egyházfô latin ne-
vükön szólította
ôket. /16.
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TÉRSÉG

Közgyûlést tartott a 
Bihar megyei RMGE

Az RMDSZ megyei székháza adott
otthont ezúttal is a tegnap tartott
közgyûlésnek, melyen mintegy öt-
ven gazda, cégvezetô és meghívott
szakember vett részt a megye min-

den szegletébôl. Elsôként Szentmiklósi Zol-
tán megyei RMGE-elnök tartotta meg beszá-
molóját. /11. 
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Ma este Váradon játszik
a bajnoki címvédô
Nagy érdeklôdéssel várt férfi kosárlabda-
összecsapás helyszíne lesz ma este 18 órától
az Antonio Alexe Sportcsarnok, ahol a tava-
lyi bajnok és kupagyôztes Ploie§ti-i Asesoft
lesz a Nagyváradi VSK ellenfele. A vendég-
csapat volt Alexe utolsó „munkahelye”, s két
másik váradi származású kosaras, Szijártó és
Apostol most is ott kergeti a labdát. /9.

Óraátállítás. Vasárnap kezdôdik a
nyári idôszámítás, ekkor Romániában az euró-
pai gyakorlatnak megfelelôen hajnali 3 órakor
4 órára igazítják az órák mutatóit. A nyári i-
dôszámítás október utolsó vasárnapján zárul.
A nyári idôszámítást 1976-ban, három évvel
az egész világot megrázó elsô olajárrobbanás
után vezették be Franciaországban. A ható-
ságok a lépést azzal indokolták, hogy így 300
ezer tonna kôolajnak megfelelô energia-meg-
takarítás érhetô el. 

Elrabolták a kislányt
Egyelôre rejtély övezi a margittai gyermek elrablásának és bántalmazásának körülményeit. Úgy
tûnik, két család között a gyermekek miatt keletkezett konfliktus szenvedô alanya lett a lányka.

Hiánypótló misszió Brüsszelben
Hazaérkezett az az erdélyi küldöttség, amely az EMNT kezdeményezésé-
re, a Duna–Tisza Társaság szervezésében ment Brüsszelbe.
PAP ISTVÁN

A küldöttséget – többek között
– fogadta Elmar Brok, az Eu-
rópai Parlament Külügyi Bi-
zottságának elnöke, Wenceslas
de Lobkowitz, az Európai Bi-
zottság Bôvítési Hivatala romá-
niai fôosztályának vezetôje, va-
lamint Hans-Gert Poettering,
az EP Néppárti Frakciójának
elnöke. Március 21-én Erdély
küldöttei a Magyar Néppárti
Delegáció ülésén vettek részt,
ahol Szájer József, a néppárti
magyar frakció vezetôje bizto-
sította támogatásukról ôket.

Este Tabajdi Csaba szocialista
EP-képviselôvel, az EP Kisebb-
ségügyi Frakcióközi Csoportjá-
nak elnökével folytattak meg-
beszélést. Hasonlóképpen talál-
koztak Szent-Iványi István li-
berális EP-képviselôvel. Márci-
us 22-én a küldöttség Gál Kin-
ga néppárti EP-képviselô véd-
nökségével nemzetközi sajtóér-
tekezletet tartott az Európai
Parlament épületében.

Integrációs folyamat
Tôkés László püspök, a de-

legáció vezetôje tegnap elmond-
ta: az EU-ban most ismerked-

nek az ôshonos kisebbségek
kérdésével, mert eddig szinte
kizárólag a bevándorlók felzár-
kóztatását értették ezen. Ezért
úgy vélte, hogy a küldöttség
ilyen tekintetben hiánypótló
missziót vállalt magára. Romá-
niával kapcsolatban az Unió-
ban a korrupció problémája
háttérbe szorítja a kisebbségi
kérdést, holott többek közt a
balkáni háborúk jelzik, hogy
ezen kérdések meg nem oldá-
sa potenciális konfliktusforrás
lehet. Az EMNT elnöke hang-
súlyozta: az integrációs folya-
mat részeként a kisebbségek
ügyének is érvényesülnie kell.
Ezért remélik: az EU intézmé-
nyes formában kezeli majd ezt
a kérdést. Ebbe az irányba mu-
tat Gál Kinga javaslata is az
Európai Alapjogi Ügynökség
létrehozásáról. Tôkés László
hozzátette: nagy mulasztást kö-
vet el az RMDSZ, amikor kés-
lekedik kihasználni a kisebb-
ségi kérdés körül az Unióban
kialakult politikai trendet, és
amiért nem él az Európai Uni-
óban lévô kimeríthetetlen lob-
bizási lehetôségekkel. //22..

❏ Ünnepi szentmise. Ôexcellenciája
Jean-Claude Perisset érsek, romániai pápai
nuncius ma 11.30 órakor a nagyváradi Bazili-
kában ünnepélyes szentmisét celebrál Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony ünnepén. Szeretet-
tel várják a híveket.

❏ Két százalék. Jövedelemadója két
százalékának felajánlását várja az Alma Ma-
ter Alapítvány, melynek hivatalos elnevezése
Funda\ia „Alma Mater Alapítvány”, adószá-
ma (cod fiscal) 5080612, a Ion |iriac Keres-
kedelmi Banknál nyitott számlaszáma: RO90
CBIT 0510 1116 8800 1000.
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Csütörtök délután fél hat táj-
ban a margittai polgármester,
Pocsaly Zoltán értesítette a ha-
tóságot s a mentôket: egy meg-
tépázott ruhájú, megvert, riadt
gyermek fekszik az erdô felé
vezetô Tudor Vladimirescu ut-
cában, az árokban. A helyszín-
re érkezett rohamkocsi a mar-
gittai kórházba vitte a lánykát,

aki elmondta, hogy S. I.-nek
hívják, 11 éves, Margittán lakik.
A gyermek azt is elmesélte: az
iskolából hazamenet betuszkol-
ták egy fehér színû dubába, az
erdôszélen kitették, egy férfi
alaposan megverte, majd sorsá-
ra hagyták. 

A vizsgálat során megállapí-
tották: valóban bántalmazták,
gyomortájéki és alsóvégtag-zú-
zódásokat szenvedett, de nincs

életveszélyben. A margittai
rendôrség nyomozást indított,
kételyei támadtak a kislány ál-
tal elmondottakkal kapcsolat-
ban. 

Pocsaly Zoltán a Bihari Nap-
lónak elmondta: autóval haza-
felé tartott, amikor meglátta az
árokban fekvô gyermeket. Visz-
szatolatott. Addig egy kerékpá-
ros is odaérkezett, s mire a men-
tôk megjöttek, már sok bámész-

kodó összeverôdött. A kislány
sáros volt, az arca meg volt
karmolva, a nadrágja, felsôje
össze volt cibálva. A szülôket is
a polgármester értesítette. A
család az ANL-tömbházban la-
kik, az apa a katonaságnál dol-
gozott. Van még egy elsôs kis-
lányuk. Pocsaly Zoltán is hal-
lott a család s szomszédok kö-
zötti nézeteltérésekrôl a gyer-
mekek miatt. 

Magánnyugdíj
Ismét az érdeklôdés közép-
pontjába került a magán-
nyugdíj-pénztárok kérdé-
se. Mihai Seitan, az orszá-
gos nyugdíjpénztár elnöke
ezzel kapcsolatban azt nyi-
latkozta, hogy a jövôben a
nyugdíjak három pilléren
nyugszanak majd. A jelen-
legi állami nyugdíjpénztár
a nyugdíjasok jövedelmé-
nek mindössze 10 százalé-
kát biztosítja majd. A má-
sodik pillért a magánnyug-
díj-pénztárak képezik ma-
jd, amelyek a jövedelem
50 százalékát biztosítnák.
A harmadik pillér a fakul-
tatív nyugdíjalap lesz, a-
mely az össznyugdíj 40 szá-
zalékát képviseli. Az igaz-
gató szerint e három rend-
szer alapján a nyugdíjasok
a mostani jövedelmüknek
akár a kétszeresét is meg-
kaphatják. Azon még foly-
nak a viták, hogy elôször
a második vagy a harma-
dik pillért vezessék-e be.
A munkaügyi minisztéri-
um szerint elôbb a fakul-
tatív nyugdíjat kellene be-
vezetni.

A küldöttséget fogadta Hans-Gert Poettering, az EPP Frakciójának elnöke
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Egy hét autonómia. A Bihari Napló is meghívást ka-
pott arra az egyeztetésre, amelyet Dél-Tirolban, Bozenben
tartottak március 13–18. között. Lapunkat Szeghalmi Örs szer-
kesztô képviselte. A kisebbségi nyelvû napilapok nemzetkö-
zi egyesülete, a MIDAS szervezte a látogatást. A meghívot-
tak megismerkedtek a régióban élô kisebbségek helyzetével,

tanulmányozták az ottani modellértékû önrendelkezést, esz-
mecseréken vettek részt a térség politikusaival, kutatóival,
médiaszakembereivel. Ugyanakkor a saját nemzeti közössé-
gükkel kapcsolatos fejleményekrôl és sajtójuk helyzetérôl
is beszámoltak a küldöttek, egyebek mellett a dél-tiroli par-
lamentben is, ahol mellékelt képünk készült. //66..
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