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> Hamarosan elfogadhatják az egyetem 
akkreditációját. A román parlament őszi 
ülésszakán elkezdődhet a Sapientia – Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem akkre ditálására 
vonatkozó törvénytervezet vitája – mondta 
tegnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnö-
ke, kulturális és örökségvédelmi miniszter, 
kifejezve reményét, hogy az ülésszak végéig 
el is fogadják majd a jogszabályt. A tárca-
vezető a Sapientia Természettudományi és 
Művészeti Karának tanévnyitó ünnepségén 

vett részt Kolozsváron, a Farkas utcai refor-
mátus templomban. Ünnepi beszédében 
elmondta: egy évtizeddel ezelőtt, amikor 
tanárok, politikusok, értelmiségiek közö-
sen megalapozták az Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetemet, bíztak abban, hogy 
sikerül olyan intézményt felépíteni, amely 
a közösség hasznára válik. Beszámolt arról 
is, hogy a román kormány a közelmúltban 
elfogadta a Sapientia – Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem akkreditációjára vonatko-
zó törvénytervezetet. A jogszabálytervezet 
ezt követően a parlament két háza elé került 

végső elfogadásra. Az intézmény akkredi-
tálása azt jelenti, hogy az egyetemet teljes 
jogú felsőoktatási intézményként ismerik 
el, és joga lesz többek között államvizsgát 
szervezni, ugyanakkor a román állam is tá-
mogathatja. Dávid László rektor köszön-
tőbeszédében tájékoztatta a jelenlevőket 
arról, hogy a Sapientia a tudományos 
kutatás szempontjain alapuló rangsoroló 
felmérés szerint a legjobb romániai ma-
gánegyetem, az állami felsőoktatási intéz-
ményeket is magában foglaló rangsorban 
pedig a huszadik helyen áll.

> A román hatóságok minden hol-
land virágszállítmányt feltartóztatnak. 
A román hatóságok a hétvégén „bakté-
riumos fertőzés veszélyére hivatkozva” 
minden,  Hollandiából érkező virág- és 
tulipánhagyma-szállítmányt feltartóztat-
tak. A holland virág- és tulipánhagyma-
szállítmányok feltartóztatását hivatalosan 
az illetékes egészségügyi hatóságok ren-
delték el. A hivatalos magyarázat szerint 
a szállítmányok veszélyes baktériummal 
fertőzöttek, ezért nem engedik be őket az 
országba. 

Ország – világ

Újabb örökségvédelmi programo-
kat indít útjára a román kulturális 
minisztérium – jelentette be az 
európai örökség napja alkalmá-
ból Kelemen Hunor tárcavezető 
a Szilágy megyei Krasznán.

hN-információ

A program az Épített örök-
ségünk felmérése, védelme 
és hasznosítása címet vise-

li. Kelemen Hunor hangsúlyoz-
ta: a program célja számba venni 
mindazt, ami nem szerepel az 
országos műemlékvédelmi listán, 
de védelemre érdemes. A kultu-
rális tárcavezető kezdeményezte 
projekt három programból áll. 
Az első a népi építészeti örökség 
felmérése, védelme és hasznosí-
tása, amelynek során leltároznák 
és felkutatnák az országban még 
fellelhető, népi építészeti öröksé-
get, biztosítanák a legértékesebb 

100-150 népi műemlék védelmét. 
Az első szakaszban a népi építé-
szeti hagyaték számbavétele, egy 
részletes adatbázis elkészítése a cél, 
ezt követően pedig az ország népi 
építészeti kataszterének elkészítése 
lesz a feladat. A program időtarta-
ma négy év. A második program 
keretében felmérnék, védenék és 
hasznosítanák a középkori épített 
örökséget. A program keretében a 
középkori várak, várkastélyok, il-
letve a Duna menti erődítmények 
védelme és hasznosítása állna a fi-
gyelem középpontjában. Az orszá-
gos műemléki listán pillanatnyilag 
153 ilyen jellegű épület szerepel, 
soknak azonban nincs funkciója, 
nem látogathatók, elhanyagolt ál-
lapotban vannak. A program célja 
ezeknek a számbavétele, haszno-
sítási lehetőségeik kidolgozása, 
illetve ezek bevonása a turisztikai 
keringésbe. 

Újabb öröKSégvédelmi programoKat indít
a román KulturáliS tárca

Számba veszik azt,
ami védelemre érdemes

többfelé is havazott ausztria 
nyugati részén, tirolban és Salz-
burg tartományban. az ország 
nyugati csücskében, vorarlberg 
tartományban már vasárnap le-
esett az első hó. 

Mti

Tegnap Tirol, Salzburg, Ka-
rintia és Stájerország tar-
tományok alacsonyabban 

fekvő részein is többfelé hó lepte 

be az utakat. Helyenként 600 mé-
ter tengerszint feletti magasságig 
csökkent a hóhatár.

Több utat lezártak, többek között 
a Grossglockner Hochalpenstrassét 
is. A tiroli tartományi székhelyen, 
Innsbruckban havas eső miatt 
hókásásak voltak az utak. Salzburg 
tartományban az Ötz-völgy egyes ré-
szein és a Silvrettahochalpenstrassén 
csak hólánccal közlekedhetnek az 
autók. Akadozott a vasúti közle-

kedés is a nyugati országrészben. 
Tirolban tízezer háztartás maradt 
átmenetileg áram nélkül, mert a hó 
súlya alatt leszakadó faágak szakí-
tották le a vezetékeket. Vasárnapról 
hétfőre az egész országban 10-15 
fokot csökkent a hőmérséklet. Az 
előrejelzések szerint a havazás foly-
tatódik, a magasabb hegyeken akár 
egy méter új hó is eshet. Holnapig 
marad a hideg idő, az Alpokban a 
völgyekben fagyhat is.

FennaKadáSoKat oKozott

Lehullott az első hó Ausztriában

letette az eSKüt az Új munKaügyi miniSzter

Băsescu:  
csak egy bátor kormányt támogatok

letette az esküt az új munkaügyi 
miniszter Traian Băsescu előtt. 
Az államfő a kormány feladata-
iról is beszélt a ceremónián. 

hírösszefoglaló

Sulfina Barbu új munkaügyi mi-
niszter letette az esküt Traian 
Băsescu előtt. Az államfő ki-

használta az alkalmat, hogy figyel-
meztesse a kormányt arra, hogy ha 
nem cselekszenek bátran az ország 
megreformálása érdekében, elhatá-
rolódik tőle. „Egyetlenegy köteles-

sége van, munkahelyeket hozni létre, 
és egy dolgot kérek öntől, bátorsá-
got. Válságos időszakokban, akinek 
nincs bátorsága, annak menni kell 
a kormányból. Ha a kormány tagjai 
megteszik, amit meg kell tenni, ak-
kor továbbra is kitartok a kormány 
mellett” – fogalmazott az államfő 
a kinevezési ceremónián mondott 
beszédében. Figyelmeztette a mi-
nisztereket: az országnak olyan költ-
ségvetésre van szüksége, amely nem 
a választásokra, hanem a gazdasági 
realitásokra figyel.

Sulfina Barbu elődjét, Se bas-
tian Lăzăroiut azért menesztette 
Emil Boc kormányfő, mert ez 
bírálta a fő kormányerőt képvise-
lő Demokrata-Liberális Pártot. 
Traian Băsescu erre a kérdésre is 
kitért tegnap: „Azt ajánlom min-
denkinek, aki arra gondol, hogy 
bírálná a kormányba javasló pár-
tot, hogy tartsa meg magának a  
véleményét, amíg a kabinet tagja.” 
Lăzăroiut, aki elnöki tanácsos is 
volt, egyébként Băsescu embere-
ként tartják számon.

A hatszáz méter tengerszint feletti magasságig leereszkedő hóhatár következményeként utakat kellett lezárni fotó: reuters

az ipari épített örökségre is figyelnek

Az ipari épített örökség leltározása, állagmegőrzése és hasznosítása a 
harmadik célkitűzés. A szaktárca emlékeztet: Romániában – akárcsak 
a világ más országaiban – az iparosodás sajátságos építészeti stílus ki-
alakulását eredményezte. Ezek a gyárépületek, műhelyek, csarnokok 
ma gyakran elhanyagolt állapotban vannak, hasznosításuk megoldat-
lan, holott szerte a világban a legérdekesebb újrahasznosítási projektek 
pontosan ezekben az épületekben történnek. A program célja ezek-
nek az épületeknek a felkutatása, egy részükre hasznosítási stratégiát 
dolgoznának ki, elősegítenék turisztikai felhasználásukat.


