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Încasările din accize la ţigări au crescut în primele 11 luni din 2011 cu 30% faţă de perioada similară a anului
2010, datorită combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale, potrivit preşedintelui ANAF, Sorin Blejnar * El a precizat
că această creştere a încasărilor la accize a fost realizată în condiţiile în care nu au fost majorate cotele de accize,
iar cursul euro/leu la care au fost calculate a fost defavorabil Fiscului comparativ cu 2010 * Proiectul 'Braşov-
Centrul turismului românesc' a fost finalizat, a declarat într-o conferinţă de presă şeful Direcţiei Relaţii Externe din
primăria Braşov, Cecilia Doiciu * Sezonul de schi în staţiunea Predeal se va deschide, oficial, joi, pe pârtia Clăbuc *
Alianţa formată din constructorii auto Renault SA şi Nissan Motor Co. ar putea semna în luna martie un acord
vizând preluarea controlului la OAO AvtoVAZ, cel mai mare constructor auto din Rusia * Constructorul auto Audi,
divizie a grupului german Volkswagen, a anunţat marţi că, în perioada 2012-2016, va investi 13 miliarde de euro
pentru dezvoltarea de noi produse şi modernizarea uzinelor, în principal a celor din Germania * În precedentul plan
de dezvoltare pe cinci ani, care s-a încheiat în 2010, Audi a alocat 11,6 miliarde de euro pentru investiţii * HC
Zalău a câştigat ambele meciuri jucate miercuri, în prima zi a Trofeului Maramureş la handbal feminin, care are loc
în Sala Sporturilor ''Lascăr Pană'' din Baia Mare * Naţionalele masculine de handbal ale României şi Serbiei au
terminat nedecis, 31-31 (11-11, 23-21), miercuri seara, la Novi Sad, într-un meci amical desfăşurat pe durata a
trei reprize a câte 20 de minute * Portughezul Cristiano Ronaldo şi italianul Alessandro del Piero au fost premiaţi
miercuri în cadrul galei 'Globe Soccer', din cadrul Conferinţei Internaţionale a Sporturilor de la Dubai * Echipa de
fotbal de ligă secundă UTA Arad se va reuni pe data de 9 ianuarie, la ora 10,30, pentru începerea pregătirilor
pentru sezonul de primăvară * Schioarea austriacă Anna Fenninger, în vârstă de 22 ani, a câştigat miercuri
slalomul uriaş de la Lienz (Austria), semnând astfel prima sa victorie în Cupa Mondială de schi alpin * Michael
O'Neill, fostul mijlocaş al echipei engleze de fotbal Newcastle United, a fost numit în funcţia de selecţioner al
Irlandei de Nord * O'Neill, care a semnat un contract pe doi ani cu federaţia de la Belfast, îl înlocuieşte în acest
post pe Nigel Worthington, urmând să îşi înceapă activitatea pe 1 februarie * Tenismanul sârb Novak Djokovic,
liderul clasamentului ATP, şi norvegianca Marit Bjoergen, multiplă campioană mondială la schi fond, au fost
desemnaţi sportivii anului 2011, în urma anchetei realizate de Asociaţia Internaţională a Presei Sportive
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Marosvásárhelyen az iskolák felének magyar
neve kellene hogy legyen

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke pénteke n, Marosvásárhelyen
kijelentette: a városban a magyar elnevezés ű iskolák száma „arányos kellene,
hogy legyen a magyar lakosság számával”.

Borbély a volt marosvásárhelyi polgármester, Bernády György szobránál tartott
koszorúzáson elmondta: „nagyon szomorú”, hogy a városban csak két olyan iskola van,
amely magyar személyiség nevét viseli.

Mint mondta, Dorin Florea jelenlegi polgármesternek, aki a kormánypát tagja, meg
kellene állapodnia a demokrata-liberális Dumitru Matei főtanfelügyelővel, hogy a 2-es
számú iskola Bernády György nevét vegye fel, amelyet a volt polgármester építtetett.

„Nagyon szomorú, hogy Marosvásárhelyen a Bolyain és a Szász Albert iskolán kívül
nincs olyan tanoda, ahol magyar nyelven folyna az oktatás, tehát magyar iskola
(kizárólag magyar – szerk. megj.). Kérdem én: az a polgármester, aki azt mondja, hogy
egyetért a Bernády nevét viselő iskolával, mit tett az elmúlt 12 éven, hogy az az iskola,
amelyet Bernády György építtetett, Bernády nevét viselje? Most pedig a főtanfelügyelő
a kormánypárt, a Demokrata Liberális Párthoz közel álló személy, a polgármesternek
pedig tárgyalnia kellene ezzel a főtanfelügyelővel, hogy Bernády nevét viselje az iskola”,
mondta Borbély.

Borbély szerint Marosvásárhelyen a magyar nevű iskolák száma arányos kellene hogy7
legyen a város magyar lakosságának számával.

A 2002-es népszámlálás adatai szerint Marosvásárhelyen 46,73%-os a magyarság
aránya.

„Nem két-három magyar iskolának kellene működnie, hanem jóval többnek, a magyar
lakosság számarányának megfelelően. Nagyon sok az olyan magyar nemzetiségű
történelmi személyiség, akinek nevét viselhetnék az iskolák. Ezért mondom, hogy csak
magunkban bízhatunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell meggyőznünk azokat a jó
érzésű embereket, akik szövetkeznének velünk, hogy szövetkezzenek velünk”, mondta
Borbély.

Bernády György, egykori marosvásárhelyi polgármester szobrát megkoszorúzta még
Lokodi Edit Emőke, a megyei tanács elnöke, Vass Levente, egészségügyi minisztériumi
tanácsadó, Szabó Árpád, a megyei tanács alelnöke és Csegzi Sándor, RMDSZ-es
alpolgármester.

A Borbély által irányított alapítvány október 20-21 között szervezete meg a Bernády
napokat, fotókiállítást, ifjúsági vetélkedőket tartanak, kiosztják a Bernády György
Emlékplaketteket, pénteken este pedig opera és operettgálát tartanak a kolozsvári
magyar operatársulat részvételével.

A Bernády-napokat minden évben ugyanebben az időszakban szervezik meg, mert
Bernády György 1938 október 22-én halt meg.
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