
Nagyszabású konferenciát szer-
vez a hétvégén a csíksomlyói 
Hotel Salvatorban a Székelyföldi 
Vállalkozók és Egyesületek Szö-
vetsége (SZVESZ) – a Székelyföld 
gazdasági lehetőségei az Európai 
Unióban címet viselő rendezvé-
nyen régiónk főbb gazdasági kihí-
vásait vitatják meg. Az esemény-
ről Lukács László, a szövetség 
ügyvezetője tájékoztatott. 
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A Székelyföldi Vállalkozók és 
Egyesületek Szövetsége az 
elmúlt időszakban Régiók ta-

lálkozása mottóval három konferen-
ciát szervezett, illetve a tavaly nyári 
tusványosi szabadegyetemen a Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparkamarával 
közösen vállalkozói sátrat működte-
tett – mindegyik rendezvényén egy-
egy specifikus témára fókuszáltak. 
„A szövetség vezetősége már koráb-
ban megfogalmazta azt a szándékot, 
hogy egy soron következő fórumunk 
előadásai az Európai Unió gazdasági 
hatásainak témája köré csoporto-
suljanak. A közelmúltban lezajlott 
egyeztetésünk során a Magyar Köz-
társaság Csíkszeredai Főkonzulátusa, 
személyesen dr. Zsigmond Barna Pál 
főkonzul úr felkarolta kezdeménye-
zésünket. Július 30-ig Magyarország 
az Európai Unió Tanácsának soros 
elnöke, és ezért különösen fontos 
számukra az, hogy az Európai Unió, 

illetve intézményei és támogatási 
rendszere hogyan jelentkeznek Szé-
kelyföld gazdasági életében” – ismer-
tette az előzményeket Lukács László, 
majd arra tért rá, hogy a hétvégén a 
csíksomlyói Salvator Hotelben sor-
ra kerülő konferencia elsősorban az 
Európai Unió gazdasági hatásaira fó-
kuszál, hangsúlyt fektetve a magyar–
magyar gazdasági kapcsolatokra is. A 
magyarországi és romániai kormány-
zati és gazdasági élet neves képviselői 
által megtartott péntek délelőtti elő-
adásokat követően, délután temati-
kus szekcióüléseken három olyan te-
rületet érintenek, melyekben további 
perspektívákat magukban hordozó 
előrelépések történtek az elmúlt idő-
szakban: élelmiszeripar, Székely ter-
mék, Góbé termék, illetve turizmus, 

valamint erdőgazdálkodás, vadgaz-
dálkodás és faipar. 

A rendezvény ma este hét órakor 
állófogadással, kulturális programmal 
indul (Pitti Katalin magyarországi 
operaénekesnő és Simó Annamária 
helyi előadó közreműködésével), 
majd pénteken délelőtt tíz órától 
lesz a megnyitó, melyen köszöntőbe-
szédet mond Zsigmond Barna Pál, a 
Magyar Köztársaság csíkszeredai fő-
konzulja és Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke, valamint 
Bába György, a Székelyföldi Vállal-
kozók és Egyesületek Szövetségének 
elnöke. Ezt követően kezdődnek az 
előadások, délután három órától pe-
dig a szekcióülések. A konferencia 
részletes programja a www.szvesz.ro 
honlapon is megtalálható. 

hírfolyam

> Üzleti hatékonyság: Románia megelőzi 
Magyarországot. Magyarország a tavalyi 42. 
helyről 2011-ben a 47.-re csúszott a világ orszá-
gainak versenyképességi listáján, amit az IMD 
nemzetközi üzleti iskola állított össze, többek 
között az ICEG European Center közreműkö-
désével. Az IMD–ICEG az MTI-hez tegnap el-
juttatott közleményében ismerteti: a lista élén az 
Egyesült Államok és Hongkong áll, megelőzve a 
tavalyi első és most harmadik helyen álló Szinga-
púrt. Az IMD a versenyképességet a gazdasági 

teljesítmény, a kormányok hatékonysága, vala-
mint a meglévő infrastruktúra alapján vizsgálja, 
és vállalati vezetőket kérdez meg. A gazdasági 
teljesítménynél az országok hivatalos statiszti-
káinak makrogazdasági adatait veszik figyelem-
be, a kormányok hatékonyságánál a befektetői 
megítélést, egyebek között az államkötvények 
kockázati felárát. Az üzleti tevékenységben a szo-
kásos hatékonysági mutatókat, például a mun-
kaerő-termelékenységet veszik alapul, az infrast-
ruktúrában a lefedettséget a mobiltávközléstől 
kezdve az egészségügyi ellátásig. Magyarország 
a gazdasági teljesítmények rangsorában közvet-

lenül megelőzi Ukrajnát, de lemarad Szlovénia 
mögött a 44. helyen, míg egy évvel korábban a 
40. volt. A kormányhatékonysági mutató Ma-
gyarország esetében az 52. helyet biztosította 
az előző évi 51. rangsorral szemben. Ezzel köz-
vetlenül Olaszországot követi Magyarország, 
és megelőzi Szlovéniát. Az üzleti hatékonyság 
alapján Magyarország – követve Romániát és 
megelőzve Argentínát – az előző évi 47. helyről 
az  50.-re csúszott vissza a listán. Az infrastruk-
túra szempontjából Magyarország változatlanul 
a 35. helyen áll és követi Lengyelországot, míg 
Litvániát megelőzi.
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SZVESZ: a hétvégi konferencia hangsúlyt fektet a magyar–magyar gazdasági kapcsolatokra is

Meghívottak a hétvégi konferenciára

A rendezvény előadói között több más rangos meghívott mellett ott 
lesz Borboly Csaba és Tamás Sándor, Hargita és Kovászna megyei 
önkormányzati elnökök; Szatmáry Kristóf, a magyarországi Nem-
zetgazdasági Minisztérium belgazdasági államtitkára; Szakáli István 
Loránd, a Kárpát-medencei gazdasági térségért felelős főosztály ve-
zetője; Tánczos Barna, a romániai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium államtitkára; Moldován József, a Román Távközlési és 
Információs Társadalom Minisztériumának államtitkára, illetve a Ma-
gyar, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara vezetői. „Attól 
is másabb az SZVESZ hétvégi konferenciája, hogy – általános jellege 
miatt is – nagyobb vállalkozói célközönséghez szól, és előreláthatóan 
több mint száz székelyföldi, erdélyi és magyarországi üzletember rész-
vételére számítunk” – előlegezte meg Lukács László.

 hirdetések

RVa MUREŞ  
iNSoLVENCy SPECiaLiStS S.P.R.L.

– Marosvásárhely, 
G-ral Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment  
LAURA Kft. (Zetelaka 1315. szám)  

jogi felszámolói minőségében 
nyilvános árverést szervez

az adós vagyonállományát képező  
ingó javak értékesítésére:

 gomblyukvarrógép 1 db 137,5 lej
 varrógép 5599 1 db 96,5 lej
 gomblyukvarrógép 5 db 51 lej
 gombvarrógép 1 db 97 lej
 CRM kompresszor 1 db 98,5 lej
 Shirley varrógép 6 db 121 lej
 yuberd varrógép 1 db 97,5 lej
 kazán 1 db 1 680,5 lej
 garázsajtó 1 db 870 lej
 Atmos kazán 1 db 2 353 lej
 kapurendszer 1 db 729,5 lej
 Alex bútorgarnitúra 1 db 400 lej

Az árverésre 2011. május 27-én 12 órakor ke-
rül sor a csíkszeredai TRICOHAR Rt. székhe-
lyén (Szentlélek utca 66. szám), és megismétlődik 
ugyanazon órában pénteki napokon (hivatalos 
ünnepnapok kivételével) a javak eladásáig.

Az árverésen részt vehetnek azok a jogi és/vagy 
magánszemélyek, akik befizetik a kikiáltási ár 10%-
át képező részvételi garanciát, valamint a részvételi 
díjat legalább 1 nappal az árverés időpontja előtt.

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700-, 
0265–261019 vagy 0756-086283-as  

telefonszámokon. 


