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> A héten várható döntés. Ezen a héten 
hozza meg a bukaresti törvényszék az Erdé-
lyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzéséről 
döntését. A párt létrehozását kezdeményező, 
Tőkés László vezette Erdélyi Magyar Nemze-
ti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke, Toró 
T. Tibor az MTI-nek elmondta: a bukaresti 
táblabíróság végre érdemben foglalkozott 
az EMNP bejegyzési kérelmével, illetve a 
törvényszék első fokon született elutasító 
döntése ellen benyújtott fellebbezéssel. „Úgy 

éreztük, hogy a bírói testület figyelemmel 
hallgatta érveinket, és egy hét múlva remélhe-
tőleg számunkra pozitív döntést fog hozni” – 
mondta Toró. 

> Felelősséget vállalhat az összevont 
választásokat szabályozó törvényért a 
kormány. Elképzelhető, hogy a kormány 
felelősséget vállal a jövő évi parlamenti és 
helyhatósági választásokat szabályozó tör-
vényért – nyilatkozta Roberta Anastase, a 
képviselőház elnöke. A választási törvény 
módosításáról jelenleg is egyeztetnek a ko-

alíciós pártok, a képviselőház elnöke szerint 
a választások időpontját sem szögezik le ad-
dig, ameddig nem vezetik be a változtatáso-
kat. A kormánypártok szerdán döntöttek a 
választások összevonásáról, de a részleteket 
nem dolgozták ki. 

> Megharagudott a PD-L-re az MPP.  
Felháborító Dan Manolăchescu, a Demo-
kra ta-Liberális Párt (PD-L) Kovászna me-
gyei szervezete elnökének azon kijelentése, 
miszerint Kövér László megválasztása az 
MPP tiszteletbeli elnökévé azt jelzi, hogy a 

polgáriak humánerőforrás-tartaléka elapadt 
Erdélyben – mondta Kulcsár-Terza József, az 
MPP Kovászna megyei szervezetének elnö-
ke. Manolăchescu két évvel ezelőtt az MPP 
segítségét kérte, hogy támogatást szerezzen 
Traian Băsescu számára az államfőválasztá-
sok előtt, most meg támadja a pártot – fűzte 
hozzá Kulcsár-Terza, aki szerint a PD-L-s po-
litikus inkább Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 
RMDSZ-elnök véleményét tolmácsolta. A 
Fidesznek van Orbán Viktorja, az EMNT-
nek Tőkés Lászlója, az MPP-nek pedig Kövér 
Lászlója – zárta Kulcsár-Terza József.
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Az egyesült Államok két elnöke, 
a 10 évvel ezelőtt kormányzó 
George W. bush és a Fehér Ház 
jelenlegi lakója, barack Obama 
együtt emlékezett meg tegnap 
a csaknem 3000 áldozat hozzá-
tartozóival együtt a New York-i 
Ground zerónál felavatott em-
lékhelyen a 2001. szeptember 
11-i terrortámadásokról.

MTI

„Isten a mi oltalmunk és 
erősségünk” – idézte a 46. 
zsoltárt Barack Obama a 

szertartáson, amely mint koráb-
ban, most is mentes volt a politi-
kai szónoklatoktól. George Bush 
Abraham Lincolnnak az egyik, 
a polgárháború idején írt leve-
léből idézett. Első ízben fordult 
elő, hogy a megemlékezést elnö-
ki szintre emelték. A ceremónián 
egyébként nem hangzott el egyet-
len, lelkipásztorok elmondott ima 
sem, de a közbeiktatott gyászszü-
netek módot adtak az egyéni el-

mélyülésre. A Világkereskedelmi 
Központ (WTC) megsemmisült, 
110 szintes ikertornyainak helyén 
megrendezett szertartáson, ame-
lyen részt vettek New York város 
és állam volt és jelenlegi vezetői, 
felolvasták a tíz évvel ezelőtti 
terrortámadásokban, valamint a 
WTC ellen 1993-ban elkövetett 
robbantásos merénylet áldozata-
inak nevét. E neveket megörökí-
tették a két torony helyén létesí-
tett emlékhely, két négyzet alapú 
vízesésének peremén. Az Obama 
és a Bush házaspár az északi to-
rony helyén létesített, a talajszint 
alá több mint 9 méter mélyre süly-
lyesztett zuhatagot járta körbe. 

A „konkrét, hiteles, de meg nem 
erősített” terrorfenyegetés miatt 
bevezetett rendkívüli biztonsági 
intézkedések és forgalomelterelés 
közepette megrendezett jubileu-
mi szertartáson skót duda szólt, 
elhangzott a nemzeti himnusz és 
tűzoltók emeltek magasba egy, 
az annak idején az ikertornyok 
romjai közül kiemelt amerikai 
zászlót. A családtagok a póló-
jukon viselték az áldozatok arc-
képét, sokan fotókat és virágokat 
tartottak. „Tíz év telt el azóta, 
hogy a tökéletesen kék égbol-
tú reggel a legsötétebb éjszaká-
ba fordult” – mondta Michael 
Bloomberg, New York polgár-
mestere. Barack Obama elnök a 
New York-i megemlékezés után a 
pennsylvaniai Shanksville-be re-
pült, ahol megkoszorúzta a város 
mellett lezuhant repülőgép uta-
sainak és személyzetének szentelt 
emlékművet, amelyet szombaton 
avattak fel Joe Biden alelnök rész-
vételével.

A megemlékezésen felolvasták a tíz évvel ezelőtt elkövetett merényletekben elhunytak nevét fotÓ: mediafax

A családtagok a póló-
jukon viselték az áldo-
zatok arcképét, sokan 
fotókat és virágokat tar-
tottak. 

pÉNzÜGYmINISztÉrIUm; 
Országos Adóigazgatási Ügynökség;
Hargita megye Közpénzügyi Hivatala

A fizetésképtelenséget megállapítók figyelmébe!

Hargita Megye Közpénzügyi Vezérigazgatósága meghívja azokat a 
fizetésképtelenségben eljáró szakszemélyeket, akik szerepelnek az Or-
szágos Adóigazgatási Ügynökség által jóváhagyott, fizetésképtelenséget 
megállapítók listáján a XIII. zónára, hogy tegyék le ajánlataikat a követ-
kező cégekre vonatkozóan, legkésőbb 2011. szeptember 28-án 13 óráig:

meDIA HOLDING KFt. (18989631) – Csíkszereda; 
Gt DUO COmpANY KFt. (16802795) – Székelyudvarhely. 

Az ajánlatokat a 2007/1009-es számú Országos Adóigazgatási Ügy-
nökség elnöki rendelete 2. cikkelyének 4. bekezdése, valamint a 14. és 16. 
cikkelye alapján kell összeállítani, és a következőket kell tartalmaznia:

Átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, hogy kinevezzék va-
gyonfelügyelő/felszámoló minőségbe;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által követelt havi díj, ho-
norárium;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által követelt sikerdíj;
Saját felelősségére tett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlat-

tevő nincs összeférhetetlenségi vagy érdekellentéti helyzetben az adóssal, 
akihez ki lesz nevezve;

Saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozók létszámára vonatkozóan, 
akik részt vesznek a fizetésképtelenségi eljáráshoz kapcsolódó tevékeny-
ségekben. A nyilatkozathoz megkérjük, csatoljanak egy rövid bemutatást 
mindegyik személyről, és bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy van érvényes 
munkaszerződésük (alkalmazottak esetében a Területi Munkafelügyelőség 
által kibocsátott igazolás napra frissítve), érvényes együttműködési megál-
lapodásuk vagy érvényes jogi szerződésük az ajánlattevővel;

Átszervezési/felszámolási stratégia, meghatározott időbeosztással, 
amelynek végrehajtását követni fogják az adóhatóságok.

Az ajánlatokhoz megkérjük, mellékeljenek egy kimutatást az összes 
eddigi lezárt fizetésképtelenségi eljárásról, amely tartalmazza, hogy az 
ajánlattevőnek hány százalékban sikerült fedeznie az adós kötelezettsé-
geit, hogy amennyiben az ajánlattevők azonos pontszámot érnének el, 
a 2007/1009-es számú Országos Adóigazgatási Ügynökség elnöki ren-
delete 15. cikkelyének  2. bekezdése alapján tudjuk majd rangsorolni az 
ajánlattevőket.

Az ajánlatokat egy lezárt borítékban kell benyújtani, amelyen fel kell 
tüntetni a következőket: „Oferta pentru selectarea unui practician în ceea 
ce priveşte   ……………….., a nu se deschide până la data de 28.09.2011, 
numele/denumirea, precum şi adresa/sediul social al practicianului în 
insolvenţă”. Továbbá megkérjük, hogy az ajánlatot minden oldalával le-
pecsételve, aláírva és sorszámozva adják le.
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