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hirdetések BukarestBen jártak az eu-s joBBoldali politikusok

Az EPP az egységes magyar 
képviseletet támogatja

az rMdsz politikai szerepválla-
lásáról, a román–magyar politikai 
kapcsolatokról, a romániai ma-
gyar kisebbség jogairól és törek-
véseiről folytatott kétoldalú meg-
beszélést kelemen Hunor szövet-
ségi elnök Wilfried Martenssel, 
az európai néppárt elnökével. 
Ugyanakkor Jodeph Daul, az Eu-
rópai néppárt európai parlamenti 
képviselőcsoportjának elnöke a 
kisebbségi törvény elfogadásához 
ígért támogatást az rMdsz-nek. 

hírösszefoglaló

Wilfried Martens Kele-
men Hunorral való ta-
lálkozóján leszögezte, az 

Európai Néppárt álláspontja az, hogy 
a romániai magyar közösség számá-
ra az egységes képviselet az egyetlen 
megoldás annak érdekében, hogy 
érdekeit és célkitűzéseit továbbra is 
érvényesíteni tudja. Ugyanakkor ki-
emelten fontosnak tartja a nemzeti 
kisebbségek számára az autonómia 
elérésének lehetőségét. 

autonómia kell
„A belga kormánynak voltam a 

vezetője, amikor átszerveztük orszá-
gom intézményrendszerét úgy, hogy 
a három nemzet képviselői egyforma 
szintű autonómiaformát alakítottak 
ki” – nyilatkozta a találkozó után az 
Európai Néppárt elnöke. Hozzátet-
te, nagyon elégedett az RMDSZ 
kormányzati, parlamenti és európai 
parlamenti tevékenységével és szere-
pével, és bízik abban, hogy a románi-
ai közvélemény is értékeli ezt a mun-
kát és az ebből származó hasznokat. 

Kelemen Hunor elmondta, a 
kétoldalú megbeszélésen áttekin-
tették egyrészt az Európai Unió 
tagállamait is érintő gazdasági vál-
ság legfontosabb megoldási lehe-
tőségeit, ugyanakkor tárgyaltak az 
Európai Néppárt jövő évben sorra 
kerülő kongresszusáról is. 

jelenjenek meg 
a kisebbségi jogok 
az epp programjában
„Arra kértem Wilfried Martenst, 

hogy a Néppárt programjának mó-
dosításakor támogasson bennün-
ket abban, hogy a nemzeti közös-
ségek jogai, az autonómia kérdése, 
mindazok a közösségi jogok, ame-
lyeket mi évek óta szorgalmazunk, 
jelenjenek meg az Európai Nép-
párt programjában is. Erre az el-
nöktől határozott ígértet kaptunk. 
Beszéltünk azokról a kérdésekről, 
amelyek a romániai magyarság 
képviseletét illetik Romániában 
és az Európai Parlamentben, és 
Wilfried Martens megerősítette 
azt az egykori kijelentését, ame-
lyet a februári kongresszusunkon 
a video-üzenetében is elmondott, 
hogy a romániai magyarságnak 
egységes képviseletre van szüksége 
ahhoz, hogy meg tudja őrizni és 
erősíteni a pozícióját, és hogy a ki-
sebbségi jogok terén előre tudjon 
lépni. Ez mindenkinek az érdeke” 
– jelentette ki az RMDSZ elnöke.

Daul: kérem a PD-L-től 
a kisebbségi törvény 
elfogadását 
A romániai néppárti kormány-

koalíció és különösen az RMDSZ 
előtt álló kihívásokról egyeztetett 
Bukarestben az RMDSZ küldött-
sége – Korodi Attila képviselő, a 
külügyi bizottság elnöke és Sógor 
Csaba európai parlamenti képviselő 
– Joseph Daullal, az Európai Nép-
párt európai parlamenti képviselő-
csoportjának elnökével. Az Európai 
Néppárt EP képviselőcsoportjának 
nyári egyeteme kapcsán létrejött 
találkozón Korodi Attila elmondta, 
hogy véleménye szerint az Európai 
Néppárt és az RMDSZ célja közös: 
folytatni a néppárti kormányzást a 
választások után. Hozzátette azon-
ban, hogy ehhez arra van szükség, 
hogy egyrészt a lakosság érezze azt, 
hogy a két éve meghozott megszo-
rító intézkedések gazdasági növe-
kedéssel járnak, másrészt – és ez az 
RMDSZ választóira, a romániai 
magyar közösségre vonatkozik – a 
kormány teljesítette a program-
jában vállalt sajátos kérdéseket. 
Az RMDSZ számára éppen ezért 
a kisebbségi törvény elfogadása a 
közeljövőben rendkívül fontos, 
különben nehéz lesz a koalíció 
folytatásáról beszélni. Joseph Daul 
a felvetést természetesnek nevezte, 
és az elzászi németekéhez hasonlí-
totta, akiknek anyanyelvhasználati 

és anyanyelvű oktatási jogai csupán 
az elmúlt évtizedekben teljesedtek 
ki, éppen ezért ígéretet tett, hogy 
befolyását latba vetve a kisebbségi 
törvény elfogadására fogja kérni a 
Demokrata-Liberális Párttol.

Sógor Csaba európai parlamen-
ti képviselő megosztotta a néppárti 
frakcióelnökkel azt az aggodalmat, 
amelyet a romániai magyarokban a 
regionális átszervezési terv keltett, 
hiszen az által gyakorlatilag nem ma-
radt volna magyar többségű régió 
Romániában. A képviselő hozzátet-
te azonban, hogy a nagyobbik kor-
mánypárt nagyon sok helyi vezetője 
sem akarta az átszervezést, amelyet 
végül az RMDSZ ellenállása nyo-
mán nem sikerült kivitelezni. 

a vegyes választási 
rendszer a legmegfelelőbb
A találkozón szóba került a vá-

lasztási törvény módosítása, Korodi 
Attila az RMDSZ álláspontját is-
mertetve a vegyes választási rendszer 
mellett érvelt, amelyet Joseph Daul 
is a leginkább alkalmasnak tart arra, 
hogy az állampolgárok szavazatát 
mandátumra váltja. Az EP néppár-
ti képviselőcsoportjának elnöke a 
romániai demokrácia, a többség és 
kisebbség békés egymás mellett élése 
szempontjából és az európai sokszí-
nűség megtartása érdekében fontos-
nak nevezte, hogy az RMDSZ par-
lamenti tényező maradjon. 

hargitanépe

a General Mir Consult s.p.r.l.
a BALTICOM Kft. (Remete, Balázs Jenő utca 34., Hargita megye) jogi felszámo-
lói minőségében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 620/96/2009-
es csődeljárási ügycsomó, valamint a hitelezők közgyűlésén (amelyen jóváhagyták 
a javak értékesítéséhez szükséges dokumentumokat) létrejött 657/23.02.2010-es 
számú jegyzőkönyv alapján a csődbiztos elrendelte az adós javát képező követke-
ző ingatlanok nyílt kikiáltásos árverés révén történő eladását: telek, építkezés és 
nehézgépek, összesen 2990 m2-en Remetén, Balázs Jenő utca 34., Hargita megye, 
CF 251, CN Remete kataszteri szám 227/1. Az árverés kiindulási ára 268 140 lej, 
amely a felértékelt ár 60%-át képezi. Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR 
CONSULT S.P.R.L. 2011. november 3-án 10 órakor megszervezi a székhelyén 
(Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) az ingatlan nyílt 
kikiáltásos árverés útján történő eladását. Az árverésen való részvétel végett az aján-
lattevőknek letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát legalább 
egy órával a kezdés előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket a Román 
Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott különleges eljárási fo-
lyószámlára RO49 RNCB 0157 0163 1361 0001. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

a General Mir Consult s.p.r.l.
A Tusnádfürdő, Olt utca 86. szám alatti székhelyű Astoria-Turism Kft. 

jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél 
lévő 2639/96/2007-es csődeljárási ügycsomóban meghozott döntés, vala-
mint a hitelezők közgyűlésének 2010. június 17-én keltezett 2328-as számú 
jegyzőkönyve alapján, amelyek révén jóváhagyottak az adós javainak értéke-
sítésére vonatkozó dokumentumok, sor kerül nyílt kikiáltásos árverés révén 
az adós következő ingatlan javának eladására: 598 m2 összfelületű telek és 
építmény, amely Tusnádfürdőn található, Olt utca 86. szám alatt, bejegyezve 
a tusnádi telekkönyvbe 8167-es szám alatt, a 182 m2 felületű építmény pedig 
a 8167/C szám alatt, kataszteri szám 12 533/1/2/b/2/b/64/bC. Az épít-
mény rendeltetése szálloda (alagsor + földszint + két emelet + manzárd) 
182 m2 beépített területtel és 437 m2 hasznos területtel.

A kikiáltási ár 773 900 lej + áfa, a 3027/21.07.2011-es jegyzőkönyvnek 
megfelelően. Ilyen feltételek közepette a General Mir Consult S.P.R.L. 2011. 
október 27-én 12 órakor megszervezi munkapontja székhelyén – Csíkszereda, 
Testvériség sgt. 8. szám, B-lépcső, 2-es lakosztály – az ingatlan nyílt kikiáltásos 
árverését. Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legalább egy 
órával annak megkezdése előtt letétbe kell helyezniük garanciaként a kikiáltási 
ár 10 százalékát és a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank 
maroshévízi ügynökségénél megnyitott RO92RNCB0157042354340001 
különleges folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a felszámoló székhelyén
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon. 

a General Mir Consult s.p.r.l.
a BEST CAR Kft. (Csíkszereda, Müller László utca 2/B/21., Hargita megye) 
jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél 
lévő 417./96/2007-es csődeljárási ügycsomóban meghozott döntéssel, vala-
mint a hitelezők azon közgyűlésének 769./2010.03.02-es számú jegyzőköny-
vével összhangban, amely révén jóváhagyták az adós javai értékesítése végett 
szükséges dokumentumokat megszervezi az adós következő ingatlanjának 
nyílt kikiáltásos árverésen történő eladását: terület és építmény, összesen 1000 
m2-es felülettel, Gyimesfelsőlok község, Fő út 556. szám alatt, bejegyeztetve a 
Csíkszentmihályi Telekkönyvbe 8120. szám alatt, toposzám 11909/1.

Az indulási ár 129 146,85 lej + TVA, a 2953/2011.07.14-es számú 
jegyzőkönyv szerint. Ilyen feltételekkel a GENERAL MIR CONSULT 
S.P.R.L. 2011. október 27-én 14 órakor megszervezi a székhelyén (Csíksze-
reda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) az ingatlan nyílt 
kikiáltásos árverés útján történő eladását. Az árverésen való részvétel végett az 
ajánlattevőknek letétbe kell helyezniük a felértékelt ár 10%-át képező garan-
ciát legalább egy órával a kezdés előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi 
illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
különleges eljárási folyószámlára RO49 RNCB 0157 0163 1361 0001.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

ujlakY GYula tiBor, 
– Nagyvárad N. Beldiceanu utca 2/A. szám alatti lakhellyel –

értesíti az érdekelteket, hogy a Gyergyótekerőpatak szám nélkül 
található 19 841 m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) 
– tanulmányi központ építése céljából a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti véle-
ményezés (aviz de mediu) kibocsátása a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség által kiadott 7550/2011.09.20. számú döntés 
értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 kö-
zött, valamint az apmhr.anpm.ro/reglementari/avizuldemediu in-
ternetes oldalon. Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsola-
tosan a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthat-
ják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (telefon: 
0266–312454, fax: 0266–371313)

Konkrétabb és hatékonyabb európai szabályrendszerre 
van szükség a kisebbségi jogok terén 

„Napjaink gazdasági kihívásai mellett az Európai Uniónak hosszú 
távú megoldásokat kell találnia a nemzeti önazonosságot érintő kér-
désekre is: úgy értékeltem, hogy miközben politikai, morális és gaz-
dasági téren közös európai identitás kialakítására van szükség, nem 
szabad lemondanunk a sajátos nemzeti identitásunkról, a nyelvi, kul-
turális és vallási önazonosságunkról. Ez immár nemcsak a nemzeti 
kisebbségek, hanem az összes európai nemzet alapvető érdeke” – je-
lentette ki Maró Béla miniszterelnök-helyettes pénteken, Bukarest-
ben, az Európai Néppárt (EPP) által szervezett konferencián.

Markó Béla úgy értékelte, hogy az együttműködésen alapuló poli-
tikának és az RMDSZ kormányzati szerepvállalásainak köszönhetően, 
mára törvény garantálja Romániában a kisebbségi anyanyelvhasználatot 
a közigazgatásban, valamint a teljes szintű anyanyelvű oktatást. Ezek 
nagy eredmények, de vannak még további megoldásra váró kérdések, 
mint a kisebbségi törvény vagy a különböző autonómiaformák megte-
remtése. Ehhez azonban európai szinten is jóval konkrétabb és hatéko-
nyabb szabályokra van szükség az etnikumközi viszonyokat és jogokat 
illetően – szögezte le beszédében Markó Béla miniszterelnök-helyettes.

kelemen–Martens találkozó: fontos a nemzeti kisebbségeknek az autonómia fotó: rmdsz


