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> A népszámlálás az elkövetkező tíz év 
legfontosabb eseménye. Az elmúlt hétvége 
folyamán Arad és Bihar megye szórványtele-
pülésein járt a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség népszámlálás-karavánja, melynek 
célkitűzése arra buzdítani a magyar lakossá-
got, hogy a népszámlálás során bátran vállalja 
fel nemzeti, vallási és kulturális hovatarto-
zását. A karaván önkénteseihez a szövetség 
országos, megyei és helyi képviselői is csatla-
koztak, akik a népszámlálás hasznos technikai 

tudnivalóit ismertették a beszélgetések során 
a véleményformálókkal. „A magyarság 95 
százaléka számára teljesen egyértelmű, hogy 
magyarnak vallja magát, elmondja, hogy ma-
gyar az anyanyelve és bediktálja a felekezeti 
hovatartozását. A mi feladatunk azonban az, 
hogy minden lehetséges csatornát felhasznál-
va elérjük a fennmaradó 5 százalékot és tuda-
tosítsuk bennük a népszámlálás fontosságát” 
– hangsúlyozta Kovács Péter, az RMDSZ fő-
titkára, hozzátéve, hogy a vegyes házasságok-
ban született embereket kell meggyőznünk 
identitásuk vállalására, hisz nekik semmiféle 

hátrányuk nem származik ebből, viszont a 
magyar közösségnek ez előnyére válik. A 
továbbiakban arról tájékoztatott, hogy ha a 
családnak egy tagja külföldön él, de az elmúlt 
12 hónapban hazalátogatott, mindenképpen 
be kell íratni, mint ideiglenesen eltávozott 
romániai magyar lakost. Ugyanakkor az is 
kulcsfontosságú, hogy a népszámlálás során 
ne a regionális hovatartozást diktáljuk be, 
mint a partiumi, az erdélyi vagy akár a nagy-
váradi, aradi, hisz az automatikusan a román 
nemzetiséghez fog beszámolódni. A beszél-
getések sorozata szombaton Nagyszalontán 

folytatódott, majd vasárnap Vadászon, Ágyán 
és Fazekasvarsándon. „Az elkövetkezendő tíz 
év legfontosabb eseményén leszünk túl a nép-
számlálás alkalmával, amely azokat az adato-
kat határozza meg, amelyekkel hivatalosan is 
dolgozni fogunk. Ennek alapján számolják 
ki majd a beiskolázási terveket, ennek alapján 
fogják kiszámolni az egyházaknak juttatandó 
támogatásokat és ennek alapján fogják kiszá-
molni a magyar közösség jogait. Ez okból is 
nagyon fontos az, hogy a törvényesség kerete-
in belül mindenkit beírjanak” – hangzott el a 
lakossági fórumokon. 

Ország – világ

A NATO erői kivonulnak Afga-
nisztánból 2014 végéig – szö-
gezte le Bukarestben Anders 
Fogh Rasmussen, a NATO fő-
titkára a szervezet parlamenti 
közgyűlése előtt.

hírösszefoglaló

Rasmussen részt vett a 
NATO Parlamenti Köz-
gyűlésének őszi üléssza-

kán, amely tegnap a fővárosban ért 
véget. Azokkal az aggodalmakkal 
kapcsolatban, hogy a NATO af-
ganisztáni kivonulása után ismét 
a tálibok vehetik át a hatalmat, 
Rasmussen reményét fejezte ki, 
hogy a helyi erők képesek lesznek 
szavatolni az ország biztonságát. 
Rámutatott, hogy 2014 végéig az 
afgán hadsereg 350 ezer főt fog 
számlálni. Leszögezte: a NATO-
erők kivonulása után is elkötele-
zett marad az észak-atlanti szö-
vetség, így továbbra is támogatni 
fogja az afganisztáni rendőrséget 
és hadsereget. A NATO Parla-
menti Közgyűlése tegnap elfoga-
dott egy határozatot, amelynek 
értelmében a testület támogatja 
az afganisztáni átmeneti folyama-
tot. Ez utóbbi révén olyan helyi 
rendfenntartó erőket kell létre-
hozni, amelyek képesek átvállalni 
a NATO-erők 2014-es kivonulá-

sa után az ország biztonságának 
megőrzését. A határozat szerint 
elsőbbséget élvez az átmeneti fo-
lyamatban a korrupció visszaszo-
rítása, és biztosítani kell, hogy az 
e jelenség ellen küzdő szervezetek 
ne kerüljenek politikai befolyás 
alá. A határozat sürgeti az afga-
nisztáni választási reformot is. A 
testület egyhangúlag elfogadta 
azt a határozatot, amely a NATO 
valamennyi szervezetének javasol-
ja a kibernetikai biztonság szüksé-

gességét valamennyi tervezési és 
gyakorlatba ültetési folyamatban. 
A határozat szerint a kormányok-
nak intézkedéseket kell tenniük 
a kibernetikai terrorizmus ellen. 
A testület a biológiai és vegyi 
fegyverek ellen is állást foglalt. E 
dokumentum szerint a NATO 
Parlamenti Közgyűlése felhívást 
intézett az Egyesült Államokhoz, 
Oroszországhoz és Irakhoz, hogy 
semmisítsék meg maradék kémiai 
fegyvertartalékaikat.

A vegyi fegyverek kérdése Lí-
bia kapcsán is felmerült. Ras mus-
sen arra a kérdésre, hogy mi lesz 
a sorsuk Moammer Kadhafi volt 
líbiai diktátor vegyi fegyvereinek, 
elmondta: az Átmeneti Nemzeti 
Tanács feladata a líbiai fegyverzet 
ellenőrzésének biztosítása. Mint 
mondta, nem kaptak erre vonat-
kozó kérést, és a líbiai hadműve-
letre feljogosító ENSZ-határozat 
sem bízta meg a NATO-t ilyen 
feladatkörrel.

BukAResTBeN jáRT A NATO FőTiTkáRA

Rasmussen: A NATO erői kivonulnak
Afganisztánból 2014 végéig

Átadták Kína 
leggazdagabb 

falujának 
felhőkarcolóját

A kelet-kínai Csiangszu (Ji-
angsu) tartomány Hu ahszi 
(Huaxi) szocialista minta-

falujában a hétvégén ünnepélyesen 
átadták azt a 328 méter magas fel-
hőkarcoló tornyot, amely magasabb, 
mint a párizsi Eiffel-torony vagy a 
New York-i Chrysler Building, s 
amelyben egy egytonnás aranybi-
valyt is megtapogathatnak a látoga-
tók. A 74 emeletes építmény a he-
lyiek állítása szerint a világ 15. ilyen 
jellegű felhőkarcolója, elsősorban 
turisztikai célokat szolgál majd. Szál-
lodájában 826 szoba kapott helyet, 
az épület alkalmas 5000 ember egy-
idejű étkeztetésére. Itt található Dél-
Kína legnagyobb bankett-terme, 
amelyben 1500-an tudnak asztalhoz 
ülni. Az idén ötvenéves, mintegy 
kétezer lelkes szocialista mintafalut 
a bivaly évében alapították. A szü-
letésnapra átadott toronyszálloda 
emeletein több bivalyszobor is dísz-
lik, köztük egy aranyból készült, 
amely egytonnás tömegével 300 
millió jüanba (10,2 milliárd forint) 
került. A falut a ma is aktív és rend-
kívül energikus 84 éves alapító párt-
titkár Vu Zsen-pao (Wu Renbao) 
indította el a gazdagodás útján. A 
szövetkezeti rendszerben működte-
tett falu, amely törzslakosainak 400 
négyzetméteres villákat építtetett, 
nemrégiben helikoptereket vásárolt, 
hogy a helyiek és a látogatók madár-
távlatból élvezhessék a kilátást. 

Az RVA MuReŞ iNsOLVeNCY sPeCiALisTs s.P.R.L.
Marosvásárhely, G-ral Gh. Avramescu utca 4. szám

a csődbe ment HAR-PACK Rt.  
(Csíkszereda, Hargita utca 39. szám) jogi felszámolói minőségében 

nyilvános árverést szervez
az adós vagyonállományát képező ingó javak értékesítésére:

☐ tűzhely, tűzhely-cserealkatrészek   5 719,65 lej
☐ shaker   1 506,75 lej
☐ bálázóprés   7 834,50 lej
 Összesen:  15 060,90 lej
Az árverésre 2011. október 21-én 12 órakor kerül sor az adós 

csíkszeredai székhelyén (Hargita utca 39. szám) és megismétlődik 
ugyanazon órában pénteki napokon (hivatalos ünnepnapok kivéte-
lével) a javak eladásáig. 

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

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

A HiLAGO CONsuLTiNG kft. 
– melynek székhelye Csíkszereda, Hargita utca  

77. szám, Hargita megye – 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, 
Csíkszentsimon 711/B szám cím alatt megvalósítan-
dó Ásványvíztöltöde építése című tervét a környezet-
védelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos in-
formációk beszerezhetők a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
óra között, valamint a HILAGO CONSULTING 
Kft. székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi 
szabályozás teljes időtartama alatt nyújthatják be a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Telefon: 0266–371313, 
fax: 0266–310041.

A DeNis COMPReX kft.

értesíti az érintetteket, hogy a Hargita utca sz. n. 
található ócskavasgyűjtő működtetéséhez a kör-
nyezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatá-
saival kapcsolatos információk megtekinthetők 
hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés meg-
jelenésétől számított 15 napon belül, írásban 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi 
adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. 
Fax: 0266–310041. 

Anders Fogh Rasmussen és Traian Băsescu megbeszélés Bukarestben fotó: presidency.ro


