
Pattanásig feszült a helyzet Iz-
rael és Irán között, miután ki-
szivárgott hírek szerint Izrael, 
az Egyesült Államok és szövet-
ségeseik katonai csapás lehe-
tőségét fontolgatják Iránnal 
szemben. Irán nyáron rákap-
csolt az atomfejlesztésre, egy 
jövő hétre várható nemzetközi 
jelentés bizonyítékokkal tá-
masztja majd alá, hogy évekig 
hazudott az iráni vezetés, és 
az atomfejlesztéseket katonai 
célra akarja használni – írja az 
origo.hu portál.

Miután kiszivárgott, hogy 
tervek szerint Izrael a 
közeljövőben rakéta-

csapást akar mérni Irán atomléte-
sítményeire, a háború küszöbére 
sodródott Izrael és Irán. Izraelben 
napok óta arról találgat a sajtó, 
hogy mikor indul a rakétacsapás, 
az al-Dzsazíra arab nyelvű hírte-
levízió szerint pedig a hadművelet 
már folyamatban volt, amikor a le-
leplezésével megakadt a folyamat.

A katonai csapás tervét nem 
titkolják az izraeli politikai veze-
tők: Simon Peresz államfő szom-
baton egy tévéinterjúban meg-
erősítette, hogy a katonai megol-
dás egyre valószínűbbnek tűnik a 
diplomáciai megoldáshoz képest. 
Peresz közölte: szerinte a titkos-
szolgálatok minden országban „a 
ketyegő órát nézik”, amely arra 

figyelmezteti a vezetőket, hogy 
már nincs sok idő hátra.

A héten nyilvánosságra hoz-
zák a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség (NAÜ) legfrissebb 
negyedéves jelentését az iráni 
atomprogramról. A BBC meg 
nem nevezett diplomáciai forrá-
sokból úgy tudja, hogy a jelentés 
bizonyítékokat tartalmaz majd 
arról, hogy Irán nem csupán békés 
célra dúsít uránt, hanem atom-
fegyver gyártására törekszik. Az 
iráni vezetés már megelőlegezte, 
hogy a jelentést hamisnak tartja, 
de a nagyhatalmak számolnak a 
beavatkozás lehetőségével. Barack 
Obama amerikai elnök és Anders 
Fogh Rasmussen NATO-főtitkár 
ugyan a diplomáciai megoldást és 
az Irán elleni szankciókat hang-
súlyozta múlt heti franciaországi 
látogatásán, a Guardian című brit 
napilap szerint már vannak tervek 
a támadásra Amerikában is.

A nukleáris fejlesztések miatt 
Irán ellen az elmúlt években több 
nemzetközi szankciót vezettek be, 
ennek ellenére Irán idén nyáron be-
jelentette, hogy a korábbinál is job-
ban felpörgeti energiatermeléshez 
és fegyverkezéshez egyaránt hasz-
nálható atomprogramját. Irán nyári 
bejelentése arra utal, hogy nemcsak 
békés szándéka van az urándúsítás-
sal, ugyanis a nyáron megkezdett 
fejlesztéseket csak kutatóreaktorok-
ban lehet használni, energiatermelő 
reaktorokban nem.
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hirdetések

Ország–világ

A PD-L és az RMDSZ politiku-
sai mellett immár a PSD hon-
atyái is úgy gondolják, hogy 
Mircea Geoanának mennie 
kell a szenátus éléről. A PSD 
állandó bizottságának tegnapi 
ülésén úgy döntöttek, hogy le-
mondásra szólítják fel a szená-
tus elnökét.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Ioan Oltean, a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) főtitkára 
a múlt héten úgy nyilatkozott, 

a kormánykoalíció keresi a meg-
oldást arra, hogy Mircea Geoanát 
eltávolítsák a szenátus elnöki tiszt-
ségéből, és emellett tették le voksu-
kat a Romániai Magyar Demokra-
ta Szövetség (RMDSZ) politikusai 
is. Szintén erre a véleményre ju-
tottak tegnap a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) állandó bizottságának 
tagjai, akik azért ültek össze, hogy 
megvitassák Geoană helyzetét. 
Az ülésen mindössze egyetlen 
ellenszavazattal elfogadták azt a 
javaslatot, miszerint a párt hivata-
losan is felszólítja a szenátus elnö-
két, hogy önkéntesen mondjon le 
tisztségéről.

Az RMDSZ-es honatyák töb-
bek között azért szeretnék eltá-

volítani a szociáldemokrata párti 
(PSD) politikust tisztségéből, 
mert a szenátus ülésein fontos tör-
vénytervezetek vitáját igyekezett 
megakadályozni. „A házelnök az 
új tanügyi törvény tervezetekor a 
jogszabályt folyamatosan megtor-
pedózó PSD-álláspontot képvisel-
te, és bár a rendelet átment a tör-
vényhozáson, azonban ez a hozzá-
állás elfogadhatatlan az RMDSZ 
és a romániai magyarság számára” 
– nyilatkozta lapunknak Verestóy 
Attila. Az udvarhelyszéki szená-
tor szerint, bár a választások után 

létrejött a PD-L–PSD koalíció, 
ezért természetszerűleg nevezték 
ki a szociáldemokrata szenátort 
a ház élére, viszont azóta már ré-
gen nem az a szövetség irányítja 
az országot, ezért kell a jelenlegi 
koalícióból kijelölni a szenátus 
elnökét. Ugyanis a megfelelő kor-
mányzáshoz a két ház elnökének 
tudni kell együttműködni. Az ud-
varhelyi honatya hozzátette, hogy 
a szövetség csakis olyan politikust 
támogat majd a szenátus élére, 
amelyik szem előtt tartja a romá-
niai magyarság érdekeit is.

MIRcEA GEoAnă leváltáSát tervezIk A SzenátuS éléről

Meg vannak számlálva a napjai?

Lemondásra szólítják fel a szenátus  elnökét. Geoanának mennie kell fotó: adevarul.ro

izrael rakétacsapást akar mérni irán atomlétesítményeire fotó: origo.hu

A hÁboRú küSZöbén ÁLL IZRAEL éS IRÁn

Ketyeg az iráni–izraeli háborús bomba

Áprilisban nőhetnek  
az állami fizetések 

és a nyugdíjak
Biztosan nem nőnek a bérek 
és nyugdíjak a közszférában 
a jövő év első felében – erről 
állapodott meg a kormány a 
nemzetközi Valutaalap (IMF) 
és az európai Bizottság dele-
gációjával.

A kormánykoalíció tegnap 
elfogadta az RMDSZ 
azon kezdeményezését, 

miszerint már a jövő év első fe-
lében növelhetik az állami alkal-
mazottak fizetését és a nyugdíja-
kat – nyilatkozta a NewsIn-nek 
Máté András RMDSZ-es kép-
viselő. Ennek alapján a nyugdíj-
pontot áprilisban az inflációs 
rátához igazítanák és a bruttó 
átlagbér növekedésének 50 szá-
zalékával emelnék meg – írja a 
Transindex portál.

Jeffrey Franks, a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) romániai kül-
döttségének vezetője megerősí-
tette, hogy a kormány, az IMF és 

az Európai Bizottság megállapo-
dott abban, hogy a jövő év köze-
pétől emelkedhetnek a nyugdíjak 
és a fizetések, amennyiben ezt a 
gazdasági növekedés lehetővé te-
szi. Franks ma tartott hazai hely-
zetértékelésének összegzésében 
elmondta, hogy a jövő évi költ-
ségvetést 3%-nál alacsonyabb hi-
ányra tervezik, ez elengedhetetlen 
azért, hogy mérsékeljék Románia 
sebezhetőségét a nemzetközi piaci 
hatásokkal szemben. A kormány 
egyébként ennél ambiciózusabb, 
1,9%-os szintet célzott meg. Az 
IMF az idei évre 1,5%-os gazda-
sági növekedést jelez előre, jövőre 
pedig 1,8-2,3%-os GDP-bővülés 
várható, amelyet az uniós alapok 
hatékonyabb lehívása fog megala-
pozni. Franks elmondása szerint 
az állami vállalatok terén további 
reformokat kell gyakorlatba ül-
tessen a kormány, illetve nagyobb 
hangsúlyt kell fektessen a befekte-
tések ösztönzésére.

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 Tör-
vényszéknél lévő 417./96/2007-es csődeljárási ügycsomóban meghozott 
döntéssel, valamint a hitelezők azon közgyűlésének 769./2010.03.02-es 
számú jegyzőkönyvével összhangban, amely révén jóváhagyták az adós ja-
vai értékesítése végett szükséges dokumentumokat, megszervezi az adós 
következő ingatlanjának nyílt kikiáltásos árverésen történő eladását: terü-
let 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. de-
cember 15-én 11 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 ajánlattevőknek 
letétbe kell helyezniük a felértékelt ár 10%-át képező garanciát legalább egy 
órával a kezdés előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket a Ro-
mán Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott különleges 
eljárási folyószámlára RO49 RNCB 0157 0163 1361 0001. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén  
vagy a 0266–310940 és 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, valamint a hi-
telezők közgyűlésének 2010. június 17-én keltezett 2328-as számú jegyzőkönyve 
alapján, amelyek révén jóváhagyottak az adós javainak értékesítésére vonatko-
zó dokumentumok, sor kerül nyílt kikiáltásos árverés révén az adós következő 
ingatlan javának az eladására: 598 m2 összfelületű telek és építmény, amely 
Tusnádfürdőn található, Olt utca 86. szám alatt, bejegyezve a tusnádi telek-
könyvbe 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 építmény rendeltetése szál-
loda (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 jegyzőkönyv-
nek megfelelően.

Ilyen feltételek közepette a General Mir Consult S.P.R.L. 2011. de-
cember 15-én 12 órakor megszervezi munkapontja székhelyén – Csík-
szereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakosztály – az in-
gatlan 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 és 0744–362148-as telefonszámokon. 


