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RémhíRnek bizonyult a Cni „pénzbotlasztása”

Uszodaépítési buktatók?

ígéRi az oktatási támogatás meghiRdetését a magyaR koRmány 

Tiltakozik az Iskola Alapítvány

bálványosi nyáRi szabadegyetem és diáktáboR

Tér a „rövidnadrágos 
politizálás” számára

látványosan halad a csíkszere-
dai fedett uszoda építése – ám 
egyesek szerint nem sokáig. egy 
keringő közbeszéd témájává vált 
információ szerint ugyanis az 
országos beruházási társaság 
(CNI) nemhogy a szerződésben 
vállalt hetven százalékot nem 
lesz hajlandó kifizetni, de a város 
által utalt pénzt sem juttatta el a 
kivitelezőhöz. A Hargita Népe 
által megkeresett illetékesek cá-
folták a városi legendát.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Mintha nem akarnák el-
hinni a csíkszeredaiak, 
hogy végre teljesül több 

évtizedes álmuk, és lesz a városnak 
egy fedett uszodája. Olyan hírek 
jutottak el szerkesztőségünkbe, 
melyek szerint a munkálatok fő fi-
nanszírozója, az Országos Beruhá-
zási Társaság (CNI) nem mutat a 

projekt kapcsán fizetési hajlandósá-
got, sőt még a helyi önkormányzat-
tól beérkező önrészt sem hajlandó 
továbbutalni a kivitelezőnek – így 
félő, hogy a látványosan épülő léte-
sítménynél hamarosan leállhatnak 
a munkálatok. 

Megkeresésünkre Antal Attila 
alpolgármester azt mondta: teljes 
biztonsággal sem megerősíteni, sem 
cáfolni nem tudja a hírt, ám vélemé-
nye szerint a kivitelező jelezte volna, 
ha nem kapja meg a munkálatokért 
leszámlázott ellenértéket. „A beru-
házási társasággal kötött szerződés 
alapján a kivitelező hozzájuk juttatja 
el az elvégzett munkálatokról kiállí-
tott számlát – hiszen az intézmény 
a fő beruházó –, majd a CNI a be-
nyújtott és elfogadott számla alapján 
közli velünk azt az összeget, amelyet 
utalnunk kell. A pénz az önkor-
mányzattól a beruházási társasághoz 
megy, ők pedig továbbutalják a kivi-
telező számlájára. Az első számlát 

már egy ideje kiegyenlítettük, sőt a 
napokban fizettük ki a másodikat is. 
Az építő nem jelzett olyasmit, hogy 
nem kapta meg a pénzét” – nyilat-
kozta az alpolgármester. Hasonlóan 
nyilatkozott Borsodi Zoltán is, a 
kivitelező kolozsvári ACI cég csík-
szeredai partnercégének igazgatója 
is. „A beruházási társaság mostanáig 
maradéktalanul eleget tett a város-
sal kötött protokollumban foglal-
taknak. A CNI tavaly kifizette a 
tervezést, illetve havonta küldjük a 
számlát az elvégzett munkálatokról 
a részletes táblázattal, összesítések-
kel együtt a partnercéghez Kolozs-
várra, onnan pedig továbbítják Bu-
karestbe. A pénz a számlaelfogadást 
követően ugyanezen az úton érke-
zik vissza hozzánk, így eltart egy 
darabig az utalások procedúrája, de 
mostanáig megkaptuk a számlák el-
lenértékét” – közölte a kivitelező cég 
igazgatója. 

A CNI berkeiben is egyértelmű-
en cáfolták, hogy az önkormányzat 
által befizetett összeg náluk elakad-
na. Tény, hogy egyelőre viszonylag 
kevés pénz áll az intézmény költség-
vetésében az országos uszodaépítési 
programra – amely részeként épül 
a csíkszeredai létesítmény is –, de 
feltehetően a költségvetés féléves 
kiegészítésekor még hozzárendel 
alapokat a kormány. 

Lukács Vilmos, a CNI volt 
igazgatója, aki elindította a progra-
mot és oroszlánrészt vállalt abban, 
hogy annak révén Csíkszeredában 
is uszoda épüljön, szintén bizako-
dik. „Túl nagy értékű a beruházás 
ahhoz, hogy félbemaradjon, hogy 
egy aláírt szerződés mellett önké-
nyes módon felfüggessze a finan-
szírozást a kormány. Elképzelhető, 
hogy lesznek kifizetési csúszások, 
de véleményem szerint az uszoda 
elkészül” – nyilatkozta Lukács. 

Késik a Szülőföldön magyarul 
címet viselő oktatási-nevelési 
támogatás idei meghirdetése. 
ennek oka – értesüléseink sze-
rint – az, hogy a támogatás fo-
lyósítását a magyar kormány az 
RMDSZ által működtetett Iskola 
Alapítvány ügykezeléséből áthe-
lyezi a Romániai magyar peda-
gógusok Szövetségéhez. 

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

2003 előtt a pedagógusszövet-
ség szervezte meg az oktatá-
si támogatás folyósítását, a 

2003–2004-es tanévtől viszont a 
román és a magyar kormány között 
létrejött megállapodás értelmében 
a Szülőföldön magyarul támogatási 
program lebonyolítójaként az Iskola 
Alapítványt nevezték meg. Mivel az 

Iskola Alapítvány idén semmilyen 
hivatalos tájékoztatást nem kapott 
az oktatási-nevelési támogatások 
és hallgatói ösztöndíjak ügyében, 
Nagy Zoltán, az alapítvány igazga-
tója közleményt adott ki, amelyben 
emlékeztet arra, hogy a pályázatot 
minden évben a február közepé-
től április 30-ig terjedő időszakban 
hirdette meg az alapítvány, így a 
támogatást igénylő közel 90 ezer 
család és 6 ezer egyetemista számá-
ra megszokottá vált, hogy ebben az 
időszakban nyújthatja be kérelmét. 
A közlemény szerint 2010 végétől az 
Iskola Alapítvány több alkalommal 
írásban kért tájékoztatást a magyar 
kormánytól arra vonatkozóan, hogy 
milyen feltételekkel és mikortól ke-
rül meghirdetésre a program, azon-
ban megkeresésére a mai napig nem 
kapott hivatalos választ.

„Az Iskola Alapítvány nem érti a 
magyar kormány hírzárlatát, hiszen 
több tízezer család számít az idei 
támogatásra. (...) Tekintetbe véve 
az elmúlt 15 év tevékenységét és a 
támogatást igénylők nagy számát, 
mind az Iskola Alapítvány, mind pe-
dig az erdélyi magyar közösség meg-
érdemli a hivatalos, időben történő 
tájékoztatást” – olvasható az alapít-
vány igazgatójának közleményében. 

Veress László, a magyar Ország-
gyűlés elnökének kabinetfőnöke 
megerősítette azt az értesülést, mely 
szerint a program lebonyolítása át-
kerül az RMDSZ által működtetett 
Iskola Alapítványtól a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
hez. A Hargita Népe információi 
szerint a szövetség hivatalosan még 
nem kapott felkérést a támogatás 
lebonyolítására. 

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival köz-
li, hogy 2011. május 18-án 11 órakor Székelyudvarhelyen, Malom utca 5. szám 
alatt árverés útján eladja az adós LAZ PROD IMPEX Kft. (fiskális lakhelye: 
Fenyéd, Küküllőkeményfalva 117/B, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 
7029845) tulajdonát képező következő ingóságokat:

megnevezés érték  

COstA eUrO 226d típusú 6 fejes gyalugép          28 000 lej

D400 körfűrész 4 800 lej

Vízszintes szalagfűrész 11 200 lej

Vastagságoló gyalu- és marógép 5 200 lej

Dupla függőleges csapvágó gép 6 000 lej

2006-os Ford Mondeo személygépkocsi 27 400 lej

Összesen 84 600 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy nap-

pal a Csíkszeredai Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a követke-
ző dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a 
Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06 TREZ3515067XXX002686-os 
folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénz-
ügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt 
képviselő személy felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a keres-
kedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek ese-
tében a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által ki-
bocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbe-
iktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex révén.
Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó in-

góságokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.
A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bí-

rósági szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szaka-
szainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) 
bekezdése d) betűje előírásainak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre 
kerül sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2011. április 29-én kifüggesztették.

Halad a csíkszeredai fedett uszoda építése. Alaptalannak bizonyuló híresztelés fotó: csíki zsolt

Idén is több ezer résztvevőre szá-
mítanak a bálványosi nyári sza-
badegyetem és Diáktábor szerve-
zői. Az Összenő, ami összetartozik 
mottóval meghirdetett, idén 22. ki-
adásához érkező rendezvény július 
19–24. között zajlik Tusnádfürdőn.

Friss, de koncepciójában ha-
gyományosnak számító prog-
ramkeret várja júliusban a 

Bálványosi Szabadegyetemre látoga-
tókat. A Tusványoson ezúttal is az ak-
tuális politikai és közéleti témák köré 
szervezik az előadásokat, a jelenlévők 
ugyanakkor gazdag koncertkínálat-
ból is válogathatnak. A rendezvény 
főszervezője, Sándor Krisztina, a Ma-
gyar Ifjúsági Tanács (MIT) képvise-
letében a Tusványos programjairól 
előzetest készítő Krónika napilapnak 
azt mondta: az idei szabadegyetem és 
diáktábor központi témája az elmúlt 
időszak politikai folyamatainak egy-
fajta összegzése, áttekintése, illetve a 

magyarországi választások hozta új 
lehetőségek bemutatása lesz, különös 
tekintettel a nemzetpolitikai rendszer-
váltásra, illetve az egyszerűsített hono-
sítás kérdéskörére. E mellett – mint 
minden alkalommal – a „rövidnadrá-
gos politizálásnak” teret biztosító ren-
dezvény idén is kiemelten foglalkozik 
a magyar–román és a magyar–ma-
gyar párbeszéddel. A politikai témájú 
programok még nem nyilvánosak, a 
meghívott előadók listáját is később 
teszik közzé.

A koncertprogramban az állan-
dó fellépőnek számító csíkszeredai 
Role zenekaron kívül többek között 
a Kiscsillag, az Edda Művek, a Buda-
pest Bár és a Ghymes kapott meghí-
vót a rendezvényre, de fellép még a 
Nagy Feró vezette Beatrice, az Intim 
Torna Illegál, a Magna Cum Laude 
is. A zenei program egyik fénypont-
jának ígérkezik az Illés Lajos-emlék-
koncert, amelyben több sztárvendég 
működik közre.


