
hírfolyam

> Fogyasztóvédőkhöz fordulnak a fuva-
rosok. A hazai benzinkutaknál forgalmazott 
üzemanyagok ellenőrzését kérik az Országos 
Fogyasztóvédelmi Hatóságtól a Romániai Fu
varozók Szövetségének (FORT) tagjai, miután 
a szállítmányozók komoly minőségi hiányossá
gokat észleltek. A fuvarozók gyenge minőségű 
üzemanyagokkal kapcsolatos gyanúját csak 
erősítik az autójavító műhelyektől érkezett 
visszajelzések, melyek egyes motoralkatrészek 
tönkremenetelét vagy idő előtti kopását az 

üzemanyagok elégtelen minőségére vezették 
vissza. A FORT ugyanakkor a fogyasztóvédők
nek konkrét panaszlistát is összeállított: ezen a 
vizes üzemanyag, a nem megfelelő oktánszám, 
a befecskendező rendszert, illetve a szűrőket 
tönkretevő vagy eldugaszoló szennyezett ben
zin és gázolajtermékek viszik a prímet.

> Túlértékeltnek tartják az üzletemberek 
a lejt. A jelenlegi 4–4,1 lej közötti kurzusszint
hez képest 4,7–4,8 lejes euróárfolyamot tartana 
reálisnak a Romániai Üzletemberek Szövetsége 
(AOAR). Véleményük szerint így a nemzeti 

valuta túlértékelése kedvezőtlenül hat az ex
portra, mely máris csökkenő dinamikát mutat, 
hátráltatva a román gazdaság talpra állását is. 
„Az Economist Inteligence Unit (EIU) év eleji 
tanulmánya szerint a lejt 13 százalékkal felülér
tékelték. A nemzeti valuta felülbecslése folytató
dott, így az érték most 16 százalékkal nagyobb. 
A rendes lej–euró árfolyam 4,7–4,8 lenne. 
Feltesszük a kérdést azoknak, akik az árfolyam 
szinten tartásának hívei: miért nincs ez a való
ságban is így?” – fogalmazott Florin Pogonaru, 
az AOAR elnöke. Pogonaru szerint a Románia 
Nemzeti Bank „túlzottan is óvatos” a spekulatív 

tőke tekintetében. „A feladat az árfolyamot arra 
a szintre emelni, amelyen a gazdaság működik, 
nem a túlzott óvatosság. Óvatosnak lenni annyit 
tesz, mint mindent bezárni” – hangsúlyozta. Az 
üzletemberek képviselői szerint stabil árfolyam 
mellett az euróban mért infláció 20 százalékkal 
nőtt az utóbbi három évben, ezért az export
cégeknek több mint 20 százalékkal nagyobb 
árakkal kell kilépniük a külföldi piacokra. „Ha 
mindezt nem veszik figyelembe a gazdaságélén
kítés érdekében, nem kerülhetjük el a gazdasági 
összeomlást” – tette hozzá Constantin Savu, az 
AOAR alelnöke.
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Száz kiállítóval várják a látogatókat

Megnyitotta kapuit a Csíkexpó

Gazdaság

Az első perctől számos látoga-
tóval, de az értékesített kiállítói 
standhelyek szempontjából is telt 
házzal nyitotta meg tegnap kapuit 
a csíkszeredai Vákár Lajos Műjég-
pályán tizenkilencedik alkalommal 
megrendezett CsíkExpó Nemzet-
közi Kiállítás és Vásár. 

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Mind a kiállítók száma, mind 
a kiállítási felület szem
pontjából Erdély legna

gyobb expójává nőtte ki mára magát 
a Csíkszeredában tegnap megnyílt 
19. CsíkExpó. A vasárnapig látogat
ható nemzetközi kiállításon és vásá
ron ugyanis – mint Csipor Attilától, 
a kiállítás főszervezőjétől megtudtuk 
– 58 kiállító önálló standon, míg 
további 37 szereplő – úgy mint a tu
risztikai egyesületek, népművészek, 
megújuló energiatermelési technoló
giákat bemutató vállalkozók, illetve 
a magyarországi cégek – négy közös 
kiállítófelületen mutatkoztak be. 
A köszöntőbeszéd kapcsán a vásár 
fővédnöki tisztét elvállaló Németh 
Zsolt magyar külügyi államtitkár 
üzenetét – a szintén beszédet mon
dó Borboly Csaba megyei tanács
elnök és Antal Attila, Csíkszereda 
alpolgármesterének társaságában 
– Zsigmond Barna csíkszeredai fő
konzul tolmácsolta. Borboly Csa

ba köszöntőjében a helyi értékeink 
megtartásának fontosságát, illetve a 
megyén belüli lehetőségek kiaknázá
sát hangsúlyozta. „Nagyon sok olyan 
lehetőség, nagyon sok olyan cég van, 
amit talán nem is ismerünk. Fontos, 
hogy az ilyen kiállítások alkalmával 
is tanulni tudjunk egymástól. Én 
személy szerint is örvendek, hogy az 
ilyen találkozók létrejöttéhez és sike
réhez a  megyei önkormányzat is hoz
zájárulhat” – fogalmazott lapunknak 
Borboly.

Előtérben a zöldenergia
Az expo témája kapcsán ugyanak

kor idén a fő hangsúly – kiemelt ága
zatként – a megújuló, zöld energiára 
helyeződött. „Úgy gondoltuk, idén a 
zöldenergia, illetve az újrahasznosít
ható, megújuló erőforrásokból termelt 
energia a legaktuálisabb. A várako
zásunk szerencsére bevált, e témakör 
kapcsán is számos kiállító jelentkezett, 
nagyon sokan közös standot bérelnek, 
de olyan is van, aki egy egész önálló 
standon mutatja be termékeit, tech
nológiáit” – magyarázta Csipor. Aki 
viszont más iránt érdeklődik, az se kell 
csalódjon: a napközben 10 és 19 óra 
között nyitva tartó vásár 830 négy
zetméteres beépített kiállítófelületén 
a hagyományos kézművestermékektől 
és fajátékoktól kezdve a konfekcióter
mékeken keresztül a kerékpárokig és 
szerszámgépekig gyerekek és felnőttek 

egyaránt megtalálhatják a számukra 
érdekes látnivalókat. De szintén szá
mos kiállító termékei tekinthetők meg 
a Vákár Lajos Műjégpálya előtti négy
ezer négyzetméteres felületen is.

Partnereket  is keresnek 
A standok között sétálva ugyan

akkor a szokványostól némiképp 
elütő kiállítókkal is találkozhatunk. 
Ilyen például a csíkszeredai Para
Farm gyógyszertár standja, ahol a 
klasszikus patikaszerek helyett az ál
taluk forgalmazott étrendkiegészítők 
és gyógypapucsok mellett a házi 
használatra szánt különböző orvosi 
mérőműszereket is megtekintheti az 
érdeklődő. A kiállítók 60 százaléka 
ugyanakkor már visszajáró ügyfél
nek számít: ilyenek közé tartozik a 
bútorokat gyártó Prod Mob Szabó 
vagy pedig a szintén a megyeszékhe
lyen boltot működtető Szerszámház, 
akik a termékeiket megtekintő ma
gánszemélyek mellett a standjaikhoz 
üzleti partnereket is várnak. „Immár 
tíz éve a szerszámkereskedés színpa
dán vagyunk, de emellett javítunk és 
kölcsönzünk is. A kiállítás apropó
ján idén a Güde gépek teljes skáláját 
hoztuk el, bízunk benne, hogy minél 
több csíkszeredai mesterember, illet
ve viszonteladó tetszését nyeri el ez az 
új gépcsalád” – mondta el tegnap la
punknak Ambrus Attila, a Szerszám
ház ügyvezetője. 

hirDetések

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Székelyhodos H3/1/11. szám alatti székhelyű Bodea 
Company Kft. jogi felszámolói minőségében 2011. június 
9én 11 órakor a székhelyén – Csíkszereda, Testvériség sgt. 
8 szám, B lépcsőház, 2es lakrész – megszervezi az adós tu
lajdonát képező ingóság nyilvános kikiáltásos árverésen tör
ténő eladását. Az eladásra kerülő ingóság: 2007es évjáratú, 
STEMA márkájú utánfutó – az eladási ár a legnagyobb 
ajánlott ár.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az 
árverés megkezdése előtt legalább egy órával be kell fizetni
ük az indulási ár 10%át képező garanciát és a 150 lejes rész
vételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi 
ügynökségénél megnyitott RO 49 RNCB 0157 1187 6113 
0001 csődszámlára. 

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

telefonokon, fax: 0266–317373.

A General Mir Consult S.P.R.L.

a Company International Kft. (Maroshévíz, 1. 
Decembrie 1918. utca 33. szám) jogi felszámolói 
minőségében közli, hogy 2011. június 16án 12 órá
tól  nyílt kikiáltásos árverés útján eladja az adós ingó 
javait a csíkszeredai székhelyén, Testvériség sugárút 
8/B/2. 

Az ingó javak és azok kikiáltási árai: 2 db IVECO 
Stralis tehergépkocsi; 1 db IVECO Eurotech teher
gépkocsi; 3 db Kogel típusú haszongépjármű, 1 db 
digitális másológép, különböző bútorzat (polcok, író
asztal, székek) – az indulási ár a legjobb ajánlott ár, de 
nem lehet kisebb 154 880 lejnél, amely a felértékelési 
ár 40%át jelképezi. 

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevők
nek az árverés megkezdése előtt legalább 1 órával le
tétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát képe
ző garanciát és az 50 lejes részvételi illetéket a Román 
Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél meg
nyitott RO04RNCB0157110389960001 különleges 
eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál
vagy a 0266–310940-es és az 0744–362148-as

telefonszámokon. 

Érdeklődő házaspár az expónyitás első perceiben. Kovácsoltvastól a faragott pásztorbotig minden megtalálható fotó: mihály lászló


