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Megújult a Kecskekút
Időszerű beruházás Tölgyesen

Villanyáram Deákpatakon

TurIzmusban láTják a fejlődés leheTőségéT

Jegyzői lakból „tourinfo”

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: 0266–207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírá-
saival, közli, hogy 2011. június 30-án 11 órakor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. szám alatt, árverés útján eladásra kerülnek az adós 
ELICOM-ZOLITOP Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, 
Virág negyed 5/B/3. szám, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 
5101081) tulajdonát képező következő ingóságok:

sorsz.. megnevezés érték lejben

    1. hANOMAG e20 típusú homlokrakodó 29 600 lej
    2. 1995-ös évjáratú FIAT DUCATO 2.5 D haszongépjármű (HR 04 CAL) 12 700 lej
    3. élragasztó gép 10 100 lej
összesen 52 400 lej

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

a Gyergyószentmiklósi Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell benyújtani 
(Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 20. szám) a következő dokumentumo-
kat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj 
befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstár-
nál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (bejegyzési 
kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztárá-
nál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazását; 
a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) 
másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági igazolvány 
másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott 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 

ingóságokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szer-
veket.

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 telefonon.
Az eladási hirdetést 2011. június 15-én kifüggesztették.
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Körkép

 fotó: lázár hajnal

falunapok 
gyergyóalfaluban

Öt napig 
ünnepelnek

L. H.

Ötnapos rendezvénysorozattal 
ünnepel Alfalu. Tegnap Tu-
dósszemmel Alfaluban cím-

mel szerveztek diákszimpóziumot 
– ezzel vette kezdetét a 11. falunapok 
rendezvénysorozata. Ma a hagyo-
mányápolásé a főszerep, tizedik al-
kalommal tartják meg a gyergyói-
me den cei kisiskolások népdal- és 
néptánctalálkozóját, mely évről évre 
egyre nagyobb érdeklődésre tart 
számot. Az érdeklődők kézműves-
foglalkozásokon vehetnek részt, 
és fellép a Domokos Pál Péter Ha-
gyományőrző Egyesület is. Lesznek 
előadások, játékos programok és 
sportrendezvények is szép szám-
mal. Az önkormányzatok labdarú-
gásban mérik össze ügyességüket, 
a házigazda község vezetői mellett 
több szomszédos település vezetői is 
képviseltetik magukat. Alfalvi csoda 
címmel filmvetítésre kerül sor pén-
teken délután, mely az alfalvi kép-
zőművészekről szól. Szombaton este 
koncertek várják a szórakozni vá-
gyókat, fellép többek között Vikidál 
Gyula és Homonyik Sándor is. Az 
ünnepi búcsús szentmise vasárnap 
lesz 12 órai kezdettel. 

Turisztikai információs irodát lé-
tesítenek gyergyótekerőpatakon. 
a pályázati pénzből finanszírozott 
beruházás a térség fejlődését hi-
vatott elősegíteni.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Felújítják a templom szomszéd-
ságában található régi jegyzői 
lakot Tekerőpatakon. „A tu-

rizmus fellendítése érdekében sikere-
sen pályázott Gyergyóújfalu önkor-
mányzata, az Európai Unió Vidékfej-
lesztési Alapjából megnyert 200 ezer 
euróból turisztikai irodát hozunk 
létre” – mondta el Egyed József pol-
gármester, hozzátéve, a turizmusban 
látja a község fejlődési lehetőségét. 
Nemcsak Újfalu, Tekerőpatak és 
Kilyénfalva népszerűsítését tűzték ki 
célul, hanem a térség turisztikai látvá-
nyosságainak ismertetését is, így nem 
hagyják ki sem Gyergyószentmiklóst, 
sem a Gyilkos-tavat.

A felújítási munkálatokat egy 
tekerőpataki cég végzi, így saját kö-
zösségének dolgozhat a vállalkozó, 
ami szintén előnyt jelent a település 
vezetője szerint.

Az információs iroda két terem-
ből áll majd: egyikben szakképzett 
alkalmazottak fogadják a betérőket, 
a másikban pedig kiállításokat szer-

veznek, hogy népszerűsítsék a helyi 
kézműveseket, művészeket. A jól fel-
szerelt irodában lesz elektronikus in-
formációs tábla, valamint szóróanyag 
a köz sé gek látnivalóival, szálláshelyei-
vel. Az elnyert támogatást az önkor-
mányzat is kiegészíti, így a turisztikai 
iroda mellett az épületben helyet kap 
a polgármesteri hivatal kirendeltsége, 
és a közbirtokosság székhelye is, az 
udvaron pedig parkolót alakítanak 
ki. A tervek szerint július végére elké-
szülnek a munkálatokkal, és átadhat-
ják az épületet új rendeltetésének.

A polgármester egy másik nyer-
tes pályázatról is beszámolt, amely-
nek köszönhetően mezei és erdei 
utak javítására kerül sor. Jelenleg 
a közbeszerzés zajlik, az újfalvi, a 
kilyénfalvi és a tekerőpataki térség-
ben is lesznek útjavítások, többek 
között a Súgó-barlang fele vezető 
út is megújul. 

Új filagória került a borszéki 
kecskekút fölé. a megyei és he-
lyi önkormányzat, illetve egy civil 
szervezet összefogásából létre-
jött beruházás avatóünnepségét 
tegnap tartották.

B. K.

Kecskekút: egykor az üveggyár 
munkásai innen itták a vizet, 
nevét mégis a kecskékről kap-

ta, az őket legeltető pásztor járt rend-
szeresen erre a borvízforrásra. Írott 
adatok szerint a forrás már az 1800-
as évek elején működött, szomjoltó 
gyógyító hatása vízminőség-vizsgá-
lattal szakemberek által bizonyított.

A forrás fölé épített filagória 
azonban az évek során megrongáló-
dott, kőalapja megmaradt, viszont a 
fa részek teljes cserére szorultak. A 
Borszék Fellendítéséért Egyesület a 
megyei tanácshoz nyújtott be pályá-
zatot és nyert 10 ezer lejes támoga-
tást. A beruházás negyvenkilenc szá-
zalékos támogatásához tíz százalékot 
tett hozzá az egyesület, a végösszeg 
pedig a helyi önkormányzat 8300 le-
jes hozzájárulásával kerekedett ki.

A tegnapi avatóünnepségen – 
amelyen részt vett Borboly Csaba, 
a megyei tanács elnöke, Constantin 
Strujan alprefektus és Bende Sándor 
Gyergyó területi RMDSZ-elnök 
– házigazdaként Mik József polgár-
mester elmondta, nagy öröm számá-
ra, hogy az utóbbi időben gyakran 

küldhetnek meghívókat szalagvágás-
ra, egy-egy beruházás avatóünnepsé-
gére. A borszékiek további források 
környékét szeretnék rendbe tenni 
összefogással, és egyéb terveik meg-
valósításában is számítanak a megyei 
tanács támogatására.

Borboly Csaba elmondta, a 
megyei önkormányzat mindig szí-
vesen támogat olyan pályázatokat, 
melyekhez a helyiek akár civil szer-
veződésként is belepótolnak. „A 
közös siker nagyobb értékű, mint-
ha valami egyik napról a másikra 
elkészülne, sokkal többre értékeli a 
lakosság, hisz saját munkája is ben-

ne van. Amióta van Borszéknek egy 
világos jövőképe, tudják, mit akar-
nak, láthatják, kiemelt figyelemmel 
kísérjük és támogatjuk a fejlődést. 
Borszék nemcsak a helybélieknek, 
Gyergyónak, a megyének fontos, 
hanem Erdély cégére volt évszáza-
dok folyamán, és újra az kell legyen, 
tehát kötelességünk ezért együtt-
működni” – fogalmazott a megyei 
tanács elnöke, abbéli reményét 
fejezve ki, hogy ha a helyi és me-
gyei tanács, prefektúra, kormány és 
RMDSZ összefog, Borszék a haj-
dani képeslapokon látott arculatá-
nál is szebbé tud válni.

Tizenegy lakásban nyugdíjaztat-
hatják a petróleumlámpát, Töl-
gyes község deákpataki részén a 
megyei tanács hozzájárulásával 
felállították a villanyoszlopokat, 
nemsokára minden otthonba be-
vezetik az áramot. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Tizenöt oszlopon 770 méter 
hosszúságú huzal juttatja el 
ezentúl a deákpataki lakóhá-

zakba a fényt és teremt lehetőséget 
a közvilágítás megoldására. A beru-
házás összértéke 47 000 lej, melyre 
az anyagi alap a megyei tanácstól 
származik: költségvetés-újraosztás-
ból és célirányos támogatásból. A 
villanyoszlopok, huzalok a megyei 
önkormányzat tulajdonát képezik, 
amely használatba adja azokat az 
áramszolgáltatónak. A közvilágítás-
hoz szükséges lámpatesteket a helyi 

önkormányzat szereli fel, és mihelyt 
a lakosság szerződést köt az áram-
szolgáltatóval, elkezdődhet a laká-
sok villanyárammal való ellátása. 

A beruházás tegnapi átadásán – 
amelyen jelen volt Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök, Constantin 
Strujan alprefektus, a helyi elöl-
járók és a lakosság – a helybéliek 
megköszönték, hogy hamarosan ők 
is villanyt gyújthatnak, azt remélve, 
a beruházás hozzájárul az elvándor-
lás csökkenéséhez, sőt az elköltö-
zöttek visszatelepedéséhez is.

Ungureanu Toader, Tölgyes pol-
gármestere kérte, ha mód lesz rá, se-
gítsenek, hogy a Nagyrezen lakók is 
villanyáramhoz jussanak. A szintén 
Tölgyeshez tartozó Nagyrezen ti-
zenöt család van villanyáram nélkül, 
a hálózat kiépítése viszont nagy költ-
ség, hisz az első és utolsó ház közti tá-
volság közel három kilométer – mu-
tatott rá Csibi László alpolgármester. 

Avatóünnepség a Kecskekútnál. Összefogásból lett filagória  fotó: balázs katalin


