
Érdekes számadatra bukkantunk a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigaz-
gatóság június havi statisztikai jelentését 
böngészve: az intézmény ügykezelésébe 
tartozó adófizetők száma 107 351 volt. 
Képletesen fogalmazva ez azt jelenti, hogy 
megyénkben minden harmadik lakosra 
jut egy adófizető. De nézzük meg ez utób-
biak struktúráját: 15 542 jogi személyisé-
gű entitás, független gazdasági tevékenysé-
get kifejtő magánszemélyek száma 7144, 
a szabadfoglalkozásúaké 1071, a családi 
vállalkozásoké pedig 1504. Ezenkívül 
még 81 321 másabb adó- és illetékfizetőt 
tartanak nyilván. Munkáltatói jogállással 
rendelkező adófizető 7590 volt 2011 júni-
usában. Ha ezt a számadatot összevetjük 
az alkalmazottak számáéval, az derül 

ki, hogy egy munkaadóra még tíz mun-
kavállaló sem jut. Azaz, vállalkozásaink 
túlnyomó többsége kevés alkalmazottat 
foglalkoztat.

„Játszodjunk” tovább a számokkal: a 
már említett „másabb kategóriába” tarto-
zó több mint 81 000 adófizető túlnyomó 
többségét az alkalmazottak és azok a nyug-
díjasok alkotják, akik nyugdíjuk kvantu-
mának függvényében jövedelemadóra is 
kötelezettek. Nos, az ezek által befizetett 
jövedelemadó az első félév során 64,7 mil-
lió lej volt. Következésképpen és ugyancsak 
képletes számítás alapján az egy személyre 
jutó jövedelemadó 795 lej volt, azaz havi 
133 lej körül. Ezek a számadatok nem-
csak érdekesek, hanem a maguk nemében 
tanulságosak is.
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A madárpóknak duplán ver a szíve
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Minden harmadik lakos...
     villanás n Hecser Zoltán

Eleinte még több helyen valószínű ismétlődő eső, 
zápor, néhol zivatar is lehet. Holnap azonban már elvé-
konyodik, felszakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb 
időszakokra a nap is kisüt. Lassan szűnő hidegfronti hatás 
érvényesül. Fejfájás, vérnyomásproblémák, a felhős, csa-
padékos idő miatt rosszabb hangulat is jelentkezhet.
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Az orvosi képalkotó berendezésként is-
mert MRI-készülékkel vizsgálták brit 
biológusok a madárpók belső szer-

veit, az eredményről eddig példa nélkül álló 
képeket és videót is készítettek. 

Az Edinburghi Egyetem kutatói speci-
ális mágneses rezonanciás szkennert vettek 
igénybe a madárpók keringésének vizsgálatá-
ra a glasgow-i kísérleti MRI-központban. 

„A videókon látható, ahogyan a vér át-
áramlik a szíven, és szívfájdítóan úgy tűnik, 
mintha dupla szívverések történnének, a 
szívösszehúzódásoknak olyan különleges tí-
pusa, melyre eddig nem is számítottunk. Ez 
mutatja az MRI-hez hasonló nem-invazív 
(beavatkozástól mentes) technikák különle-
ges értékét” – magyarázta Gavin Merrifield, 
aki kutatásáról a Kísérleti Biológiai Társaság 
(SEB) éves konferenciáján számolt be Glas-
gowban. 

A kutatók az élő rovarok szívéről és emész-
tőszervéről készítettek MRI-felvételeket, így 
ezeket a belső szerveket működés közben 

figyelhették meg. Közvetlenül mérték a szív-
ritmust és a szív teljesítményét is, mindket-
tőről minden eddiginél pontosabb adatokat 
szerezve. 

Merrifield elmondta, hogy az elméleti 
biológiai ismeretszerzésen túl kutatásaik gya-
korlati alkalmazásaként kideríthetik példá-
ul a pókméreg kémiai összetételét, melynek 
mezőgazdasági haszna lehetne természetes 
rovarölő szerként.

Sorsoltunk!

A július 4–8. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a kőrispataki Péter Sz. Sárának  
kedvezett a szeren cse, akit nyereménykönyvvel 
jutalmazunk, valamint egyhavi Hargita Népe-
előfizetést nyert Sánta Viorica csíkkozmási ol-
vasónk-játékosunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Robert Merle – Állati el-
mék; Salman Rushdie – Az éjfél gyermekei; 
Palotai Boris – Ünnepi vacsora, Zöld dió; Ge-
orge Bernard Shaw – Az ördög cimborája; Jim 
Jarmush – Szellemkutya.

Három grácia férfikezek biztonságában beküldte: Macalik ernő

skandi  készÍtette: benedek enikő

fotóalbum

Várunk minden olyan lencsevégre kapott fo tót, 
amely véle ményük sze rint el tér a megszokott 
lát ványtól, hír   érté kű vagy sa játos szemszögből 
láttat ja a világot. Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket 
és a javasolt kép alá írást a benedek.eniko@har -
gitanepe.ro e-mail cím re vagy szer kesz tőségünk 
postai cí  mére (530190 Csíkszereda, Szent  lélek 
utca 45. szám) várjuk. 
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