
Nagy sikernek örvendett Székely
udvarhelyen a hétvégén, tizen
kilencedik alkalommal megren
dezett Őszi Vásár. A nemzetközi 
kiállítás mellett a szervezők Har
gita Megye Tanácsával közösen 
idén is megrendezték a Székely 
termékek fesztiválját a városi 
minifocipályán.
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R engeteg érdeklődő láto-
gatott el a Príma Press 
Kft. által tizenkilencedik 

alkalommal megrendezett Őszi 
Vásárra. A hétvége folyamán a vá-
rosi sportcsarnokban és környékén 
több mint száz vállalkozó állította 
fel pultját, ahol minden érdeklő-
dő megtekinthette termékeiket. A 
szervezők elmondása szerint a vá-
sár célja az volt, hogy minél jobban 
megismertesse Székelyudvarhely és 
környéke gazdasági életét, valamint 
elősegítse annak fellendítését. A 
rendezvény tegnapi zárónapján úgy 
értékelték: vállalt céljukat sikerült 
elérni. „Legalább 18 ezer látogatója 
volt a rendezvénynek, és azt tudom 
mondani, hogy a kiállítók, illetve a 
látogatók egyaránt meg voltak elé-
gedve, sőt, bár gazdasági válság van, 
az elmúlt napokban mi mégsem 
éreztük ennek hatását” – nyilatkoz-
ta lapunknak Orosz Pál Levente, az 
Őszi Vásár szervezője.

A tavalyi sikeren felbuzdulva 
– idén Hargita Megye Tanácsával 
közreműködve – az Őszi Vásáron 

másodszorra is megszervezték a 
Székely termékek fesztiválját. A vá-
rosi minifocipályán az érdeklődők 
mindent megtalálhattak a hagyo-
mányos élelmektől – hús és hentes-
áruktól, a csíki pityókától és lövétei 
házikenyértől – elkezdve a külön-
böző használati bőrdíszmű és szo-
badekorációs fafaragásos tárgyakig. 
Ugyanakkor találhattak a kilátoga-
tók itt olyan rendhagyó termékeket 
is, mint természetes alapanyagok-
ból készült csokis, citromos, mákos-
zabos vagy éppen körömvirágos 
fürdőszappan. Gercsényi Blanka 
standjánál mindenféle jóból készült 
szappan közül lehetett válogatni. A 

csíkszeredai termelő elmondása sze-
rint hosszú kihagyás után a Székely 
Termékek Őszi Vásárán mutatta be 
újra termékeit, és nagyon elégedett 
volt a rendezvény látogatottságával.

A vásárra kilátogatók besze-
rezhették a téli időszakban hasz-
nos vitaminforrásokat is: így pél-
dául a korondi Szász Illyés-féle 
biomézektől kezdve a kecseti, orosz-
hegyi szörpökig, lekvárokig bezáró-
lag minden érdeklődő megtalálhat-
ta a számára legkedvesebb dolgokat. 
A kecseti Széles Éva például 21 féle 
lekvárt mutatott be, ebből a legkü-
lönlegesebbnek a zöldparadicsom-
ból készült íz számított.

hírfolyam

> Drágít a gyenge lej. A lej erőteljes 
gyengülése nyomán a Román Nemzeti 
Bank pénteken közzétett, ma délig ér-
vényes árfolyama alapján egy euró már 
4,3533 lejt ért. Ezzel gyakorlatilag az 
utóbbi tizenöt hónap negatív csúcsa is-
métlődik meg. A dolgok ilyenszerű alaku-
lása nehéz helyzetbe hozza az euró alapú 
hiteleiket törlesztő személyeket, de az 
importtermékek árait is gerjesztheti. A 
ma megállapítandó árfolyamnak ráadásul 

a 2012-es esztendei jövedéki adók szem-
pontjából is meg van a maga szerepe: az 
adótörvénykönyv 218-as szakasza értelmé-
ben az október első munkanapján jegyzett 
lej/euró árfolyamon számítják a követke-
ző esztendőben a jövedékiadó-nagyságot. 
Ha a 2011-es esztendőre nézve ez 4,2655 
lej/euró volt, a jövő esztendőben 4,3533 
lej/euró lesz, ami 2,06 százalékos növeke-
dést jelent. Ilyenképpen pedig a jövedéki 
adóval terhelt termékek – üzemanyagok, 
cigarettaféleségek, szeszes italok, kávé – 
árai óhatatlanul emelkedni fognak, lévén, 

hogy a jövedéki adó beépül a kiskereske-
delmi árba. Óvatos becslések szerint ez 
egy liter benzin esetében 4 banis áremel-
kedést fog jelenteni, egy csomag cigaretta 
esetében pedig 0,7 százalékos drágulást. 
Azonban 2012 július 1-jétől a jövedéki 
adó euróban kifejezett értéke is növeked-
ni fog, így szintén jelentősebb árdrágulás 
fog bekövetkezni. Az üzemanyagok árala-
kulása kapcsán ráadásul az elmúlt napok-
ban a dollár/lej árfolyam is kedvezőtlenül 
alakult, emiatt az üzemanyagok is ismét 
drágulni fognak.
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Gazdaság

Székelytermék-bolttal is erősítenék a helyi termelőket

„A multinacionális cégekkel a versenyt csak úgy tudjuk felvenni, 
ha összefogunk, és feldolgozói, értékesítési szövetkezeteket lé-
tesítünk. Ehhez sok termékre van szükség” – mondta el a vásár 
pénteki látogatása kapcsán Borboly Csaba, a megyei tanács elnö-
ke. Hozzátette, el kell érni, hogy a boltokban egy külföldi termék 
mellett ugyanabból lássunk a polcon három székely terméket is. 
A tanácselnök arra biztatta hallgatóságát, hogy amikor vásárol-
nak, a címkén az összetevők és a szavatossági dátum mellett azt is 
nézzék meg, hol készült az adott áru, vagy hogy szerepel-e rajta a 
Székely termék logó vagy más székely védjegy, és ha igen, azt vásá-
rolják meg. „A hagyományos termékek vására – lassan, de biztosan 
– egész Székelyföldön mindennapjaink részévé fog válni, és nem 
kuriózum lesz, hanem a mindennapi szokásaink része, hogy azt 
vesszük meg, ami a szomszédban terem, mert az sokkal olcsóbb, 
sokkal ízletesebb. Ezáltal munkahelyeket is teremtünk – fejtette 
ki Borboly. Elárulta, a következő lépésben székelytermék-boltot is 
szeretnének létrehozni, mert úgy látják, ehhez van elegendő ter-
mék, széles kínálatot tudnának biztosítani a vevőknek.

18 ezer láTogATójA VolT Az udVArHelyi XiX. ŐSzi VáSárnAk

Nem érezték a válságot

Nagy volt az érdeklődés az udvarhelyi Székely termékek fesztiválja iránt: önálló bolttal is élénkítenék a forgalmat fotó: domján levente

 hirdetés

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 vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2011. október 18-án 11 órakor Maroshévíz, Nicolae 
Bălcescu utca  59. sz. alatt árverés útján eladja az adós 
TRIF VASILE Kft. (fiskális lakhelye: Bélbor, Rakoty-
tyás falu, Fő utca 16. szám,  Hargita megye, személyi 
szám 1810909191502) tulajdonát képező következő 
ingóságot:

Audi B4-80, BerlinA személygépkocsi, 1984 cm3, 
benzinnel működő, gyártási év 1994 – 8850 lej.

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújta-
ni a következő 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 Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlatte-
vőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai 
jogi személyek esetében a kereskedelmi törzsköny-
vi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi sze-
mélyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a 
személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális 
hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amely-
ből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen sze-
mélyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot 
formálnának a szóban forgó ingóságra, hog y ar-
ról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó 
szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

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

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. szeptember 30-án 
kifüggesztették.


