
A tavaly elindított hagyományt 
erősítve a tegnap kezdődött 
IndAgra szakkiállításon is újra 
megmutatták magukat és ter-
mékeiket a Hargita és Ko vász
na megyei termelők. A Szé kely
földstand – és az innen áradó 
sült ökör illata – a népes láto-
gató mellett újra kivívta Valeriu 
Tabără mezőgazdasági minisz-
ter elismerését is.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A tavaly kipróbált, s kedvező 
fogadtatású receptet követ-
ve már tegnap kora reggel 

sült ökör illata járta be a bukaresti 
Romexpó udvarát. A Kovászna me-
gyei Bartha Ernő, ökörsütő-mester 
ugyanis már hajnali háromkor hozzá-
fogott a kapuit tegnap megnyitó bu-
karesti IndAgra Székelyföld-standjá-
ra idén is számos látogatót vonzó ha-
talmas „hús-mágnes” beizzításához. 
Az ország legnevesebb őszi agráripari 
kiállításán és vásárán ugyanis immár 
második alkalommal mutatkoztak 
be a Hargita és Kovászna megyei 
termelők. A hagyományokhoz hűen 
ez alkalommal is közösen felállított 
Székelyföld-standon megyénket a 
megyei önkormányzat és a Hargita 
Megyei Agrárkamara mellett kilenc 
gazda is képviselte, míg öt termelő 
Háromszékről, egy pedig Maros 
megyéből érkezett.

A Székelyföldre jellemző termé-
kek bő felhozatala között ugyanakkor 
minden látogató megtalálhatta az ér-

deklődésének és kedvének leginkább 
megfelelő tárgyakat, élelmiszereket. 
A Hargita megyei termelők standját 
például a sokszínűség jegyében a dán-
falvi kerámia mellett az udvarhelyi 
mézeskalács, a csíkjenőfalvi érlelt sajt, 
a korondi bioméz, a csíkszeredai kol-
bász, az ivói vadhúskészítmények, a 
Székelygyümölcs Egyesület termékei 
és Jakab Dénes házikenyerei is egy-
aránt gazdagították. A Székely termé-
kekről alkotott bukaresti összképet 
ráadásul a Székelyföldi Legenda-tér-
kép mellett az újonnan megjelent Le-
gendás-termékből összeállított kosár 
is megfűszerezte.

A Székelyföld-standon kiállító 
termelőket tegnap Tánczos Barna 
mezőgazdasági államtitkár társa-
ságában Borboly Csaba, a Hargita 
megyei önkormányzat elnöke is 
meglátogatta. „Nagyon örvendek, 
hogy olyan termékeink vannak, 
amelyekkel a nemzetközi vásárokon 
is részt vehetünk, és egyre inkább 
látszik, hogy a Székely termékek 
tekintetében kialakult egy olyan 
mozgalom, amely mentén ma már 
képesek vagyunk felvenni akár a vi-
lágmárkákkal is a versenyt, olyan ha-
gyományos termelőkkel, akik már 
komoly tapasztalattal rendelkeznek 
e téren is. Ráadásul a bukaresti ag-
ráripari kiállításon való részvételt 
személy szerint azért is fontosnak 
tartom, mert nemcsak Budapest 
felé kell mutogatnunk magunk, 
hanem a közeli piacokat jelentő ro-
mániai városok, román anyanyelvű 
fogyasztóink felé is” – nyilatkozta 

lapunknak a bukaresti Székelyföld-
stand tegnapi ünnepélyes megnyi-
tója után Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke.

A Székelyföld standon kiállított 
termékeket szemrevételezve Valeriu 
Tabără mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési miniszter is elégedetten nyi-
latkozott, hozzátéve, a Hargita és 
Kovászna megyei hegyvidéki hús- 
és tejtermékek íze eleve különbözik 
a síkvidéki termékekétől. A tárcave-
zetőnek ugyanakkor a stand mel-
lett szemmel láthatóan megnyerte 
tetszését a nyárson sült ökörszelet 
útját megalapozó székely-pálinka is. 
Arra az újságírói kérdésre, hogy za-
varja-e a magyar nyelvű felirat, a ko-
rábban még magyarellenes kiroha-
násairól híres Tabără azt felelte: a 
tartalom a lényeg. „Ha jó pálinkát 
iszunk, nem számít, milyen nyelvű 
a felirat. Nem a címke számít, ha-
nem az, amire felkerül” – válaszol-
ta mosolyogva az agrárminiszter. 
A vasárnapig nyitva tartó nem-
zetközi kiállításon húsz országból 
több mint 350 agráripari cég vesz 
részt, széles skálán mutatva be a 
legújabb mezőgazdasági gépektől 
kezdve a növénytermesztéshez és 
állattenyésztéshez, illetve az élel-
miszer-feldolgozáshoz kötődő esz-
közöket, berendezéseket, csoma-
golóanyagokat, technológiákat. A 
mai nap folyamán a Hargita Me-
gyei Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Igazgatóság jóvoltából száz 
Hargita megyei gazda is felkeresi a 
kiállítást.

Agrárgazdaság

hírfolyam

> Hitelezési program gazdák számá-
ra. A leszerződött európai vidékfejlesztési 
pénzalapok lehívásában segítené a romá-
niai gazdákat az a hitelprogram, amelynek 
gyakorlatba ültetése a napokban lezajlott 
brüsszeli tárgyalásokon is napirenden volt 
– tájékoztatta lapunkat Tánczos Barna, 
a tárgyalóküldöttséget vezető mezőgaz-
dasági tárca államtitkára. „A Brüsszelben 
megvitatott hitelprogram azon gazdák 
számára szól, akik uniós pénzekre kötöttek 

szerződést, ám problémákkal küszködnek 
a projektek kivitelezésében. Ennek érde-
kében lehetővé tesszük, hogy könnyített 
feltételekkel, alacsonyabb kamatokkal jus-
sanak forrásokhoz, amit az állami költség-
vetésből, a hazai kereskedelmi bankokon 
keresztül bocsátanánk a rendelkezésükre” 
– mondta Tánczos. Hozzátette, a szaktárca 
azt is el szeretné kerülni, hogy a gazdák szá-
mára kínált kedvezményes hitelprogramot 
Brüsszel állami segélynek nyilvánítsa. Ha ez 
sikerül, akkor nem kell hosszasan egyeztet-
ni az európai hatóságokkal a segítségnyújtás 

engedélyeztetéséről sem. „A számításaink 
szerint a gazdáknak 9-11 százalékos kama-
tot kellene fizetniük a hitel után, ahhoz 
hogy azt ne nyilvánítsák állami segélynek. 
Persze ehhez fel lehet majd használni az ál-
lami Vidékfejlesztési Garanciaalapot, de azt 
is el szeretnénk érni, hogy a kereskedelmi 
bankok az illető csomagba egy-két éves tü-
relmi időt is beillesszenek. Azt gondolom, 
a jelenleg leszerződött 1,5 milliárd eurós 
összeg nagy része csak ilyen körülmények 
között kerülhetne biztosan elköltésre” – 
fejtette ki lapunknak az államtitkár.
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 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: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, 
hogy 2011. november 10-én 11 órakor Maroshévíz, 
Nicolae Bălcescu utca  59. sz. alatt árverés útján eladja 
az adós TRIF VASILE Kft. (fiskális lakhelye: Bélbor, 
Rakottyásfalu, Fő utca 16. szám,  Hargita megye, sze-
mélyi szám 1810909191502) tulajdonát képező követ-
kező ingóságot:

AUDI B4–80 BERLINA személygépkocsi,
1984 cm3, benzinnel működő,
gyártási év 1994 5900 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Köz-
pénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a kö-
vetkező dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, 
valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj 
befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközöl-
hető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06 
TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (be-
jegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be 
kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felha-
talmazását; a romániai jogi személyek esetében a ke-
reskedelmi 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 szemé-
lyesen 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 formál-
nának a szóban forgó ingóságra, hogy arról 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 előírása-
inak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás  
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 
2011. október 20-án kifüggesztették.
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Székely-stand az IndAgrán


