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hirdetések

Körkép

A 350 évvel ezelőtt történt tatár-
dúlásra, majd annak nyomán Csík 
és népe feltámadására emlékez-
tek meg pénteken a csíksomlyói 
kegytemplomban. Szombaton fa-
ültető lelki napot tartottak, ame-
lyen több mint száz fiatal ültetett 
el csemetéket a Szent István Kol-
légium Mária-kertjében.

hN-információ

„350 évvel ezelőtt, 1661. ok-
tóber 21-én Csíksomlyót 
és Csíkszeredát porig zúz-

ta a tatár... Mégis itt vagyunk: élünk, 
alkotunk, létezünk, mert őseink 
nem torpantak meg egy percre sem, 
tudván, hogy nekünk itt élnünk 

kell!  Az egyszerű székely ember 
csodálatos talpraálló, regenerálódó 
képességének akartunk adózni egy 
rendezvénysorozattal, amelyben 
emléket állítanánk a nagy pusztulás 
áldozatainak, de mindenekelőtt az 
újjáépítőknek, akik képesek voltak 
a porból és hamuból egy új, szebb 
világot építeni” – fejtette ki közle-
ményében a csíkszeredai Agora Ala-
pítvány, a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány és a Role zenekar, a hétvégi 
rendezvények szervezői. Pénteken és 
szombaton, azaz a „Gyász napján” és 
az „Újrakezdés napján” előbb szent-
misét tartottak az 1661 október 21-
én Csíksomlyót és Csíkszeredát po-
rig zúzó tatár támadás áldozataiért, 

másnap pedig „a tragédia után hittel 
talpra álló, a hatalmas veszteségekből 
újrakezdő emberektől tanulni akar-
va”, faültető lelki napot szerveztek 
Csíksomlyón, a Szent István-ház 
udvarán lévő Mária-kertben, ahol 
több száz csemetét ültettek el – ezt 
a Csaba testvér által tartott szent-
mise zárta, amelyen a Role zenekar 
Mária-dalokból összeállított műsort 
adott elő.

– Az újjáépítéshez emberfeletti 
erőre, élni akarásra volt szükség, hi-
szen a környék lakosságát majdnem 
teljesen elpusztították. A lelkierő 
megtalálásában segítette őseinket a 
hitük a csíksomlyói Szűz Máriában 
– fogalmazott Csaba testvér. 

Dinamikus növekedésének köszönhetően, 
az alábbi pozícióra keres munkatársat:

FUVAROZÁSI IRÁNYÍTÓ

Feladat:
 gépjárművezetők irányítása, a fuvarfeladat végrehajtásának 
        folyamatos ellenőrzése.
Elvárások:
 minimum középfokú végzettség;
 magyar és román nyelvtudás;
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
 fuvarozás és szállítmányozás területén szerzett tapasztalat.
Amit kínálunk: 
 versenyképes jövedelem; karrierlehetőség.

Önéletrajzát „irányító” jeligével várjuk  
a cariera@waberers.com e-mail címre.

KéT SZÁZAléK A jöVedelMI AdÓbÓl – A RANglISTA éléN HARgITA MegYe

Helyzetjelentés a felajánlásokról

A tatárdúlásra emlékeztek

Hargita megyében több mint 35 
ezer személy élt azzal a lehető-
séggel, hogy jövedelmi adója 2 
százalékát civilszervezetek, val-
lási felekezetek javára ajánlja 
fel – jóval többen, mint a meg-
előző esztendőben. A felajánlá-
sok összértéke megközelíti az 
1,4 millió lejt.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Köztudott, hogy a hatályos 
jogszabályok értelmében 
már évek óta lehetőség van 

a befizetett személyi jövedelemadó 
2 százalékának felajánlására ala-
pítványok, egye sületek és vallási 
felekezetek javára. Mindez csupán 
egy formanyomtatvány kitöltésén 
és benyújtásán múlik a megelőző 
esztendei személyi jövedelemadó 
2 százalékára vonatkozóan. Nemes 
gesztus egy ilyen felajánlás, mintegy 
tanúsítva a közérdek, a közhasznú 
tevékenység iránti érzékenységet. 
Megyénkben élénk visszhangra ta-
lált ez a lehetőség, s azzal évek óta 
igen sokan is éltek, e tekintetben 
országos viszonylatban is a ranglista 
élén jár Hargita megye. A statisztikai 

adatok szerint évről évre nőtt azon 
személyek száma, akik felajánlot-
ták jövedelmi adójuk 2 százalékát. 
A Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság 2010-re vonat-
kozó nyilvántartásai szerint megyei 
viszonylatban 35 334 személy tett 
felajánlást adójának 2 százalékára 
vonatkozóan. Legtöbben, 15 334-en 
a székelyudvarhelyi adóhivatal illeté-
kességébe tartozó személyek közül. 
Megyei viszonylatban ez mintegy 
1,39 millió lejt jelent, s a kedvezmé-
nyezett/haszonélvező alapítványok, 
egyesületek és vallási felekezetek 
száma 2150. A felajánlott összegek 
tekintetében érdekes módon a listave-
zető nem Székelyudvarhely, hanem a 
csíkszeredai adóhivatal illetékességébe 
tartozó személyek. Mintegy 608 ezer 
lejről van szó, míg a székelyudvarhelyi 
adóhivatal esetében mintegy 501 
ezer lejről. 2009-re vonatkozóan a 
felajánlók száma 33 696 volt, most 
pedig 35 334, viszont a felajánlott 
összeg tekintetében szerényebb 
arányú a növekedés, annak értéke 
mintegy 10 ezer lejjel nagyobb, 
mint a 2009-es esztendei. Ismere-
tes, hogy az elmúlt esztendőben a 
közszférai alkalmazottak bérszint-

jeit „megfaragták”, következéskép-
pen kisebb jövedelmet realizált ez 
a személyzeti kategória, s így a befi-
zetett adótömeg is csökkent. Ha az 
alkalmazottak számához viszonyít-
juk a felajánlók számát, akkor több 
mint 50 százalékos részarányról 
beszélhetünk. Ám jó tudni azt is, 
hogy nem csupán az alkalmazotti 
jogállásúak tehetnek ilyen jellegű 
felajánlást, hanem mindazok, akik 
személyi jövedelmet realizálnak, 
köztük a szabadfoglalkozásúak, az 
engedélyezett magánszemélyek stb. 
Ha tekintettel vagyunk azok szá-
mára is, akkor az említett részarány 
zsugorodik mintegy 40 százalékra. 
Tehát annak ellenére, hogy or-
szágos viszonylatban igen előkelő 
helyet foglal el megyénk, a törvény 
adta felajánlási lehetőségek még tá-
volról sem merültek ki. Amint azt 
a közpénzügyi vezérigazgatóságnál 
megtudtuk, az adóból felajánlott 
pénzösszegek folyósítása a kedvez-
ményezettek számára folyamatban 
van, eddig mintegy 600 000 lejt 
utaltak át, s november második fe-
lére mindegyik érintett alapítvány, 
egyesület és vallási felekezet kézhez 
fogja kapni az őt megillető összeget.
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