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Gyümölcstermesztés: hátrányos helyzetből előnyt kovácsolni

Ribiszkét a gyergyói kertekbe
 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 16-án 11 órakor Maroshévíz, Nicolae 
Bălcescu utca  59. sz. alatt árverés útján eladja az adós 
MUREŞUL IMPORT-EXPORT Kft. (fiskális lak-
helye: Maroshévíz, Mihail Kogălniceanu utca C/I/7. 
szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószáma 535802) 
tulajdonát képező következő ingóságokat:

maroshévíz, állomás utca sz. n. található fabódé.
(A terület nem tartozik az adós tulajdonába.)

– 12 450 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 előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. október 31-én 
kifüggesztették.

A gyergyói-medencei gyümölcs-
termesztésről tartott elő adást 
péntek délután Fe rencz lehel 
kertészmérnök, az Agrocaritas 
munkatársa, komolyan biztatva 
a gazdákat a térség hidegtűrő 
hagyományos almafajtái mel-
lett a komoly gazdasági ha-
szonnal is kecsegtető piros és 
fekete ribizli termesztésére.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Mire figyeljünk a gyü-
m ö l c s f a c s e m e t é k 
beszerzésekor? cím-

mel tartott előadást Ferencz 
Lehel kertészmérnök, a Gyu-
lafehérvári Caritas Vidékfej-
lesztési Ágazatának munka-
társa Gyergyószentmiklóson a 
Caritas Családsegítő Szolgála-
tának székházában a hét végén. 

Az előadáson az érdeklő-
dők többek közt szakmai infor-
mációkat szerezhettek a gyü-
mölcstermesztéssel kapcsolatos 
kérdésekről, de azt is megtud-
hatták, milyen gyümölcsfákat 
érdemes termeszteni a Gyergyói-
medencében.

ne féljünk a régi fajtáktól
„A hátrányos helyzetből előnyt 

is kovácsolhatunk” – hangoztat-
ta péntek délutáni előadásában 
Ferencz Lehel arra apropózva, noha 
a Gyergyói-medence közismerten 
hideg vidék, vannak olyan gyü-
mölcsfajták, amelyeknek kedvez ez 
az éghajlat. Elmondta, mivel statisz-
tikai adatok szerint meghaladja a 
fagyos napok száma a 160-at, olyan 
gyümölcsfajtákat kell termeszteni, 
amelyek bírják ezt az éghajlatot és jó 
termést hoznak. Példaként a ribizlit 
és az almát említette, elmondva, 
hogy a fekete- és piros ribizli aro-
ma- és színanyagai minőségi képző-
déséhez ez az éghajlat kell. Ugyan-
akkor furcsállotta, hogy éppen ez 
a gyümölcscserje kiveszőben van 
a Gyergyói-medencében, vagyis 
egyre kevesebb gyümölcsöskertben 
található meg. „Az almatermesztés-
nél vissza kell térni a régi fajtákhoz, 
azokhoz, amelyek rezisztensek erre 
az éghajlatra” – szögezte le a ker-
tészmérnök, kifejtve, hogy a Batul, 
Ponyik, Aranypármen és a Sóvári 
olyan almafajták, amelyek bírják a 
hideget, zamatosak és nagy a termés-
hozamuk ezen a vidéken.

ügyeljünk, honnan
vesszük a csemetét
Ferencz előadásában arra 

is kitért, hogy facsemetét csak 
megbízható helyről vásároljunk 
az utólagos kellemetlen „megle-
petéseket” elkerülendő, ugyanis 
a piaci árusok sok esetben rásze-
dik a vásárlókat, és olyan cseme-
téket tukmálnak rájuk, ami ezen 
a vidéken nem hoz termést. A 
kertészmérnök előadásában a to-
vábbiakban beszélt arról is, mi-
lyen talajba érdemes gyümölcsfát 
ültetni, illetve, hogy kell előké-
szíteni a talajt a gyümölcsfaül-
tetéshez. Kifejtette, noha tavasz-
szal is lehet gyümölcsfacsemetét 
ültetni, ősszel egészségesebb és 
érdemesebb, hiszen a gyökér-
zetnek van ideje elhelyezkedni a 
talajban.

Az előadás végén a gazdák 
kérdésére válaszolva Ferencz Le-
hel elmondta, hogy a Gyulafe-
hérvári Caritas Vidékfejlesztési 
Ágazata gyümölcsfa-metszési 
tanfolyamot szervez a gazdák-
nak, ugyanis sok esetben a gyen-
ge termés a nem megfelelő met-
szés miatt van.

Ferencz Lehel kertészmérnök a hideget bíró almafajták termesztését ajánlja a gazdáknak fotó: jánossy alíz

> November 15-ig várja a gazdák jelent-
kezését a Hargita Megyei Agrárkamara. Az 
őszi munkálatok végéhez való közeledésé-
vel újra meghirdeti gazdáknak szóló képzési 
programjait a Hargita Megyei Agrárkama-
ra. A várhatóan november második felében 
induló felkészítőkre készülve ez alkalommal 
két szakra várják az érdeklődő gazdák jelent-
kezését: az egyik ágon a növénytermesztési 
és állattenyésztési tudnivalókat egyaránt 
tartalmazó általános hegyvidéki mezőgaz-
dasági kurzuscsomagot, míg a másik ágon 
a méhészeknek szóló méhészet-szakismereti 
tananyagot ajánlják. Az agrárkamara ha-
marosan induló képzéseire november 15-ig 

várják a gazdák jelentkezését az intézmény 
csíkszeredai – megyeháza második emele-
ti – székhelyén, de bővebb információkkal 

is szívesen szolgálnak a 0266–312318-as, 
munkanapokon hívható telefonszámon.

Mint lapunk érdeklődésére Máthé 
Emma, a Hargita Megyei Agrárkamara 
megbízott igazgatója elmondta, a meghir-
detett gazdaképzési lehetőség iránt nagy ér-
deklődés mutatkozik, ennek köszönhetően 
az udvarhelyszéki gazdák számára az agrár-
kamara munkatársai máris több csoport pár-
huzamos indulását készítik elő: két csoportot 
méhészet, míg egy csoportot a hegyvidéki 
gazdálkodási szakágon. Hozzátette, egy-egy 
csoport rendszerint 28 gazdával indul el, a 
képzés végén sikeresen vizsgázók pedig két, 
minisztérium által elismert diplomát kap-

nak. A tavaly őszi-téli időszakban sikeresen 
végzett osztályokból közel 250 gazda jutott 
diplomához.

Máthé Emma egyébként az „iskolapad-
jukból” az elmúlt bő tíz év alatt kikerült 
nyolcezer gazdálkodó kapcsán külön elég-
tételt is érez, hisz a képzések hozadéka a 
saját farm fejlesztése mellett a kapott dip-
loma révén benyújtott nyertes uniós pá-
lyázatok nagy számában is lemérhetővé 
vált, így Máthé Emma reményét fejezte 
ki, hogy a tanfolyamaikon idén végzett 
gazdálkodók közül is mihamarabb minél 
több nyertes 112-es vagy 141-es pályázó-
nak gratulálhatnak.hí
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