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Heves megyében 
nyert tornát a HMLE

Sporthírek röviden

A Hargita Megyei Labdarúgó-
egyesület (HMLE) vezetősége 
részt vett a magyarországi He-
ves megyében megrendezett 
barátságos labdarúgótornán, 
amit meg is nyertek.

Egy évvel ezelőtt vette fel 
a kapcsolatot a Hargita 
Megyei Labdarúgó-egye-

sület vezetősége a magyarországi 
Heves megye labdarúgó-egye-
sületével. Akkor a magyarorszá-
giak érkeztek a megyébe, ahol 
nemcsak a vezetők találkoztak, 
hanem a két megye U16-os 
focisai is két találkozó erejé-
ig, amit Székelyudvarhelyen 
és Csíkszeredában rendeztek. 
Most a magyarországiak visz-
szahívták a HMLE vezetőségét 
egy barátságos tornára, amelyen 
a házigazdák, illetve a HMLE 

csapatai mellett Békés és Borsod-
Abaúj-Zemplén megyék gárdái 
vettek részt. A tornát a HMLE 
csapata nyerte meg, miután az 
elődöntőben a házigazdákat ver-
ték 8–5-re és a döntőben a béké-

sieket 8–1-re. A HMLE csapata: 
Tamás Zoltán (kapus), Somolyák 
István, Kecseti Pál, Karda Zoltán, 
Gál Győző, Kiss Lajos, Dusinszki 
Zoltán, Hompoth Dezső és Deák 
Ferenc (mezőnyjátékosok).

A megyei labdarúgó-egyesület csapata

 hirdetések 

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 vonatkozó, újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, 
közli, hogy 2011. október 27-én 11 órakor Maroshévíz, Nicolae Bălcescu 
utca  59. sz. alatt árverés útján eladja az adós MUREŞUL IMPORT-
EXPORT Kft. (fiskális lakhelye: Maroshévíz, Mihail Kogălniceanu utca 
C/I/7. szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószáma 535802) tulajdo-
nát képező következő ingóságot:

 Maroshévíz, Állomás utca sz. n. található fabódé. A terület nem 
tartozik az adós tulajdonába – 16 600 lej.

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább 

egy nappal a Csíkszeredai Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyúj-
tani 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 pénztárá-
nál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatal-
mazását; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi 
bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegy-
zési okirat román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében 
a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibo-
csátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továb-
bá a kitűzött időpontban és a megnevezett helyen személyesen jelen kell 
lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, 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, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehaj-
tó szerveket.

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

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza 
(2) bekezdése d) betűje előírásainak, amikor kényszer-végrehajtási intéz-
kedésre kerül sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.
Az eladási hirdetést  

2011. október 11-én kifüggesztették.

Székely Streetball. 15. alkalommal szervezték meg Csíkszeredában a Székely Streetball kosárlabda-
bajnokságot a Márton Áron Gimnázium sportcsarnokában. A bajnokságra 9 fiú- és 5 lánycsapat nevezett 
be. A fiúk versenyét a Vodka Juniors nyerte meg megelőzve az Eper Kutyus és a Baracskos csapatokat. A 
lányoknál a marosvásárhelyi SID lett a végső győztes a Gyergyói Pettyek és a Csíkszeredai M20 előtt. A há-
rompontos dobóversenyt Rácz Botond nyerte meg. Az eseményt Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és a 
Szabadidő Sportegylet támogatta. A következő Székely Streetball-bajnokságra december 17-én kerül sor.

Cselgáncs 
A Csíkszeredai Sportklub csel-

gáncs szakosztálya gondba került, 
miután hétfő este a csíkszeredai 
Szakszervezetek Művelődési Há-
zának alagsorában működő edző-
termében elvágták a villanyt, a 
vizet és a fűtést. Hétfő óta pedig 
sem a gyermek korosztályok, sem 
a felnőttek nem tudnak edzeni. 
A Sportklub vezetősége lapunk 
érdeklődésére elmondta, hogy 
keresik a megoldást, amelyre a na-
pokban pontot is tesznek. Annyi 
biztos, hogy a cselgáncsozók köl-
tözni fognak.

Teremlabdarúgás 
Értékes döntetlent ért el a 

Székelyudvarhelyi SK hétfő késő este 
Galacon a helyi United ellen a terem-
labdarúgó-bajnokság 6. fordulójá-
ban. A Jakab Zoltán által felkészített 
udvarhelyi együttes az utolsó percig 
vezetett, ám ekkor kaptak egy gólt, 
amivel a tavalyi ezüstérmes döntet-
lenre hozta a találkozót. Eredmény: 
Galaci United – Székelyudvarhelyi 
SK 3–3 /az SK gólszerzői: Csoma 
(8.), Szőcs (12.), Birtalan (25.)/. A 
bajnokság állása: 1. City’US 18 pont, 
2. Sepsiszentgyörgy15, 3. Galac 13, 
4. SK 11, 5. Kolozsvár 9, 6. Focşani 

8, 7. Kézdivásárhely 7, 8. Chiajna 3, 
9. Brassó 3, 10. Déva 0.

Futsal-kupa 
Az Európai Labdarúgó-szövet-

ség tegnap kisorsolta az UEFA 
Futsal-kupa elitkörének csoportjait. 
Ez alapján kiderült, hogy a magyar 
bajnok Győri Rába ETO és a román 
bajnok Marosvásárhelyi City’US 
azonos csoportba került. A novem-
ber közepén sorra kerülő tornát Lisz-
szabonban a helyi Sporting rendezi. 
A hazai, illetve a román és magyar 
bajnok mellett a grúz Tbiliszi kapott 
besorolást a C jellegű kvartettbe.


