
Minden elvárást felülmúlt Szé 
kely udvarhely belvárosában az 
első alkalommal megrende
zett Mézes Napok. November 
4–6. között rengeteg kíván
csiskodó vásárló, érdeklődő 
megfordult a Márton Áron té
ren, ahol a ragyogó napsütés
ben kiki kedvére kóstolhatott, 
nyalakodhatott a legegészsé
gesebb mézekből, mézes fi
nomságokból.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Az Örösi Méhészegylet, va-
lamint az Udvar hely szé ki 
Mézlovagrend több éves 

álma valósult meg az első ízben 
megszervezett fesztivállal. A szer-
vezők elmondták a helyszínen, 
hogy fogalmuk sem volt, milyen 
lesz a rendezvény fogadtatása, 
ám olyan nagy volt az érdeklő-
dés, hogy mind a 15 kiállítónak 
megérte részt venni. A mézes 
hétvége nemcsak kiállítóban és 
vásárlóban volt gazdag. Progra-
mokban is nagyon gazdag volt 
a kínálat: mind a mézlovagok, 
mind a jelen lévő gyerekek hoz-
zájárultak, hogy mindenkinek 
emlékezetes legyen a „mézes” 
hétvége. Pénteken 14 órakor 
került sor az ünnepélyes meg-
nyitóra, ahol Bunta Levente, 
Szé kelyudvarhely polgármeste-
re, valamint a méhészegyletek 
képviselői köszöntötték az egy-
begyűlteket. 

Az beszédek után a mézlova-
gok dobszóra felvonultak a bel-
városban, hogy tovább népsze-
rűsítsék a rendezvényt. A három 
nap alatt alig volt olyan mézes 
stand, ahol legalább egy-két em-
ber ne nézelődött volna. Minden-
ki részese volt a rendezvénynek: 
mézkóstoló versennyel, mézszen-
teléssel, ügyességi vetélkedőkkel 
tették színesebbé a hétvégét a 
szervezők. 

A kisgyerekek rajzpályázatra, 
vers- és mesemondó versenyre ne-
vezhettek be. A több mint három-
száz résztvevő egy kis üveg mézet 
és oklevelet kapott a szereplésért. 
A méztermelők adományaiból, a 
megyei tanács, valamint a polgár-
mesteri hivatal jóvoltából 1800 
pici üveg mézet osztottak ki a 
székelyudvarhelyi óvodákban és 
iskolákban.
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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 vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. 
november 22-én 11.30 órakor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az 
adós PREMIER SPEEDEX Kft. (fiskális lakhelye: 
Gyergyóalfalu 53. szám,  Hargita megye, fiskális azo-
nosítószáma: 16464589) tulajdonát képező következő 
ingóságokat:

 Ifron homlokrakodó   12 250 lej
 motoros fűrész, 4 db 1 000 lej
Összesen:  13 250 lej
Az eladási árak nem tartalmazzák 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 ingóságokra, hogy arról az árve-
rést 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. november 7-én kifüggesztették.

Átlagos évet zártak a Hargita megyei méhészek

Tófalvi Melinda szervező, méztermelő elmondta a Hargita Népének, 
hogy a 2010-es sikertelen „mélyrepülés” után az idei méhészszezon át-
lagosnak mondható, normalizálódott a helyzetük. „Nem tartjuk egy 
rekordévnek, viszont meg vagyunk elégedve. Tavaly a havasi mézből 
minimális lett, a vándorméhészeknek csakis a hársmézből sikerült vala-
milyen eredményt felmutatni” – foglalta össze Tófalvi. Kifejtette, hogy a 
vándorméhészek most többet termeltek, mint máskor, de természetesen 
sokkal nagyobbak a költségeik is. A mézárak ugyanazok maradtak, mint  
2010-ben, viszont tudni kell, hogy a méhészethez szükséges kellékek so-
kat drágultak. A szervező arra is kitért, hogy egy kilogramm havasi mé-
zet a megyében 18-20 lejért lehet megvásárolni, az akác- és erdei mézet 
pedig 24-25 lejért. Ádám József, az Örösi Méhészegylet elnöke hangsú-
lyozta, hogy még nem tudják a következő Mézes Napok helyszínét, de 
biztosan meg fogják szervezni jövőben kora ősszel, hiszen van rá igény.

Az érdeklődés akkora volt, hogy minden kiállítónak megérte részt venni fotó: balázs attila

> Alacsony az erdélyiek vállalko-
zói kedve. Száztizennégy erdélyi kisvá-
rosban mérte fel a lakosság vállalkozói 
hajlamát négy romániai és egy magyar-
országi szervezet egy uniós projekt 
keretében, amelyből kiderült, hogy a 
megkérdezettek 81 százalékának egyál-
talán nem áll szándékában önálló vál-
lalkozást indítani. A Szabadság című 
kolozsvári napilap szerint a Romániai 
Vállalkozásokért Egyesület, az Etni-
kumközi Viszonyok Kuta tóközpontja, 
a LAM Alapítvány, a Romániai Ma-
gyar Üzleti Egyesület, valamint a ma-
gyarországi Türr István Képző és Ku-

tató Intézet által közösen irányított 
projekt célja 540 vállalkozó képzése, 
és ennek nyomán legkevesebb 54 új 
kereskedelmi társaság létesítése. Csata 
Zsombor szociológus szerint Erdély-
ben huszonhét vállalkozás esik ezer 
főre. Az erdélyi kisvárosokban lakó 
személyeknek mindössze 4,6 százaléka 
alapított kis- és közepes vállalkozást, 
és 13,5 százalékra tehető a potenciális 
vállalkozáslétesítők aránya, a szándék-
nyilatkozatok szerint. 

A megkérdezettek több mint nyolc-
van százaléka nem kíván saját céget 
alapítani. Csata Zsombor szociológus 

szerint a vállalkozói hajlam nagyobb 
a kisvárosi magyarok körében, mint a 
románok között, a tömbben élő ma-
gyarságnál pedig az együttműködési 
hajlam és a bizalom magasabb, mint a 
románokkal együtt, kisebbségben élő 
romániai magyar közösségekben. 

A felmérés a megtakarítási szoká-
sokat is vizsgálta az említett régióban. 
Kiderült, hogy a felmérésben megkér-
dezettek több mint hetven százaléká-
nak egyáltalán nincs megtakarítása, az 
ezzel rendelkező háztartások egyhar-
madánál pedig a félretett pénz összege 
nem haladja meg az évi nettó átlagjö-

vedelmet. Alig kétharmad tehát, aki az 
évi átlagjövedelménél több tartalékkal 
rendelkezik.

Péter László szociológus szerint az 
erdélyi potenciális vállalkozók köré-
ben egyre nagyobb a magasan képzett 
nők aránya. Megtalálhatók közöttük 
az elégedetlen negyven év körüli állami 
alkalmazottak, a hazatelepült vendég-
munkások, akik külföldi tapasztalata-
ikat akarják gyakorlatba ültetni saját 
vállalkozás keretében. Fiatal pályakez-
dők is vannak köztük, akárcsak volt vál-
lalkozók, akik szintén tudásukat akarják 
hasznosítani egy új vállalkozásban.hí
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