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Indul a Vöröskereszt MIkulása

Egy kifli árát érő adományt kérnek
Mikulás-ünnepségeket tart a 
Hargita Megyei Vöröskereszt a 
hétvégén. szombaton si mén-
falván és környékén, vasárnap 
délelőtt pe dig Csíkrákos körze-
tében szer veznek Mikulás-szín-
házat az ön kéntesek a gyerekek 
segítségével.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Siménfalva, Malomfalva, Ko
bátfalva, Székely szentkirály, 
Nagy kadács, Kiskadács, Ru

gonfalva gyermekeinek szeretné
nek örömet szerezni a Vöröskereszt 
önkéntesei holnap. A falvakban 
összegyűlt gyermekekhez előbb 
a kismanó érkezik meg, aki meg
szervezi az igazi Mikulásvárást: a 
gyerekek énekkel, verssel, mesével 
készülnek a fogadására, majd ami
kor minden készen áll, sípszóval 
hívja a Mikulást, aki helyett előbb 
csak a palástja, majd a csizmája éke
zik, hogy végül két rénszarvas húzta 
szekerével, krampuszaival ő maga is 
eljöjjön a gyerekekhez és édessége
ket osztogasson közöttük. 

Vasárnap délelőtt Csíkrákosra, 
Göröcsafalvára, Lóvészre, Ajnádra, 
Szentmihálytra, Vacsárcsiba készül 
segédeivel a Mikulás, délután pedig 

már Balánbányán várják őket az 
óvodáknál és a kultúrház előtt, ahol 
a Tanulók Háza gyermekei tartanak 
számukra előadást. 

Zsigmond Éva, a Hargita 
Me gyei Vöröskereszt vezetője 
el mondta, hogy mind az önkén
tesek, mind a Generációs Klub 
tagjai nagy lelkesedéssel készültek 
erre az eseményre, maguk készí
tették el a szánt, varrták az ün
nepséghez szükséges kellékeket, 
ruhákat. A szombati és vasárnapi 
akció során adományokat is gyűjt 

a Vöröskereszt Mikulása: egy
egy kifli árát kérik, az összegyűlt 
összegből pedig a csíkszeredai 
Manó Tanodába járó, fogyaték
kal élő gyerekek számára visznek 
ajándékot december 6án. 

A Vöröskereszt Mikulása idén 
is rendelkezésre áll, hogy a szülők
kel való előzetes egyeztetés alap
ján ellátogasson a családokhoz. 
Az időpontot és a részleteket a 
szülők a 0266–316589es vagy a 
0745–647773as telefonszámon 
beszélhetik meg.

> Adófizetőket érint. Egyes adónyilat
kozatok elektronikus úton történő benyújtási 
rendszerének jobbítása és a csúcsperiódusok
ban esetleg bekövetkezhető „lefagyás” elkerü
lése érdekében az Országos Adóügynökség 
az érdekelt/érintett adófizetők tudomására 
hozza a következőket: a novemberi 100as, 
300as és 710es nyilatkozatokat már csak az 
új formában fogadják/fogadhatják az adóhi
vatalok és változik a benyújtási módozat is. 
Ez nem jelent változást sem formailag, sem 
tartalmilag, mindössze arról van szó, hogy a 
112es nyilatkozat mintájára létre kell hozni 
egy xmlt és kötelező módon érvényesítetni 
kell (validare) a nyilatkozatokat. Azon adó

fizetők, akik az elektronikus benyújtási for
mát használják, ezen nyilatkozatokat is csak 
a www.eguvernare.ro vonalon továbbítják.  
Akik viszont továbbra is az „ablakos” benyúj
tás mellett döntenek, az aláírt és lepecsételt 
nyilatkozatok mellé csatolják a pdfet és xmlt 
tartalmazó CDt is. A novembert megelőző 
időszakra továbbra is csak a vonalkódos nyi
latkozatokat lehet a rendszerben feldolgozni. 
Ugyanakkor megszüntették a novembert 
követő időszakokra vonatkozó régi formátu
mú nyilatkozatok feldolgozási lehetőségét. 
A segédprogramok letölthetők a következő 
címen: ANAF – declaratii electronice – 
descarcare formulare, a szabályozással és kitöl

tési útmutatókkal együtt. Fontos a programok 
alakulásának a nyomon követése, akárcsak a 
112es nyilatkozat esetében, így elkerülve az 
esetleges nyilatkozatvisszautasítást.

> Középiskolás diákok tudományos 
konferenciája. A kolozsvári Apáczai Csere 
János Gimnázium december 2–4. között 
rendezi meg a Tudományos Diákkörök Er
délyi Konferenciáját (TUDEK). A TUDEK 
2007től a román tanügyminisztérium 
által elismert, majd egy évvel később már 
támogatott versenye lett. Ugyanakkor a 
Sapientia Tudományegyetem kolozsvári 
kara és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

a TUDEKdíjazottakat előnyben részesíti 
a felvételi eljárás során. Hargita megyéből 
az idei, kolozsvári konferencián a csíksze
redai Márton Áron Gimnázium, a Segítő 
Mária Gimnázium, a Kós Károly Építőipa
ri Szakközépiskola, a gyergyószentmiklósi 
Salamon Ernő Gimnázium, a Gépgyártó 
Iskolaközpont, a székelykersztúri Berde Mó
zes Unitárius Gimnázium, a gyergyóalfalvi 
Sövér Elek Szakközépiskola diákjai jelezték 
részvételi szándékukat. A zsűri elnöke Sipos 
Gábor egyetemi tanár, az Erdélyi Múzeum 
Egyesület elnöke. Az egyes szekciók egyen
ként 3 tagú zsűrijét neves egyetemi szakem
berek alkotják.hí
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a Minvest rt. Balánbányai Fiókja
Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi 

Törzskönyvbe J19/31/1990es szám alatt (CUI RO11418778), 
a Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL (Iaşi, Nicolina 
sétány 82. szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita 
megyei Törvényszéknél lévő 2007/2139/96os ügycsomóban 
2009. február 16án meghozott 272es határozat alapján kine
vezett Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen eladja az adós 
cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85ös törvény előírásai, 
valamint a hitelezők 2010. november 11i ülésének határozata 
alapján kerül sor.

Az árverésre a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén 
(Bánya utca 1. szám) kerül sor 2011. december 7én összhangban a 
2006/85ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. novem
ber 11i közgyűlésén elfogadott határozataival. 

11 órakor:
Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke megtalálható 

a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, valamint megtekint
hető a jogi felszámoló honlapján (www.onsolventa.ro).

12 órakor:
1. Berendezésekből származó ócskavashulladék, 420 000 kg, in

dulási ára az árverésen 1 lej/kg  – 420 000 lej;
2. Motorhulladék (kifejtési berendezés motorja, kis motrok, 

ventilátor, légsűrítő, pompamotrok), 79 500 kg, indulási ára az ár
verésen 2 lej/kg – 159 000 lej;

3. Elektromos áramátalakítóból származó hulladék, 53 000 kg, 
indulási ára az árverésen 1,6 lej kg – 84 800 lej;

4. Elektromos alumínium kábelekből származó hulladék, 1000 
kg, indulási ára az árverésen 1 lej/kg – 1000 lej.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy 
meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a 
bizalmassági kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek 
a 0232–243864es faxszámon kell bejelentkezniük vagy emailen, 
a iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, 
a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) vagy 
a Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL-nél a 0232–

212231-es, 0232–243864-es és a 0755–132470-es telefonszámokon.

Gyapjú ágyneműk
karácsonyi akciója:

Mágneses derékalj, paplan és párna:
– merinó birka = 990 lej

Ingyenes házhoz szállítás, egyedi méretek is!
Tel.: 0267–340608, naponta 7–15 óra között.

Mobil: 0723–351075, naponta 9–20 óra között.

MIHálY kInGa egyéni vállalkozó 
értesíti az érintetteket, hogy a Lövéte község, Kirulysarka – Vágás 
beltelkesítési rendezési terv bemutatott változatára környezetvédel
mi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltűntetésével na
ponta 9 és 15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy
nökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43.szám) 
2011. december 12ig.

tájékoztató

A Bartha László által képviselt – Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 
11/3 szám alatti székhelyű (telefon: 0744–697961) – ARC Studio 
Kft. közli, hogy vízgazdálkodási beleegyezést kérelmez a Román 
Vizek Országos Adminisztrációjának Olt Vízügyi Igazgatóságától a 
Csíkszentimre községhez tartozó Büdösfürdő házszám nélküli bel
területén található hétvégi ház számára. Ez egy új beruházás.

A létesítmény működtetése nyomán állandó jelleggel 2,50 m3/
nap használt víz keletkezik, amelyet egy 10 m3es hasznos űrtar
talmú tartályba raktároznak, amelyből túlfolyással ellentétes irá
nyú szűrő révén bekerül az altalajba, megtisztítva egy Bio – Clear 
Frühwald BC 202típusú szennyvíztisztító berendezéssel.

Ez az egyetértéskérelmezés összhangban van az utólag módosí
tott és kiegészített 1996/107es törvénnyel.

Mindazon személyek, akik bővebb felvilágosításban kívánnak 
részesülni a vízgazdálkodási egyetértés kérelmezésével kapcsolato
san, azok a kérelmezőhöz fordulhatnak a fentebbi címen.

Azok a személyek, akik véleményt, ajánlást, észrevételt kívánnak 
megfogalmazni, december 5-ét követően a kérelmezőhöz fordulhatnak 
vagy a következő címre: 530104 Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 11. 
szám, 3-as lakrész, telefon: 0744–697961.

Örömöt szerez idén is a Vöröskereszt Mikulása

Nem lesz választás

Feltehetően nem lesz időközi 
polgármesterválasztás Csík
dánfalván – miután Süket 

Jenő polgármester a múlt héten el
hunyt –, a községvezetői teendőket 
Gáll Attila alpolgármester látja el a 
mandátum végéig. „Egy évnél keve
sebb van a mandátumból, ezért úgy 
tűnik, a jogszabályok nem teszik 
lehetővé jelenleg az időközi válasz
tások kiírását. Minden bizonnyal a 
helyhatósági választásokig kell be
töltenem polgármesteri hatáskörrel 
felruházott alpolgármesterként a 
tisztséget” – tudtuk meg az alpolgár
mestertől. 

„A hogyan továbbról a helyi 
RMDSZszervezettel feltehetően 
jövő héten egyeztetünk” – nyilat
kozta az ügyben Becze István me
gyei tanácsos. (Hompoth Loránd)


