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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.

Telefonszolgálat:

Hon lap: www.udvarhelyi-hirado.ro
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FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

Szerény leszek. Nem tíz, csak kilenc-
pontos kérdés lesz, amit felteszek. Per-
sze, a kérdést nem csak Önök számá-
ra teszem fel, a magam számára is. És 
el kell mondjam azt is, bosszant, hogy 
csak most vetődött fel ez a nagyon egy-
szerű, de nagyon egyértelmű, sokat sej-
tető kérdés. Most világosodott meg az 
elmém. Pedig lényeges összefüggések 
világosodtak, világosodnak meg, nem-
csak bennem, remélem, Önökben is. 
Arról a világról, amelyben élünk. Arról, 
hogy nem elég a dolgok mögé látnunk, 
el is kell mélyülnünk az összefüggések 
keresésében. 

Nos, a kérdés, hogy ne húzzam az 
időt, az, hogy valaki mondja meg ne-
künk, ha már Németországnak mun-
kaerőre van szüksége, miért nem a sa-
ját kultúrkörünkhöz tartozó ukránok-
nak adnak vízummentességet annál in-
kább az afrikai, kis-ázsiai „kultúrem-
bereknek”. Nincs ez valami láthatatlan 
összefüggésben azzal a sokak által ta-
gadott elmélettel, hogy meg kell változ-
tatni az európai embert? Hisz a Nyu-
gat által harcokba sodort, majd magá-
ra hagyott Ukrajnában tételesen hábo-
rú is van, munkanélküliség is van, nyo-
morúság is van. Sőt, már-már éhez-
nek az emberek Európa keleti kapujá-

ban. És mindez épp az általuk megfo-
galmazott és vállalt Nyugat iránti re-
ménységük okán. Mert ne tagadjuk, 
Nyugat-Európának és a már-már ártat-
lannak, szerénynek tűnő Obamának, 
akinek egyébként nyakig véres a keze, 
nagy a felelőssége abban, ami ma Eu-
rópában és persze Ukrajnában történik. 
Azért, ami a tegnap és az elmúlt évek-
ben Afrikában és Kis-Ázsiában történt, 
s ma is történik. Senki nem gondol ar-
ra, hogy ideje volna egy jó kis nürn-
bergi pert összehozni? És Obama mel-
lé odaültetni a képmutató Jean-Claude 
Junckert is. És még mondhatnék pár 
nevet. Mert – és most mondom a leg-
fontosabb érvemet – ha mindezt meg-
tennék, vagyis Ukrajnának biztosíta-
nák vagy biztosították volna a vízum-
mentességet, akkor biztosak lehetnénk 
benne, hogy az ukrajnai személyi iga-
zolványokkal ukránok, és nem ki tud-
ja, hol beszervezett terroristák jönné-
nek. És többnyire azok, akiknek van iga-
zolványuk és az az ő nevükre szól. Nem 
kellene eredetvizsgálatot és nyelvvizs-
gát tartani, mondjuk Magyarország dé-
li határánál. Tudni lehetne, még ha el-
vegyülne is néhány oroszországi orosz, 
hogy kik a jövevények. Ráadásul, hogy 
még említsünk meg egy fontos érvet, 

a Szovjetunióban az atomprogramok-
ban, űrkutatásban szocializálódott uk-
ránok, mégiscsak tudnák, mi a csavar-
húzó. Nem a seprű mellett kezdenék az 
egyetemi karriert. Persze, ezek olyan 
kérdések, amelyre nem kapunk választ 
soha. De érdemes elgondolkodni, hogy 
hol élünk. Félre ne értsenek, a mene-
külteket menekültekként kell kezel-
ni szerintem is. De itt valami más tör-
ténik, kibújt több szög is a zsákból. Az 
egyik például az, hogy most már Líbia 
partjainál, a líbiai felségvizeken mentik 
a „jogvédők” a menekülteknek minő-
sített migránsokat, s ha így haladunk, 
nemsokára már az afrikai szárazföl dön, 
vagy az őserdőkben is. És ne feledkez-
zünk meg arról se, amit Erdogan tö-
rök elnök épp a napokban mondott. És 
itt, még csak ne is arra a fenyegetésére 
gondoljanak, hogy havonta 15 000 me-
nekültet enged át Európába. Bár remél-
jük, hogy egy kis felháborodás után be-
szél ő még egyértelműbben is. Gondol-
junk arra, amit már az Európában élő 
törököknek és muzulmánoknak mon-
dott, akiket épp pénteken szólított fel, 
hogy „csináljanak” öt gyermeket csalá-
donként, válaszként a mostani muzul-
mánellenes európai történésekre. Öt 
feleségnek, persze.

     

Megszállták az ellenőrök a Merkúr áruház emeletét

Adóhatósági razzia

Négy hatósági autóval ér-
keztek Székely ud var-
hely re a Pénzügyi Csa-

lások Elleni Főigazgatóság 
(DGAF) ellenőrei. Az „ANAF 
Antifrauda” feliratú, sötétkék 
gépkocsik a Merkúr áruháznál 

parkoltak le, ahol az egyenru-
hás ellenőrök az emeleti egy-
ségeket vették sorra. Szemta-
núk szerint főként a ruhabolto-
kat ellenőrizték, minden bolt-
ban két-két ellenőr vizsgáló-
dott. Az egyik üzlet munka-

társától megtudtuk, hogy a ta-
valy tavasszal történt ellenőr-
zésekhez hasonlóan ezúttal 
is azt vizsgálták az ellenőrök, 
hogy adnak-e nyugtát a vásár-
lóknak, továbbá ellenőrizték, 
hogy a pénztárgépben találha-
tó pénz összege megegyezik-e 
a számlák összértékével, vala-
mint azt, hogy az alkalmazot-
taknál valóban annyi pénz van, 
mint amennyit feltüntettek a 
műszakba lépés előtt.

Alexandru Cristeát, a DGAF 
szóvivőjét lapzártánkig nem si-
került elérni, hogy lapunknak 
további információkat adjon az 
ellenőrzés részleteiről.

VERES RÉKA

Leltározás. Főként a ruhaboltokat ellenőrizték az adóhatóság munkatársai

Egy tízpontos kérdés

Alapos ellenőrzést végzett pénteken a székelyudvarhelyi Merkúr áruház 

emeleti üzleteiben az Országos Adóhatóság (ANAF) ellenőrző szerve, a 

Pénzügyi Csalások Elleni Főigazgatóság (DGAF). Főként a ruhaboltok-

ban vizsgálódtak, információink szerint pénzügyi visszaéléseket kutattak, 

adózásra vonatkozó jogszabályok megsértését ellenőrizték.
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Budapesten az 
udvarhelyi társulat

Turnéra készül a székelyud-
varhelyi Tomcsa Sándor Szín-
ház társulata. Március hu-
szonhatodikán, vasárnap es-
te fél nyolctól Budapesten, a 
Thália Színház Arizona stú-
diójában Slawomir Mrozek 
Nyílt tengeren című ab-
szurd komédiáját adják elő a 
székelyudvarhelyi színészek 
Csurulya Csongor rendezésé-
ben. Másnap, hétfőn este hét 
órától, szintén Budapesten a 
Nemzeti Színház Gobbi Hil-
da színpadán Bernard-Marie 
Koltès Roberto Zucco című 
drámáját tekinthetik meg a 
nézők Zakariás Zalán rende-
zésében. Kedden délután öt 
órától Egerben adja elő a tár-
sulat a Gárdonyi Géza Szín-
ház stúdiószínpadán a Nyílt 
tengeren című abszurd komé-
diát, majd a Roberto Zucco cí-
mű drámát szerdán este hét 
órától Nagyváradon, a Szigli-
geti Színház nagytermében.

Szakmai tábor 
informatikusoknak

Az ErGo Egyesület, a U-Hub 
Udvarhelyszéki IT&C Közös-
séggel és a székelyföldi IT 
Plus klaszterrel közösen, a 
székelyudvarhelyi IT Park Pro-
jekt és a polgármesteri hivatal 
közreműködésével, az Erdélyi 
Vándoregyetem rendezvény-
sorozat részeként április 6. és 
9. között ismét megrendezi a 
már hagyományosnak számí-
tó tavaszi informatikustalál-
kozót. A tábor célja egy szak-
mai hétvége és közös kirán-
dulási, kikapcsolódási lehető-
ség biztosítása a magyar in-
formatikus közösségnek, a 
szakembereknek és egyetemi 
hallgatóknak egyaránt. A ta-
lálkozó helyszíne a Madarasi 
Hargita Menedékház, jelent-
kezni március 26-án éjfélig le-
het. Részletek a https://edu.
codespring.ro/hinta/XI_hin-
ta.pdf oldalon találhatók.

Legutóbb zsákszámra foglalták le az árut

A Pénzügyi Csalások Elleni Főigazgatóság (DGAF) 2015 decem-
berében is hasonló ellenőrzést végzett a Merkúr áruház emele-
tén. Akkor a becslések szerint egy teherautónyi árut foglalhat-
tak le az ott működő kisboltokban. A kétnapos ellenőrzésen szá-
mos bírságot osztottak ki, a szankciót kevesen kerülték el. Jellem-
ző volt, hogy az igazolatlan eredetű árucikkeket (főként ruhane-
műt) lefoglalták az ellenőrök: helyenként hét-nyolc, vagy még en-
nél is több százliteres szemeteszsákot töltöttek meg elkobzott 
termékekkel.

FOTÓ: PÁL ÁRPÁD




