
A FIAT Tipo Hatchback, a FIAT 
Tipo lépcsős hátú és kombi 

változata, Fiat 500, Fiat 500 X négy-
kerék-meghajtással, a FIAT Doblo 
személy- és haszongépjármű, a FI-
AT Ducato Furgon, Cabinato, 8+1 
személyszállító, iskolabusz, több 
típusa, illetve a FIAT személyautók 
széles sorával várja az érdeklődőket 
székelyudvarhelyi, Nicolae Bălces-
cu utca 4/A szám alatti székhelyén 
a FIAT-szalon. A márka a térségben 
is piacvezető a haszongépjárművek 
terén, viszont a személyautók tekin-
tetében is az élbolyba tartozik.

A FIAT márkacéghez tartozik az Al-
fa Romeo márka is, a Gulia, Gulietta, 
Stelvio sportos, extravagáns típusai-
val. A Stelvio az Alfa Romeo első SUV-
ja: gyönyörű, áramvonalas jármű ez. A 
FIAT cégcsoporthoz tartozik ugyanak-
kor a Jeep márka is: a székelyudvarhe-

lyi márkaképviseletnél a Renegade, a 
Compass, a Cherokee mellett a klasszi-
kus Jeep Wrangler is megrendelhető.

A FIAT gépjárművek közül kétség-
telenül a FIAT Tipo a legkelendőbb: 
Euro 6-osak, Start-Stop rendszerrel 
is felszereltek, szép, kompakt csalá-
di autó, tágas csomagtérrel. A gyártó 
mindenik modellre öt év vagy 100 
ezer kilométer minimális garanciát 

vállal, és a biztonságra is fi gyelnek: 
a FIAT hat légzsáknál kevesebbel 
nem ad ki autót.

A térségben egyedülálló márka-
képviselet mindemellett márkafüggő 
és márkafüggetlen szakszervizt is 
vállal: Marosvásárhelyről a Gyer-
gyói-medencéig terjed a klienskörük.

Méltánytalanul háttérbe szorul a 
FIAT Székelyföldön. A márka való-
ban nem az olcsó szegmensbe tarto-
zik – direkt konkurense a Renault, a 
Volkswagen és a Škoda –, ám kije-
lenthető: az olaszok nemcsak a nők-
höz, hanem az autókhoz is értenek!
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Gyér érdeklődés a fórumon
Telekkönyvezés: egy hónap múlva a gazdákon lesz a sor
• A mezőgazdasági
területek telekköny-
vezése, azaz a birtok-
viszonyok rendezésé-
nek végleges lezárása
a célja annak a fo-
lyamatnak, amelyet
Gyergyószentmiklós
önkormányzata több
dűlőre vonatkozóan
elindított.

GERGELY IMRE

A város déli határában terü-
letekkel rendelkezők szá-
mára – ha minden jól megy 

–eg y év múlva megtörténhetnek
a telekkönyvi bejegyzések. Aztá n
újabb három év múlva véglegesen
is nevükre kerülhetnek a földek . A
helyszíni mérések megtörténtek, a

városháza földosztó bizottsá-
ga rendben találta az erről 
szóló dokumentációt, így az 
a napokban a Hargita me-
gyei kataszteri hivatalhoz 
kerül előzetes ellenőrzésre. 
Innen várhatóan harminc 

nap múlva kerül vissza az 
iratcsomó. Ekkor kezdődik el a te-
lekkönyvezéshez vezető folyamat 
legfontosabb szakasza, amikor min-
den érintettnek ellenőriznie kell, 
hogy a földjére vonatkozó adatok 
pontosak-e. Mindezt tájékoztató fó-

rumon tudatták a Dombtartomány 
és a Disznóferedő nevű dűlőkben 
területekkel rendelkezőkkel.

Hatvan napig lehet 
hibaigazítást kérni

A szerda esti fórumon Rákossy Bo-
tond földmérő mérnök ismertette 
a folyamat eddigi és soron követ-
kező lépéseit. Mint kifejtette, egy 
hónap múlva a gazdákon, terület-
tulajdonosokon lesz a sor, hogy a 
saját érdekükben ellenőrizzék a 
szakemberek által megállapított 
adatokat. A kataszteri hivatal elő-

zetes jóváhagyása után 60 napig a 
városházán lesznek kifüggesztve a 
rajzok, és ott lesznek hozzáférhetők 
a földtulajdonra vonatkozó regisz-
terek. Ezeket kell alaposan átnézni-
ük az érintetteknek: a jelzett helyen 
van-e, pontosak-e a méretek, helye-
sek-e a tulajdonosra vonatkozó ada-
tok. Amennyiben pontatlanságot 
találnak, írásban kell hibaigazítást 
kérniük. Rákossy elmondta, ha 
minden rendben megy, nagyjából 
egy év múlva eljutnak oda, hogy 
megnyithatják a telekkönyveket. 

A telekkönyvi bejegyzések az 
eredeti tulajdonos nevére történ-

nek, akkor is, ha időközben az illető 
elhunyt vagy a föld gazdát cserélt. 
Azonban be lesz jegyezve a földet 
ténylegesen birtokló személy ne-
ve is, és ha ezt a bejegyzést három 
éven belül senki nem kifogásolja, 
hivatalosan is tulajdonossá válik. 

A két említett dűlő 1200 hektárnyi 
területet jelent, és mintegy 500–600 
személy rendelkezik itt földbirtok-
kal. Nagyságrendileg 900 parcel-
láról van szó – tudtuk meg a város-
háza illetékes munkatársától. Ehhez 
képest meglepően kevesen jelentek 
meg a fórumon: összesen 8 személy 
volt kíváncsi a tájékoztatásra. 

Rendkívül kevesen látogattak el 
a tájékoztató fórumra
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FIAT: olaszos elegancia, amely megbízhatósággal társul

Kórustalálkozó
A székelyudvarhelyi-szombat-
falvi református templomban 
szombaton 10 órától rendezik 

meg a 13. adventi ökumeni-
kus kórustalálkozót. Fellép a 
kovásznai Pastorala Kamarakó-
rus, a homoródszentmártoni re-
formátus gyülekezet kórusa, a 
székelyudvarhelyi-szombatfalvi 
Szent György Egyházközség 
Psallite vegyeskara, valamint a 
szervező egyházközség Dávid-
ka gyermekkórusa és gyüleke-
zeti dalárdája.

Adventi ifjúsági
lelki nap
A székelyudvarhelyi Márton 
Áron Ifjúsági Házban szombaton 
9 óra 30 perctől Élj! Égj! Lépj! 
hívó gondolattal a főesperesi 
kerület 14–24 év közötti korosz-
tálya részvételével tartanak lelki 
napot. Vendégük lesz Pantea 
Tibor Kolozsváron szolgáló 
ferences szerzetes.

Karácsonyi kavalkád
Advent harmadik vasárnapján 
immár hatodik alkalommal 
rendezik meg a szentegyházi 

piactéren a Karácsonyi Kaval-
kádot. Az ünnepre hangoló 
rendezvény 13 órakor adventi 
gyertyagyújtással kezdődik. 
Fél kettőtől látogatható az élő 
betlehem. A délután folyamán 
kézműves-foglalkozások, mű-
vészsátor, jótékonysági vásár 
helyi kézműves termékekkel, 
büfé, fotósarok várja a részve-
vőket. A szabadtéri színpadon 
táncbemutatók és zenés műso-
rok lesznek. Öt órától angyalvá-
rás, majd ajándékosztás zárja a 
Karácsonyi Kavalkádot.

• RÖVIDEN

• A térség egyetlen FIAT márkaképviselete és szak-
szervize működik Székelyudvarhelyen immár tizen-
ötödik éve, ahol egyébként márkafüggetlen szervize-
léssel is foglalkoznak.

Elfogták a körözött szépvízi nőt
Kiskorúakat is érintő emberkereskedelemért, szervezett bűnözésért 
több éves szabadságvesztésre ítélték a szépvízi Enderle Ildikót, aki ellen 
2014 óta nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. A román rendőrség 
közleményben tájékoztatott, hogy a 43 éves nőt, akit évek óta köröztek 
Európában, a nagy-britanniai hatóságokkal együttműködve sikerült elfog-
niuk Manchesterben. A nő szerepelt a legkeresettebb bűnözök listáján, 
ugyanis 2003 és 2011 között nyolc bűntársával együtt fiatal lányokat, 
köztük kiskorúakat toborzott Németországba, munka, szállás és étkez-
tetés ígéretével, azonban az áldozatokat Csehországba szállították, ahol 
prostitúcióra kényszerítették őket. Négyszeresen is elítélték: a Kovászna 
Megyei Törvényszék öt évre, a Hargita Megyei Törvényszék szintén öt év-
re, a Csíkszeredai Bíróság két év és hat hónapra, valamint a Maros Megyei 
Törvényszék hat évre. Öt év után, december 11-én fogták el.

Szabálytalan előzésből borulás
Ketten könnyebben megsérültek szerdán este Zeteváralján, amikor a 
138-as megyei úton két autó összeütközött, majd az egyik jármű felborult. 
A 37 éves, székelyudvarhelyi P. A. Székelyudvarhely irányába közlekedett 
autójával, amikor szabálytalan előzésbe fogott egy gyalogátjáró előtt. A 
másik gépkocsit a 25 éves M. R. vezette, aki éppen balra fordult volna be 
egy töltőállomáshoz. A manőver következtében a szabálytalanul közleke-
dő jármű az árokba sodródott és felborult – tájékoztatott Gheorghe Filip, 
a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A sofőrök könnyebb 
sérüléseket szenvedtek, mindkettőjüket a székelyudvarhelyi kórházba 
szállították ellátásra. „A sérülések felszíninek bizonyultak, így mindkettő-
jüket még szerdán este hazaengedték a kórházból” – tett hozzá a szóvivő. 
Az ügyben testi sértés gyanújával indult eljárás.
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