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Kutyaszorítóban van a csíkszere-
dai Szakszervezetek Művelődési 
Háza: miután a fűtésszolgáltató-
val szemben felhalmozott adós-
ság miatt idén március derekán 
fűtés nélkül maradt az épület, 
most, a számlái zárolása követ-
keztében még nagyobb veszélybe 
került az intézmény léte. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hagitanepe.ro

Októbertől bezár a csíkszeredai 
Szakszervezetek Művelődési 
Háza, ha addig nem kerül 

támogatója, adósságai miatt ugyanis 
nem kap fűtést, enélkül pedig nem 
lehet működtetni télen a kultúrházat. 
Ha viszont a legsötétebb perspektíva 
válik valóra, megtörténhet, hogy már 
az őszig sem húzza ki az intézmény, a 
számláit ugyanis zárolták, így nincs 
amiből fizesse a villanyszámláit. Vil-
lany nélkül pedig képtelenség működ-
tetni a kultúrházat, akárcsak az ott 
felületet bérlő megyei könyvtárat vagy 
éppen a kábeltévé-szolgáltatót.

A kultúrház anyagi gondjai az el-
múlt másfél-két évben kezdődtek, 
a gazdasági válság ugyanis elűzte 
azokat a felnőttképzéssel foglalko-
zó cégeket, amelyek a kultúrházban 
bérelt felületeken tevékenykedtek, 
és biztos bevételt jelentettek az in-
tézménynek. Szederjesi Ferenc, a 
művelődési ház igazgatója szerint a 
válság beálltáig országszinten a szak-
szervezeti művelődési házak között 
első helyen állt a csíkszeredai a be-
vételek szempontjából, ám a jó idők 
elmúltak, az apadó pénzforrások 
miatt pedig egyre nőtt a tartozás a 
fűtéstszolgáltató Goscom felé. Ez az 
adósság elérte a 250 ezer lejt, ezért 
idén tavasszal a Goscom leállította a 
szolgáltatást, beperelte a művelődési 
házat, a per megnyerése után pedig 
végrehajtás következett, ami a ház 
számláinak zárolásával járt.

A megyének kellene, 
de a város is átvenné
Szederjesi Ferenc azt mondja, a 

Szakszervezetek Művelődési Háza 
közérdekű intézmény, tehát kaphat-
na közpénzekből támogatást. Tudo-
mása szerint ezt több városban meg 
is oldotta az önkormányzat, egyfajta 
partnerségre lépve az ott működő 
kultúrházzal. Ő Csíkszeredában is az 
önkormányzattal kötött partnerséget 
látná az egyetlen járható útnak, ám 
azt mondja, sem a megyénél, sem a 
városnál nem talált eddig meghallga-
tásra. Pedig a művelődési ház rengeteg 
rendezvénynek ad otthont, a kisállat-
tartóktól a Csíki Anyák Egyesületéig 
a város számos civil szervezete ott 
tartja rendezvényeit, ezenkívül csak 
az idén eddig 40 nagytermi előadás 
helyszíne volt. Ennek ellenére hiába 
kilincsel a megyénél és a városnál, az 
előbbinél állítása szerint soha nem is 
fogadták, az utóbbinál pedig sikerte-
len volt a próbálkozása. Azt mondja, 
a kultúrház fenntartása évente 800 

ezer és egymillió lejt emészt fel, en-
nek nagy részét most is ki tudják gaz-
dálkodni, csupán a fűtés kifizetésével 
van gondjuk. „Mi nem kérjük, hogy 
az alkalmazottak fizetésébe pótoljon 
az önkormányzat, csupán a fenntar-
tási költségekhez szeretnénk, ha hoz-
zájárulna. Ez az önkormányzatnak is 
jobb volna, mert nem kerülne annyi 
pénzébe, mint a teljes épületfenn-
tartás, működtetés” – fogalmazott 
Szederjesi. 

A partnerség, támogatás helyett 
azonban úgy tűnik, mind a megyei, 
mind a városi önkormányzat szem-
szögéből az a megoldás, ha az épü-
let az ő tulajdonukba kerül. Ráduly 
Róbert Kálmán polgármester azt 
mondta, hivatalosan nem is tud ar-
ról, hogy anyagi gondjai lennének a 
művelődési háznak, de a város bár-

melyik pillanatban hajlandó átvenni 
a kultúrház épületét, ha azt átadják 
neki.

A megye is szeretné magáénak 
tudni az ingatlant. Birtokunkba 
jutott az a Szakszervezeti Művelő-
dési Házak Országos Szövetségé-
nek címzett átirat, amelyet Hargita 
Megye Tanácsának elnöke, Borboly 
Csaba írt alá, és amelyben azt írja, 
hogy a megyei tanács alárendeltsé-
gébe tartozó közintézmények ak-
kut helyiséghiánnyal küszködnek, 
és úgy gondolja, hogy a Szakszer-
vezetek Művelődési Házának ki-
használtsága bővülne azáltal, ha az 
épület a megyei tanács tulajdonába 
kerülne. „Kérem, elemezzék annak 
a lehetőségét, hogy a csíkszeredai 
Szakszervezetek Művelődési Házá-
nak tulajdonjogát átruházzák Har-
gita Megye Tanácsára” – áll az elnök 
által aláírt átiratban. Az elnöktől 
próbáltunk volna megtudni többet 
is az álláspontjáról, ám lapzártánkig 
nem kaptunk tőle választ a feltett 
kérdésekre.

Szederjesi kitart álláspontja mel-
lett, miszerint az, hogy a kultúrházat 
a megye vagy a város átvegye, nem 
megoldás. „A mozit visszaadták a 
városnak, és azt sem működtetik” 
– mondta. „A megyeszékhely és a 
megye választott elöljárói éppen 
függetlenségünk okán utasítják visz-
sza évek óta a megoldásokat kereső 
párbeszédet. A kultúra szolgálatá-
ban, a közpénzből és közmunkával 
épült Szakszervezetek Művelődési 
Házának fenntartásában eltöltött év-
tizedes kitartó munkát nemhogy elis-
mernék, de megalázó módon, lenéző 
ajakbiggyesztéssel kicsinylik le. Az er-
délyi magyarság érdekképviseletével 
megbízott politikai és közigazgatási 
vezetők még szóba állni sem hajlan-
dók velünk. S csak üzengetnek, hogy 
egyikük sem köteles támogatni a mű-
velődési házat, s ha szűkös bevételei-
ből nem képes már fenntartani ma-
gát, csak megvonják vállukat: akkor 
bocsásson el néhány dolgozót, adja 
át épületét a városnak, a megyének...” 
– méltatlankodott Szederjesi, aki azt 
mondta, úgy érzi, azok, akik segíthet-
nének, összefogtak a Szakszervezetek 
Művelődési Háza ellen. 

ÖSSzefogtAk A SzAkSzervezetek MűvelődéSi HázA ellen?

Nyári intézménnyé válhat 
a kultúrház

CSAtA AndráS
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Lakóház és garázs építése tervével 
kapcsolatban a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti döntés-
tervezetet hozott – környezetvédelmi hatástanulmány kérése nélkül – 2011.
június 14-én. A megvalósítandó terv Csíkszentlélek község, Csíkmindszent 
falu sz. n. helyezkedik el.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően 2011. június 22-ig 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8.30–
16.30 között, szerdán 8.30–18.30 között, valamint a http://apmhr.anpm.ro 
címen.

A general Mir Consult S.P.r.l.
a Gyergyószentmiklós, Bucsin negyed, 7/E/73. sz. alatti székhelyű KIS-AN 
Kft. jogi felszámolói minőségében 2011. július 7-én 11 órakor a székhelyén 
– Csíkszereda, Testvériség sgt. 8. szám, B-lépcsőház, 2-es lakrész – nyílt 
kikiáltásos árverést szervez az adós ingó javainak eladására:
 Dacia haszonjármű, gyártási év 1995, fehér színű, benzines. 
Az eladás a legnagyobb ajánlott áron történik.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek a kezdés előtt leg-

alább egy órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát képező 
garanciát, valamint a 150 lejes részvételi illetéket.

Bővebb felvilágosítás a felszámoló székhelyén vagy a 0266–310940 
és 0747–362148-as telefonokon, fax: 0266–317373.

Az országos réz, Arany és vas, Minvest rt. 
Balánbányai fiókja

Balábánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyvbe 
J19/31/1990-es szám alatt (CUI RO11418778), a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) jogi felszámoló révén – 
képviselve a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügycso-
móban 2009. február 16-án meghozott 272-es határozat alapján kinevezett 
Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az 
árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. április 4-i 
ülésének határozata alapján kerül sor.

Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzékét kifüggesztették a 
Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, valamint megtekinthető a jogi 
felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverésre a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén (Bánya utca 
1. szám) kerül sor 2011. július 15-én 10 órakor, összhangban a 2006/85-ös 
törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. április 4-i közgyűlésén jóváha-
gyott eladási szabályzattal.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy meglátoga-
tási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a bizalmassági kikötés is. 
A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–212231-es faxszámon kell 
bejelentkezniük vagy e-mailen 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 S.P.R.L.-nél 
a 0232–212231, 0232–243864 

és 0755–132470-es telefonszámokon.

hirdetések

Antennák a tetőn. Villany nélkül a kábeltévé-szolgáltató is bajban lesz  fotó: mihály lászló

német textilipari cég 
székelyudvarhelyi székhelyére
terMeléSi vezetőt alkalmaz.

Ambiciózus, jó teljesítményű, jó kommunikációs és koordinációs 
készségű szakemberek jelentkezését várjuk. Az alább felsorolt   készsé-
gek bármelyike előnyt jelent: 

– könnyűipari műszaki felsőfokú végzettség;
– a textiliparra jellemző technológiai folyamatok, anyagok/eszkö-

zök és munkamódszerek alapos ismerete;
– szervezési, koordinálási készségek, a termelési tevékenységek fej-

lesztésére irányuló készségek;
– elkötelezettség és vezetői készség a munkatársakkal szemben;
–  német és/vagy angol nyelv ismerete;
– számítógép-felhasználói ismeretek.
Amennyiben Ön megfelel a felsorolt   követelményeknek, küldje el 

önéletrajzát az alábbi címre:
S.C. Hackenberg Textile S.R.L.

str. Nicolae Bălcescu 69/C/3
jud. Harghita

535600 Odorheiu Secuiesc
e-mail: sorin.stoica@global-textile-center.ro

A 27 éve felépült csíkszeredai 
Szakszervezetek Művelődési Háza 
eredetileg a Romániai Szakszerve-
zetek Országos Szövetségének tu-
lajdona volt, az 1989-es változások 
után a CNSLR–Frăţia szakszer-
vezeti tömb ügykezelésébe került, 
majd az országos szakszervezeti 
tömörülésekkel közösen létreho-
zott Romániai Szakszervezetek 
Művelődési Házainak Országos 
Egyesülete teljes jogú tagja lett, a 
többi ötven, hasonló intézmény-
nyel együtt. Önálló jogi szemé-
lyiségű, önfenntartó, nonprofit 
jellegű kulturális intézmény, a 
2004. október 7-i 1646-os számú 
kormányhatározat értelmében 
közhasznú intézmény.

Az alagsorral is rendelkező 
kétszintes művelődési ház 750 
férőhelyes nagyterme, színpadja 
erdélyi viszonyok között a legna-
gyobbak közé tartozik, 20 trégere, 
tűzvédelmi vasfüggönye, zenekari 
árka van. A színpad még ma is a 
modernek közé sorolható, öltö-
zőkkel, sajtótájékoztatók, kiállítá-
sok, állófogadások lebonyolításá-
ra kiválóan alkalmas földszinti és 
emeleti előtérrel rendelkezik. A 
ház kiterített, hasznos alapfelülete 
megközelíti a 2 hektárt.


