
Bezárta kapuit a gyergyó szent
miklósi Sláger Centerben működő 
Merkúr áruház. A tulajdonos a 
városközponttól félreeső fekvést 
és a jövedelmezőséget tönkrete
vő válságot nevezi a boltbezárási 
kényszer fő okának, mások viszont 
inkább a szervezetlenséget látják 
a gyergyói Merkúr bukása mögött. 
A felszabadult kereskedelmi felü
leten ugyanakkor két héten belül 
újabb áruház nyitja meg kapuit.
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Zárva fogadja e héttől gyer
gyószentmiklósi vásárlóit a 
város széli Sláger Centerben 

működött Merkúr áruház. A bezá
rás oka az egység tartós veszteséges 
működése volt. A székelyudvarhelyi 
központú székely üzletlánc gyergyói 
vállalkozásának végét lapunk érdek
lődésére Pap Ferenc, a Sláger Center 
tulajdonosa is megerősítette: a Mer
kúr áruházat üzemeltető Elan Trió 
ugyanis az üzletembertől bérelte a 
gyergyói kereskedelmi felületet. Pap 
azonban nem keres új bérlőt a felü
letre, hisz mint kiderült, a felszaba
dult ingatlanrészt saját maga kívánja 
hasznosítani: a Merkúr helyén Sláger 
Szupermarket név alatt tervez egy új 
élelmiszerkereskedést nyitni, csak 
éppen az előző kereskedelmi felület
nagyság kétszeresén. A Sláger Center 
főleg élelmiszertermékekre alapozó 
új egysége az üzletember számításai 

szerint két héten belül nyitná meg ka
puit, a termékkínálatban pedig Pap 
Ferenc szerint jó nevű romániai és 
magyarországi termékek közül válo
gathatnak a fogyasztók.

Boros: érződik a válság
„Gazdaságossá kell tenni az üzle

teket, szükség van a takarékoskodás
ra” – nyilatkozta tegnap lapunknak 
a gyergyószentmiklósi boltbezárás 
kapcsán Boros Csaba, az áruházlánc 
tulajdonosa. A székelyudvarhelyi üz
letember szerint a kereskedelemben 
mind a mai napig érződik a válság. 
„Sajnos ez a nehéz időszak rányomja 
bélyegét mindenre, az emberek tuda
tosan vásárolnak, csak a legszüksége
sebbekre költenek. Sokuknak van köl
csöne, s keményen húznak, hogy meg 
tudjanak élni” – állítja. Boros Csaba 
szerint a gyergyószentmiklósi Merkúr 
áruház rossz helyen, a városon kívül 

épült, ezért szükség volt – a vállalkozó 
megfogalmazása szerint – egy kis át
alakításra. „A Sláger tulajdonosa lesz a 
működtető, de továbbra is mi biztosít
juk az ellátást. Jobb így, hiszen ő hely
ben van, jobban ismeri a viszonyokat” 
– magyarázza Boros Csaba, de rög
tön hozzáteszi: cége ennek ellenére 
tovább terjeszkedik. Sepsiszentgyör
gyön pél dául hamarosan egy nagyba
ni kereskedést nyitnak, majd a tervek 
szerint Marosvásárhelyen nyílik Mer
kúr áruház. A csíkszeredai Nagyrét ut
cai Merkúrról szólva Boros elmondta, 
takarékossági okokból húzták összébb 
magukat, hiszen nagyon nagy volt az 
energiafogyasztás. „Gazdaságossá kell 
tenni az üzleteket, csak így lehet fenn
maradni, nem célravezető fenntartani 
a mesterséges állapotokat” – mondja 
Boros. Szerinte azt kell árulni, „amit 
vesznek, jó élelmiszereket, például 
Góbétermékeket”.
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> Megszakadt a Romtelecom-vonal. A 
Görögországot sújtó válságra hivatkozva nem 
tesz ajánlatot az OTE és a Deutsche Telekom 
a romániai telefontársaság még állami tulaj
donban lévő 46 százaléknyi részesedésére,  
derül ki a görög vállalat a távközlési minisz
tériumhoz címzett hivatalos tájékoztatójából 
– tudta meg a Napi Gazdaság. Többségi tu
lajdonosként az OTE a két román leányválla
latának, a Romtelecomnak és a Cosmotenak 
a fúzióját szorgalmazza, de minden eszközzel 

támogatja az állami részvények tőzsdei ér
tékesítését is – áll a dokumentumban. Az 
OTE 30 százaléka a Deutsche Telekomé, a 
németek adják a társaság menedzsmentjét is. 
Az OTE telefontársaság 1998ban 675 mil
lió dollárért vásárolta meg a román államtól 
a Romtelecom 35 százalékát, 2003ban a ré
szesedése újabb 273 millió dollárért cserébe 
54 százalékra nőtt. A részvénypakett 46 szá
zaléka az állam tulajdonában maradt, érté
kesítéséről tavaly év végén döntött Bukarest. 
Abban bízva, hogy a görögök élnek majd 
elővételi opciójukkal, a 2010 év végén lejáró 

ajánlattételi határidőt március, majd május 
végéig hosszabbította meg a minisztérium, 
azt remélve, hogy minél magasabb árat sike
rül kialkudni a görög anyacégtől. A román 
távközlési minisztérium tavaly év végén a tu
lajdonában lévő papírok értékét egymilliárd 
euróra becsülte, a Hotnews hírportál koráb
ban piaci forrásokra hivatkozva azt írta, hogy 
a görögök a részvényekért 350 millió eurót 
ígértek. A kikosarazást követően, várhatóan 
Valerian Vreme távközlési miniszter korábbi 
forgatókönyve lép életbe, így a minisztérium 
a tőzsdén értékesíti a vállalatot.

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 vo
natkozó, újraközölt 2003/92es kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, 
hogy 2011. június 16án 11.30kor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. szám alatt, árverés útján eladásra kerül
nek az adós KORONA SÜTÖDE Kft. (fiskális lak
helye: Székelyudvarhely, Petőfi Sándor utca 22. szám, 
Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 535600) tu
lajdonát képező következő ingóságok:

Megnevezés Érték

 német gyártmányú ROLLFIX tésztanyújtó gép 2 700 lej

 német gyártmányú HABERSANG cukrászati kemence 5 700 lej

 német gyártmányú KEMPER cukrászati dagasztógép 6 150 lej

ÖSSZESEN  14 550 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg

tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyúj
tani (Malom utca 5. szám) a következő doku
mentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint 
a kikiáltási ár 10%át képező részvételi díj befize
téséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhe
tő a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06 
TREZ3515067XXX002686os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továb
bá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy 
felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében 
a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) máso
latát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési 
okirat román nyelvű fordítását; a romániai magán
személyek esetében a személyazonossági igazolvány 
másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon 
igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátra
lék. Továbbá a kitűzött időpontban és a megneve
zett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefa
xon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot 
formálnának a szóban forgó ingóságokra, hogy ar
ról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó 
szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogás
sal élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92es kormányren
delet 172–173as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92es kormány
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai
nak, amikor kényszervégrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 
2011. május 31-én kifüggesztették.
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Lehúzták a rolót

Gazdaság

A Merkúr áruház Gyergyószentmiklóson. Nem segítettek rajta a székelyek fotó: balázs katalin


