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„A gyerekek nem éheznek 
annak köszönhetően, 
hogy vannak adomá-

nyozóink, de elég súlyos anya-
gi gondjaink vannak, hiszen itt 
egyéb szükségletek is vannak. 
Az ingatlant fenn kell tartani, fi-
zetni a rezsiköltségeket, a gye-
rekeknek tisztálkodószereket, 
higiéniai eszközöket, pelen-
kákat kell biztosítani. Ezek 
megvásárlása gondot jelent, 
ugyanis két-három hónapja már 
fogytán van a pénzünk, de eb-
ben a hónapban teljesen el-
fogy” – sorolta a gondokat Feleki 
Ildikó, a székelykeresztúri sú-
lyosan fogyatékos gyermekek 
elhelyezőközpontjának veze-
tője. Az áldatlan helyzet miatt 
prioritási sorrendbe szedték 
a költségeket: a legfontosabb 
az étel, továbbá hogy meleg-
ben legyenek a gyerekek, és 
hogy legyen pelenkájuk, a töb-
bi kiadás törlesztése elmarad. 
Így viszont elmaradásokat hal-
moztak fel a beszállítóik fe-
lé, akik már többször jelezték, 
hogy nem tudják tovább tol-
ni az adósságokat. Ez megye-
szerte általános, mindössze az 
elmaradások értékében külön-
bözik az elhelyezőközpontok 
helyzete – mondta Feleki Ildi-
kó. Ők még viszonylag szeren-
csések – folytatta –, ugyanis 

időben segítséget kaptak rend-
szeres adományozóiktól. „Ne-
künk elég sok adományozónk 
volt az elmúlt hetekben, így nem 
mondhatom azt, hogy éheznek 
a gyerekek. Ha abból a pénz-
ből kellene étkeztetni őket, amit 
idénre kaptunk, biztosan nem 
volna, mit enni adnunk nekik” – 
fogalmazott.

11,5 millió lej hiányzik

A Hargita Megyei Szociá-
lis és Gyermekvédelmi Vezér-
igazgatóság nemrég 2,7 millió 
lejt kapott költségei fedezésé-
re központi költségvetés-kiegé-
szítésként, ezt 700 ezer lejjel 
egészítette ki a megyei önkor-
mányzat, ám még ez is csak 
az alkalmazottak nettó bérei-
re volt elég, illetve most próbál-
ják törleszteni a legsürgősebb 
számlákat – közölte megkere-
sésünkre Elekes Zoltán, az in-
tézmény igazgatója. Hozzáfűzte 
azonban, hogy ez közel sem je-
lenti azt, hogy anyagilag egye-
nesbe kerül a rendszer, ugyanis 
a többi kiadásra már nincs fede-
zetük, és legkésőbb e hónap 25-
éig a fizetések utáni járulékokat 
is törleszteniük kell, de arra 
sincs már pénzük. Legutóbbi 
számításaik szerint 11,5 mil-
lió lejre volna még szükségük 

ahhoz, hogy év végéig működ-
tetni tudják a megyei szociális 
és gyermekvédelmi rendszert. 
Bár ez ügyben több alkalommal 
is megkeresték az illetékes kor-
mányzati intézményeket, még 
ígéretet sem kaptak a helyzet 
rendezésére – panaszolta el az 
igazgató. Ennek ellenére ő to-
vábbra is bizakodó, abba ugyan-
is még bele sem mer gondolni, 
mi lesz akkor, ha nem kapnak 
költségkiegészítést.

Hargita megyében mint-
egy 900 állami gondozás alá 

tartozó gyereket és 200 sú-
lyos fogyatékossággal élő fel-
nőttet, továbbá az igazgatóság 
800 alkalmazottját – köztük az 
elhelyezőközpontok dolgozó-
it, a hivatásos nevelőszülőket és 
az adminisztratív személyze-
tet – érinti a kialakult helyzet. 
Közvetve azonban még legalább 
12 ezer ember válhat érintet-
té, ugyanis a megyében ennyi 
fogyatékos él, akiknek illetmé-
nyeit az igazgatóság munkatár-
sai állapítják meg és folyósítják, 
ha pedig nem lesz, aki elvégez-

ze ezeket a munkákat, még ki-
terjedtebbé válhat a probléma 
– magyarázta az igazgató. 

Az intézmény éves pénzke-
rete augusztus végén fogyott 
el, az alkalmazottak nemrég 
japánsztrájkba léptek, hogy a 
fehér karszalagok viselésével 
felhívják a figyelmet az áldat-
lan helyzetre, ám mint Elekes 
Zoltán sajnálkozva elmondta, a 
tiltakozásnak mostanáig nem 
sok hatása volt.

SZÉCHELY ISTVÁN

Nincs pénz a szociális és gyermekvédelmi hálózat működtetésére

Alamizsnán él a rendszer

Teljes a tanácstalanság. Ígéret sincs a gyermekvédelmi rendszer pénzügyi problémáinak megoldására

Ha nem kapnának élelmiszer-adományo-

kat, már az sem lenne, amiből enni adjanak a 

székelykeresztúri súlyosan fogyatékos gyerme-

kek el helyező köz pontjában élő fiataloknak. A 

kritikus helyzet általános a megyei szociális és 

gyermek védelmi rendszerben, ugyanis az állami 

intézmény nem kapott pénzt utolsó negyedévi 

működési költségeinek fedezésére. 

A kolozsvári székhelyű Nobila 
Casa megnyitotta üzletét Csík-
szeredában, ahol szeretettel várja 
a lakberendezést kedvelőket és 
mindazokat, akiknek fontos az 
otthon melege, ugyanakkor sze-
mélyiséget szeretnének kölcsö-
nözni lakásuknak a mai trendek-
kel. A Nobila Casa vásárlói 10% 
kedvezményben részesülnek a 
nyitást követő egy hónapban.

A Nobila Casa üzlet a Tulipán áru-
ház 1 emeletén széles termékvá-
lasztékkal várja vásárlóit a lakberen-
dezési tárgyak világában. Itt minden 
megtalálható, ami egy funkcionális, 
esztétikus és kényelmes otthonban szük-
séges. Az új üzlet kínálatában fellelhe-
tőek az örök klasszikusok: a minősé-
gi tálaló készletek, evőeszközök 
és poharak, minden ami egy elegáns, 
otthonos, ünnepi asztalterítéshez szük-
séges. Nem elhanyagolható a prakti-
kus konyhai tárolók, fürdőszobai 
kiegészítők kínálata, melyek évek óta 
a vásárlók kedvencei közé tartoznak. A 
Nobila Casa népszerű a sokszínű, egyedi 
ajándéktárgyairól is, amelyekkel könnyű-

szerrel meglephetjük, megörvendeztet-
hetjük szeretteinket. Bizsusdobozok, 
dekoratív virágok és vázák, kép-
keretek és órák – csak néhány az 
új üzlet kínálatából.
Fontos tudni, hogy ugyanitt lehetőség nyí-
lik tömör fából készült bútorren-
delésre is, ahol széles palettáról választ-
hatjuk ki a megálmodott textilmintánkat 
vagy akár a fa típusát, színét. 
Ugyanakkor megtalálhatóak a Nobila 
Casa vásárlói körében immár 
kedvenccé vált Mendola Fabrics 
textíliák, amelyekből csodálatos függö-
nyöket és sötétítőket rendelhetünk, igény-
be véve az üzletben kínált ingyenes 
szolgáltatásokat: mérés, vágás, 
szegés és szerelés. 
A nyitás alkalmából, november 2-áig 
minden kedves vásárló 10% ked-
vezményben részesül. 
„Nagy nap ez számunkra, mivel ma egy-
szerre két üzletet is megnyithat-
tunk Székelyföldön, itt Csíkszere-
dában, illetve Székelyudvarhelyen, 
ahova már régóta vágyunk. Ilyen még nem 
volt a Nobila Casa több mint 18 éves tör-
ténelmében. Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt, és kívánjuk, hogy érez-

ze magát otthon nálunk, és bátran 
vigyen magával tőlünk egy kis melegséget 
otthonába” – vallotta Gündisch Ágnes, az 
alapító Székely család tagja, a Mendola Pro 
ügyvezető igazgatója.

A Nobila Casa egy belső lakberendezési 
tárgyakat kínáló kolozsvári családi vállal-
kozás tulajdonában levő üzletlánc, amely 

1999 óta van jelen a piacon. A családi 
vállakozású Mendola Group cégcsoport 
része. Jelenleg 14 üzletet számol Romá-
nia-szerte 10 kulcsfontosságú városban: 
Kolozsvár, Temesvár, Brassó, Nagyszeben, 
Bukarest, Marosvásárhely, Gyulafehérvár, 
Nagybánya, Székelyudvarhely, Csíkszere-
da, Beszterce és Zilah.
www.nobilacasa.ro  
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Otthonteremtő dekoratív termékek az újonnan nyílt Nobila Casa üzletben!

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS




