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A legszükségesebbekre szánt 
pénzekről döntött most a képvise-
lő-testület

▴   FOTÓ: GERGELY IMRE

Kihúzza  az év végéig a város
Működési költségekre osztották a pénzt

GERGELY IMRE

A költségvetési törvény meg-
változása miatt lényegesen 
kevesebb pénzből gazdál-

kodhattak idén az önkormányza-
tok, így Gyergyószentmiklós is. 
Emiatt a város úgy állította össze 
2018-as büdzséjét, hogy eleve tud-
ható volt: a működési költségekre, 
víz-, villany-, közmű-számlákra 
és fizetésekre nem lesz elég az év 
végéig. Arra számítottak ugyanis, 
hogy év közben lesz olyan költség-
vetés-kiigazítás, amiből ezt a lyu-
kat be lehet majd tömni. Érkezett 
ugyan 1 millió 875 ezer lej, de ez 
kevesebb a vártnál, éppen csak a 
legszükségesebb kiadásokat lehet 
belőle fedezni. 

Amint azt a keddi ülésen Nagy 
Zoltán polgármester elmondta, 
az önkormányzat és alintézmé-
nyei most már ki tudják fizetni 
a rezsiszámláikat. 465 ezer lejes 

támogatást fordítanak a fűtőmű 
működtetésére és 998 ezer lej 

jut fizetésekre. Az utóbbi összeg 
azonban még mindig nem elég, az 
önkormányzat alkalmazottainak 
decemberi bére csak kis mérték-
ben van biztosítva – fogalmazott 
a polgármester. Azt remélik, hogy 
októberben még történik költség-
vetés-kiigazítás, és akkor ezt is 
meg tudják majd oldani. További 
bevételekre számítanak még pél-
dául faeladásból, és úgy tűnik, a 
helyi adókból befolyó jövedelem 
is több lesz valamennyivel, mint 
amennyivel az év elején számol-

tak. „Úgy néz ki, végül ütni fogja 
a széle a hosszát, és 0 szaldóval 
tudjuk zárni ezt az évet” – fogal-
mazott a polgármester. 

Elmondta, még van bizonyos 
remény, pénzügyminisztériumi 
egyeztetések zajlanak, hogy az 
önkormányzatok visszakaphatják 
azt az összeget, amit a költségve-
tési törvény változása elvett tőlük, 
azaz a kormány kiegészíti a jöve-
delmeket a tavalyi szintre, egye-
lőre azonban nincs konkrétum e 
tekintetben. 

A gyergyószentmiklósi város-
háza a közeljövőben átnézi, hogy 
milyen összegek vannak még a 
számláin, miket lehet átcsoporto-
sítani. Ezekből kisebb útjavítások, 
kátyúzások valósulhatnak meg.

• Szeptember 28. az 
utolsó határidő, ameddig 
jelentkezhetnek a csoma-
falvi érdeklődők a Gyula-
fehérvári Caritas Csepere-
dő programjára. 

P E T H Ő  M E L Á N I A

Ennek keretében a Korai Neve-
lő- és Fejlesztőközpont képzett 
szakemberei rendszeresen 

tartanak egyéni és csoportos fog-
lalkozásokat újszülöttektől 3 éves 
korú gyermekeknek és szüleiknek. 
A játékos fejlesztéseknek köszönhe-
tően a gyerekek olyan alapkészsé-
geket sajátíthatnak el, mint a nagy-
mozgás, egyensúly, tájékozódás, 
beszéd, szociális készség, fi gyelem, 
emlékezet, ritmusérzék. A szakem-
berek hangsúlyt fektetnek továbbá 

a fejlődés nyomon követésére, a szü-
lő-gyermek kapcsolat mélyítésére, a 
kisgyermekes családok szocializálá-
sára és a nevelési modellnyújtásra – 
olvasható a tájékoztatóban.

A programok helyszíne a Napfény 
Szociális Központ, itt kell jelentkez-
niük személyesen az érdeklődőknek 
legkésőbb péntekig.

Bővebb tájékoztatás a 0733–
068186-os telefonszámon igényel-
hető.

P. M.

Az előadás ajánlójában ol-
vasható: A házasság meg-
kötéséhez vezető út néha 

nem egyszerű. A java pedig csak az 
esküvő után jön. A szeretet mellett 
ott vannak a csalódások, a félreér-
tések, amik olykor-olykor konflik-
tushoz vezetnek és még a szent 
kötelék is veszélybe kerül. Amikor 
a problémák megjelennek, sajnos 

ritka az, amikor a partnerünkkel 
beszéljük meg. Inkább más vállán 
sírjuk ki magunkat. A kocsmában a 
pultosnak, vagy a hölgyek az edző-
teremben. Zenés vígjátékunkban 
egy fiatal és egy idősebb házaspár 
kalandjait mutatjuk be, amiben 
valljuk be, a friss házasoktól kezd-
ve a nyugdíjas korosztályig min-
denki megtalálja benne önmagát, 
mert ezeket nem lehet elfelejteni! 

Jegyek az előadás előtt a hely-
színen válthatók.

• 1 millió 875 ezer 
lej érkezett Gyergyó-
szentmiklós kasszá-
jába a kormánytól a 
költségvetési vissza-
osztások révén. Ezt 
az összeget osztotta 
el a város képvise-
lő-testülete a kedd 
délutáni ülésén. Lé-
nyegében a rezsikölt-
ségekre, illetve az 
alkalmazottak fizeté-
sére jut.

„Úgy néz, ki végül ütni 
fogja a széle a hosszát, 
és 0 szaldóval tudjuk 
zárni ezt az évet” – fo-
galmazott a polgármes-
ter.

Cseperedőbe várják a csomafalvi kicsiket Romantikus vígjátékot hoznak 
Csomafalvára a ráckeveiek
• Gyergyócsomafalva testvértelepülése, Ráckeve 
színháza mutatkozik be vasárnap a Borsos Miklós 
Művelődési Otthonban. A Vénusz Színház társula-
tának előadásában a Minket nem lehet elfelejteni! 
című zenés romantikus vígjátékot tekinthetik meg az 
érdeklődők, 19 órától.

A fejlesztést szolgálják a játékos 
foglalkozások

▴   A R C H Í V  F E L V É T E L :  
B O D A  L .  G E R G E L Y




