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Csak kisebb beruházásokra futja
Fenntartásra költenek legtöbbet a csíkszeredai önkormányzat alintézményei

B A R A B Á S  H A J N A L

Nemrég fogadta el Csíksze-
reda önkormányzati kép-
viselő-testülete a városhoz 

tartozó kulturális és sportlétesít-
mények költségvetését. Az alin-
tézményeknél megkeresésünkre 
elmondták, idén nem terveznek 
jelentősebb beruházásokat, a fon-
tosabb fejlesztéseket a korábbi 
években már elvégezték.

Bérekre költik a legtöbbet

A Csíki Játékszín idén 4,05 millió 
lejből gazdálkodik. Mint Borsos 
Kinga aligazgatótól megtudtuk, 
ebből 3,4 millió lejt az önkor-
mányzat biztosít számukra, a 

fennmaradó 650 ezer lej pe-
dig a becsült saját bevéte-
lük. Kiadásaik nagy hánya-
dát, több mint 3 millió lejt 
a bérköltségek teszik ki, a 
többi pénzből a fenntartá-
si és működési költségeket 

fedezik. Idén mindössze a 
tűzvédelmi rendszerükhöz tarto-
zó víztartályt tennék rendbe az 
előírásoknak megfelelően, ezen 
kívül nem várható nagyobb fej-
lesztés, tavaly ugyanis a legfon-
tosabbakat megoldották: felújí-
tották az épület tetőszerkezetét és 
villanyhálózatát, valamint újra-
festették a belső tereket.

Kisebb beruházások 
a múzeumnál

Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely 
Múzeum igazgatója idei költség-

vetésüket feszesnek jellemezte. In-
tézményüket közel 2,5 millió lejből 
tervezik fenntartani, ebből 2,04 
millió lej a város hozzájárulása, 
480 ezer lej pedig a becsült saját 

bevétel. A költségvetés jelentős 
hányadából a fizetéseket és műkö-
désüket biztosítják. Fejlesztésekre 
is különítettek el pénzt, 267 ezer 
lejt, amiből mozgáskorlátozottak 
számára alakítanának ki felvonót 
a múzeumban, továbbá a Mikó-vár 
hőközpontjában kicserélnék a 
négy kazán egyikét. Szintén idei 
elképzelés, hogy rendezik a múze-
um hátsó udvarát. Az igazgató még 
megemlítette, hogy a zsögödi Nagy 
Imre Galériához villámhárítót sze-
reltetnének.

Közel 3 millió lejből 
gazdálkodnak
András Mihály, a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes igazgatója 

érdeklődésünkre  elmondta,  idén 
az önkormányzat 2,3 millió lej-
jel járul hozzá fenntartásukhoz, 
emellett 330 ezer lej saját bevétel-
lel számolnak, nyertes pályázatok 
révén pedig újabb 300 ezer lejjel 
terveznek. A többi intézményhez 
hasonlóan náluk is a bérköltségek 
képezik a kiadások legnagyobb há-
nyadát, idén ennek összege 2 millió 
lej, működésre és fenntartásra 600 
ezer lejt irányoztak elő, fejlesztés-
re pedig mindössze 20 ezer lejt; ők 
sem terveznek nagyobb beruhá-

zást. Az igazgató ugyanakkor hoz-
zátette, múlt év végén 83 ezer lejre 
hang- és fénytechnikai eszközöket 
tudtak vásárolni, továbbá a Csoóri 
Sándor Alap, illetve a Bethlen Gá-

bor Alapkezelő támogatásával két 9 
személyes mikrobuszhoz, valamint 
korszerű, nagy teljesítményű fény-
pulthoz jutottak. 

Nézőtéri székeket vásárolnak

Lászlófy Botond, a Városi Sport 
Klub igazgatója arról tájékoztatott, 
hogy idén az önkormányzat 4,1 mil-
lió lejt biztosít a klubnak, ezen kí-
vül pedig saját bevétellel is számol-
nak. Ezek az összegek a hozzájuk 
tartozó létesítmények fenntartási 
költségeit és a sport szakosztályok 
(biatlon, cselgáncs, kézilabda, 
kosárlabda, műkorcsolya, úszás, 
tájfutás) működtetését fedezik. 
Ebben az évben ők sem terveznek 
nagyobb beruházást, az Erőss Zsolt 
Arénát is a tulajdonos önkormány-
zat újíttatja fel, a munkálatok ta-
valy kezdődtek és idén tavasszal 
fejeződnek be. Ehhez a felújításhoz 
csatlakozva a VSK a csarnok néző-
téri székeinek kicserélését vállalta, 
amire 600 ezer lejt irányoztak elő. 
Összesen 1200 széket készülnek 
beszerezni, a licitet már meg is 
hirdették az országos elektronikus 
közbeszerzési rendszerben (SEAP). 
Mint az igazgató magyarázta, a régi 
műanyag székek könnyen törtek, és 
kényelmi szempontból sem voltak 
a legmegfelelőbbek, ezért azokat 
jobb minőségű, tartósabb székekre 
cserélik. A VSK ügykezeli egyéb-
ként az Erőss Zsolt Aréna mellett 
a Márton Áron Főgimnázium mö-
götti sportcsarnokot, illetve a Csíki 
Csobbanót is. Az uszoda tervezett 
költségvetése 1,5 millió lej, amiből 
1,1 millió lej a becsült saját bevétel. 
Itt sem készülnek nagyobb fejlesz-
tésre, tavaly sikerült kicserélni a 
rajtköveket és a sávok elválasztóit a 
medencéknél, idén már csak a kar-
bantartási munkákat végzik el.

A régieket már kihordták. 
Az Erőss Zsolt Aréna nézőtéri 
székeit tartósabb darabokra 
cserélik

▾ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N
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F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

F ontos lenne, hogy a magyar pár-
tok székelyudvarhelyi szerveze-

tei összefogva segítsék a Szé-
kely Nemzeti Tanács (SZNT) 
polgári kezdeményezését, 
amelynek lényege, hogy 
európai uniós eszközökkel 
segítsék a kontinens ősho-
nos nemzeti közösségeit 
identitásuk megőrzésében 

– közölte indulásként Bíró Edith, az
EMNT székelyudvarhelyi elnökségi
tagja. Mint ismert, összesen egymil-
lió aláírást kell összegyűjteni máju s
7-ig, az ügy tárgyalása érdekébe n.
Eddig online nagyjából hatvanezer 
támogatói szignó gyűlt össze és a 
papír alapon történt aláírások száma 
is meglehetősen csekély. Éppen ezért 
roppant nagy feladat áll a magyar 
közösség előtt, hogy kinyilvánítsa 
álláspontját – jegyezte meg. Hozzá-
tette, a Vár utca 4. szám alatt bárki 
aláírhatja az íveket.

Amire nagy szükség van

A sajtóeseményen az EMNT helyi szer-
vezetének tagja felsorolta, milyen el-
képzeléseket kellene beiktatni az idei 
költségvetés-tervezetbe – ezek képvi-
seletére pedig a néppárti képviselőket 
kérte fel. Bíró Edith – aki maga is tagja 
az önkormányzati képviselő-testü-
let néppártos frakciójának – közölte, 
nagy problémát jelent Székelyudvar-
helyen az otthon élő, súlyosan beteg, 
sok esetben magukra maradt sze-
mélyek gondozása. Éppen ezért létre 
kellene hozni egy hospice központot 
és önkormányzati öregotthont. Nagy 
Pál, aki szintén néppártos elnökségi 
tag, kiemelte, egy fedett uszodára is 
nagy szüksége lenne a városnak. Ha ez 
megvalósulna, akkor az oktatási prog-
ram részévé válhatna az úszás, ami a 
fi atalok egészséges életmódját segíte-
né elő. A Városházi Hírlapot is meg-

reformálná az EMNT, azt szeretnék 
ugyanis, hogy az havi rendszeresség-
gel jelenjen meg és el lehessen olvas-
ni benne az aktuális önkormányzati 
határozatokat, valamint a különböző 
hivatali alintézmények programjait 
is. Egy másik fontos céljuk a fi atalok 
hazajövetelének támogatása. Ehhez 
egyebek mellett ingatlanokat kellene 
biztosítani a szülőföldjükre hazatérő 
személyeknek a Studium-Prospero 
Alapítvány elképzelésének mintájára, 
amely szolgálati lakásokat építtet a fi a-
tal orvosok és színészek számára. 

EMNP: Gálfit támogatják

A Székelyhon kérdésére, miszerint 
a közelgő helyhatósági válasz-
táson az EMNP helyi szervezete 
indít-e saját polgármesterjelöltet, 
Bíró Edith azt válaszolta, hogy a 
jelenlegi elképzelés szerint a szé-
kelyudvarhelyi néppártosok nem 
szeretnének saját polgármesterje-
löltet indítani, inkább a jelenlegi 
polgármestert, Gálfi Árpádot tá-
mogatják, amennyiben ő vállalja a 
megmérettetést.

Öregotthont és uszodát szeretne az EMNT
• A székelyudvarhelyi költségvetés-tervezettel kap-
csolatos elképzeléseit ismertette pénteki sajtótájé-
koztatóján az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
helyi szervezete. Mint kiderült, egyebek mellett
városi fedett uszodát, hospice központot és önkor-
mányzati öregotthont is szeretnének.

Hospice: mit jelent? 
A hospice szó latin „hospitiumból” ered, aminek jelentése menedékhely, 
vendégház. A hospice kifejezetten a haldoklók (legtöbbször dagana-
tos betegek) ellátása, melynek középpontjában az áll, hogy az érintett 
életminősége ne romoljon a betegség, illetve ezzel együtt életének végső 
stádiumában. (Forrás: Házipatika.hu)

• Nem készülnek nagyobb beruházásokra idén a
csíkszeredai önkormányzat kulturális alintézmé-
nyei, sem a Városi Sport Klub. A város által biztosí-
tott támogatás, valamint saját bevételeik többnyire
csak a fenntartási, működési költségeket fedezik,
kevés jut fejlesztésekre.




