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Letették a kollégium alapkövét
Újabb beruházás indulhat a Székelyföldi Jégkorong Akadémiánál
• Nemzeti identitásunk 
egyik alapja a sport, 
amely által gyermeke-
ink egészségesebben 
élnek, magyar közös-
ségben nevelkednek, 
és utána ennek hoznak 
dicsőséget – hangsú-
lyozta a Székelyföldi 
Jégkorong Akadémia 
Csíkkarcfalván épülő 
kollégiumának ünne-
pélyes alapkőletételén 
Potápi Árpád János, 
a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkára.

ISZLAI KATALIN

Ahogy a Székelyföldi Jégkorong 
Akadémia (SZJA) eddigi ün-
nepségein, ezúttal is kedve-

zőtlen volt az időjárás Csíkkarcfalván, 
mégis számos meghívott érkezett az 
eseményre az anyaországból és Szé-
kelyföldről. Jelen volt többek között 
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár, Brendus Réka, a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért 
Felelős Államtitkárságának főosztály-
vezetője, Kelemen Hunor, a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség elnöke, 
illetve számos felcsíki polgármester, 

továbbá intézményvezetők és egy-
házi személyiségek. Az akadémiát 
működtető Mens Sana Alapítvány je-
lentős anyaországi támogatást kapott 
az elmúlt években, így jöhetett létre a 
metodikai és orvosi központ is. Ennek 
szomszédságában épül majd fel az a 
kollégium, amelynek kivitelezése pén-
teken kezdődött el egy szimbolikus, 
első kapavágással.

Példaértékű és egyedülálló

Az ünnepélyes alapkőletételen 
elsőként Tánczos Barna, az SZJA 

elnöke köszöntötte a jelenlévőket, 
majd felelevenítette, hogy kezdet-
ben csak egy merész álomnak tűnt 
az SZJA megvalósulása. „Amikor 
ezt megálmodtuk, talán még hi-
tünk sem volt abban, hogy egy 
ilyen álom Székelyföldön valóra 
válhat. Kelemen Hunor aztán egy 
személyes találkozón bemutatta az 
elképzelésünket Orbán Viktor mi-
niszterelnök úrnak, aki az elmúlt 
tíz évben a Kárpát-medencei sport-
infrastruktúra leglelkesebb támo-
gatója volt. Neki köszönhetjük azt, 
hogy mára Székelyföldön négy új 

jégpálya épült, és hogy Karcfalván 
egy orvosi és metodikai központot 
tudtunk létrehozni, amelynek több 
mint 40 edző a tagja, illetve közel 
ezer gyerek kergeti a korongot az 
SZJA által támogatott egyesületek-
ben” – sorolta Tánczos Barna.

Ezt követően Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős államtit-
kár a Csíkkarcfalván megvalósuló 
újabb beruházással kapcsolatosan 
elmondta: egy olyan akadémiát fej-
lesztenek tovább a bentlakás építése 
által, amely példaértékű és egye-
dülálló a Kárpát-medencében. „Ha 

nemzetpolitikáról beszélünk, akkor 
közös történelemről, közös nyelv-
ről, kultúráról, gazdaságfejlesztés-
ről lehet beszélni, de beszélni kell 
nemzeti sportról is. Hiszen az iden-
titásunk egyik alapja a sport, amely 
által gyermekeink egészségesebben 
élnek, magyar közösségben nevel-
kednek, és utána ennek hoznak di-
csőséget. Ezt szolgálja a csíkkarcfal-
vi beruházás is, amelynek most egy 
újabb mérföldkövéhez érkeztünk” 
– hangsúlyozta az államtitkár.

 
Építkezni kell

A továbbiakban Kelemen Hunor, az 
RMDSZ elnöke arról beszélt, hogy a 
kollégium tervei már nagyon régen 
elkészültek, de támogató kellett a 
megvalósításához. „Az elmúlt száz 
esztendőben megtanítottak arra, 
sokszor akaratunk ellené-
re, hogy nem siránkozni és 
bánkódni kell, mert úgysem 
tudjuk megváltoztatni azt, 
ami mögöttünk van. Inkább 
építkezni kell, előretekinteni, 
és meg kell próbálni téglát 
téglára rakva haladni a szülő-
földön, mert másképp elveszünk” – 
hangsúlyozta Kelemen Hunor.

A köszöntőbeszédek után ismét 
bemutatták azt az időkapszulát, 
amelybe minden alapkőletételnél 
újabb elemek kerülnek, és amelyet 
végül a tervek szerint a metodikai 
központ egyik oldalába falaznak 
majd. Ezúttal a kollégium tervrajzát 
és egy Márton Áron püspöktől szár-
mazó üzenetet helyeztek bele. Az 
időkapszula megáldását követően 
a magyar és a székely himnusz elé-
neklésével zárult az ünnepség.

Kibővítették az időkapszula 
tartalmát a Székelyföldi Jégkorong 
Akadémia Csíkkarcfalván épülő 
kollégiumának alapkőletételén
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K O V Á C S  E S Z T E R

S zékelyudvarhely önkormány-
zati képviselő-testülete az 

elmúlt hónapokban több 
ízben is döntött a helyi 
költségvetés módosítá-
sáról: zömmel a vírus-
járvány megfékezésére 
csoportosítottak át össze-
geket, illetve foglaltak be 
külső forrásokat. Az idei 

beruházási tétel azonban 
nem változhatott, jegyezte meg a 
polgármester.

Szűkre szabták a keretet

„Az idei költségvetés összeállítását 
semmiben nem befolyásolta az, hogy 
választási év költségvetésének tervét 
készítettük elő. Mi a város érdekeit 
tartottuk szem előtt most is, aho-
gyan eddig is tettük, attól függetle-
nül, hogy választások évébe léptünk. 
Ezt bizonyítja, hogy nem próbáltuk 
mesterségesen megnövelni a várható 
bevételeket, hogy a kiadási oldalon 
minden oktatási, kulturális stb. intéz-
ménynek osztogathassunk. Sőt, min-
denkinek – a hivatali szakosztályok-
kal kezdve a sort – szűkre szabtuk a 
működési kereteit, hogy hatékonyan 

használjuk fel a valós forrásainkat” 
– fejtette ki a városvezető. A későbbi 
átcsoportosítások során pedig onnan 
vettek el pénzeket – például a városi 
rendezvényektől –, amelyeket a vi-
lágjárvány következtében amúgy sem 
tudtak volna felhasználni idén.

Szétcincált költségvetés?

Székelyudvarhely nagyberuházásait 
azonban nem a helyi költségvetésből, 
hanem külső, európai uniós forrás-
ból fi nanszírozzák: a város az elmúlt 
évben összesen 11 nyertes pályázatot 
tudhat magáénak. Ilyen a Székelytá-
madt-vár restaurálása és felújítása, 
a Szombatfalvi Népház és a csillag-
vizsgáló felújítása, vagy a város főbb 
útvonalait is magában foglaló kerék-
párutas projekt. Bár az ellenzék több 
ízben kifejtette, hogy nem haladnak a 
projektek, legutóbb a Csonka-vár kap-
csán megírtuk: ezen kivitelezéseknek 
kötött menetük van.

A saját költségvetésből fi nanszí-
rozott beruházási listán az Ugron 

Gábor utca leaszfaltozása az egyik 
olyan projekt, amelyet az év derekáig 
sikerült elkezdeni, és a kivitelezés a 
terv szerint halad. „Az önkormány-
zati testület több területet érintve 
javasolt és szavazott meg/fogadott 
el olyan módosításokat, amelyek 
néhány területen teljesen ellehe-
tetlenítették az általunk tervezett 
megvalósításokat. Ezek többnyire a 
következő évek megvalósításait ké-
szítették volna elő. Például a „smart 
city” stratégia tervezésétől vonták el 
a pénzt, amellyel a következő évek 
pályázati lehetőségeit nehezítették 
meg. Hasonlóképpen a felújítandó 
játszóterek tervezési költségeire szánt 
keretet is átcsoportosították, így terv-
dokumentációk megléte nélkül meg-
akad a Megújulnak játszótereink nevű 
projektünk folytonossága. A működési 
költségekből durván lefaragtak, ez 
további nehézségeket okoz a város-
nak” – válaszolta felvetésünkre Gálfi  
Árpád. A városvezető már a költ-
ségvetés elfogadásakor kifejtette: a 
város atyák kis tételekre bontva vagy 

előkészítetlen projektre szavaztak 
meg összegeket értelmetlenül, ame-
lyeket tulajdonképpen idén nem tud-
nak érdemben felhasználni.

Még az év fele hátravan

Az Ugron Gábor utcai beruházás 
mellett – ahol egyébként jól halad-
nak a munkálatok, és az önkormány-
zat jóváhagyása esetén a temető felé 
vezető utcarész is megépülhet – a sa-
ját beruházási listán szerepel a Fások 
és a Bethlenfalvi út kereszteződésé-
nek rendezése (ahol egyelőre csak 
az okos jelzőlámpákat helyezték el), 
a városi jégpálya további fejlesz-
tése, a II. Rákóczi Ferenc utcai ba-
rompiac újrarendezése, illetve az új 
kutyamenhely befejezése is, ame-
lyet azonban már évekkel ezelőtt 
elkezdtek. Summázásként Gálfi 
Árpád elmondta: július 1-jétől lesz 
lehetőség költségvetés-módosításo-
kat javasolni, azt vallja, hogy „még 
mindig nem késő felülemelkedni a 
politikai csatározásokon”.

Székelyudvarhelyi beruházások: ideje és helye van a korrekciónak
• A koronavírus-járvány, illetve az elhalasztott hely-
hatósági választás sem befolyásolta Székelyudvarhely 
idei beruházásait, de a helyi politikum több ízben is 
szóvá tette: nem haladnak kellő ütemben a kivitelezé-
sek. A városvezetés terveit már eleve áthúzta az önkor-
mányzati képviselő-testület, mondja Gálfi Árpád polgár-
mester. Júliusban azonban lehetne korrigálni.




