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Fele sem jött össze
Jelentős bevételkiesés a székelyföldi kulturális intézményeknél
• A szigorú korláto-
zások miatt nemcsak 
a néző- és látoga-
tószám csökkent a 
székelyföldi kulturális 
intézmények nél ta-
valy, hanem ennek 
következtében a be-
vételek is. A népszerű 
dalszöveggel ellentét-
ben ugyanis a kultúra 
igenis kér enni: a helyi 
és megyei önkormány-
zatok mellett a lakos-
ság az intézmény-
rendszernek nemcsak 
haszonélvezője, ha-
nem bizonyos mérték-
ben a fenntartója is.

K O V Á C S  E S Z T E R

A saját bevételek terén na-
gyon rosszul teljesítettek 
a székelyföldi kulturális 

intézmények 2020-ban: a koronaví-
rus-járvány okán bevezetett korlá-
tozások miatt legtöbben hónapokig 
lakatott tehettek a bejáratra, és bár 
december óta újraindulni látszik az 
élet, idénre még mindig óvatosan 
terveznek az intézményvezetők.

Kevesebb mint fele jött össze

A Csíki Székely Múzeumnál tavaly-
ra 500 ezer lejes saját bevétellel ter-
veztek: általában a teljes működési 
költség mintegy tíz-tizenöt száza-
lékát teszi ki az az összeg, amely 
például a jegyeladásból gyűl az 
intézmény kasszájába, avatott be 
Gyarmati Zsolt, a múzeum igazga-
tója. A tervekkel szemben azonban 
mindössze 112 925 lejt sikerült meg-
valósítani, annak ellenére, hogy 
például a múzeumok már nyáron 
megnyithattak. A korai nyitás elle-
nére azonban a látogatók elmara-
doztak. A tavalyi tapasztalatokból 
okulva tehát idén már csak 150 ezer 
lejes bevételt terveznek az intéz-
ménynél, a fenntartótól pedig mint-
egy 3,1 millió lejre számítanak, ami 
a munkatársak fi zetése és az anyagi 
költségek mellett beruházásokra is 
elegendő lenne. Hasonló arányo-
kat mutat a Csíki Játékszín tavalyi 
költségvetése is: „békeidőben” itt 
is a teljes költségvetés 15 százalékát 
teszi ki a saját bevétel, ennek azon-
ban idén kevesebb mint egyharma-
dát sikerült megvalósítani, árulta 
el Bartalis Gabriella, a színház 
ideiglenesen kinevezett igazgatója. 

„A saját bevételt a bérek és fenntar-
tási költségek fedezésére szoktunk 
fordítani. De a tavaly tapasztaltak 
ellenére aránylag a megszokott mó-
don terveztük a 2021-es év költség-
vetését, ugyanakkor készenlétben 
vagyunk, hogy időben reagáljunk 
a további járványügyi fejlemények-
re” – mondta az intézményvezető.

A pályázatokra számítanak

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színháznál például évente mintegy 
350 ezer lejes saját bevétellel számol-
nak (ennek egy része a jegy- és bérlet-
bevétel, másik része pályázati pénz), 
és a csonka 2020–2021-es évad elle-
nére ezt idén is sikerült teljesíteni: a 
pályázatokból származó pénzeknek 
köszönhetően az intézmény 345 ezer 
lejhez jutott saját bevételként. „A je-
gyekből és bérletekből a befolyt ösz-

szeg mellett még körülbelül 100 ezer 
lejt kellett volna bevételeznünk, ami 
a járvány miatt elmaradt. Ugyanak-
kor a kiadásoknál körülbelül 200 
ezer lejjel költöttünk kevesebbet” 
– matematikázott Nagy Pál színhá-
zigazgató. A helyzet azonban nem 
annyira rózsás, mint ahogyan első 
ránézésre tűnik: az intézménynél 
a tavalyi bérletekből befolyt ösz-
szeg idén kiesik, hiszen a 2020/21-es 
évadra váltott bérletek a következő 
évadra, azaz 2021/22-re lesznek ér-
vényesek. „Ezt a »szokásos« bevé-
telt tulajdonképpen már »előlegbe« 
megkaptuk. Ugyanakkor az első fél 
évben csak csökkentett nézőszám-
mal játszhatunk, amit szintén meg-
érezhet a bevételi oldal. A tavalyi 
spórlás viszont részben pótolni tudja 
ezeket a kieséseket. Tehát ha valami 
nagyobb probléma nem jön közbe 
és megkapjuk az önkormányzattól 
is a kért támogatást, egyensúlyban 
leszünk az év végén is” – tette hozzá 
bizakodón az igazgató.

A székelyföldi hivatásos tánc-
együttesek közül a legkisebb költ-
ségvetéssel működő az Udvarhely 
Néptáncműhely: 2019-ben például 
920 ezer lejnyi támogatást kaptak 
a helyi önkormányzattól, amely 
összeg mellé 188 ezer lejes bevé-
telt valósítottak meg. Ezzel szem-
ben tavaly (a bérek emelkedése 
miatt) kevéssel több mint 1 millió 
lejt kaptak a fenntartótól, ellen-
ben 80 ezer lejnyi bevétel gyűlt az 
intézmény kasszájába. A társulat 
most is folyamatosan fellép, több-
ször vidéken is, a szabályozások 
miatt azonban ezek az előadások 
kevésbé kifi zetődők: játszani csak 
fél házzal lehet, ellenben az előa-
dás költségei (a zenekar bére, az 
üzemanyag stb.) állandók. „Mi így 
is örülünk, hogy felléphetünk” 
– jegyezte meg Orendi István. A 
táncműhely igazgatója ugyanak-

kor hozzátette: a már említettek 
mellett az intézmény működését 
mindig is pályázati forrásokkal 
segítették, tavaly is így éltek túl, 
úgyhogy 2021-ben is számolnak 
ezekkel a forrásokkal is.

A járványtól függetlenek 
bizonyos költségek

Gyergyószentmiklóson a helyi mú-
zeumot kevéssé érintették a jár-
ványügyi korlátozások, ugyanis a 
folyamatban lévő felújítási mun-
kálatok miatt egész évben zárva 
tartottak, a világjárvány hatásait 
azonban annál jobban megszen-
vedte a Figura Stúdió Színház: 
a tavalyelőtti húszezer nézőből 
2020-ban csupán ötezren jártak 
színházba. „Ennek alapján tulaj-
donképpen a saját bevétel több 
mint fele esett ki” – summázott Al-
bu István színházigazgató. Bár az 
idei költségvetés taglalásába még 
nem bocsátkozott az intézmény-

vezető, elárulta: a saját bevételre 
nagy szüksége van a színháznak, 
mivel abból fedezik az ingatlan 
fenntartását. „Tavaly is már csak 
az ingatlanfenntartás felét biztosí-
totta az önkormányzat, a többit mi 
kellett kitermeljük. Sajnos ez nem 
egy elhalasztható költség, hiszen 
villanyra, fűtésre szükség van” – 
jegyezte meg Albu István.

Gyenge, de a tavalyinál 
jobb év jöhet

A Maros Megyei Múzeumnak el-
sősorban a régészeti ásatásokból, 
a jegyek eladásából, illetve publi-
kációk értékesítéséből, valamint a 
terembérlésből folynak be a saját 
forrásai. A legnagyobb bevételek 
általában a régészeti ásatásokból 
származnak, ezek mértéke azon-
ban előre megjósolhatatlan, nagy-

ban függ attól, hogy a megyében 
vagy városban zajlik-e épp vala-
hol nagyberuházás, sorolta Ötvös 
Koppány Bulcsú, az intézmény 
ideiglenes vezetője. 2020 ilyen te-
kintetben mélypontot jelent, az 
intézménynél ugyanis megfele-
ződtek a saját bevételek. „Elma-
radt a legnagyobb rendezvénynek 
számító Múzeumok éjszakája, a 
tervezett kiállításokból is csak 
egyet tudtunk megnyitni, és tu-
dományos konferencia is csak egy 
volt” – ecsetelte az intézményve-
zető. A Maros Megyei Múzeumnál 
egyébként a saját bevételek, illetve 
a működtetés önrészének mértékét 
a fenntartó, azaz a megyei tanács 
határozza meg, noha ez minden 
évben alku eredményeként szüle-
tik meg, ettől függetlenül az intéz-
ménynél a bevétel szempontjából 
gyenge, de a tavalyinál kicsivel 
jobb évre számítanak.

A múzeumok már nyáron 
megnyithattak, a korai nyitás 
ellenére azonban a látogatók 
elmaradoztak 
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Könyvbemutató
Dr. Barabás László parajdi nép-
rajzkutató legújabb, Szikony-
ország eltűnőben? Életmód és 
mentalitás, népszokás és játék 
Sóvidéken című tanulmány-
kötetét mutatják be február 
11-én, csütörtökön 17 órától 
Marosvásárhelyen, a Maros 
Művészegyüttes Arany János 
utca 2. szám alatti székhelyén. 
A kötetet P. Buzogány Árpád 
szerkesztő méltatja, házigazda 
Barabási Attila Csaba, a maros-
vásárhelyi EMKE elnöke.

Felújított előadások
A Csíki Játékszín két olyan 
előadás felújítására készül, 
melyeket eddig csupán egy-két 
alkalommal láthatott a közön-
ség. Február 12–13-án, pénteken 
és szombaton 19 órától újra mű-
sorra kerül Tóth Árpád rendezé-
sében I. L. Caragiale Megtorlás 
című darabja, február 16–17-én 
19 órától pedig Hatházi András 
rendezésében Halász Péter 
Gyerekünk című darabja látható 
újra. A Megtorlás ezúttal a Csíki 
Játékszín nagytermében, csök-
kentett nézőszámmal tekinthető 
meg, a Gyerekünk című előadás 
a Hunyadi László Kamaraterem-
ben lesz látható.

Nemezkészítő 
tanfolyam
A KALOT Egyesület nemezké-
szítő tanfolyamot indít február 
18-án Csíksomlyón. A gyakor-
latorientált képzés során a 
résztvevők megismerkednek a 
nemezkészítés mesterségének 
történetével és hagyományá-
val, a nemez hagyományos 
készítési módszerével, ennek 
köszönhetően ma is jól hasz-
nálható tárgyakat tervezhetnek 
és készíthetnek. A tanfolyamra 
kezdők és haladók is jelent-
kezhetnek. További részletek a 
www.kalot.ro oldalon találha-
tók. Érdeklődni és jelentkezni a 
0758-840279-es telefonszámon 
vagy a kepzesek@kalot.ro 
e-mail-címen lehet február 16-
áig, délelőtt 8–12 óra között.

Csíkrákoson a S. Ö. R.
S. Ö. R., vagyis Shakespeare 
Összes Rövidítve előadásra 
várja a nézőket ma este 7 
órakor a csíkrákosi művelődési 
házba a gyergyószentmik-
lósi Figura Stúdió Színház. 
Fodor Alain Leonard, Kolozsi 
Borsos Gábor és Moșu Norbert 
László megkísérlik bemutatni 
Shakespeare összes művét. 
A brit színdarabot Barabás 
Árpád rendezésében láthatja 
a közönség. A S.Ö.R. egyfajta 
élő Shakespeare-album, amely 
a neves drámaíró legnépsze-
rűbb műveinek legismertebb 
jeleneteit hozza színpadra és 
egyben közelebb a nézőkhöz 
egy közvetlen és humorban 
nem szűkölködő előadásban.
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