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Sport és kultúra: várni kell a pénzre
Más módon nyújtana támogatást a gyergyószentmiklósi önkormányzat
• Megváltozik a tá-
mogatási rendszer 
Gyergyószentmiklóson: 
a sportegyesületeket, 
kulturális intézménye-
ket ezután nem közvet-
lenül az önkormányzat 
támogatja, hanem az 
alárendeltségébe tar-
tozó Városi Sportklub, 
illetve a Művelődési 
Központ. Az új módszer 
kidolgozása még várat 
magára.

GERGELY IMRE

A korábbi években a városhá-
za pályázatot írt ki, amely-
re a gyergyószentmiklósi 

érdekeltségű sportegyesületek, 
kulturális tevékenységet folytató 
szervezetek nyújthattak be igény-
léseket, hogy támogatást kaphas-
sanak a tevékenységükhöz. Tavaly 
a koronavírus-világjárvány miatt 
nem tarthattak nagyobb sport- vagy 
kulturális eseményt, de a bajnoksá-
gok is elmaradtak, emiatt nem volt 
pályázati kiírás a civilek számára. 
Idén már sok minden megengedett, 
ami 2020-ban nem volt. A támoga-
tásokra most már szükség lenne, de 
ezekre valószínűleg őszig nem szá-
míthatnak a gyergyószentmiklósi 
civil szervezetek.

Változó eljárás

A városi képviselő-testület csütörtö-
ki ülésén, a költségvetés vitája során 
hangzott el, hogy idén nem a város 

ír ki pályázatot, hanem az általa 
fenntartott Városi Sportklub (VSK), 
illetve a Gyergyószentmiklósi Mű-
velődési Központ (GYMK) feladata 
lesz a támogatások koordinálása. 
Mint azt Csergő Tibor polgármester 
előterjesztésében közölte, az érin-
tett szervezetek (sportklubok, kó-
rusok, táncegyüttesek és hasonlók) 
tevékenységükre úgy kaphatnak 
támogatást, hogy ezek megvalósítá-
sára partnerségi szerződést kötnek a 
VSK-val, illetve a GYMK-val. A támo-
gatási rendszert az önkormányzat 
alárendeltségébe tartozó két intéz-
mény fogja kidolgozni, a támogatott 
programokat pedig együttműkö-
désben fogják megszervezni. A civil 
szervezetek rendezvényei így a város 
programjai is lesznek. A polgármes-
ter ugyanakkor azt is kijelentette, 
hogy „ha egy egyesület, alapítvány 
öncélú rendezvényeket szervezne, 
az nem biztos, hogy elérné a város-
lakók ingerküszöbét”.

Egyelőre nincs pénz 
támogatásokra

A polgármester ismertetője szerint a 
városi fenntartású intézmények most 
csak egy „indulócsomagot” kaptak a 
költségvetésben. A városi könyvtár 
500 ezer, a Tarisznyás Márton Múze-
um 650 ezer, a Figura Stúdió Színház 
1,6 millió lejből gazdálkodhat egye-
lőre. Az ígéretek szerint az év máso-
dik felében majd kiegészítik ezeket a 
forrásokat. A VSK 983 ezer lejt, a GY-
MK pedig 430 ezer lejt kapott most. 
Ebből azonban nem tudnak másokat 
támogatni, csak a saját működésükre 
futja. Azaz támogatásokra most még 
nincs pénz, így egyelőre nem is támo-
gathatnak civileket.

Támogatás csak ősszel?

A költségvetés vitája után, a tanács-
ülés napirendjén szerepelt a VSK 
vezetőjének, Tatár Elődnek a tevé-

kenységi beszámolója, amelynek 
során rátért a most vázolt támoga-
tási rendszerrel kapcsolatos aggá-
lyaira is. Leszögezte, őt senki nem 
tájékoztatta arról, hogy a költségve-
tés összeállítása során külön pénz-
keretet kell igényelnie arra, hogy 
más szervezeteket támogasson. 
Tehát az a pénz, amit most nekik 
előirányoztak, a VSK kezelésében 
lévő jégpályák és labdarúgópálya 
működtetéséhez szükséges, és nem 
fordítható másra. Hozzátette, egyez-
tetett a városban működő sportszer-
vezetekkel, felmérte az igényeiket, 
és kiderült, hogy az elképzelt part-
nerségi formában nem is segíthet 
rajtuk. Az egyesületeknek ugyanis 
sportfelszerelésekre lenne szüksé-
gük, játékvezetői díjakra, továbbá 
mérkőzésrendezések költségeinek 

fedezéséhez kellene a támogatás, 
és mivel ezek nem tartoznak a VSK-
hoz, a hatályos jogszabályok szerint 
ehhez nem tud hozzájárulni. Mind-
ezen későbbi tanácshatározatokkal, 
költségvetés-módosítással lehetne 
változtatni. A büdzsé módosításá-
ra azonban csak a második 
félévben, azaz júliustól van 
lehetőségük az önkormány-
zatoknak. Így ha júliusig 
tisztázódnak az adminiszt-
ratív kérdések, és pénzt is ad 
erre a városvezetés, akkor 
is jó esetben szeptember-
ben juthatnak támogatáshoz 
a helyi szervezetek. Az ülésen el-
hangzott, korábbi években is meg-
történt, hogy csak a nyár végén 
jutottak városi támogatáshoz a 
szervezetek, és az sem volt jó, de ha 
már változtatnak a fi nanszírozási 
rendszeren, akkor azt úgy kellene, 
hogy hatékonyabb legyen, jobban 
működjön.

Számos egyesületnek szük sége 
lenne a támogatásra a tevékeny-
ségéhez. Egyelőre várniuk kell 
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S orin Cîmpeanu oktatási miniszter 
az egészségügyi tárcához fordult, 

azt kérve: hagyják jóvá, hogy a végzős 
osztályok diákjai május 10-én – a jár-
ványügyi forgatókönyvtől függetlenül 
– teljes létszámban térjenek vissza az 

iskolapadokba, és ne csak 50 száza-
lékban, ahogyan a jelenleg hatályos 
rendelkezések a sok koronavírus-fer-
tőzöttet számláló településeken lehe-
tővé teszik. A tanügyi tárca vezetője 
tegnap emlékeztetett, a diákok több-
sége május 5-éig vakáción van, utána 
pedig a már ismert – zöld, sárga, vörös 
– forgatókönyvek szerint kezdik az ok-
tatást. A végzős osztályok diákjainak 
eközben május 10-én kellene vissza-
térniük az iskolapadokba, és ezt köve-
tően nagyjából egy hónapig tart szá-
mukra a tanítás. Ez a hónap nagyon 
fontos a felkészülésük szempontjából 
– jelentette ki Cîmpeanu. 

Kevesebb cipelnivaló 

A tárcavezető azt is elmondta, hogy jö-
vő ősztől fokozatosan csökken majd az 

iskolatáska súlya a digitális tanköny-
veknek köszönhetően. A miniszter el-
ismeri, hogy sok a tankönyv 
és a segédanyag, miként a 
házi feladat is. Arra a kér-
désre, hogy mikortól lehet 
könnyebb az iskolatáska, 
jelezte, ez nem egyik napról 
a másikra fog bekövetkezni, 
hanem hosszabb folyamat eredménye 
lesz. „Jövő ősztől kezdődően erőfeszí-
téseket teszünk, de nem egyik napról 
a másikra történik majd a radikális 
változás. Ha feltétlenül időtartamot 
akarnak, akkor 2, 3, 4 év alatt” – vála-
szolta Cîmpeanu. (Kiss Judit)

Fokozatosan csökkenni fog az iskolatáska súlya
• Sorin Cîmpeanu okta-
tási miniszter kéri, hogy a 
végzős osztályok diákjai is 
teljes létszámban térhes-
senek vissza az iskolapa-
dokba. A tárcavezető arról 
is beszélt, hogy jövő ősztől 
fokozatosan csökken majd 
az iskolatáska súlya a 
digitális tankönyveknek 
köszönhetően.

Könnyebb lesz az iskolatáska. A súlya a digitális tankönyveknek 
köszönhetően csökkenhet a következő években
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