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• Már ősztől elkez-
dődhetnek a rend-
szeres filmvetítések 
Csíkszeredában, a 
Csíki Moziban. Ehhez 
nemcsak forgalma-
zóval kell szerződést 
kötni, hanem ki kell 
alakítani az intézmé-
nyi keretet, állandó 
alkalmazottakra van 
szükség – ezt sze-
retné előkészíteni a 
városvezetés.

KOVÁCS ATTILA

A Csíki Moziban a korszerű-
sítés befejezése, 2015 óta 
többnyire csak a fi lmfesz-

tiválok idején, illetve néhány más 
időszakban volt többnapos fi lmve-
títés, ugyanakkor a kiváló akusz-
tikájú terem számos koncertnek és 

előadásnak adott helyet az 
eltelt évek során. A vetítések 
csúcs időszaka 2020 január-
ja és márciusa közé esett, 
amikor hetente több napon 
lehetett fi lmeket nézni, és 

volt is irántuk érdeklődés. 
Ennek azonban a világjárvány vé-
get vetett, és azóta is csak az idei 
Film szereda fesztivál idején térhet-
tek vissza mozirajongók a terembe. 
A városvezetés a rendszeres fi lmve-

títések újraindítását tervezi, ezért 
is döntött a helyi önkormányzat 
nemrég arról, hogy a mozi működ-
tetésével öt évre a Pro Cultura Siculi 
Közösségi Fejlesztési Egyesületet 
bízza meg. A Szakszervezetek Mű-
velődési Házát is működtető egye-
sület tagjai a csíkszeredai és a Har-
gita megyei önkormányzat.

Intézményszervezés 
következik

Korodi Attila polgármester kérdé-
sünkre azt mondta, a szükséges 
személyzetet, amely a polgármes-
teri hivatalhoz tartozik, át kell ad-
ni az egyesületnek, a személyzeti 
költségek biztosítására pedig két 
lehetőség van: a költségvetés cél-
irányos növelése vagy a tagsági 
díj összegének emelése. Hozzá-
tette, most azt kell eldönteniük, 

hogy melyik utat válasszák. „A 
rendszeresség azt jelenti, hogy egy 
forgalmazó folyamatosan ellátja 
fi lmekkel a Csíki Mozit, de ez egy 
technikai kérdés, először az intéz-
ményszervezési feladatokat kell 
kipipálni” – vázolta az elöljáró, 
aki szerint az állandó működtetés 
azért könnyebb az egyesület szá-
mára, mert részben kereskedelmi 
tevékenységről van szó, ami egy 
önkormányzat esetében sokkal 
bonyolultabb. Korodi úgy érté-

kelte, hogy mivel Csíkszeredában 
nagyon rég nem volt rendszeres 
fi lmvetítés, egy közös tanulás kö-
vetkezik a csíki mozikedvelőkkel 
együtt. Ugyanakkor továbbra is 
fenntartanak olyan idősávokat, 
amikor koncertek, előadások tart-
hatók a teremben. A polgármester 
azt reméli, hogy az előkészületek 
az ősz folyamán befejeződnek, 
pontos határidőt az intézmény-
szervezés jogi részletei miatt nem 
tudnak mondani.

Visszatérnek  a filmek a moziba
Rendszeres vetítésekre készülnek a Csíki Moziban
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Filmvetítés a Csíki Moziban. 
Rendszeressé szeretnék tenni
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A villany- és gázhálózatok fej-
lesztését, valamint a terelőutak 

kialakításának kérdését tűzte ki cé-
lul mandátuma kezdetén, 
és vannak már eredmények 
is – mondta Antal Lóránt 
udvarhelyszéki szenátor 
tegnapi, félévi munkájáról 
szóló beszámolóján. A gáz-
hálózatok korszerűsítéséért 
összeállt a Forest Közösségi 

Fejlesztési Egyesület (ADI), 
amelynek feladata az udvarhely-
széki gázhálózat felújításának kér-

dését 4–6 éves időtartamon belül 
megoldani. A szenátor hozzátette: 
a székelyudvarhelyi villamos há-
lózat korszerűsítésére konstruktív 
kommunikációt folytat Gálfi  Árpád 
polgármesterrel annak érdekében, 
hogy „a pontszerűen megjelenő 
problémákat a villamossági válla-
lattal együttműködve minél operatí-
vabban meg tudjuk oldani”. 

Van együttműködés, 
csak még nem látszik

Kérdésünkre, hogy Székelyudvar-
hely miért nem részesül fejlesztése-
ket célzó kormánytámogatásokban, 
míg a nagyobb megyei települések 

zöme igen, Antal Lóránt kitérő vá-
laszt adott: „egy fi nanszírozási 
szerződés aláírását hosszú évek 
munkája előzi meg, de ezek a pro-
jektek most érnek révbe” – mondta. 
Szerinte nem köthető politikai fel-
tételekhez a város fejlődése, hiszen 
ez csapatmunka. „Azon vagyunk, 
hogy Székelyudvarhelynek is pro-
jektjei legyenek, ösztönözzük a helyi 
döntéshozókat, hogy legyenek kész 
terveik” – jelentette ki. Antal Ló-
ránt nem kívánt konkrét projekteket 
megjelölni, mondván, „a tervezési 
stádiumban vagyunk, leadott do-
kumentációk vannak, elképzelések 
vannak, és amikor szerződés, alá-
írás előtt vagyunk, akkor tájékoztat-
ni fogunk”. Örökzöld téma a város-
ban a terelőút kérdése is, ezt illetően 
a szenátor elmondta: korábban az 

volt a gond, hogy egyetlen Har gita 
megyei terelőút sem került be a 
mestertervbe, amely alapján EU-s 
fi nanszírozást lehet kérni. „Most 
viszont paradigmaváltás történt az 
EU-ban is, a decentralizáció felé 
tartanak, ezért Romániában is adott 
a lehetőség, hogy a települések ma-
guk is pályázzanak” – mutatott rá. A 

2021–2027-es uniós pályázati ciklus 
irányelvei még nincsenek tisztázva, 
tehát a nagyobb pénzügyi beruhá-
zások kérdése később, várhatóan az 
év végén dőlhet el. Ami a Székelyud-
varhelyt érintő kormánytámogatá-
sokat illeti, „ősszel majd el fogjuk 
mondani a konkrétumokat” – ígérte 
a szenátor. 

Antal Lóránt szenátor szerint Székelyudvarhely is kap támogatást – kérdés, mikor
• Székelyudvarhely régóta nem részesül fejlesztéseket 
célzó kormánytámogatásokból, ezért nincs előrelépés 
például a terelőút vagy a városi uszoda ügyében. Úgy 
tűnik, van együttműködés a városvezetés és a par-
lamenti képviselet között ez ügyben, konkrétumokra 
viszont őszig várni kell.

Félévi parlamenti munkájáról 
számolt be Antal Lóránt szenátor
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