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hagyományos tevékenységeik-
ről és újdonságokról számoltak 
be a Riehen Egyesület szombati 
évi közgyűlésén. A karitatív te-
vékenység és szociális szolgál-
tatások mellett a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolása, valamint 
az oktatás-nevelés, közösség-
építés is fontos szerepet tölt be 
az egyesület életében.

Takács Éva
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A Riehen Egyesület figyelmé-
nek fókuszában az elmúlt 
időszakban is a rászorulók, 

az idősek és a gyerekek álltak, ők 
képezték a karitatív projektek cél-
csoportjait. Az elmúlt évben 56 
idős személy kapott egyenként 70 
lejes pótnyugdíjat az egyesülettől, 
amelynek szociális munkása rend-
szeresen látogatta a támogatottakat, 
névnapjuk alkalmával köszöntötte 
őket, karácsonykor és húsvétkor 
pedig a József Attila Általános Isko-
la kisdiákjai műsorral, az egyesület 
ajándékcsomaggal igyekezett örö-
met szerezni nekik. 

A Xantus János Általános Is-
kolában átlagosan 19 rászoruló és 
8 roma kisiskolás kapott ebédet a 
Riehen Egyesület jóvoltából, dél-
után pedig szintén az egyesület 
által fizetett tanítónő segít elkészí-
teni a házi feladatot, foglalkozik a 
gyerekekkel. Szintén a gyerekeknek 
szólt, de az idősek számára is örö-
met jelentett a Providentia Idősek 
Klubja által szervezett Mikulás-ün-

nepség, amikor 83 gyerek kapott 
ajándékot az „unoka–nagyszülő” 
program keretében. A klubban 
egyébként átlagosan 32 nyugdíjas-
nak tartanak csoportfoglalkozáso-
kat – kirándulásokat, társasjátékot, 
barkácsolási lehetőséget, előadáso-
kat, zenés-táncos délelőttöket, név-
napok, születésnapok, egyházi ün-

nepek megünneplését biztosítják.
Az egyesület az elmúlt évben is 

hozzájárult – ingyenes székhellyel 
és egy ápoló szakember fizetésével 
– a gyulafehérvári Caritas otthoni 
betegápoló programjához. 

A Riehen Egyesület fontosnak 
tartja természeti, épített és kultu-
rális környezetünk, népi hagyo-

mányaink megismertetését a gye-
rekekkel. A vakációs táborok meg-
szervezésekor mindezek mellett 
figyelnek az általános műveltség, 
a nyelvtudás bővítésére, személyi-
ségük fejlesztésére. Pottyandon az 
erdei iskola megszervezésének le-
hetőségét tanítók vezetésével 274 
gyerek használta ki.

Itt tavaly egyébként jelentős 
fejlesztés is történt. Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala segítsé-
gével megnagyobbították, rend-
be tették a sportpályát, a Riehen 
hilft Rumänien svájci egyesület és 
magánadományozók segítségével 
pedig kibővítették az Erdei Iskola 
Ház zöldövezetét. A ház szom-
szédságában 2009-ben az egye-
sület megvásárolt egy ingatlant 
egy nagy téglacsűrrel és két ház-
zal. Tavaly Csíkszereda város 50 
000 lejjel segítette az Erdei Iskola 
Ház fejlesztését, Csíkszentgyörgy 
pedig faanyagot adományozott, 
így a százéves parasztházat a régi 
építészeti jegyek megőrzésével 
helyreállították és tájházszerű 
foglalkoztatóházzá alakították, 
ahol a hagyományos női mester-
ségeket – a szövést, fonást, sza-
bás-varrást, sütést, főzést – lehet 
kipróbálni. Így válhat igazán me-
nyecskék házává. 

A hétvégén, a nyílt nap, va-
lamint a Föld napi program ke-
retében felavatták a Fenyővize-
tanösvényt, ahol szemlélhető, 
hallgatható, tapintható a Fenyő-
vize-patak füzes medrének élővi-
lága. A tanösvény elkészítésével 
az egyesület kettős célt követett: 
hasznos, élményszerű kikapcso-
lódást biztosítani az Erdei Iskola 
Ház vendégeinek és megajándé-
kozni Csíkszentgyörgy községet, 
Pottyand falut, elősegíteni a Fi-
ság-völgyében a „szelíd” turizmus 
fejlődését. 

Mit is rejt a Fenyővize-patak? Föld napi foglalkozás Pottyandon
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Információk szerint egyes vidé-
ki településeken komoly gon-
dot jelent a tanügyi káderek 

ingázási költségeinek megtérítése, 
az ugyanezen személyzeti kate-
góriák esetében kötelező sajátos 
orvosi vizsgálatok finanszírozása, 
illetve más kiadások fedezése. Szá-
mos helyi polgármesteri hivatal 
illetékese arra hivatkozik, hogy a 
jövedelmi adóból számfejtett, a 
helyi költségvetések kiegyensúlyo-
zására szolgáló összegek, illetve a 
hozzáadott értékadóból leosztott 
összegek nincsenek arányban a 
szükségletekkel, azaz hiányzik az 
összhang a feladatmegosztás és a 
költségvetési források között. A 
szóban forgó összegeket a helyi 
közpénzügyi törvény a 2006/273-
as és a 2011-es állami költségvetést 
jóváhagyó 2010/286-os törvény 
vonatkozó előírásai alapján oszt-
ják le. Egyrészt a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság ré-
vén, illetve annak ügyvezető igaz-
gatója rendeletével, egy másik há-
nyadot pedig a megyei tanács dön-
tése alapján. Ami az előbbit illeti, 
az törvényes kritériumok alapján, 
illetve számítások révén törté-
nik, úgymond egy képlet alapján. 

Utóbbi bizonyos ismérveket tart 
szem előtt. A megyei tanács pedig 
a benyújtott pályázatok értékelése 
alapján dönt a hatáskörébe tartozó 
összegek leosztásáról. Mindennek 
ismeretében nyilvánvaló, hogy a le-
osztásra vonatkozó döntések meg-
alapozottak, törvényességi szem-
pontból vitathatatlanok. Egy do-
log azonban döntő jelentőségű: a 
rendelkezésre álló pénzalapok. Ha 
ezt tartjuk szem előtt, akkor el kell 
ismerni azt is, hogy van ok az elége-
detlenségre, mivel a 2010-es eszten-
deinél kisebb összeg állt rendelke-
zésre. Ha a hozzáadott értékadóból 
a helyi költségek kiegyensúlyozásá-
ra szolgáló költségeket tartjuk szem 
előtt, akkor elmondhatjuk, hogy 
nagyjából ugyanaz az összeg állt 
rendelkezésre az idén, mint a tavaly. 
Tehát e tekintetben rendjén van-
nak a dolgok. A jövedelmi adóból 
számfejtett a helyi költségvetések 
kiegyensúlyozására szolgáló össze-
gek tekintetében már nem nevez-
hető kedvezőnek a helyzet, ugyanis 
az idén megyei szinten ez egymil-
lió lejjel volt kevesebb, mint 2010-
ben. Ezzel még valahogy ki lehetne 
békülni, de nemigen a hozzáadott 
értékadóból számfejtett, a decent-
ralizált költségek finanszírozására 
szolgáló összegek tekintetében. Ez 

esetben a különbözet megyei szin-
ten 50 milliót tesz ki, azaz ennyivel 
csökkent a szóban forgó pénzalap 
a megelőző esztendőhöz viszo-
nyítva. Ebből az összegből több 
mint 37 millió lejt tesz ki az okta-
tási intézmények bér- és bérjellegű 
költségeire fordítandó pénzalap. 
Azaz ennél a költségtételnél igen 
jelentős mértékben csökkent a fi-
nanszírozási forrás. Továbbá közel 
ötmillió lejjel a súlyos fogyatékkal 
élő személyek gondozói javadal-
mazására fordítható pénzalap. A 
törvény által előírt másabb kiadá-
sok finanszírozására szolgáló ösz-
szeg pedig több mint hétmillió lej-
jel csökkent. Egyszóval elapadtak 
bizonyos pénzforrások, és ez való-
ban gondot okozhat a helyi költ-
ségvetések egyensúlyban tartása 
tekintetében. Most például soron 
következne az országos turisztikai 
infrastrukturális fejlesztési prog-
ram gyakorlatba ültetése. Abban 
érdekelt jó néhány megyénkbeli 
önkormányzat is, de a műszaki-
gazdasági dokumentációk, vala-
mint a kivitelezési munkálatok 
tekintetében társfinanszírozást 
kell vállalniuk – máris hallani, 
hogy a jelenlegi körülmények kö-
zött egyeseknek erre nemigen lesz 
módjuk. 

Sapientia Magazin indul. Az egyetemről, illetve a térség fon-
tos történéseiről adna májustól hírt mozgóképekben, egy magazin-
jellegű adás keretében a csíkszeredai Sapientia – EMTE stúdiója. A 
Sapientia Magazin tulajdonképpen egy továbbgondolt, illetve hír-
anyagokkal bővített folytatása lenne az egyetem stúdiójában az intéz-
mény vezetőivel, oktatóival rögzített beszélgetéssorozatnak, amelyet a 
Csíki TV műsorában láthattak a nézők. Az említett helyi televízióval 
kötött együttműködési szerződés értelmében a Sapientia stúdió mű-
sorát ezentúl is megtekinthetik a megyeszékhely lakosai. A tervezett 
műsorrács szerint a Sapientia Magazinnal minden kedden fél héttől 
jelentkeznek az alkotók a Csíki TV-n.  fotó: hompoth loránd


