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HoMoródalMás

Befejezés előtt  
a sportbázis

Homoródalmáson hamarosan befe-
jezik az új sportbázist: a beruházás 
értéke 640 ezer lej, ebből 482 ezret 
biztosít a kormány. a község a tu-
ristaszezonra is felkészült: két ven-
dégház több mint harminc turistát 
tud fogadni.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

„A műfüves pálya megfelel 
az európai normáknak, 
befejezéséhez még negy-

vennyolcezer lejre van szükségünk” – 
mondja Rigó Mihály. Homoródalmás 
polgármestere a lelátót, a meleg vizet 
biztosító napelemes rendszert, vala-
mint a sportbázis körüli parkolókat 
szeretné mihamarabb megépíttetni. 
„Lelátó még nincs, viszont a pálya – 
amely minifocizásra, kézilabdázásra és 
teniszezésre is alkalmas – játékra kész 
állapotban van. Már teszteltük is, hi-
szen az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyez-
tető Tanács (UIET) nálunk rendezte 
idei fociturnéját. A fiatalok szerint 
álom volt játszani rajta” – örvendezik 
Rigó. A polgármester elképzelése sze-
rint a pálya a későbbiekben otthont 
ad hasonló jellegű sportrendezvé-
nyeknek, és az érdeklődők, illetve az 
Almásra látogató turisták számára is 
nyitott lesz. Egyébként a turisták fo-
gadására is fel van készülve a község: 
két vendégház összesen több mint 
harminc férőhellyel várja az ideláto-
gatókat. „A kugli kivételével a község 
minden középülete rendbe van téve” 
– mondja Rigó Mihály polgármester. 
„Az idei költségvetésből arra is előirá-
nyoztunk ötvenezret, május végére pe-
dig átadásra kerül a ravatalozó épülete 
is.” A legnagyobb projekt nem mellé-
kesen a Homoródmente elektronikus 
korszerűsítése. Hamarosan aláírják azt 
a finanszírozási szerződést, amit a táv-
közlési minisztériumnál nyertek meg 
IT-fejlesztésekre. A pályázatot Lövéte, 
Oklánd és Szentmárton községekkel 
partnerségben tette la Almás egy 930 
ezer lej összértékű fejlesztésre. A szá-
mítástechnikai korszerűsítések közül 
megemlíthető, hogy a polgármesteri 
hivatalokat egy belső hálózattal kötik 
össze, ami nagyban könnyíteni fogja 
mindennapi munkájukat, s minden 
község központjában lesz egy-egy wifi-
torony. Online-képzéseket is tartanak 
több mint háromszáz személynek, 
Homoródalmáson létrehoznak egy 
turisztikai irodát. 

a magyarandrásfalvi lakosok 
találgatják, a polgármesteri hiva-
tal mire költötte el a hídépítésre 
szánt megyei és kormánypénze-
ket, szentábrahám község pol-
gármestere mindenkit nyugalom-
ra int: meglesz a híd. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Magyarandrásfalván egy 
éve várat magára a tavaly 
nyári áradás által elso-

dort híd felújítása. A lakosok két-
ségbeesésükben Borboly Csabát, a 
megyei tanács elnökét hívták hely-
színi tanácskozásra. A két falurészt 
összekötő híd felújítására tavaly az 
árvízkárok felszámolására leosz-
tott kormánytámogatásból 90 ezer 
lej jutott a településnek, ezenkívül 
Hargita Megye Tanácsa a tartalék-
alapokból 55 000 lejt különített el, 
év végén pedig a híd újjáépítésére 
újabb támogatás érkezett a telepü-
lésre Pál Árpád RMDSZ-es képvi-
selő jóvoltából. Mindeddig viszont 
nem történt semmilyen előrelépés 
az ügyben, csupán egy néhány napja 
összeállított gyenge gyalogospalló 
köti össze a két partot – panaszol-
ják a lakók, akik nem értik, hogyan 
lehet fontosabb egyes falusi utcák 
kavicsozása, mint az életbevágóan 
fontos híd újjáépítése.

„Nagyon fontos lenne a híd, 
hiszen Isten ments, tűz esetén 
minden elégne, míg a tűzoltók 

kerülőúton ideérnek, és szülés, 
baleset esetén élet-halál kérdése 
lehet” – mondja a lakossági kez-
deményezést összefogó László Jó-
zsef nyugdíjas agrármérnök. 

A lakosok és a jelen lévő he-
lyi tanácsosok beszámoltak ar-
ról, hogy a polgármester hite-
geti őket, nem számol be a helyi 
tanácsnak, ugyanakkor kevésbé 
fontos munkálatok elvégzését 
rendeli el a véleményük kikérése 
nélkül, hídépítésnek pedig jele 
sincs, ezért fordultak a megyei 
tanács elnökéhez: járjon utána, 
mi lett a hídépítésre szánt alapok 
sorsa, és mikor kezdődik el végre 
az elsodort híd pótlása.

Borboly Csaba azt tudat-
ta, átiratban fog magyarázatot 
kérni a polgármestertől a mun-
kálatok késlekedéséért, illetve 
számon fogja kérni a hídépítésre 
szánt pénz sorsát, ugyanakkor a 
kormánypénzek hollétének tisz-
tázására a Hargita Megyei Pre-
fektusi Hivatal közbenjárását 
kéri. A tanácselnök megígérte, 
hogy egy hónap múlva visszatér 
Magyarandrásfalvára újabb la-
kossági egyeztetésre, és ellenőrzi, 
történt-e előrelépés.

A lakosok közben arról is dön-
töttek, maguk is számon kérik a 
polgármestert: a helyi tanácso-
sokon keresztül az elkövetkező 
hónapban írásos dokumentumok 
felmutatását kérik az elöljárótól. 

Nyolc nap és tizennyolc előadást 
követően véget ért a lapunk ál-
tal is támogatott tánc tavasza 
fesztivál. Miklós levente igaz-
gató úgy összegzett, jól sikerült 
az előadásdömping, minden pro-
dukciót nagyszámú nézősereg 
előtt mutathattak be.

M. L. F.

„Nyolc napig nem 
könnyű a figyel-
met ránk irányítani. 

Hogy mindig közel telt ház le-
gyen, egy-egy néző több előadást 
is meg kellett tekintsen, ám úgy 
látom, egyre többen kóstolgatják 
a táncnyelveket, ismerkednek a 
különböző irányzatokkal, társula-
tokkal – ez is a feladatunk, köze-
lebb vinni az embereket a tánc vi-
lágához. Szerencsére nem láttunk 
két egyforma előadást, más-más 
stílusok mutatkoztak be a színpa-
don” – tudatta Miklós Levente, 
majd a jövőbe nézve azt közölte, 

a fesztivál erősítése a cél: „Itt lesz 
az M Stúdió, a Figura, reméljük, 
a Mascával nem szakad meg a ba-
rátságunk, és a rendezvényt még 
változatosabbá kell tegyük példá-
ul külföldiek, nagy nevek elhívá-
sával.” A legújabb Tánc Tavasza 
előtt viszont októberben még lesz 
Össztánc ősszel, mely a Kárpát-
medencei táncegyüttesek találko-
zójává igyekszik felnőni. Addig is 
ma kilenc órától évadzáró tánchá-
zat tartanak az Udvarhely Tánc-

műhelynél. A Ziccer Egyesület-
tel közösen indított, március óta 
tartó rendszeres táncházsorozat a 
nyáron szünetelni fog.

Tánctanítás is lesz, tehát aki 
korábban a mezőpaniti táncok 
elsajátításába fogott, folytathatja 
a tanulást Albert Éva és Györfi 
Csaba hivatásos táncosok jóvol-
tából. Muzsikál a Háromszék 
Táncegyüttes kísérőzenekara, a 
Heveder. Beugró 8 lej, diákok-
nak 5 lej. 

hírfolyam

> Pest megér egy estet??? Ezzel a címmel 
mutatja be legújabb zenés-táncos műsorát a 
marosvásárhelyi Lullaby Egyesület május 31-én, 
kedden 19 órától a székelyudvarhelyi Művelődé-
si Ház koncerttermében. Jóízű kuplék és sikam-
lós sanzonok hangzanak el Szabadi Nóra, Bokor 
Barna és Ördög Miklós Levente előadásában. 
Zongorán kísér: Nyágai István. A shakespeare-i 
tündérdalról elnevezett Lullaby Egyesület tagjai 
hivatásos színművészek (a Tompa Miklós Társu-
latnál), felvállalt céljuk az igényes műsorkészítés 

mellett a vidékjárás, a színház visszaszerettetése 
ebben a közegben. Repertoárjukon kabarék, 
mozgásszínházi, kortárs előadások, egyéni mű-
sorok, szavalóestek szerepelnek. 

> Mindennap kerül egy fával ügyeskedő. 
Kétezer lejes pénzbírság, egy bűnügyi iratcso-
mó és hat köbméter elkobzott faanyag – ezek 
az eredményei annak az ellenőrzéssorozat-
nak, melyet egy nap alatt a rendőrség végzett 
Farkaslaka és Korond térségében. Mint tudat-
ták, nappal és éjszaka is akcióban vannak. Leg-
utóbb Farkaslaka és Korond térségében azono-

sítottak egy szentegyházi fiatalembert, aki egy 
köbméter faanyagot szállított igazoló iratok 
nélkül. Az árut elkobozták, az illető pedig két-
ezer lejes pénzbírságban részesült. Ugyanebben 
az időszakban Derzsben egy idős férfit csíptek 
nyakon, aki közel öt köbméter fát vágott ki a 
Ramocsa térségben – az áru értéke 1200 lej. Az 
illető ellen falopás vádjával indul eljárás. 

> Kuckó-táborok idén is! A Kuckó Egye-
sület a nyári vakációban újra megszervezi az im-
már hagyományossá vált nyári táborait. Várják 
mindazok jelentkezését, akik hagyományőrző, 

kézműves-tevékenységekkel szeretnék eltölteni 
nyári vakációjuk egy részét. Lesz alkotómun-
ka, móka, kacagás, jókedv, játék, vetélkedők, 
minden ami hozzájárul egy élményekben gaz-
dag, felejthetetlen hét eltöltéséhez. A Kuckó 
Kézműves Kaláka Alkotótáborok időpontjai, 
június 20–26. I–IV. osztályosoknak, június 
29.–július 5. V–XII. osztályosoknak. A Virágos 
Homoródmente népi bútorfestő továbbkép-
zésre július 14–17. között kerül sor, a táborok 
helyszíne Homoródkeményfalva. Érdeklődni a 
székelyudvarhelyi városi könyvtárban, valamint 
a 0741–196449-es telefonszámon lehet.

„Mondvacsinált provokáció és hisztéria”

Magyarandrásfalva Szentábrahám községhez tartozik. A polgármester, 
Barabás Zsigmond lapunkkal azt tudatta, mondvacsinált provokációról, 
hisztériáról van szó: „A pénzeket nem költötte el senki, mihelyt minden 
engedély, például a környezetvédelmi is meglesz, nekiállunk a híd épí-
tésének.” Barabás úgy számolt, egymillió lejre lenne szükségük ahhoz, 
hogy egy időtálló hidat építhessenek, ez a pénz pedig nem áll a rendel-
kezésükre. „Egy 12 méter fesztávolságú, 4,5 méter mélységű és 6 méter 
széles hídról van szó, a tervek készen vannak, az engedélyeztetési fázisnál 
tartunk, majd el is kezdjük a munkát, melyet egyelőre nem tudjuk, mi-
lyen pénzből fogunk befejezni” – részletezte a polgármester, majd azt is 
említette: „A lakosok azért kezdtek el nyugtalankodni, mert látták, hogy 
utcákat újítunk fel, és azt gondolták, a hídra szánt pénzt költjük el.” A 
polgármester azt sem titkolta, politikai indíttatásúnak véli a zúgolódást, 
azt mondja, azért az elégedetlenkedés, mert ő MPP-s.

Az előAdásdömpiNgeN túl

Sokan kóstolgatták a táncnyelveket

A magyarandrásfalviak Borboly Csabától kértek segítséget


