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Elhárult az önkormányzati akadály

Komposztálással a nitrátszennyezés ellen
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Táncműhely: folytatás szeptemberben
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> Megépülhet a magyarandrásfalvi híd. 
Másodjára látogatott Magyarandrásfalvára 
Borboly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke a 2010-es árvíz által meg-
rongált híd rehabilitációs munkálatainak 
ügyében. Az érintett lakosok, valamint 
Benyovszky Lajos megyei tanácsos, Mik-
lósi Ildikó, a megyei tanács keresztúri te-
rületi irodájának vezetője, Barabás Zsig-
mond polgármester és Demeter Zoltán, 
a kivitelező cég képviselője jelenlétében 

tartott megbeszélésen a megyei tanácsel-
nök elmondta: „A 2010-es évi árvíz nagy 
pusztítást végzett a településen. A víz visz-
szavonulása után a település az RMDSZ 
és a megyei tanács közbenjárására 90 ezer 
lej kormánypénzhez jutott a károk felszá-
molására. A magyarandrásfalvi híd rend-
betételére 25 ezer lej kormánypénzt sike-
rült ősszel a településre irányítani, idén a 
megyei önkormányzat 55 ezer lejt utalt 
ki erre a célra.” A lakossággal folytatott 
megbeszélést követően a megyei tanács 
elnöke arról biztosította a jelenlévőket, 

hogy az általa vezetett intézmény tovább-
ra is támogatja a híd megépítését, de csak 
abban az esetben, ha a helyi önkormányzat 
is az ügy mellé áll. „Lehetőségeink szerint 
segítünk a híd megépítésében, de elvárjuk, 
hogy a polgármesteri hivatal is vegyen részt 
az általa vezetett községhez tartozó települé-
sen keletkezett kár felszámolásában és az itt 
élők lehetetlen élethelyzetének javításában, 
ne csak teljes mértékben a megyei tanácstól 
és az RMDSZ-től várja ezt, mintha nem is a 
községhez tartozna ez a település” –  hangsú-
lyozta Borboly Csaba a megbeszélésen. 

a kényszerleépítések dacára si-
keres esztendőt tudhat maga mö-
gött az Udvarhely Táncműhely. 
A Miklós Levente vezette csapat 
három bemutatón, valamint fesz-
tiválok, továbbképzők, tréningek, 
táncházak szervezésén van túl. 
Az új évad első bemutatóját szep-
tember huszonkettedikén tartják.

J. Á.

Tavaly ősszel a huszonötből 
tizenhét állás maradt – a 
leépítéseket az Udvarhely 

Táncműhely sínylette meg legjob-
ban a városban működő művészeti 

intézmények közül. Az 1998-ban 
alakult csapat számára gyógyírt je-
lentett a hivatásos táncegyüttesek 
találkozója – melyre egyébként, 
úgy néz ki, idén nem kerül sor –, 
ahol két díjat zsebeltek be: egyet a 
töretlen fejlődésért, Katona Gábor 
pedig a Szőrös pisztráng című elő-
adás képi megfogalmazásának köl-
tőiségéért.

Táncos berkekben igen szép 
eredménynek számít a Táncmű-
hely egy évad során tartott három 
bemutatója. Összehasonlításképp: 
a csíkszeredaiak egy bemutatót tar-
tottak az elmúlt évadban, a maros-

vásárhelyiek pedig egyet sem. Az 
első udvarhelyi bemutató, a későb-
biekben tizenegy előadást megért 
Négy tánc című folklórműsor tu-
lajdonképpen önerőből jött létre: 
a csapat táncosai voltak a koreográ-
fusok. A felvidéki származású Furik 
Zita rendezte Varázséneket hatszor, 
míg a gyergyószentmiklósi Figura 
színházzal közösen színpadra vitt 
Az óra, amikor semmit sem tudunk 
egymásról című produkciót négy-
szer láthatta a nagyérdemű – aki 
lemaradt, annak jó hír, hogy ősztől 
mindkettő szerepel majd a Tánc-
műhely kínálatában.

Miklós Levente igazgató – a 
nézői visszajelzések alapján – igen 
jónak nevezte az erdélyi hivatásos 
együttesek részvételével lezajlott, a 
Táncműhely által szervezett Össz-
tánc ősszel elnevezésű fesztivált, 
amely idéntől Kárpát-medenceivé 
növi ki magát. A tánc tavaszát im-
már nemcsak a nézők, a szakma is a 
rangos, színvonalas fesztiválok közé 
sorolja.

Az Udvarhely Táncműhely az 
elmúlt évadban óvónőknek és ta-
nítóknak szervezett táncos-kézmű-
ves továbbképzést, táncot oktatott, 
táncházat szervezett gyerekeknek 

és felnőtteknek egyaránt, illetve 
a csapat tagjainak két ízben is tré-
ninget tartott. Az elsőt Uray Péter 
tartotta, s erre a Tomcsa Sándor 
Színház színészeit is meghívták – a 
közös munka eredménye egy közös 
előadás lesz. A legutóbbit Juhász 
Zsolt, a budapesti Duna művész-
együttes művészeti vezetője tar-
totta, s egyúttal ráhangolta a négy 
fiúból és nyolc lányból álló csapa-
tot az általa rendezett szeptember 
22-i bemutatóra is: ekkor a Ködből, 
csöndből című, József Attila verseire 
épülő táncszínházi előadást tekint-
hetjük meg.

Székelyudvarhely önkormányza-
ta tegnap délelőtt azonnali ülé-
sen bólintott rá a Cekend-tetőn 
létrehozandó szervesanyag-táro-
ló telep megépítésére. A beruhá-
zás értéke 392 268 euró, ebből öt 
százalék a város önrésze.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A témát már a csütörtöki ta-
nácsülésre előterjesztette a 
polgármester, akkor azonban 

az MPP-frakció tagjai közölték, addig 
nem foglalnak állást a kérdésben, amíg 
nem történik egyeztetés a bethlenfalvi 
közbirtokossággal, illetve amíg nem 
tisztázzák, kié a kijelölt terület: a köz-
birtokosságé vagy a városé. Tegnapra 
Bunta Levente azonnali tanácsülést 
hívott össze, amelyről három polgári 
tanácsos hiányzott: Szász Jenő, Mol-
nár Miklós és Mike Levente. Felve-
zetőjében a városvezető elmondta: 
csökkenteni kell a kutak és a folyók 
vizében egyre nagyobb méreteket 
öltő nitrátos szennyezést, ezért van 
szükség az állati eredetű és háztartási, 
azaz szerves hulladék komposztálásá-
ra. A város világbanki támogatásból 
közel négyszázezer eurót, vagyis 1,6 
millió lejt pályázott meg, s a telep 
létrehozásával – svájci modell sze-
rint – megfelelő körülmények között 
tárolhatnák az állattartó gazdáktól 

összegyűjtött trágyát. Tegnap a telep 
előtanulmányáról, illetve a megvaló-
síthatósági tervéről kellett döntenie az 
önkormányzatnak – Bunta szerint erre 
vár az illetékes minisztériumi láttamo-
zó szakbizottság is. A polgármester 
hangsúlyozta: a Cekend-tetőn a város 

nevére telekkönyvezett földterületen 
hoznák létre a telepet, mintegy hu-
szonkét hektáron, nem a bethlenfalvi 
közbirtokosságén. „Ilyen ínséges idők-
ben felelőtlenség veszni hagyni egy 
ekkora összeget, arról nem is beszélve, 
hogy a telep megépítése új munkahe-

lyeket, a városnak pedig pluszbevételt 
jelentene” – érvelt a városvezető.

Gálfi Árpád bethlenfalvi MPP-s 
tanácsos azonban erre úgy reagált, 
„gyönyörű volt a felvezető, de ebből 
csak az derült ki, hogy a polgármes-
ter szépen tud ferdíteni”. Gálfi szerint 

először a közbirtokossággal kellett 
volna egyeztetni, s csak utána az ön-
kormányzat tagjaival, és „hiába fo-
gadja el a tanács az előterjesztést, a 
bethlenfalvi közbirtokosság úgyis 
megtámadja azt, hiszen az ő terüle-
tükre akarják ráerőltetni a telepet”. 
A polgármester azonban úgy vélte, 
„Gálfi összevissza beszél”, hiszen a 
dokumentumok tanúsága szerint a 
szóban forgó területet még 1943-ban 
a város nevére telekkönyvezték. Ja-
kab Attila zöld párti tanácsos kérdé-
sére kiderült, azért nem választották 
a bethlenfalvi Termés utca végét a 
telep létrehozására, amely egyébként 
költséghatékonyabb lenne, hogy ne 
ütközzenek polgári engedetlenségbe. 
„Nem akartunk feleslegesen indula-
tokat korbácsolni, így is van, aki el-
lenünk uszítsa a bethlenfalviakat. A 
Cekend-tetőn, a szeméttelep szom-
szédságában remélhetőleg nem zavar 
senkit a szervesanyag-tároló telep” 
– válaszolt Bunta, s mondandóját 
Tikosi László, a polgármesteri hivatal 
műszaki igazgatója is alátámasztotta. 
Az MPP-sek azonban kitartottak 
amellett, hogy a terület nem a városé, 
ezért nem adták voksukat a telep 
létrehozására. Ennek ellenére a beru-
házás elől elhárult az önkormányzati 
akadály: kilenc RMDSZ-es és a zöld 
párti városatya is rábólintott a határo-
zattervezetekre.

Gálfi Árpád önkormányzati képviselő a székelyudvarhelyi tanácsülésen. Kevés volt az ellenérve  fotó: balázs attila


