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K U D E L Á S Z  N Ó B E L

„Az épületben sok a lehetőség, de 
egyelőre hatalmas problémák van-
nak” – tudtuk meg Orendi Istvántól, 
az Udvarhely Néptáncműhely vezető-
jétől. Az ingatlan szerkezetileg nincs 
rendben, például van olyan irodahe-
lyiség, ahol karvastagságú repedés 
van a falon – jelezte. Számos más 
nehézség is akad: „sok helyen jártam 
már, de olyat sehol sem láttam, hogy 
a színpad szalagparkettezve legyen”, 

ezt mindenképp cserélni kell – 
mondta Orendi. Folytatta a 
felsorolást: nincs színpad-
technika, nincsenek húzók 
(színpad fölötti tartószer-
kezet, amelyre függönyt, 
fénytechnikát, esetenként 

díszletelemeket lehet rögzíte-
ni – szerk. megj.), továbbá nincsenek 
a színpadi munkát kiszolgáló öltözők 
és raktárhelyiségek, amelyek nélkül 
a színpad nem tud üzemelni. „Kár 
fenntartani egy épületet csak azért, 
hogy évente tarts ott 6–7 koncertet, 
én azt szeretném, hogy élet legyen 
ott” – folytatta, majd sorolta a terve-
ket: színházi, bábszínházi előadáso-
kat, koncerteket, egyéb előadásokat 
rendeznének ott – ezekhez mind el-
engedhetetlen a megfelelő technika. 

Emellett mozielőadások is lesznek, 
ehhez szerencsére egy 2017-ben nyert 
pályázat révén megvan az erre a célra 
alkalmas vetítőgép; megfelelő vászon 
viszont nincs, és a hangtechnikát is 
ki kell építeni hozzá. Orendi továbbá 
elmondta: a budapesti Hagyományok 
Házának kisvárosi változatát rendez-
né be az épületben, ahol oktatások, 
képzések zajlanának, kézművesház is 
helyet kapna ott.

Idő és pénz kérdése

A tervek megvalósításához nemcsak 
szerkezeti átalakításokra, hanem je-
lentős beruházásokra is szükség lesz. 
Kérdésünkre, hogy várhatóan mikorra 
kerülhet tökéletesen használható álla-
potba az új székhely, Orendi így fogal-
mazott: „legkevesebb két évre kaptam 
egy piszokul nagy munkát és kihívást, 
aminek, remélem, utána gyümölcse is 

lesz”. Elmondta: az épület hátsó részé-
hez készült toldás átadásáról például 
nincs jegyzőkönyv, az eredeti terve-
ket kivitelezéskor nem tartották be, 
semmilyen információt nem sikerült 
szereznie a bővítmény jogi helyzetéről. 
Ráadásul olyan siralmas állapotban 
van, hogy a megyében senki nem vál-
lalta ennek az épületrésznek az álla-
potjavítását. Legközelebb Kolozsváron 
talált olyan szakembert, aki hajlandó 
ezt elvégezni. Hozzátette, a munkála-
tokhoz szükséges anyagi forrásokat a 
román és a magyar kormány segítségé-
vel szeretné előteremteni, ehhez azon-
ban előbb konkrét tervek kellenek. Az 
új székhely átvétele és leltározása a na-

pokban megtörtént, a következő lépés 
a dokumentáció előkészítése.  

Egy évtizedig tartó huzavona

Az ingatlant 2010-ben sikerült állami 
tulajdonból a város tulajdonába he-
lyezni – tudtuk meg Zörgő Noémitől, 
a Székelyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal sajtószóvivőjétől. Ez azon-
ban nem jelentette azt, hogy hasz-
nálatba is lehetett volna adni, hiszen 
ezt követően szakértői véleményt 
kellett készíteni minden utólagos bő-
vítményre vonatkozóan, hogy ezek 
tulajdonjogát tisztázni tudja a város. 
Szintén lassította ezt a folyamatot az 
is, hogy a törvény előírja, „ha mozi-
nak épült, akkor a mozi jellegű szol-
gáltatást fenn kell tartani benne”, 
magyarázta a sajtószóvivő. Ehhez 
kellett megtalálni a megfelelő jogi 
formát. A törvény azt is előírja, hogy 
minden egyes lépés önkormányzati 
testületi döntést igényel: ez a kike-
rülhetetlen, bürokratikus eljárás is 
rendkívül lassította a folyamatot. 
Kérdésünkre, hogy a jelenleg jogi-
lag tisztázatlan állapotú bővítmény 
ügyében milyen lépéseket tesz a vá-
rosvezetés, a sajtóreferens elmondta: 
ez az épületrész telekkönyvi kiigazí-
tásra szorul, amit szakértői vélemény 
alapján lehet elvégezni. Ez jelenleg 
folyamatban van. 

Át kell szabni az épületet
Új székhelyre költözik az Udvarhely Néptáncműhely

Jelentős beavatkozásokra van szükség 
ahhoz, hogy a terveknek megfelelően 
használhassák az épületet

◂  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D
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É vek óta arra törekszik a Balázs 
Ferenc Vegyeskar, hogy szobrot 

állíthassanak Székelyudvarhelyen 
a helyi születésű Csanády 
Györgynek, a székely him-
nusz szerzőjének. 

Először közel három 
éve kezdeményezték, hogy 
Csanády Györgyről elneve-
zett parkot alakítsanak ki 
a székelyudvarhelyi Zöld 
utcában, ahol a székely him-

nusz szerzőjének szobrát is 
elhelyezhetnék, méltó emléket állítva 
a település jeles szülöttjének. Próbál-

kozásuk rövid távon elbukott, mivel a 
környékbeli lakók a személyazonos-
sági igazolványuk cseréjétől, illetve 
a majdani zajongóktól tartva aláírás-
gyűjtéssel gátolták meg azt. Ekkor 
nem volt mit tenni, el kellett fogadni 
a helyiek akaratát – emlékezett vissza 
Bíró Edit kóruselnök, a Szabad Embe-
rek Pártjának (POL) színeiben megvá-
lasztott önkormányzati képviselő.

További egyeztetések

A kezdeményezők, akiknek törekvé-
seihez a történelmi vitézi rend tag-

jai, a POL-os képviselők, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács, a Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) és több civil 
szervezet is csatlakozott, végül be-
leegyeztek, hogy akkor csak egy ut-
cát nevezzenek el a híres szerzőről, 
ami meg is történt a Szél-dombon. 
Persze a szoborállításról nem mond-
tak le, így továbbra is folyamatosan 
egyeztettek erről az önkormány-
zattal. Abban reménykedtek, hogy 
időközben új terek alakulnak ki, 
amelyek egyikén helyet kaphatna az 
emlékmű. Amikor ez elhúzódni lát-
szott, javaslatot tettek: a Haáz Rezső 

Múzeum udvarán legyen kiállítva a 
mellszobor. Erről kell most döntenie 
az önkormányzat által idén mega-
lapított bizottságnak, amely művé-
szeti, térrendezési és városrendezési 
szempontból vizsgálja meg a kérdést 
– tudatta Bíró Edit.

Készülő szobor

Időközben a Csanády Györgyöt ábrá-
zoló mellszobor elkészítése is elkez-
dődött, amellyel székelyudvarhelyi 
művészeket bíztak meg. Ennek fi -
nanszírozása érdekében vettek részt 

például a Fuss Neki! elnevezésű ado-
mánygyűjtő rendezvényen a kezde-
ményezők, akik más támogatóikra is 
számítanak. Az adománygyűjtés je-
lenleg is folyamatban van. Bíró Edit 
hangsúlyozta, remélik, hogy minél 
hamarabb kiállíthatják a szobrot, 
hiszen jövőre lesz a székely himnusz 
bemutatásának századik évfordu-
lója. Elmondta továbbá, hogy ter-
veikről Csanády leszármazottait is 
értesítették, akik üdvözölték a kez-
deményezést.

Fülöp-Székely Botond

Méltó emléket állítanának a székely himnusz szerzőjének

• Székelyudvarhely önkormányzati testületének egyik szeptemberi határozata értel-
mében az egykori Stúdió mozi épületébe költözik át az Udvarhely Néptáncműhely. A hír 
mindenképp örvendetes, csupán annyi a szépséghibája, hogy az épületnek egyelőre sem 
az állapota, sem a kialakítása nem felel meg az új bérlő által tervezett tevékenységeknek.




