
Elegük lett a székelyudvarhelyi 
babakocsis kismamáknak a jár-
dán parkoló autókból, a gyalogo-
sokra fittyet hányó sofőrökből. 
Tegnap figyelemfelkeltő céllal 
utcára vonultak, illetve panasz-
listás kérésüket is benyújtották 
a városi rendőrséghez és a pol-
gármesteri hivatalhoz. 
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Néhány udvarhelyi kisgyerekes 
anyuka májusban létrehozott 
egy internetes levelezőlistát, 

az Udvarhelyi Anyák közös problémá-
ik kibeszélésének egyfajta fórumaként 
kezdett működni. Közel száz tagjuk 
lett, rendszeresen ötletbörzét tartottak, 
legégetőbb közös problémájukként 
pedig a városi nehézkes és veszélyeket 
rejtő közlekedést azonosították. Min-
den kismama arra panaszkodott, hogy 
a járdákon parkoló autók miatt nem 
tudnak babakocsijaikkal normálisan 
közlekedni, sok esetben le kell tolni-
uk a babakocsit az útra, hogy tovább 
haladhassanak. Hogy ezen a helyzeten 
javítsanak, terveket szövögettek, figye-
lemfelkeltő akciókat gondoltak ki. A 
múlt pénteki baleset – amelyben egy 
kismamát és gyerekét ütötték el a Kis-
köved és a Bethlen Gábor utca találko-
zásánál levő gyalogátjárón – kapóra 
jött: érezték, gyorsan lépniük kell, 
fel kell hívniuk valamilyen módon a 
gépjárművezetők figyelmét arra, hogy 
a városban babakocsis kismamák, 
kerekesszékes személyek, gyalogosok 
és kerékpárosok is léteznek, nekik is 

teret és lehetőséget kell biztosítani a 
balesetmentes közlekedéshez. Felhí-
vást intéztek tagjaikhoz, tegnap pedig 
nem kevesebb mint százötven kisma-
ma gyűlt össze a Lidl parkolójában, 
hogy a baleset helyszínétől a Bethlen 
Gábor utcán és városközponton ke-
resztül a Márton Áron térig vonul-
jon végig babakocsijával. „A baleset 
gyorsította fel a történéseket, a felvo-
nulás viszont nemcsak a balesetről, a 
szerencsétlen véletlenről szól, hanem 
a rossz udvarhelyi közlekedési jelensé-
gekről is. Számunkra  a járdán parkoló 
autók jelentik a legnagyobb gondot. 
Azt szeretnénk, ha az autósok ránk is 
tekintettel lennének” – magyarázta 
lapunknak Novák Melinda, az akciót 
szervező egyik kismama.

Az udvarhelyi anyák a felvonulás 
alatt támogató aláírásokat is gyűjtöt-
tek: több mint 350-en írták alá kéré-
süket, melyet a városi rendőrséghez 
és a polgármesteri hivatalhoz nyúj-
tottak be. Ebben a városban elural-
kodott forgalmi szabálytalanságok 
gyakoriságára hívják fel a figyelmet, 
illetve azt közlik, hogy a közlekedést 
szabályozó jelzések, illetve óvintéz-
kedések hiánya miatt a gyalogos 
közlekedés nagyon veszélyes a gyere-
kek, nyugdíjasok, babakocsival járó 
édesanyák, tolószékesek és bicikli-
sek számára. Az udvarhelyi anyák 
nyomatékosan kérik a hatóságok 
komolyabb, érdemi hozzáállását a 
gyalogos forgalom biztonságosabbá 
tételéhez. Konkrét javaslatokat is 

megfogalmaztak: bizonyos járdasza-
kaszok szélére biztonsági cölöpöket 
kérnek, máshol pedig fekvőrendőrt 
szeretnének, vagy a gyalogátkelő 
megmagasítását, a gyalogátkelők 
közelében az úttest fékezést elősegí-
tő anyaggal történő ellátását kérik. 
A kérésben pár útszakaszon járdák 
és gyalogátkelők hiányára is felhívják 
a figyelmet. 

Az Udvarhelyi Anyák a tegnapi 
akciójukat követően azt is tudatták, 
további figyelemfelkeltő megmozdu-
lásokban gondolkodnak. Például szó-
rólapokat szeretnének készítettetni, 
melyeket a szabálytalanul járdán par-
koló autókra tűznének fel, illetve né-
hány hét múlva tegnapi felvonulásuk 
eredményességét is lemérik majd. 
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> Az osztrák Ansfelden lehet az új test-
vérváros. Kulturális, gazdasági, oktatási és 
sportkapcsolatok, európai uniós pályázatok, 
ifjúsági csereprogram – ezeken a területeken 
tud együttműködni Székelyudvarhely az auszt-
riai Ansfeldennel. Az osztrák város négyfős 
küldöttsége kedden a polgármesteri hivatal ta-
nácstermében tárgyalt Székelyudvarhely polgár-
mesterével a testvérvárosi kapcsolat felvételének 
lehetőségeiről, lépéseiről. Manfred Baumberger, 
Ansfelden polgármestere és neje, valamint 

Renate Heitz városi tanácsos, kulturális felelős 
és férje hétfőn érkeztek Udvarhelyre. Másnap 
a polgármesteri hivatal tanácstermében Bunta 
Levente fogadta a küldöttséget. Ansfelden vá-
rosa Felső-Ausztriában, a Traun és Krens folyók 
mentén elhelyezkedő, közel 16 ezer lakosú vá-
ros. A város szülöttje Anton Bruckner, a híres 
zeneszerző. A kölcsönös városbemutatót kö-
vetően gazdasági, kulturális és oktatási együtt-
működésről, uniós pályázatokon való közös 
indulásról, valamint az ifjúsági csereüdültetési 
programról beszéltek. Ansfelden polgármestere 
elmondta, bízik benne, hogy jó kapcsolat alakul 

ki Székelyudvarhellyel mind kulturális, mind 
pedig gazdasági téren. „Próbálunk tovább 
nyitni nyugatra, új tapasztalatokat, lehetősé-
geket megismerni. Bízom benne, hogy gyü-
mölcsöző kapcsolat alakul ki Ansfeldennel. 
Első lépésként a kulturális területre gondo-
lok, de osztrák befektetők is érdeklődnek 
Székelyudvarhely és térségünk iránt” – fogal-
mazott a találkozó kapcsán Bunta Levente. 
A megbeszélés után az ansfeldeni küldöttség 
tagjai megtekintették a város nevezetes épüle-
teit, templomait, délután pedig Szejkefürdőre, 
Orbán Balázs sírjához látogattak.

FigyelemFelkelTő akció 

Százötven babakocsis anyuka vonult utcára

még körözik az elköveTőT

Fegyveres rablási kísérlet a zálogházban
Egy álarcos férfi lépett be a 
székelyudvarhelyi kisköved utca 
sarkán található zálogházba teg-
nap reggel fél kilenc körül, és 
egy fegyverrel vagy annak látszó 
tárggyal hadonászva arra szólítot-
ta fel az alkalmazottat, csendben 
adja át a házban található összes 
értékesebb tárgyat.

HN-információ

A zálogbolt munkatársa, bár 
nem egy mindennapi tör-
ténetbe csöppent bele, nem 

veszítette el a fejét: megnyomta a 
pánikgombont, és a nyitott abla-
kon keresztül segítségért kiáltott. A 
maszkos, észbe kapva, hogy a rablás 
nem a tervek szerint halad, sarkon 
fordult és üres kézzel távozott.

Délben a rendőrség munkatársai 
még helyszíneltek. A zálogház egy 

másik alkalmazottja néhány rész-
lettel szolgált lapunknak: az illető 
fekete felsőt viselt és fiatalnak tűnt, 
a 112-es sürgősségi hívószámon a 
rendőrséget a zálogházzal szemben 
levő gyógyszertárból értesítették. 
A pánikgomb révén az őrző-védő 
cég alkalmazotjai is mozgásba len-
dültek, ám mire ők és a rendőrök 
a helyszínre értek, a rabló már rég 
kereket oldott.

iFjúsági Fórum alakulT

Itthon 
boldogulnának

a fiatalok érdekeit igazából a fia-
talok tudják képviselni – hangzott 
el a székelyföldi ifjúsági egyezte-
tő Fórum megalakulását bejelen-
tő tegnapi sajtótájékoztatón.
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Udvarhelyszék, Csíkszék, 
Gyer gyószék és Háromszék 
ifjúsági tanácsainak képviselői 

tartottak tegnap sajtótájékoztatót Szé-
kelyudvarhelyen, amelyen bejelentet-
ték: megalakult a Székelyföldi Ifjúsági 
Egyeztető Fórum. Mint elhangzott, 
legfontosabb feladatuk a kampányban 
való közös üzenetek megfogalmazása, 
illetve minél több fiatal bejuttatása a 
helyi és megyei önkormányzatokba. 
„Roppant fontos egy székelyföldi 
ifjúsági stratégia megfogalmazása, 
ennek egyik eszköze lenne az önkor-
mányzatokban való részvétel. Azt 
szeretnénk, ha minden önkormány-
zatban lenne legalább egy harmincöt 
éven aluli képviselő” – jelentette ki 
Antal Lóránt. Az Udvarhelyszéki Ifjú-
sági Egyeztető Tanács (UIET) elnöke 
szerint fontos lenne, hogy „normatív 
helyeket kapjunk az önkormányzati 
listákon.” Az elnök hozzátette: ter-
mészetesen az RMDSZ lajstromain 
képzelik el jelöltjeiket. Az ifjak ugyan-
akkor levelet intéztek Borboly Csabá-
nak, melyben a megyei önkormányzat 
elnökétől konzultatív jelenlétet igé-
nyelnek a Hargitai Egyeztető Tanács-
ban (HET), hogy „ott is hallassuk a 
fiatalok véleményét”.

„Természetesen azonnal rábólin-
tottunk az ötletre” – mondta Barti 
Tihamér. A Gyergyó Területi Ifjúsági 
Tanács alelnöke szerint az elmúlt évek-
ben bebizonyították, hogy „tudunk 
ügyes szakembereket adni az ön-
kormányzatoknak”. Barti példaként 
a szervezet korábbi alelnökét, Mik 
Józsefet említette: Borszék jelenlegi 
polgármesterét a következő választá-
sokon is támogatni fogják. „Legfon-
tosabb üzenetünk talán az, hogy az 
ifjúság tenni akar azért, hogy itthon, 
Székelyföldön maradjon, dolgozzon 
és boldoguljon.” A sajtótájékoztatón 
szó esett még arról is, hogy hamarosan 
Maros megyét is bevonják az akcióba, 
illetve hogy a jövő évi önkormányza-
ti választásokon Borboly Csabát és 
Tamás Sándort támogatják Hargita, 
illetve Kovászna megye tanácselnöki 
tisztségére.


