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> A legzöldebb város lehet Udvarhely. 
Udvarhely a környezetvédelemre érzékeny 
közösségek mintavárosa lehet annak az 
energetikai akciótervnek az elkészítésével, 
mely néhány éven belül a szén-dioxid-kibo-
csátás jelentős csökkenését és az energiafo-
gyasztásra fordított költségek minimalizá-
lását eredményezheti – árulta el Péter Pál, 
a székelyudvarhelyi Agora munkacsoport 
elnöke.

Javában zajlik Udvarhelyen az a program, 
amelynek célja, hogy az ország néhány tele-
pülése – de főleg városa – bekapcsolódjon 
egy olyan európai hálózatba, mely elkészíti a 
részt vevő városok energetikai tervét. A terv 

a szállítástól a távfűtésig átöleli a teljes spekt-
rumot, és néhány éven belül jelentős pénz-
beli és szén-dioxid-kibocsátásbeli csökkenést 
tud eredményezni. A program az EU által 
támogatott energetikai projekt része, melyet 
a marosvásárhelyi Fókusz központ kezdemé-
nyezett (egyben romániai koordinátora is), s 
amelynek Székelyudvarhely az úgynevezett 
mintavárosa.

Jelenleg a közhivatalnokok és tanácsosok 
képzése zajlik, ez a program a szoft részét, a 
humánerőforrás részét hivatott az egész té-
mában fejleszteni. „Reményeim szerint az 
országban itt indul el leghamarabb ennek 
az akciótervnek a kidolgozása. A résztvevők 

várhatóan decemberben kapják meg az ener-
getikai szakértő diplomákat, ezt követően 
láthatunk hozzá az akcióterv elkészítéséhez. 
Ez mindenképpen jelentős lépés, hogy Ud-

varhely olyan várossá alakuljon, amelynek 
például szén-dioxid-kibocsátása jóval ala-
csonyabb, mint amekkora méretéből követ-
kezne” – mondja a szakember. A program 
gyakorlatba ültetése nem olcsó mulatság, a 
sikeres kivitelezéséhez jelentős beruházáso-
kat kell eszközölni a távfűtés, a közvilágítás, 
a közlekedés stb. terén. De mint az Agora 
elnöke mondja, a legfontosabb most az első 
lépések megtanulása, melyek a terv megvaló-
sításához szükségesek. „Udvarhelyen amúgy 
is sok kezdeményezés létezik ez irányban, 
tehát jó esélyünk van, hogy néhány éven 
belül Udvarhely legyen az ország legzöldebb 
városa” – vélekedik Péter Pál.

Jövőre megszépülhet a székely
udvarhelyiek ünneplő, emlé
kezőhelye, a Márton Áron tér. 
A nagy méretű, épített patkó 
miatt a helybéliek által csak 
Patkóként emlegett, négy mű
emlékkel büszkélkedő tér fel
újítása lenne az első lépés a 
három összefüggő központi tér 
rendezésében.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro
Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Jelenleg siralmas képet fest 
Márton Áron tér: az épített 
patkó oldala életveszélyes, 

belsejében töredezett az útburko-
lat, a virágágyásokban elszaporo-
dott a gaz. 

– Nem lehet tovább halogat-
ni a karbantartási munkálato-
kat, a támfal, amin rendszerint 
diákok ücsörögnek, maholnap 
bedől – érvel megkeresésünkre 
Jakab Mária. 

A székelyudvarhelyi műépítész 
azt mondja, a támfal megerősíté-
sén túl a patkó összesen hétszáz-
ötven négyzetméternyi belsejét is 
felújítják, háromféle térkövet fek-
tetnek le: túlnyomó többségében 
szürkét, továbbá fehérest és bar-
nás-vörösest – a térkövek megfe-
lelő elhelyezésével hangsúlyosabb 
szerepet kap majd a Vasszékely-
szobor is. A patkó felső felét egy 
térkövekből kirakott virágforma 
hangsúlyosítaná.

– A tervezésnél arra töreked-
tünk, hogy a patkó belsejébe ne 
aszfalt kerüljön vissza, hanem 
természetes kő, a patkón kívüli, 
autók által is használt részen pe-
dig továbbra is kockakő marad – 
mondja a műépítész, hozzátéve: 
a patkó felújítása előre kellene ve-
títse a tér további rendezését. 

Tennivaló van bőven, hiszen 
pillanatnyilag villanypóznák, ká-
belek rondítják a teret, sokak 
szerint az autóbuszmegállónak 
sem ott a helye – ez egyébként a 
Vasszékely tizenegy évvel ezelőtti 
újraállításánál is szóba került, ám 
azóta sem történt érdemleges elő-
relépés az ügyben. Apropó, szob-
rok: Jakab Mária szerint kevés 

befektetésből meg lehetne oldani 
azt is, hogy Márton Áron püspök 
igen alacsonyan fekvő szobra kap-
jon hangsúlyosabb szerepet a tér 
felső felében.

A négy műemlékkel, védett 
övezet címmel büszkélkedő tér 
felújításának egyik fontos, és vár-
hatóan igen vitatott kérdése lesz 
a fák helyzete. Néhány a patkó 
közepén árválkodik, ünnepsége-
ken rontva a kilátást, a nagyob-
bak pedig takarják az impozáns, 
ódon hangulatú épületeket, hom-
lokzatokat. A legutóbbi tanács-
ülésen több városatya is feltette 
a kérdést: szükség van-e a fákra, 
hiszen ha azokat kivágnák, ki-
nyílna a tér.

Piactérből közösségi hely
A református templom meg-

építését követően (1780–81) Fel-
ső Piactérnek nevezték, de volt 
Deák tér is, manapság pedig már 
Márton Áron térként jegyzik 
Székelyudvarhely egyik legfonto-
sabb közösségi helyét, melyet a 
helyi szóhasználatban csak Patkó-
ként ismerünk. A tér az 1880-as 
évekig más képet mutatott, mint 
napjainkban, funkciója is más 
volt: korábban elsősorban piac-
térként működött, ahol sátras 
árusok kínálták portékáikat, 1990 
óta pedig rendezvényeink, közös-

ségi pillanataink egyik fő színtere 
lett. A 19. század végéig kétoldalt 
a mai emeletes épületek helyén 
zsindellyel fedett, apró borona-
házak álltak, a Krisztus-szobortól 
balra egy kántori lakás volt, a tér 
közepét pedig egy zsindelyes tető-

zetű kerekes kút díszítette. A szá-
zad utolsó évtizedeiben a gazdasá-
gi fellendülés nyomán eltűntek a 
boronaházak, helyüket bal oldalt 
a Pénzügyigazgatóság, jobb oldalt 
pedig a Mária Valéria Gyermek-
kert, óvoda épülete vette át. 1917 
decemberében új elemmel bő-
vült a tér: felavatták a Vasszékely 
emlékművét, a szobor emléket 
állított a 82-es gyalogezrednek, 
amelynek katonáit Udvarhely és 
Csík vármegyéből sorozták be. 
A hatalomváltás után, a román 
katonák bevonulását követően 
1919-ben eltávolították a szob-
rot, amelyet aztán 2000 márciu-
sában újból felavattak. 1941-ben 
viszont ennek helyére épült meg 
a Patkó, pontosabban egy kopja-
fás új emlékhely, az Országzászló, 
melynek avatását szeptember 5-én 
tartották, pontosan egy évre rá, 
hogy a magyar honvédek átlépték 
a trianoni határt. A bécsi döntést 
követően a város két országzász-
lót kapott: egyiket a Kuvar ol-
dalában állították ki, a másikat a 
központi téren. A Márton Áron 
téren ma már nincs zászlórúd, az 
emlékműről pedig hiányzik Ud-
varhely megye, Székelyudvarhely, 
Erdély és a zászlót adományozó 
Pestlőrinc címere is – ezeket a há-
ború utáni újbóli hatalomváltás-
kor tüntették el. 

Az Országzászló avatóünnepsége 1941. szeptember 5-én  archív
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MegszéPül A VAsszékely környezete

Újrapatkolt Márton Áron tér
ketten PÁlyÁznAk 

Az udVArhelyi rMdsz 
Vezetésére

Géczi kontra 
Bunta

Új elnököt választ november 
10én az udvarhelyi rMdsz, 
mi után Fehér istván lemondott 
man dátumáról. Az elnöki tiszt
ségre ketten pályáznak, az egyik 
jelölt a korábban az elnökségről 
lemondó Bunta levente lesz, 
akinek kihívója a fiatal politikus 
nemzedékből kikerülő géczi le
vente sándor. géczi szerint nem 
lehetetlen a győzelme.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A székelyudvarhelyi RMDSZ 
elnöki széke szeptember 
végén maradt üresen, miu-

tán az elnök, Fehér István az iroda 
működésében adódó anyagi gondok 
miatt lemondott vezetői tisztségéről. 
A választási bizottságnak az október 
31-i határidőre ketten adták le doku-
mentációjukat az elnöki tisztségre, 
az egyik jelölt Udvarhely jelenlegi 
polgármestere, Bunta Levente, akit 
tavaly váltott a vezetői tisztségben a 
most lemondott elnök, míg kihívója 
az egykori önkormányzati képvise-
lő Géczi Levente Sándor lesz. „Két 
körzetben megkaptam a szükséges 
támogatást a jelöltséghez, ezért pá-
lyázom a tisztségre” – nyilatkozta 
lapunknak Géczi Levente Sándor. 
Az elnökjelölt elmondása szerint 
azért szeretné megnyerni a tisztséget, 
mert egy erős, dinamikus szervezetet 
szeretne építeni, amely képes előbb-
re vinni a várost. Géczi jelenleg az 
Infopress Rt. jogtanácsosaként dol-
gozik egy olyan csapatban, amely 
elmondása szerint lendületes mun-
kájával elősegíti a vállalat működé-
sét, ezért jelölésének egyik fő indo-
ka, hogy ezt a felfogást átültesse az 
RMDSZ udvarhelyszéki szerveze-
tének életébe is, amely sikerre vinné 
azt. Géczi szerint lehet, hogy Bunta 
a jelenlegi vezetők körében támoga-
tottságot élvez, viszont ő a fiatalok 
körében nagyobb népszerűségnek 
örvend, ezért ha a mostani tisztújító 
küldöttgyűlésen nem is választják 
meg elnöknek, az idő úgyis neki 
dolgozik. Arra a kérdésünkre, hogy 
szerinte milyen eséllyel indul neki 
a jövő heti szavazásnak, Géczi csak 
annyit mondott: „A politikában 
semmi sem biztos, viszont semmi 
sem lehetetlen.”

Mi lesz a címerekkel?

Az októberi rendes havi ta-
nácsülésen is téma volt a Már-
ton Áron tér megszépítése, 
rendezése – Jakab Mária is-
mertette a felújítási terveket. 
Balázs Árpád polgári tanácsos 
azt említette: a térrendezés 
során a régi címereket is vissza 
kellene rakni helyükre. A pol-
gáriak azon az állásponton vol-
tak, hogy mivel a város egyik 
legfontosabb teréről van szó, a 
felújítás és annak megtervezése 
igencsak alapos, körültekintő 
munkát kívánna meg. Szerin-
tük Makovecz-tanítványokat 
vagy a Kós Károly Egyesü-
lés tagjait kellene a feladattal 
megbízni, hogy olyan teret ál-
modjanak meg, mely minden 
szempontból megfelelően ki-
alakított lenne. Az ülés végén 
200 000 lejt hagytak jóvá a tér 
rendezésére.


