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> Áttörnék a félelem falát. Meg-
alakul Székelyudvarhelyen a Köz-
biztonságért Testület – jelentette be 
tegnap sajtótájékoztatón a három 
kezdeményező: Nagy Pál, az EMNT 
udvarhelyszéki elnöke, Molnár Mik-
lós, az MPP városi tanácsosa és Jakab 
Attila, zöld párti tanácsos, akik egy 
biztonságosabb, élhetőbb városról 
álmodva remélik, széles összefogás 
révén át tudják törni a félelem falát. 
Azt üzenték: a szervezett bűnözés, az 
erőszakos cselekmények, az éjszakai 
élet, a partidrogok áldozatai immáron 
nincsenek egyedül. „A leghatásosabb 

fegyver az elrettentés, a nyilvános-
ság. Felvettük a kapcsolatot több civil 
szervezettel és mozgalommal, például 
a Civitas Alapítvány, az Aramis, az 
egyházak és az oktatási intézmények 
képviselői, a sajtó, a taxis társadalom, 
a kismamák, a biciklisek, a motorosok 
képviselői is részvételi szándékukról 
biztosítottak. A lista nyitott, bárki 
csatlakozhat” – közölték, majd azt is 
tudatták, hogy tíz napon belül civil 
fórumot, alakuló ülést szerveznek, 
és ötletbörze révén véglegesítik az 
alapszabályzatukat, majd egy tanácsi 
határozattervezetet készítenek, hogy 

intézményesíteni tudják a testületet. 
Ehhez kérik a polgármesteri hivatal 
támogatását is, elmondásuk szerint az 
RMDSZ-frakció tagjai már jelezték, 
hogy az ügy mellé állnak. A testület 
munkájába várják azon városlakók be-
kapcsolódását is, akik úgy érzik, tud-
nak, és hozzá akarnak járulni a város 
biztonságosabbá tételéhez. „Nem va-
gyunk naivak, tudjuk, holnaptól nem 
csökken a gyanús esetek száma, ám 
reméljük, a testülettel a hátuk mögött 
majd az elesettek is megszólalnak, fel-
jelentést tesznek, és nem marad sok 
ügy kivizsgálatlanul”. 

> Útlezárás Boldogfalva és Patak-
falva között. Hargita Megye Tanácsá-
nak útügyi igazgatósága felhívja az au-
tóvezetők figyelmét, hogy a telekfalvi 
leágazásnál történő átereszcsere miatt 
november 11-én ideiglenesen lezárják a 
DJ 131 út Felsőboldogfalva–Patakfalva 
szakaszt az autós forgalom előtt. Az 
útlezárás 9–13 óra között lesz érvény-
ben. Ezalatt az útügyi igazgatóság a 
DJ 132-es megyei út Szentegyháza–
Lövéte–Homoródalmás– Oklánd–
Homoródszentpál szakaszát javasolja 
megoldási lehetőségként a térségben 
közlekedőknek.

Péter Attila székelyudvarhelyi 
nyugalmazott matematika–fi-
zika tanár jövő márciusban tölti 
kilencvenedik életévét. A Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont mun-
katársai Életem filmkockái cím 
alatt összegyűjtötték, könyvben 
kiadták Attila bácsi újságokban 
megjelent cikkeit. A személyes 
hangvételű, ám Udvarhely régi 
képét, jellegzetes arcait is fel-
elevenítő kötetet ma délután hat 
órakor a városi könyvtárban mu-
tatják be. 

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

Nagyon szereti Székely ud var-
helyt a mindenki által csak 
Attila bácsiként ismert idős 

tanár úr, írásait a város iránti szeretet 
hatja át. Bár lassan kilencvenéves, 
még ma is, ha az időjárás megenge-
di, kerékpárra ül, taxit fog, és bejár a 
városközpontba. Azt mondja, szeret 
ott lenni. Koronként és mondan-
dó szerint tematizált könyve is az 
Árpád utcával (ma Tompa László) 
indít, ahol a 18-as szám alatt szüle-
tett. Pontosan száz éve a nagyapja 
építtette a házat, ahol felnőtt, ahol 
családot alapított, és ahol gyerekei 
is felnőttek. Élete első filmkockája 
tehát a Csonka-vár árnyékában ké-
szült, abban az utcában, mely a város 
életében akkor fontos szerepet játszó 
embereknek adott otthont. Rájuk 
is emlékszik, különösképpen Potos 
Gergely szabómester és Bucsi De-
zső fodrászmester bűvölte el a fiatal 
Attilát. A sétatérhez is számos szép 

emléke fűződik, látta a zenepavilont, 
Szalai bácsi csónakflottáját. Újabb 
filmkockaként a Tamási Áron Gim-
náziumot hozza be, itt tanult, majd 
itt is tanított, 45 évet töltött el az in-
tézmény falai között. „Lélekben ma 
is ott vagyok” – árulta el. Különös 
képek fűzik életét a Hargitához, tisz-
tán emlékszik például 1942. augusz-
tus 30-ára, amikor a menedékházat 
avatták. Könyvében külön fejezet 
Amerika, háromszor tett családi 
látogatást az óceánon túlra: Morse 
sírja, a Capitolium, a Ground Zero 
vagy Kossuth Lajos New York-i 
szobra mind nagy hatással voltak 
rá. Szakmájának is szentelt néhány 
filmkockát: érdekes jelenségekről, 
fontosabb személyekről emlékezik 
meg. Egyik kedvence Hell Miksa, a 
kolozsvári csillagda alapítója, a csilla-
gászati egység kiszámítója. 

Attila bácsi korábban a Vil-
lanytelep történetét is megírta egy 
könyvben, melynek gépei, azok 
kattogása gyerekként lenyűgözték. 
Ezen műve kapcsán került a Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont munka-
társainak figyelmébe, akik tudták, 
hogy 1982-es évi nyugdíjazását 
követően rendszeresen cikkeket je-
lentetett meg különböző lapokban. 
Nemrég Kolumbán Zsuzsánna jelez-
te, összegyűjti, rendezi, tematizálja 
írásait, melyek így könyv formát is 
ölthetnek. Ennek bemutatójára ke-
rül sor ma délután hat órától a városi 
könyvtárban. A kordokumentum-
ként is értékes kötetet Róth András 
Lajos, a tudományos könyvtár őre 
méltatja.Péter Attila életének filmkockái Udvarhely történetéről szólnak fotó: máthé lászló ferenc
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PÉter AttilA cikkgyűjtemÉnye

Életem filmkockái 

kÉsnek A kerÉkbilincsek

Háromszázezer lej parkolásból
A márciusban bevezetett fizeté-
ses parkolás megközelítőleg há-
romszázezer lejes bevételt jelent 
év végéig székelyudvarhelynek. 
A sokat hangoztatott kerékbilin-
csek azonban továbbra is kés-
nek, bevezetésükről bunta le-
vente sem tudott pontos választ 
adni. A polgármester annyit 
azonban elárult lapunknak, hogy 
a csíki rendszerrel ellentétben 
az udvarhelyi nem lesz profitori-
entált, vagyis nem fognak nyak-
ra-főre kattogni a bilincsek.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A parkolóhelyek számának 
megnövelése, de főleg a 
városközpont tehermen-

tesítését megcélzó, idén márci-
usban bevezetett fizetéses parko-
lás meghozta a várt eredményt 
Székelyudvarhelyen – árulta el 
Bunta Levente polgármester, aki 
szerint élhetőbb várossá vált a te-
lepülés, s nem mellékesen a városi 
kasszára is pozitív hatással volt: év 
végéig 250-300 ezer lejes bevétellel 
számol az önkormányzat. „Nem a 
pénz a fontos, hanem az, hogy ha 
valakinek ügyes-bajos dolga van a 
központban vagy egyszerűen sze-
retne belépni valamelyik üzletbe, 

ne kelljen félórákat körbekocsikáz-
zon, amíg talál egy parkolóhelyet” 
– mondja a városvezető.

A polgármester hozzátette, a 
munkát folytatni kell, mert sajnos 
még mindig akadnak rendetlen 
gépkocsivezetők, akik a folyamatos 
felhívások, figyelmeztetések dacára 
járdákon, átkelők közvetlen köze-
lében, zöldövezeteken parkíroznak. 
Rendreutasításukat egy új eszközzel, 
a kerékbilincs bevezetésével kívánja 
véghezvinni az önkormányzat. Az 
új rendszerrel régóta riogatják az 
udvarhelyi autósokat, azt azonban a 
mai napig nem tudni pontosan, mi-
kor vezetik ezt be a városban. Annyit 

azonban megtudtunk, hogy abban 
fog különbözni a csíkszeredaitól, 
hogy nem lesz profitorientált: a kon-
cepció lényege nem a profit növelé-
se, hanem egy civilizált parkírozási 
szokás kialakítása. „Csíkszeredában 
a bilincselést végző cég a profitból 
részesedik, tehát érdeke is lehet az, 
hogy minél több bilincset tegyen fel. 
Udvarhelyen azt tervezzük, hogy a 
bevételt a hivatal gyűjtse be, a szol-
gáltatást végző cég pedig kap egy fix 
összeget, amelynek fejében napi tíz 
órát kell készenlétben állnia, hogy 
feltegye a kerékbilincset oda, ahova 
kell” – árulta el a Hargita Népének 
Bunta Levente.

UdvArHely, 
Adományoz(z)

Jótékonykodj  
Te is városodért!

mivel a helyi közösség jelentős 
része örömmel adakozik, jó té-
kony közösség címmel egy új 
ado mánygyűjtő-jótékony kam-
pányt indított a székely udvar he-
lyi közösségi Alapítvány (szkA). 
célja, hogy a helyiek bevoná-
sával egy jobb hellyé alakítsák 
székelyudvarhelyt.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Csáki Rozália, az SZKA 
ügyvezető igazgatója kifej-
tette, hogy a kampány no-

vember 14. és december 31. között 
zajlik. Nagyon sok kis projekt járul 
ahhoz hozzá, hogy az udvarhelyi ci-
vil élet fenntartható maradjon: ezt 
szeretnék megerősíteni. A begyűlt 
összegből egyrészt alapot nyújtanak 
más szervezeteknek, másrészt pedig 
az SZKA fejlesztésére fordítják. 
Hangsúlyozta, hogy nemcsak arra 
törekednek, hogy az adományokat 
begyűjtsék: ha bizonyítani tudják, 
hogy az SZKA képes megmozgat-
ni a helyieket, akkor egy országos 
támogatói csoport megduplázza 
az összeget 30 000 lejig. Most is – 
mint a legtöbb programban – stra-
tégiai partnerük az Elan Trió. Bárki, 
aki értékesnek találja az alapítvány 
munkáját, a Szuper vagy a Merkúr 
üzletekben vásárolva a kasszában 
felajánlhat 5, 10, 25, illetve 50 lejt. 
Köszönetképpen minden adakozót 
egy jelzésértékű ajándékban része-
sítenek. „Nem véletlenül választot-
tuk mottónak, hogy Adakozz úgy, 
hogy magadat is megajándékozd! A 
begyűlt alap közösségi projektekre 
lesz fordítva” – nyomatékosítot-
ta az ügyvezető. Boros Csaba, az 
Elan Trió tulajdonosa kifejtette a 
kampány sajtótájékoztatóján, hogy 
Chris Worman, az SZKA alapító-
ja nélkül talán sosem jöhetett vol-
na létre ez a szervezet, hiszen nem 
volt erre meg kultúrája. Hangsú-
lyozta, hogy eddigi tapasztalatai 
szerint nem zárkóznak el az udvar-
helyiek az adakozástól. Példaként 
felhozta, hogy ezzel a módszerrel 
Philadelphi ában már 800 millió 
dollár gyűlt össze, amelynek már 
csak a kamatja elég nagy dolgok 
megvalósításához. „Ha egy kézzel 
adsz, kettővel adnak vissza” – tette 
hozzá.


