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Leállított famészárlás
A polgármester szakít a hagyományokkal

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen legutóbb 
2018 ősszén szerveztek köz-
vitát az akkori őszi és 2019-es 

évi tavaszi fametszési és kivágási ter-
vekről. Alapvetően ez úgy működött, 
hogy  a magánházakban élők és a 
tulajdonosi társulások képviselői be-

nyújtották a kérést a városháza 
közterületrendezési igazgató-
ságára vagy a városi virágker-
tészethez, jelezve, hogy  mely 
fákat szeretnék kivágatni. 
Ezenkívül pár évente minden 
negyedben végigjártak a fel-

fogadott magáncégek alkalma-
zottai és megmetszették, a szakembe-
rek szerint inkább megcsonkították, a 
közterületen levő fákat. 

Közvita is volt

A lakók által benyújtott igénylé-
seket és az esedékes metszéseket 
jegyzékben összesítették és erről 
közvitát szerveztek. Ezeken túlnyo-
mó részt a fakivágásokat és gyakori 
fametszéseket  helyeslő lakótársu-
lási képviselők vettek részt, de min-
dig szóhoz jutottak az ökológusok 

is. Ők mindig arra fi gyelmeztették 
a hallgatóságot és főleg a városhá-
za és a virágkertészet képviselőit, 
hogy a nem megfelelő fametszések 
elpusztítják a fákat, és nagyon fon-
tos, hogy szakemberek felügyeljék a 
munkálatokat és minden kivágásra 
ítélt fát megvizsgáljanak és engedé-
lyezzék a „kiemelését”.

Formaság volt a bizottság

A közvitán ismertetett jegyzéket, 
amely tartalmazta az ősszel és ta-
vasszal esedékes fametszéseket, de 
a kivágásra ítélt fák helyét és fajtáját 
is, jóvá kellett hagyja a városházi il-
letékes szakbizottság. Ennek tagjai 
voltak a tanácsosok, a virágkertészet 
alkalmazottai, de környezetvédő 
szerveztek képviselői is. A visszajel-
zések alapján azonban ez a bizott-
ság nem működött hatékonyan, és 
a környezetvédők véleményét, ha 
egyáltalán meghívták a gyűlésekre, 
nem vették fi gyelembe. Ami azt is 
jelentette, hogy a városlakók által za-
varónak, veszélyesnek mondott fákat 
általában minden előzetes vizsgálat, 
felmérés nélkül kivágták. Az évek so-
rán olyan fákat is kivágtak, amelyek 
egészségesek voltak, de valakinek 
eltakarták a kilátását, elsötétítette 

a lakását, vagy csak akadályozták a 
parkolásban. A fakivágásos összkép-
hez az is hozzátartozik, hogy szinte 
nem volt olyan év Marosvásárhelyen, 
hogy viharos szélben ne dőljön ki 
egy-két fa, s bizony volt, amikor nem-
csak parkoló gépkocsikban tett kárt, 
hanem embereket is megsebesített.

Felfüggesztett munkálatok

Az elmúlt napokban  újra aktuális 
lett ez a téma, hiszen több lakóne-
gyedben  néhány fát megjelöltek és 
párat meg is metszettek a virágker-
tészet alkalmazottai, akik – betart-
va az őszi-tavaszi ütemtervet – ne-
kifogtak a munkálatoknak. Az első 
panaszok, visszajelzések megjele-
nése után Soós Zoltán frissen meg-
választott polgármester közösségi 
oldalán közölte, hogy azonnali ha-
tállyal felfüggeszti a fakivágásokat. 
Mint a kommunikációs tanácsadó-
ja, Borsos Csaba a Székelyhonnak 
elmondta, az életveszélyes fák ki-
vágásán kívül a többi fametszési és 
-kivágási munkálatot leállították. 
A veszélyes fákat ki lehet vágni, 
de csakis szakszerű felmérés és 
alapos indoklás után. Borsos azt is 
elmondta, hogy hamarosan össze-
áll egy kizárólag szakemberekből 
álló városkertészeti testület, amely 
szakszerűen fog eljárni a városi nö-
vényzet és zöldövezetek karbantar-
tásával kapcsolatban.

A Brassó utcában több fát 
megjelöltek a napokban, 
a piros pettyesek egyelőre 
kivágásra vannak ítélve
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• Azonnali hatállyal leállította a fakivágásokat Soós 
Zoltán marosvásárhelyi polgármester, amint a virág-
kertészet alkalmazottai, eleget téve az őszi-tavaszi 
fametszési tervnek, nekifogtak a munkálatoknak.

Elhunyt a legidősebb erdélyi ferences
Szentségekkel megerősítve elhunyt 
Márk Vince P. József életének 94., 
szerzetességének 66., papságának 
63. évében, november 6-án, pénteken 

– tájékoztat a Romkat.ro. P. József 
1927. szeptember 28-án született Csík-
szenttamáson, 1946. szeptember 1-jén 
Mikházán öltötte magára Szent Ferenc 
ruháját a Kisebb Testvérek Rendjének 
Erdélyi Rendtartományában, 1957. november 24-én Gyulafehérváron szen-
telték pappá. Lelkipásztorként tevékenykedett Széken, Désen és filiáiban, 
Zágonban. 1969-től a Csíksomlyói Segítő Szűz szentélyében szolgált, 
amelyet mindig nagy kegyelemnek és ajándéknak tartott mint házfőnök, 
templomigazgató, a kolostor és a kegyhely történetírója.Nagyban hozzá-
járult a csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi nagybúcsú újraszervezé-
séhez az 1990-es éveket követően. A Csíksomlyói Segítő Szűz tiszteletére 
több éneket szerzett, valamint több búcsús énekhez írt orgonakíséretet, 
számos írása jelent meg a kegyhellyel kapcsolatosan. Idős korában sokak 
által keresett gyóntató és lelkivezető volt, erejéhez mérten a legutolsó 
időszakig fáradozott a lelkek üdvösségén, és az örök életbe vetett hittel 
készült az Úr Jézussal való találkozásra, akit életében kitartóan szolgált. 
Temetése ma 13 órakor a csíksomlyói kegytemplomban tartott engesztelő 
szentmiseáldozat bemutatása után a kegytemplom kriptájában lesz.

• RÖVIDEN 

Elhunyt életének 68. évében Szőcs 
Géza Kossuth- és József Attila-díjas 

író, költő, újságíró – közölte közösségi 
oldalán a Magyar PEN Club, amely-
nek 2011 óta az elnöke volt. Szőcs Géza 
1953. augusztus 21-én született Maros-
vásárhelyen. 1979-ben bölcsészdiplo-
mát szerzett a kolozsvári Babeș-Bolyai 
Tudományegyetemen. Első verseskö-
tete 1975-ben jelent meg Te mentél át 
a vízen? címmel, amely egycsapásra 
nemzedéke, valamint a romániai ma-
gyar költészet élvonalába emelte és 
meghozta számára az írószövetség dí-
ját. Verseiben egyre nyíltabban fogal-
mazta meg az akkori romániai politi-
kai gyakorlat által felszámolásra ítélt 
kisebbségi magyarság sorskérdéseit. 
A romániai magyarság tűrhetetlen 
helyzetéről két beadványt készített 
a román kommunista párt Központi 
Bizottságához, majd 1985-ben má-
sokkal együtt az ENSZ-hez fordult egy 
kisebbségi világszervezet létrehozá-
sának javaslatával. Nem maradt el a 
diktatórikus hatalom válasza: letar-
tóztatták, a kihallgatásokon súlyosan 
bántalmazták, menekülnie kellett, 
állástalan lett. Romániában folytatott 
tevékenysége miatt 1982-ben letartóz-
tatták. Szabadulása után is állandó-
an zaklatták a Securitate emberei és 
végül elüldözték az országból: 1986 
augusztusában Svájcban telepedett 
le. Az emigrációban tovább folytatta 
Ceaușescu-ellenes küzdelmét.  1990 
márciusában, lemondva az emigrá-
cióban kiküzdött egzisztenciájáról, 
visszatért Romániába, Kolozsvárra és 
bekapcsolódott a magyarság politikai 
életébe. Áprilisban a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség első kong-
resszusán megválasztották főtitkár-

nak. Szőcs Géza 1990 májustól 1992 
októberéig a Román Parlament Szen-
átusának tagja, frakcióvezető volt. Az 
RMDSZ második, marosvásárhelyi 
kongresszusán, 1991. május 26-án, 
a szervezet politikai alelnökévé vá-
lasztották. Az RMDSZ 1993. 
januári brassói kongresz-
szusán megvált e funkció-
jától és bejelentette: a belső 
harcokat megelégelve nem 
vállal tisztséget a szerve-
zetben, majd 1999-ben kilépett. 2010 
júniusától 2012 júniusáig a budapesti 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium kul-
túráért felelős államtitkára volt, utána 
általános kulturális ügyekért felelős 
miniszterelnöki megbízott lett, 2014 
óta miniszterelnöki megbízott (főta-
nácsadó) volt kulturális kérdések-
ben. 2015-ben Kossuth-díjat kapott az 
egyetemes magyar irodalmat erdélyi 
gyökereiből táplálkozó, egyedi stílusú 
művészetével gazdagító költői-írói al-
kotómunkája elismeréseként.

Kivételes tehetségű költő volt

▴  FORRÁS: MAGYAR PEN CLUB




