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• A lakókkal való elő-
zetes egyeztetés nélkül 
vágtak ki szerdán négy 
fát az egyik marosvá-
sárhelyi utcában, ahol 
épp járdajavítás zajlik. 
A lakók tiltakoznak az 
eljárás ellen.

SIMON VIRÁG

M arosvásárhelyen hosszú 
évekig famészárlás zajlott, 
ezért minden zöldöve-

zet-pusztításra, fakivágásra különö-
sen érzékenyek a lakók. Ezúttal sem 
történt másként. 

Szerda este jelezték szer-
kesztőségünknek a Beszter-
ce utcából, hogy a helyszínen 
kivágtak négy fát. A szóban 
forgó utcában járdajavítás 
zajlik, és ennek apropóján 

történtek meg a fakivágások. 
A panaszos azt sérelmezi, és ezt fény-
képekkel alá is támasztja, hogy a ki-
vágott fák közül kettőnek semmi baja 

nem volt. Szerinte egyeztetniük kellett 
volna a lakókkal mind a fakivágásról, 
mind a járdajavításról. „Megjelentek a 
munkások, elkezdték feltörni a járdát, 
senki nem szólt semmit a lakóknak, 
hogy mi is zajlik. Nem kérdezték meg 
tőlünk, akik a fák árnyékában parko-
lunk az autóinkkal, hogy mit szólunk 
ahhoz, hogy megsemmisítik azokat. A 
kivágott fáknak semmi baja nem volt, 

ez látszik a megmaradt csonkokon is, 
amelyeket csütörtökön reggel gyorsan 
eltüntettek. Hiába szeretnénk bármit 
is megtudni, mindenki azt válaszol-
ja, hogy másnak a döntése volt, más 
felel ezért vagy azért. Méltatlan ez az 
eljárás, bánásmód” – mondta a pana-
szos. Azt is szóvá tette, hogy a járdákat 
úgy alakítják ki, hogy azok ne a gya-
logosoknak, hanem az autósoknak 

feleljenek meg, és minden kapubejá-
rat előtt egy hullámvasúthoz hasonló 
lesz a járda. Ez télen okozhat különös 
nehézséget, amikor ezek csúszósak 
lesznek. „Nagyon jó lenne, ha a hason-
ló építkezési, javítási munkálatok előtt 
a városháza képviselői egyeztetnének 
a lakókkal, esetleg meghallgatnák ja-
vaslataikat, és nem vennének semmi-
be minket” – fogalmazott a panaszos.

Sürgősségi döntés volt

A panasszal a marosvásárhelyi város-
háza sajtószóvivőjét, Soós Esztert ke-
restük meg, aki a városi virágkertészet 
igazgatójától, Dániel Lajostól kért infor-
mációkat a fakivágással kapcsolatban. 
Válaszában kiemelte, hogy Marosvá-
sárhely Polgármesteri Hivatala számá-
ra prioritás a zöldövezetek, fák, parkok 
megőrzése, de mindenekelőtt az em-
berek biztonságát tartják szem előtt. 
A Beszterce utcában azért döntöttek 
a szóban forgó fák kivágásáról, mert 
a szakemberek úgy ítélték meg, hogy 
erre szükség van. Az egyik kivágott 
juharfa szerintük megdőlt, és a törzsa-
lapja korhadt volt. De voltak olyan fák 
is, amelyeknek a törzsén voltak repedé-
sek, törések, és a lombkoronájuk alatti 
rész volt megrohadva. Utóbbiak eseté-
ben a virágkertészet igazgatója szerint 
alkalmazni lehetett volna azt a megol-
dást, hogy csak a lombkoronát vágják 
le, és hagyják, hogy a fa kiújuljon, de 
többször is megtörtént, hogy az embe-
rek felháborodtak amiatt, hogy úgyne-
vezett faoszlopokat hagytak bizonyos 
városrészeken, ezért is döntöttek a tel-
jes kivágás mellett. A sajtószóvivő azt is 
közölte, hogy a Beszterce utcában a jár-
dajavítási munkálatok befejezése után 
a virágkertészet 27 fát fog elültetni.

Tiltakoznak a lakók
Járdajavítás apropóján vágtak ki fákat Marosvásárhelyen, de újak ültetését ígérik
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T avalyhoz hasonlóan idén is 
virtuális térbe kényszerült a 

Gyulafehérvári Caritas katolikus 
segélyszervezet által szervezett ado-
mánygyűjtő akció. Marosvásárhe-
lyen péntek este 7 órakor a Caritas 
Ház belső udvarán a munkatársak 

meggyújtják a mécseseket, 
és ezt az eseményt on-
line közvetítik a szervezet 
Facebook-oldalán. Kérik 
azokat, akik csatlakozni 
szeretnének, hogy abla-
kukba helyezzenek kis 
mécseseket, jelezve, hogy 
együttéreznek a nélkülö-

zőkkel. Az idei online gyertyagyúj-
tást kulturális program teszi még 
hangulatosabbá: egy fi atalokból álló 
kis zenekar retró és modern dalokat, 
Fehér Csaba gitárművész pedig an-
gol slágereket fog előadni. Az online 
térbe szorult gyertyagyújtás mellett 
adományokat is gyűjtenek a Gyula-
fehérvári Caritas munkájának foly-
tatására. Adományozni lehet online: 
https://caritas-ab.ro/hu/segitek. 
Illetve három héten át, november 
8-áig gyűjtődobozok lesznek a kö-
vetkező helyszíneken:

Marosvásárhelyen a Caritas Ház-
ban (Mărăști utca 36., 8–16 óra kö-

zött); Marosszentgyörgyön a TimKo 
üzletben (Tófalvi út 4. szám) és a Ma-
rosszentgyörgyi Polgármesteri Hiva-
talban (Petki Dávid utca 130. szám); 
Csíkszeredában a Szent Ágoston 
Központban (Szent Ágoston tér 1–4.) 
és a Jakab Antal Ház vendéglőjében 
(Szék útja 147.); Székelyudvarhelyen 
a Szent Anna Fejlesztőközpontban 
(Kossuth Lajos utca 18. szám, 9–15 
óra között); Gyergyószentmiklóson 
a Márton Áron Szociális Központban 
(Márton Áron utca 22. szám, munka-
napokon 8–16 óra között).

Az adományokat idén is a gon-
dozásban lévő személyek ellátására 
fordítják, segíteni lehet egy nélkü-
löző gyermeknek, egy fogyatékkal 
élő fi atalnak vagy beteg idős sze-

mélynek. Jó tudni, hogy például 15 
lej elég egy meleg ebédre, 60 lej elég 
egy óra otthoni ápolásra, 90 lej elég 
egy óra fejlesztő terápiára, 130 lej 
elég egynapi bent fekvő ápolásra. 
Banki átutalással is lehet támogatni 

a Caritas munkáját. Bankszámla-
szám: IBAN: RO51 BTRL RONC RT05 
4732 5701,  Asociația Caritas Alba Iu-
lia, CF 4562770, Banca Transilvania 
SA, Un milion de stele.

Simon Virág

Egymillió csillag a nélkülözőkért – online
• Idén sem pislákolhatnak köztereken a csillag vagy 
kereszt formában elhelyezett gyertyák az Egymillió 
csillag a nélkülözőkért elnevezésű szolidaritási tevé-
kenység keretében, de azért az adománygyűjtés nem 
marad el.

Idén csak zárt udvarban gyúlnak meg a mécsesek
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A Beszterce utca a fák kivágását követően ▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




