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Év fája Romániában

A vágási tölgy átvette a vezetést
Kedden mÉg hazaKüldtÉK a diáKoKat

Működik a fűtésrendszer

hírfolyam

> Lombtalanítás. Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatalának műszaki igazgatósá-
ga 2011. október 22-én őszi lombtalanítást 
szervez. Kérik a székelyudvarhelyi lakosokat, 
hogy szombaton déli 12 óráig a tömbházak 
körül, valamint a kertekből összegyűjtött 
zöld hulladékot (ágak, száraz növényi részek, 
levél stb.) szíveskedjenek kitenni a kapu elé, 
illetve a tömbházaknál a hulladékgyűjtők 
mellé. Elektromos és elektronikai hulladékot, 
veszélyesnek számító hulladékot, építkezési 

törmeléket, állati eredetű hulladékot nem 
szállítanak el. Az összegyűjtött hulladékokat a 
köztisztasági vállalat saját és a városháza költ-
ségén (fele-fele arányban) szállítja el. 

> Kováts-fotók a rendelő falán. Úgyne-
vezett tér-rehabilitációs fotókiállítást hozott 
létre a székelyudvarhelyi járóbeteg-rendelő 
komor földszinti falain a Vulticulus Földrajzi 
Társaság. A folyosót az 1881–1942 között élt 
idős Kováts István neves fényképész felvételei 
díszítik – ezek jobbára a harmincas években 
készültek. Kilyén Barna, a társaság vezetője, 

a kiállítás ötletgazdája szerint a Kováts-ha-
gyatékából létrejött Vidéki életképek a múlt 
század elején című fotóválogatással az a cél-
juk, hogy a folyosót hangulatosabbá tegyék. 
A képek között van olyan is, amely most je-
lent meg először nyilvánosan (hangulatkép a 
ko rondi aragonitbányából). A tizennyolc fotó 
főleg a udvarhelyszéki településeken készült.

> A körforgalom miatt „havazik” a 
tévé. Több olvasónk is jelezte, hogy napok 
óta gond van Székelyudvarhelyen az UPC 
digitális kábeltévé-szolgáltatás minőségével. 

A gond okáról érdeklődtünk a szolgáltató 
székelyudvarhelyi kirendeltségénél, ahol el-
árulták, hogy a bajt a második udvarhelyi 
körforgalomnál zajló munkálatok okozzák. 
„Volt ott egy csomópontunk, amelyet át kel-
lett költöztessünk. Kollégáink jelenleg is dol-
goznak az új hálózat kiépítésén, hegesztik az 
optikát, erősítőket szerelnek, emiatt vannak 
fennakadások a szolgáltatásban” – tájékoztat-
tak a kirendeltségen, ahol megígérték, amint 
végeznek a körforgalom munkálataival (ez 
jövő héten esedékes) a tévénézők ez irányú 
gondjai is megszűnnek.

visszafelé sült el a köpeciek 
puskája, akik – megkérdőjelez-
ve a vágási tölgyre adott sza-
vazatok valódiságát – panaszt 
tettek az Év fája versenyt kiíró 
Polgár-társ alapítványnál, ám 
mégis ők húzták a rövidebbet.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Október 30-ig lehet sza-
vazni a csíkszeredai Pol-
gár-Társ Alapítvány által 

szervezett Év Fája versenyben 
szereplő matuzsálem korú fákra, a 
győzelemért ketten maradtak iga-
zán versenyben: a köpeci szílfa és 
a Három Hegy Ifjúsági Egyesület 
által nevezett vágási tölgy.

A szeptember 30-án rajtolt 
megmérettetésben szinte végig a 
köpeciek fája vezetett, a kissé lustán 
startoló udvarhelyszéki tölgy azon-
ban az ötletes kampányolásnak, 
különféle akciók nak köszönhető-
en szép lassan csökkentette hátrá-
nyát, a hét elején már csak néhány 
száz szavazattal követte az éllovast. 
Ezután aztán hirtelen megfordult a 
sorrend, a látványos fordulat azon-
ban mégsem a beérkezett, hanem 
ellenkezőleg, a kivont szavazatok 
következménye.

Minderről a köpeci szilt a ver-
senybe benevező Demeter Zoltán 
ír a fa közösségi portálján: „Nagy 
bajban vagyunk! Miután reggel 
felfedeztem, hogy az éjszaka igen 
megugrott a vágási tölgy szavaza-
tainak száma, levelet írtam a szer-
vezőknek, hogy valami gyanús van 
a dologban. Erre ők ellenőrizték az 
adatbázist, és kiderült, hogy 1500 
fantomcímről leadott szavazat van 
a beérkezett szavazatok között, 
amelyből 600 az övék és 920 a mi-
enk. És, hogy ezentúl figyelemmel 
követik és folyamatosan kiszúrják 
a hasonló próbálkozásokat! Azóta 
csak ülök és gondolkodom. Nem 
jön hogy elhiggyem!”

Hozzáteszik még, hogy be-
csületes versenyben szeretnének 
győzni. Ugyanígy gondolja az 
udvarhelyszéki tölgyet benevező 
egyesület elnöke, Gál Barna is:

– Véleményem szerint nem 
kellene azonnal vádaskodni, rossz 
fényt vet a versenyre. Szeretném, 
ha sportszerűek maradnánk, mi 

továbbra is tisztességes eszközök-
ben látjuk a tölgy népszerűsítését, 
ugyanezt kérjük támogatóinktól 
is. Ugyanakkor nem tudjuk meg-
gátolni, hogy mindenki tisztessé-
gesen játsszon.

Gál Barna elárulta még, foly-
tatják a népszerűsítést. A hét vé-
gén egy európai szintű faültetési 
akcióban is részt vállalnak.

– Szombaton több európai 
országban ültetnek gyümölcsfá-
kat, ugyanezt tesszük mi is a szé-
kelyudvarhelyi AGORA – Fenn-
tartható Fejlesztési Munkacso-
porttal közösen, az udvar hely széki 
iskolák bevonásával. Azt szeret-
nénk, hogy a vágási templom mel-
lett ismét tizenkét tölgyfa álljon, 
ezért a hiányzó hármat újraültet-
jük. A következő hétvégén pedig 

Az égig érő fa című rajzversenyünk-
nek lesz a díjátadója szintén Vágás-
ban, társítjuk ezt egy kis kulturális 
műsorral, de szeretnénk egy bulit 
is szervezni mindazoknak, akik 
ebbe az akcióba besegítettek – tá-
jékoztatott a Három Hegy Ifjúsági 
Egyesület elnöke, aki továbbra is 
arra biztat minket: merjük remél-
ni, hogy lehet az év fája a vágási 
tölgy, szavazzunk rá az evfaja.ro 
honlapon.

az Év fája verseny állása 
lapzártakor

1. A vágási tölgy 3557

2. A köpeci szilfa 3424

3. A temesvári platánfa 2160 

Székelyudvarhely önkormány-
zata tegnap délelőtt hivatalo-
san is átvette a tervező és ki-
vitelező cégtől a Benedek Elek 
gimnázium székhelyéül szol-
gáló, frissen felújított Mária 
Valéria-épületet. A kedden be-
üzemelt fűtésrendszer kiválóan 
működik, noha aznap délben a 
hideg miatt haza kellett küldjék 
a diákokat.

 
Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A Benedek Elek Gimnázi-
um Mária Valéria-épülete 
éveken át használhatat-

lan állapotban volt, a belváros 
szégyenfoltjaként. 2010 decem-
berében sürgősségi kormányren-
delettel utalták ki az iskolának a 
felújításhoz szükséges összeg első 
részét, így a tavasz beálltával neki-
láttak az épület renoválásának.

Mivel a munkálatok több-
nyire a tervek szerint haladtak, 
tanévkezdéskor a tanítás már a 
felújított osztálytermekben kez-
dődött. Jövő hét elejétől szerelik 
be a laborok, a tanári szoba, va-
lamint a titkárság bútorait, esz-
közeit. Miután a még hátralévő 
hiányzó termeket is berendezik, 
a Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégium belátha-
tó időn belül visszakapja teljesen 
régi épületét, amelyen eddig osz-
tozni kényszerültek.

A Mária Valéria-épület szom-
szédságában levő Tamási Áron 
Gimnázium bentlakásának hom-

lokzata is új színben pompázik. A 
tanévkezdés előtt a polgármesteri 
hivatal támogatásával a bentlakás 
hátsó, lepusztult részét is megjaví-
tották, mivel már életveszélyessé 
vált a közlekedés alatta. 

Lukács István, a Benedek Elek 
Gimnázium igazgatója a tegnapi 
átadást követően végigvezetett a 
felújított épület tantermein. Alig 
léptünk be a bejáraton, azonnal le 
kellett vetni a kabátokat: a fűtés 
már javában működött. A diákok 
elmondták: annak ellenére, hogy 
csak kedden indult be a fűtés-
rendszer, még azelőtt is teljesen 
elviselhető volt az osztálytermek-
ben a hőmérséklet. Igaz, kedden 
délelőtt, a fűtés elindítását meg-
előzően a hidegre való tekintettel 
a diákokat hazaküldték. 

– Múlt héten hidegebb volt, 
de sehol sem volt akkora a baj, 
hogy ne lehessen tanítani. Hétfőn 
eldöntöttük, ha nem adják meg 
a fűtést kedd reggelig, akkor az 
érintett öt osztály diákjait haza-
küldjük, az elmaradt tananyagot 
később bepótolják – mondta az 
igazgató.

A Mária Valéria-épület avatása 
az üres osztálytermek bebútoro-
zása után következik. A végleges 
átadásra a törvény értelmében két 
év múlva kerülhet csak sor, mivel 
addig minden, idő közben meg-
jelenő kisebb-nagyobb gondot 
orvosolni kell. Továbbra is kérdés 
marad a Benedek Elek-szobor sor-
sa: még mindig a valamikori taní-
tóképző épülete előtt található...

A vágási tölgy. Magasra törő népszerűség

Az új épületben úgy befűtöttek, hogy a diákok nyitva tartják az ablakokat


