
Ünnepélyes keretek között adta át az
Ökotárs Alapítvány igazgatója, Móra
Veronika a 2011-es Az Év Fája és a
Hõs Fa címet. Az elõbbit a felsõmocso-
ládi öreg hársfa (2990 szavazattal), míg
az utóbbit az ötvöskónyi nagylevelû
hárs kapta.

A döntõbe a szakmai zsûri 12 fát jut-
tatott be, amelyek közül a közönség
szavazással választotta ki a neki legjob-
ban tetszõt. A megmérettetést immár
másodszor rendezte meg Magyarorszá-
gon az alapítvány, csatlakozva az Euró-
pai Év Fája versenyhez. A felsõmocsolá-
di hársfa így nemzetközi szinten is meg-
küzdhet majd az Év Fája címért. A Hõs
Fa címet a zsûri azért ítélte az amúgy
negyedik helyen végzett ötvöskónyi
hársnak, mert az – bár élete már több-
ször is veszélybe került – hõsies módon
számos csapást túlélt – adta hírül közle-
ményben a szervezet.

A második alkalommal meghirdetett
vetélkedõre idén összesen 92 fát nevez-
tek. Bár a fák többségét egy egész isko-
la vagy település támogatta, a két gyõz-
test idén magánemberek nevezték.
Összesen 9871 szavazat érkezett a dön-

tõbe jutott fákra; a gyõztes szoros küz-
delemben 2990 szavazattal nyert, a má-
sodik helyezett a vajali szürke nyárfa
lett 2020 szavazattal, míg a bronzérmes
mezõhegyesi vérbükk 937 szavazatot
kapott.

Az Év Fája egy speciális kezelésre
feljogosító utalványt kapott, a Hõs Fa
jutalma egy állapotfelmérõ szakmai
vizsgálat és kezelési javaslat. Az Öko-

bolygó Kft. felajánlásának köszönhetõ-
en az Év Fája és a Hõs Fa külön aján-
dékban is részesült. A fák ápolását az
Ökotárs Alapítvány a Magyar Faápolók
Egyesületével közösen biztosítja. 

Az alapítvány vetélkedõjének célja,
hogy a fák természetben betöltött sze-
repén keresztül hívja fel az emberek fi-
gyelmét a környezettudatosságra és a
biológiai sokféleség megõrzésére.

Az OEE titkársága egyeztetést
kezdett az Ökotárs Alapítvánnyal,
melyen megállapodás született,
hogy a két, eltérõ jellegû év fája-
mozgalom támogatja egymást. A
jövõ év elején kidolgozandó
együttmûködés tervezett lehetõsé-
gei többek között a közös megjele-
nés, egymás rendezvényein való
részvétel, közös nyilatkozatok, Az
év fájának választott fafaj ver-
senybe történõ bevonása, forrá-
sok közös keresése. Az Ökotárs
Alapítvány kezdeményezését kife-
jezetten „Az év fája versenyként”
tünteti fel a jövõben, az OEE pedig
hangsúlyozza, hogy fafaj válasz-
tásáról van szó.

Öreg hársfák kapták a legtöbb szavazatot

Az  Év Fája Romániában verseny keretében 2011-ben a lea-
dott szavazatok érvényesítése után az elsõ helyen a köpeci
szil végzett 13 096 érvényes szavazattal, a második helyet a
vágási tölgy nyerte el 12 724 érvényes szavazattal, míg a har-
madik helyet a temesvári platán nyerte el 2270 szavazattal.

A 300 éves mezei szilfaóriás (Ulmus campestris) Köpec fa-
lutól északra, a Barót vize fölött átívelõ híd szomszédságá-
ban, egy néhai vízimalom udvarán áll és õrködik. Az impo-
záns méretû, több mint 35 méter magas, háromágú famatu-
zsálem körmérete 1,3 m magasságban 7,3 m, így átöleléséhez
öt felnõtt emberre is szükség van.

A gyõztes fát, a köpeci szilt, a Polgár-Társ Alapítvány be-
nevezi az Év Fája Európában versenyre. A verseny fõ célja fel-
hívni a figyelmet a fák fontosságára, de ugyanakkor a környe-
zet védelmére is. A Év Fája programot a Polgár-Társ Alapít-
vány ülteti életbe.

Fekete István emlékére
Mosonmagyaróvár önkormányzata és a Zsidanits Közéleti
Társaság invitálta szoboravatóra a város polgárait Majorokba,
ahol Fekete István író tiszteletére avatták fel a Hú címû regé-
nyének fõhõsét megörökítõ uhut  ábrázoló bronzszobrot.

Fekete István 85 éve vette át diplomáját a magyaróvári
akadémián. A rendezvény fõvédnöke dr. Hoffmann Rózsa
oktatási államtitkár volt, aki levélben köszöntötte az ünnep-
ség résztvevõit. A levelet Farkas István piarista tanár olvasta
fel. „Õ csak mesélt” – írta az államminiszter, aki Fekete István
pedagógiai hatására emlékeztetett. Dr. Nagy István polgármes-
ter után dr. Jelenits István irodalomtörténész (balról), volt pia-
rista tartományfõnök beszélt
Fekete irodalmi jelentõségé-
rõl. Mint mondta, az a nép,
amelyik értékeit elfelejti,
pusztulásra van ítélve. Jelenits
atya szerint jelentõs író az, aki
a fiatalokhoz vezetõ utat lelte
meg. Csöndbõl születõ mon-
datokkal.

Ezt követõen Ruzsa Dáni-
el, a Fekete iskola tanulója ol-
vasott fel egy részletet Fekete
István Köd címû mûvébõl,
majd Láng Ágostonné leplezte
le a Fittler Ottó (jobbról) által
készített emlékmûvet. Fotó: Balassa Tamás




