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> Tölgyesiek találkozója hetedszerre. 
A tölgyesiek szülőföldhöz való ragaszkodását 
bizonyítja, hogy évről évre hazajárnak talál-
kozni, a közös ebédre 350 főnek kell eledelt 
főzni. Múlt hétvégén szavalóversennyel, sír-
kőállítással és székelykapu-avatással ünne-
peltek a tölgyesiek. A világ minden tájáról 
tölgyesiek érkeztek haza, együtt ünnepelni a 
Tölgyesről elszármazottak találkozóján. Volt 
köztük, aki hétévesen hagyta el a települést, 
és most, hatvanegy esztendősen tért vissza, 

fogadkozva, amíg él, évente visszajár: „Csa-
ládfát készítünk, és ahogy telik az idő, egyre 
fontosabb lesz ez a mesefa” – fogalmazta meg. 
A hagyományossá vált találkozó főszerve-
zője, Major Sándor plébános segítőivel idén 
is gondoskodott róla, hogy az együttlét fel-
töltődést, közösségerősítést eredményezzen. 
Negyven magyar szavalat hangzott el a szava-
lóversenyen, melyet népdaléneklés egészített 
ki, és Brassai Sándor elszármazott jóvoltából 
a fellépők között 600 eurót osztottak szét 
pénteken. Szombaton reggel hősi halált halt 
katonának állított keresztet az elszármazott 

özvegye, a Brassai-család sírkövet szentelte-
tett elhunytjainak, majd a templomi szent-
misén imádkoztak együtt a szülőfalujukba 
visszatértek. Az ünnep adott alkalmat, hogy 
felszenteljék az egykori határőrkaszárnyák 
1943-ban állított, feljavított székely kapuját, 
és nem maradt el a közös ebéd sem, melynek 
során Csibi László alpolgármester üdvözölte 
a hazatérteket, köszönte az itthon maradottak 
kitartását: „Nem megyünk mi innen sehová, 
legyen sorsunk bármily mostoha – szavaljuk 
mi, itthon maradott tölgyesiek, ígérve, önö-
ket jövőre is várjuk. Hazavárjuk.” 

Körkép
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Marosfőn kötött ki a kereszt

Vége az idei emi-tábOrnak

Sooska politikai pályára lép?
Meglepő bejelentéssel hozakodott 
elő Soós Sándor alias Sooska, az 
EMI-tábor főszervezője: a táborzá-
rást követő sajtótájékoztatón el-
mondta, elképzelhető, hogy politikai 
pályára lép. A közel egy hétig tartó 
fesztivál és táborozás egyébként 
mentes volt a kirívó eseményektől, 
botrányoktól, és bár az előző évek-
hez képest kisebb volt a részvétel, 
nullszaldóval zárták a tábort.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro„Noha a gazdasági válság 

nagyon érezteti a hatá-
sát, más hasonló ren-

dezvényekhez képest elmondható, 
hogy az EMI-tábor mérlege zéró-
ban lesz az összes kifizetést követő-

en” – hozta a sajtó tudomására Soós 
Sándor, az EMI-tábor főszervezője 
kifejtve, hogy a tábor első napjaiban a 
kedvezőtlen időjárás is elriasztotta az 
érdeklődőket, de csütörtöktől kezdő-
dően az előző táborokból ismert né-
pes közönsége volt a koncerteknek, 
előadásoknak. Mint magyarázta, a 
táborszervezőknek idén a legtöbb 
gondot azok a helybéliek okozták, 
akik a kerítésléceket eltávolítva, jegy 
nélkül próbáltak bemenni a tábor te-
rületére főleg az esti koncertek idején. 

Ezt leszámítva komolyabb rendbon-
tás nem történt a táborozás idején, 
és mostanra sikerült jó kapcsolatot 
kialakítani a hivatásos rendfenntar-
tókkal is. A rendezvényen egyébként 
12 ezren fordultak meg az idén, a 
tábornak hozzávetőleg ezer állandó 
lakója volt. 

„Mivel az EMI már tízéves, és 
koromtól fogva is kezdek kilógni 
a sorból, jövő márciustól lemon-
dok az elnöki tisztségemről, át-
adva helyem egy fiatalabbnak” 

– jelentette ki Soós, elmondva, 
hogy utódjaként Lovassy-Cseh 
Tamást látná legszívesebben az 
EMI elnökeként. Kifejtette, ettől 
függetlenül továbbra is vállalja 
a táborszervezést, csak már nem 
elnökként vesz részt a munkában. 
Lemondásának hátterét firtat-
va Soós elmondta, az sem kizárt, 
hogy politikai pályára lép.

„A politika kacsingat felém, nem 
én a politika felé” – élcelődött Soós 
Sándor a Hargita Népe kérdésére 
válaszolva, ugyanakkor nem tagadta, 
hogy a megkeresés az alakulóban lévő 
Erdélyi Magyar Néppárt részéről ér-
kezett. Kifejtette, noha sok tényező-
től függ politikai pályafutása, a követ-
kezetes nemzeti politizálást szeretné 
meghonosítani. Lovassy-Cseh és Soós fotó: Jánossy alíz

Miután az Olt forrásánál a tulaj-
donos, a Maros forrásánál pedig 
a közbirtokosság és a megyei 
önkormányzat gátolta meg a ke-
resztállítást, Marosfő bejáratá-
hoz került a négyméteres tölgy-
fafeszület. A magukat az Úr Se-
regének nevező bákói vallásos 
csoport erre csupán a vaslábi 
polgármestertől kért és kapott 
engedélyt. Szóban. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro„Az ortodox egyházhoz 

tartozó Úr Serege val-
lásos csoportosulást 

képviseljük, családjainkkal, bará-
tainkkal közös álmunkat valósít-
juk meg a keresztállítással. Traian 
Dorz költőnek, az Úr Serege egyik 
alapítójának állítunk emléket; a 
négyméteres keresztre az ő Csendes 
Maros című költeménye és Ioan 
Selejan gondolata kerül” – mond-
ta Ovidiu Rus, miközben a kereszt 
betonalapját simították Marosfő 
bejáratánál. Társai, Livia Hamza 
és Iosif Ciobanu részletezték: sen-
kinek sem akarnak ártani, ez nem 
nemzetiségi kérdés, csak egy vallá-
sos jelkép. 

Elmesélték a keresztállítás 
kálváriáját: az Olt forrásához 
tervezték, de mivel az egy ma-
gántulajdonban lévő terület, 
módosítottak az elképzelésen. A 

Maros forrásnál nem láttak tu-
lajdonjogra utaló táblát, így ott 
kezdtek el építkezni az ortodox 
egyház jóváhagyásával. Amikor 
a tekerőpataki közbirtokosság 
területgazdaként kérdőre vonta, 
illetve a megyei tanács illetékesei 
leállították az építkezést, nem is 
ellenkeztek.

„Azt mondták a közbirtokos-
ság képviselői, 500 ember fog jön-
ni, ha nem megyünk el. Nem kell 

ötszáz ember, mi gyerekeinkkel, 
barátainkkal vagyunk, szép szóra 
is távozunk. Nem tudtuk, hogy 
mástól is kell engedély, fogalmunk 
nem volt, hogy a forrás környéke 
a közbirtokosságé – mondta Livia 
Hamza.

Harmadik helyszínként a vallá-
si csoportosulás Marosfő bejáratát 
választotta; az egyház területén 
kapott helyet az ezer eurós beru-
házás. „A marosfői ortodox kolos-

tor vezetősége azt tervezi, a kereszt 
környékére padokat, asztalokat 
helyeznek el, egy kis parkocskát 
alakítanak ki itt” – közölte a közel 
negyvenfős, az ország különböző 
településeiről érkező keresztállító 
csapat egyik képviselője.

Az építkezési engedélyről 
érdeklődve elmondták: ez az 
ortodox egyház területe, a hely-
szín megállapításakor jelen volt 
a községi polgármester is, nem 

tudnak róla, hogy másféle, írásos 
engedélyre szükség lenne. „Mit 
csináljunk, ha Isten úgy rendelte 
el, hogy magyarok és románok 
együtt kell éljenek? A kereszt 
nem árthat, csak segítheti a békés 
együttélést” – zárta gondolatát 
Livia Hamza.

„Ez egy kereszt az útszélen, nem 
egy ház. A területtulajdonos be-
leegyezett, én egyetértettem vele, 
miért kellene más engedély? Mi a 
problémájuk a feszülettel?” – kér-
dezett vissza Tinca Mihai polgár-
mester, amikor arról érdeklődtünk, 
milyen akták engedélyezik a mun-
kálatokat.  

Fülöp Otília megyei főépítész 
másként vélekedik: „A polgármes-
ter úr értelmezése szerint bárki bár-
mit csinálhat a saját területén. Úgy 
látszik, hogy szerinte a romániai 
törvények nem érvényesek Vasláb-
ra.” A szakember szerint még az 
ideiglenes épületekre is engedély 
szükséges, nem hogy a betonalap-
pal rendelkezőre. 

A procedúra szerint elsősor-
ban az önkormányzat vagy bárki, 
magánszemély írásban kell jelezze 
az építkezést az építkezési felügye-
lőségen, ilyen esetben az ellenőrzi, 
hogyan tartják be az építkezési fe-
gyelmet az ország területén – kö-
zölte a szakember, hozzátéve, nem 
tud róla, hogy bárki is jelezte volna 
ezt írásban. 

Kereszt fogadja a Marosfőre érkezőket. Állításának törvényessége kérdőjeles fotó: balázs katalin


