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Ötletes kampányba kezdtek a bétai, dobói és vágási fiatalok

Tölgy, ami összeköt

hírfolyam

> Lőgyakorlat Udvarhelyen. Lő gya
kor latra kerül sor ma 9 és 16 óra között a 
kerekerdői katonai alakulat szervezésében. 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és 
az alakulat vezetősége kéri a lakosok fokozott 
figyelmét ezen a napon az említett órákban. 

> Bezár a Borvízmúzeum. Szeptember 
30án zárul a szejkefürdői Borvízmúzeum 
idei rendes nyitásrendje. A korábbi évek ta
pasztalatai bizonyítják, hogy a turistaidény 

végével egyben a Borvízmúzeum látogatott
sága is drasztikusan csökken, ezért az épületet 
működtető Haáz Rezső Múzeum vezetősége 
úgy döntött, szezonvéget fújnak. Az elkövet
kező időszakban viszont az előre bejelentke
zett csoportok számára továbbra is biztosítják 
a látogatás lehetőségét. Miklós Zoltán igaz
gatótól azt is megtudtuk, hogy a május 1jére 
tervezett nyitás időpontjáig újabb elemekkel 
fogják gazdagítani a tárlatot. Ebben az évben 
egy időszakos (Írók fürdőruhában) és egy ál
landó (Ásványok–Kőzetek–Kövületek) kiállí
tással bővült a szejkei múzeum kínálata.

> A székelyek története és régészete a 
középkorban. A Pro Énlaka Alapítvány, a Pé
csi Tudományegyetem és a Haáz Rezső Múze
um szervezésében szeptember 28–30. között 
Énlakán, a Művelődési Házban a fenti cím
mel kerül sor konferenciára. Ma négy órakor 
lesz az ünnepi megnyitó. Köszöntőbeszédet 
mond Borboly Csaba, Hargita Megye Taná
csának elnöke; Szőcs László etédi polgármes
ter; Visy Zsolt, az MTA doktora; Szávai Már
ton, a Pro Énlaka Alapítvány elnöke; Miklós 
Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója; a 
konferenciát Egyed Ákos akadémikus nyitja 

meg. Fél öt és hat óra között Sebestyén József 
és Egyed Adrienn előadására kerül sor, majd 
a résztvevők az énlaki bivalyfarmot látogat
ják meg. Csütörtökön délelőtt Vekov Károly, 
KolumbánAntal József és Kordé Zoltán tart 
előadást, majd PálAntal Sándor, Egyed Ákos, 
Hegyi Géza és Szőke Balázs értekezik. Dél
után Sófalvi András és Nyárádi Zsolt, Bordi 
Zsigmond Loránd, illetve Demjén Andrea 
tart előadást, majd Józsa András, Szász Tibor 
András, Pozsony Ferenc és Visy Zsolt kap 
szót. Pénteken a résztvevők a térségben szak
mai kiránduláson vesznek részt.

Ötletes kampányba kezdett a vá-
gási tölgyfát az év fája Románi-
ában versenyre benevező Három 
Hegy Ifjúsági Egyesület. Béta, 
Dobó és Vágás, vagyis három falu 
fiataljai fogtak össze egy közös 
cél érdekében, s mint mondják, 
a famatuzsálem körüli felhajtás 
remek alkalom arra, hogy ne csak 
a tölgyet, hanem szülőföldjüket is 
széles körben megismertessék.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro„Aki reánk szavaz, az vehet 

egy darab pánkót abból 
a szekérderékból, amit 

az ünnepélyes átadásra bé fogunk 
nyomni a fák alá” – mondja Gál 
Barna. Az ifjúsági egyesület elnöké
től megtudtuk, akciójuk a Fánkkal 
a fánkért! nevet viseli, s a logót az a 
csíkszentsimoni Boga EmeseMar
git tervezte, aki az Európai Néppárt 
logóversenyén is diadalmaskodott. 
Gál azt mondja, ha a tölgyük bizo
nyul a legszebbnek az egy hónap 
múlva záruló versenyen, akkor a 
díjátadáson „úgyis illik valamivel 
megkínálni az embereket” – innen 
jött a fánkos ötlet. És ha már a díját
adásról szó esett, az egyesület tagjai 
új kerítést, játszóteret létesítenének 
a pénznyereményből, a fa alatt pedig 
táblákon ismertetnék a fák, illetve a 
falvak történetét.

Az ifjak alaposan megdolgoz
nak kedvenc fájukért: a folyamato
san bővülő önkéntescsoportjuknak 
köszönhetően eddig két, a fához 
kapcsolódó kisfilmet forgattak. A 
Szerelem a tölgyfa árnyékában című 
a faóriások „tövében” lezajlott sze
relmi légyottokat eleveníti fel: „az 
évszázadok során a fasor remek le

hetőséget nyújtott a helybéli fiata
loknak, hogy bálok után egy kicsit 
összebújhassanak” – mondja Gál. A 
másik, már elkészült és közösségi ol
dalakon közzétett videón helybéliek 
vigadnak azon a történeten, amikor 
levágták az egyik tölgy kiszáradt 
ágát, s az „agyonütötte János pap 
lábát”. A készülőfélben lévő kisfilm

ből megtudhatjuk, kik is voltak a 
„vörös barátok”, akik a fákat ültet
ték, illetve milyen jótékony hatása 
van a tölgynek a hasmenésre... A 
filmek – amelyekből kiderül, hogy 
a tölgyek gyermekkortól öregkorig 
minden falubeli életét végigkísérik 
– elkészítésében eddig több mint 
húsz helybéli vett részt.

„Noha a három falu – Béta, 
Dobó és Vágás – csak tíz kilométer
re van Udvarhelytől, sokan azt sem 
tudják, merre vannak ezek a telepü
lések, nemhogy a fák, a templom, 
a települések történetét ismerjék. 
Ezért úgy döntöttünk, amíg ez a 
szép napos idő kitart, addig egy bi
ciklitúrát szervezünk a városiak
nak, kicsit közelebb visszük, sze
mélyesebbé tesszük a kampányt, 
nem elégedünk meg azzal, hogy 
az interneten kattintgatnak” – ér
vel Gál Barna. A tartalmas kam
pány része ugyanakkor az a plakát 
is, amely a Több mint 400 év meg-
érdemel egy szavazatot feliratot 
viseli, s amelyen természetesen az 
öreg vágási tölgy látható.

Gál Barna szomorúan számolt 
be arról a Hargita Népének, hogy 
az egyik tölgyet megtámadta a sár
ga gévagomba, ami állítólag lassú 
halálba kíséri áldozatát. „Nem lehet 
tudni, hogy ez a betegség köszön
hetőe annak az izgalomnak, ami 
átjárja az tölgyek életét a verseny 
kezdete óta. Biztosan segítene raj
ta, ha a Nagy Testvér eredményes 
szereplést tudhatna maga mögött 
– teszi hozzá tréfálkozva. – Úgy 
érzem, Az Év Fája akció a tavalyi si
ker után kissé kifulladt, nem olyan 
nagy az érdeklődés iránta, de a vá
gási tölgy újra összefogja a helybéli
eket. Három falu, egy cél! Hiszem: 
kis falvak, kis közösségek is meg 
tudják mutatni, hogy összefogva, 

közösen tudnak eredményeket el
érni” – vallja Gál. Szavait nemcsak 
a pillanatnyilag elfoglalt harmadik 
helyezés, hanem az ausztráliai és ka
nadai magyarok körében szervezett 
kampány, a vágási tölgyért való ösz
szefogás is ékesen bizonyítja.

Filmforgatás az öreg tölgyfa tövében. Ötletes kampány

a kisipari szövetkezetek orszá-
gos Szövetsége (UCECOM) által 
jogtalanul bitorolt szövetkezeti 
nyugdíjalap (CASCOM) ügyében 
fordult Sulfina Barbu munkaügyi 
miniszterhez Antal István. Az ud-
varhelyi parlamenti képviselő az 
elmúlt húsz év egyik legnagyobb 
csalásának, pénzügyi bűncselek-
ményének nevezi a tizennyolc 
évvel ezelőtt történteket.

J. Á.

1993ig kapták nyugdíjukat 
a szövetkezeti nyugdíjasok a 
Kis ipari Szövetkezetek Orszá

gos Szövetségének (UCECOM) 
saját nyugdíjalapjából, abban az 
évben viszont csődöt jelentett a 

szövetség. A 94es számú nyugdíj
törvény kimondta, az UCECOM 
nyugdíjalapját, hatalmas vagyonát 
az állam, a munkaügyi miniszté
rium veszi át, csakhogy a törvény 
életbe lépése előtt egy nappal a 
szövetség háromtagú vezetősége 
egymilliárd lejért vette meg saját 
magától az 1996ban negyvenki
lenc milliárdra felértékelt vagyont: 
hoteleket, fürdőkomplexumokat, 
gyárakat. A munkaügyi miniszter 
pert indított, a téma folyamatosan 

a törvényhozás napirendjén sze
repelt, Antal személyesen kétszer 
is felszólalt az ügyben a plénum 
előtt, de tíz évig tartó pereskedés 
után a Legfelsőbb Törvényszék 
elévültnek nyilvánította az ügyet, 
így a tagság által létrehozott sajá
tos magánvagyonnak lába kelt.

Az új nyugdíjtörvény tár
gyalásakor Antal István javasol
ta, törvény rendelkezzen arról, 
hogy „az elmúlt húsz év egyik 
legnagyobb csalását, pénzügyi 

bűncselekményét” az igazság
ügyi, a munkaügyi és a gazdasági 
minisztérium vizsgálja ki, s hogy 
a hatalmas vagyont fordítsák a 
nyugdíjpénztár hiányára. Noha a 
gazdasági szakbizottság rábólin
tott a javaslatra, a honatya a koa
líciós partnerekre hallgatva végül 
visszavonta indítványát. „Az volt 
az érv, nehogy az ellenzék azzal 
vádoljon, hogy rá akarjuk tenni 
kezünket a magánvagyonra” – 
magyarázta lapunk megkeresésére 

a képviselő. „Azt az ígéretet kap
tam, hogy szakemberek kivizsgál
ják, hogyan lehet megoldani ezt 
a kérdést, hiszen a szövetségnek 
még mindig százötvenezer tagja 
van” – mondja a politikus, hozzá
téve, sajnos úgy fest, az ígéret csak 
ígéret marad. Antal István ezért 
– mint mondja – még egy utolsó 
kísérletet tett arra, hogy visszasze
rezze a szövetkezeti nyugdíjalap 
jogtalanul eltulajdonított vagyo
nát: levelet írt a nemrégiben kine
vezett munkaügyi miniszternek, 
Sulfina Barbunak, amelyben felvá
zolta a történteket, és megoldást 
sürgetett a kérdésben. „A labda a 
miniszter térfelén van, remélem, 
lecsap rá” – mondja Antal.

„Az ElMúlt HúSz éV EgyIk lEgnAgyOBB CSAláSA”

Antal levelet írt Barbunak

A több mint négyszáz éves fa 
nyolc társával együtt a vágási ró
mai katolikus templom mellett 
sorakozik. A versenyre beneve
zett kocsányos tölgy a sorban a 
legelső és egyúttal a legnagyobb a 
fák közül – ezért is kapta a Nagy 
Testvér nevet. Kerülete 5,10 mé
ter, magassága megközelítőleg 20 
méter. A szájhagyomány szerint 
a letarolt erdők helyére egykor 
szerzetesek telepedtek le, akik a 
tizenkét apostol tiszteletére ültet
ték a tizenkét tölgyfát. A mai vá
gási templom 1843–1851 között 
épült, előtte viszont fogolykiváltó 
szerzetesrend – trinitárius rend 
– működött a templom és plé
bánia területén. A rend arról volt 
nevezetes, hogy a török időkben 
a fogságba esett székelyeket ki
váltották pénzen, vagy maguk 
töltötték le a fogságidőt. A temp
lom egyik oldalán található óri
ási fák ebből az idő ből valók. A 
helybéliek szerint a fák védték a 
templomot a háborús időkben. 
Az egyik cserefát ágyúgolyó talál
ta el, így az „életét adta” a temp
lomért. Két fát viszont korhadás 
miatt kivágtak a kommunizmus 
idején. Így a tizenkét fa közül csak 
kilenc maradt, amely még ma is él 
és terebélyesedik, s védi a templo
mot a Rez szelétől.


