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Péntekenként megjelenő fórum-oldalunkon egy-egy olvasónktól kapott régi képes-
lapot vagy fényképet mutatunk be. A lapokat vagy a fotót személyesen kell behozni 
a szerkesztőségbe, és a pár percig tartó szkennelés után visszaszolgáltatjuk tulajdo-
nosának. Kérjük, írják le röviden, mit kell tudni a behozott fotóról, képeslapról. Hol és 
mikor készült? Ki fényképezte, illetve ki adta ki? Mikor postázták?... stb. Főleg 1945 
előtti képeslapokat várunk.

A ma bemutatott, 112 évvel ezelőtt készült régi fényképet egyik 
kedves olvasónk, a csíkszentkirályi Bene Ernő őrizte meg. A korabeli 
felvétel 1906-ban készült a Kelemen-havasokban, a Bélborhoz közeli 
Rakottyáson. A 19. század végén, illetve a 20. század elején több nor-
mál-, illetve keskeny vágányú vasútvonal épült Erdélyben, ezek egyike 
a Kelemen-havasokban, a Maros-völgyében Maroshévíztől Szász-
régen, illetve Maroshévízről Hollósarka felé haladt. Ez utóbbi vonal 
1910-re épült ki, a tengerszint feletti legmagasabb pontján, Rakoty-
tyáson 1906-ban már le tudták fotózni az első mozdonyok egyikét. 
Bene Ernő nagytatája, Kolozsi Péter 1900-ban állt be a vasúthoz, hat 
évig fűtő volt a mozdonyokon, majd 1906-ban Budapesten sikeresen 
letette a vezéri (mozdonyvezetői) vizsgát. Az iskolát fizetni kellett, ez 
akkor két ökör árába került. A fiatal mozdonyvezető a Lomás-céghez, 
a Kelemen-havasokba került, a felvételen a mozdony fülkéjében áll, 
jobbról az első. A múlt század elején kiépített, Borszéket is érintő kis-
vasúton a második világháború után rövid ideig még jártak a vonatok. 
Ennek alapjaira létesítették az 1980-as évig Borszékről Maroshévízre 
palackozott ásványvizet szállító kisvasutat. Ez is már csak emlék, a 
síneket az 1990-es évek végén ócskavasként értékesítették. 
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Röntgenkép erdeinkről
Gyermekkoromban, az 1940-es és `50-es 
években sokat kirándultam az erdélyi domb- 
és hegyvidéki erdőkben. Ezen kirándulá-
sok mindig mély nyomot hagytak bennem. 
Mindig is csodáltam a természetet, az 
erdő, mező növényeit, madarait és állatait. 
Csodálkoztam, hogy mi, emberek, mennyi 
ajándékot kapunk a természettől, amit nem 
hogy meghálálnánk, hanem inkább sebeket 
ejtünk rajta. Ha elindulunk egy túraösvé-
nyen, és hosszan gyalogolunk az erdőben, azt 
tapasztaljuk, hogy az erdő beszél hozzánk, 
jeleket ad, üzen, kitárja magát. Ahhoz, hogy 
érthessük, ismernünk kell fáit, bokrait, füveit, 
virágait, gombáit, madarait, állatait, az állatok 
mozgását, életrendjét, természetét, az erdő 
minden lakójának örök, ősi törvényeit. Csak 
ez a tudás hozza közel az embert az erdőhöz, 
és ha ilyen jó barátságban vannak, akkor szí-
vesen értik egymást. Hála a volt középiskolai 
botanikai tanáraimnak és dr.Nyárádi Antal 
professzornak, aki a kolozsvári Agrártudomá-
nyi Főiskola botanikai katedrájának vezetője 
volt, megtanultuk, hogy az erdő az élet és 
az egészség háza. Az erdő élő organizmus, 
melynek szervei az őt felépítő növény- és 
állatfajok sokasága. Az emberiség számára 
sokáig az erdő csak magát a természetet, a 
természeti környezetet jelentette. Az erdő 
egészségünk ápolásának, megőrzésének 
egyik legfontosabb színtere, ahhoz ma már 
nem fér kétség. Mára a kép jelentősen meg-
változott. Hatalmas foltokban végeznek tar-
vágást, erdőterületek szakadnak el egymás-
tól. Maholnap már a nemzeti parkok fáit sem 
lehet megmenteni a kitermeléstől. Az ország-
utak mentéről is kivágjuk a fákat, hivatkoz-
va arra, hogy baleseteket idéznek elő, pedig 
már az ókorban az államok kötelességüknek 
tekintették az utak védelmét fasorokkal. Né-
hány római császár is felismerte a környezeti 
katasztrófa veszélyt, megtiltotta bizonyos fák 
és erdők kivágását. A napjainkban felgyorsuló 
klímaváltozás még inkább figyelmeztet er-
deink sorsára. A tévéhíradókban is mutatják, 
hogy kis patakok árvize rombol le falvakat, 
mezőgazdasági területeket, házak, kertek 
százait semmisíti meg. Az ott élők nem értik, 
hogyan is történhetett meg, de amikor a ka-
mera távolabbi képet is mutat, látjuk, hogy 
a környező dombok és hegyoldalak kopárak. 
Ahol évszázadokon keresztül erdő élt, most 
egy szálfát sem látunk, kivágták. Az okozati 
összefüggés egyértelmű. Polgártársaink egy 
része – érzékelhetően a kisebbség – amely a 
fakitermelésben érdekelt, nem látja ilyen bo-
rúsnak erdeink helyzetét. Az állami erdészeti 
szolgálat erdőről alkotott fogalmai is eltérnek 
a tudományok által használt fogalmaktól. 
A statisztikák szerint erdőnek tekintik a ko-
pár területeket is, pedig már jól láthatók az 
erózió nyomai. Románia területének 29%-a 
erdő, míg az EU-s átlag 42%. Ez a terület is 
egyre csökken. Romániában az erdők hektá-
ronkénti évi gyarapodása 4-5 köbméter, eny-
nyit engedélyeznek kivágásra évente a román 
erdőtörvények. Ez már önmagában is tragi-
kus, az évi gyarapodás kitermelését teljesen 
kihasználjuk, sőt túlteljesítjük. Ebben nagyon 
besegítnek nekünk az osztrák labancok. 

Mindezt teszik a román politikusok tudtával. 
Miért lehetséges ez Romániában, és nem a 
saját hazájukban, Ausztriában? Ausztria teljes 
területének 47%-át erdő borítja, az Élelmezés-
ügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) 
adatai szerint Ausztria erdeiben évente 31 
millió köbméter fa fejlődik, melyből mindösz-
sze csak 19 millió köbmétert vágnak ki. Ezzel 
szemben Romániában óránként 3 hektár erdő 
tűnik el. Cégek foglalkoznak az erdők eladásá-
val, ügynökségek működnek, amelyek segíte-
nek a felvásárlóknak, közvetítenek, és az átíra-
tásban is segítenek. Az ökológusok már régóta 
javasolják, hogy az erdők kerüljenek egyetlen 
állami szerv irányítása alá, lehetőleg a környe-
zetvédelem felügyeletébe. Jelenleg több állami 
központ is irányítja az erdőügyet. A tulajdono-
sok is többfélék: állami, magántulajdonú, köz-
birtokossági, egyházi stb., a sok gazda között 
pedig elvész a jószág. Képletesen szólva egyre 
kevésbé látjuk a fától az erdőt. Miért olyan 
jelentősek még mindig a nézetkülönbségek 
az erdőgazdálkodást illetően? Elsősorban 
azért, mert a szűklátókörű gazdasági érdekek 
idáig megakadályozták nálunk a paradigma-
váltást ezen a területen is. A politikai vezetés 
nem ismerte fel az erdő jelentőségét, sőt, 
ők maguk, képviselők, szenátorok egy része 
lettek a legnagyobb fakitermelők, erdőirtók, 
még Székelyföldön is. Pont a politika miatt az 
ökológiai tudományok eredményei nem ötvö-
ződhettek az erdőgazdálkodás elméletébe és 
gyakorlatába. Az állam pedig, sajnos, alapve-
tően a napi bevételekben érdekelt. Így alakult 
ki ez a tarthatatlan helyzet, hogy az ország 
lakosságának 10-15%-a túlságosan gazdag, 
többet fogyaszt, mint amennyit megérdemel, 
a lakosság 20%-a pedig topszegény. Tehát túl-
ságosan nagy a szakadék a két véglet között. 
A pénztelenség, a szegénység természetesen 
megnehezíti az előrelépést. Ráadásul éppen 
a válságos gazdasági helyzet miatt újabb ve-
szélyforrás bontakozik ki. A szegény embe-
reknek a hidegben fűteni kell, a legolcsóbb 
megoldás az állam számára is a fák kivágása, 
eltüzelése és exportálása. Az erdeinket csak az 
alternatív, megújuló energiaforrások eddiginél 
sokkal kiterjedtebb hasznosításával menthet-
jük meg. A vadgazdálkodás megújítása is ide-
vágó kérdés, a vadászok szinte egyöntetűen 
látják a veszélyt. Az erdőterületek csökkenése 
a vadak élőhelyeinek radikális csökkenését 
eredményezi, vadjaink a túlélés reményében a 
civilizáció világába menekülnek. Medvék, far-
kasok, rókák kutatnak éjszakánként a kukák-
ban, gazdák kertjeiben és istállóiban. Vaddisz-
nók turkálnak a városok parkjaiban, fülesbag-
lyok és fekete varjak csapatai telepednek meg 
a parkok fáin. Az erdők eltűnésével halálra ítél-
jük az ott őshonos élőlényeket. A biodiverzitás 
csökkenése pedig előbb vagy utóbb az emberi 
életteret is elpusztítja, ha nem ébred fel ez a 
túlfogyasztó társadalom. Úgy lenne jó, hogy az 
unokáink és dédunokáink is úgy járjanak az er-
dőbe, mint valamikor mi magunk is, semmitől 
nem félve, hóvirágot, gyöngyvirágot, gombát 
szedjenek, figyelve a fákon a madárfészke-
ket, az őzgidák legelését, fajdkakas dürgését, 
szarvasok bőgését stb. Vajon vissza fog-e tér-
ni ez a világ az erdeinkbe?

Horváth András

Olvasóink képeslapjai

Ki a felelős?

Önmagukat még jobban lejáratják, megutáltatják?

Tisztelt csíkszeredai városvezetés, vagy aki felelős a csíkszeredai par-
kolásért, utak állapotáért! Gyakorló anyukaként felháborítónak tartom, 
hogy városunkban ennyire hagyták eluralkodni a parkolási káoszt! 
Ott tartunk, hogy nem pusztán bosszantó a ,,Megállni tilos” táblával 
ellátott utca mindkét oldalán parkoló autók miatt az úttesten tolni 
a babakocsit sűrű ködben, hanem most már életveszélyes is! Ami a 
járda és a fel-lejárók állapotát illeti, (ha egyáltalán van) ha ott nem is 
parkolna egyetlen autó sem, a méretes kráterek miatt olyan szinten 
lehet zötykölődni, hogy a gyerekben összerázódik a lélek, s a tegnapi 
kaja is...vagy összejön egy jókora babakocsi-defekt, a járgányt meg a 
gyereket cipelhetjük a hátunkon haza! Külföldet is megjárt anyukaként 
mélységesen felháborít és elkeserít, hogy 2018-ban egy európai uniós 
országban ilyen körülmények uralkodnak a közterületeken, ennyire 
oldották meg városunkban a babakocsisok és a mozgáskorlátozottak 
közlekedését, mind az utakon, mind a közintézmények bejáratainál! A 
feljárót megcsinálják, túloldalt lehajtó helyett egy jókora járdaszegély 
vár. Ha nekifognak valaminek, az sincs rendesen megcsinálva. Helyette 
foglalkozzunk a kultúrával meg a sporttal, s a féllábú, az öreg, a kisgye-
rekes közlekedjen, ahogy tud, vagy szerezzen be egy terepjárót! Kíván-
csi lennék, hogyan jut el A-ból B-be egy kerekesszékes Csíkszeredában! 
Persze, az ,,unió” ezt is megengedi...

A magyarországi DK, amely minden bizonnyal egy háttér-
ből irányított és jól fizetett nemzetellenes szörnykoalíció, 
a 2004-es december ötödikei nemzeti gyász hangulatát 
akarja visszaidézni és folyamatosan fenntartani azáltal, 
hogy legújabban megvásárolhatósággal és politikai prosti-
tuáltsággal akarja megbélyegezni az önhibájukon kívül le-
szakított, a múlt rendszerben időnként meg is tagadott, és 
az utódállamok által alaposan próbára tett, gyakran a Gol-
gota keresztes útjára kényszerített magyar, jelen esetben 
az erdélyi, a székelyföldi nemzetrész tagjait. Az egyre zsu-
gorodó Démoni Koalíció bábjai, a nemzetromboló, avagy 
nemzetgyilkos ténykedésükben odáig is elmerészkednek, 
arra vetemednek, hogy a külhonban, azaz Kárpát Hazában 
élő, most már magyar állampolgársággal is rendelkező pol-

gároktól elvennék még a szavazati jogot is. Ám a démoni 
szörnykoalíció tagjai szánalmas viselkedésükkel nemhogy 
ártani nem tudnak a külhoni nemzetrészek tagjainak, de 
hiszem és bízom benne, hogy önmagukat még inkább 
megutáltatják, erkölcsileg is elsüllyesztik, eltemetik még 
a mai, azaz a maradék Magyarországon belül is. Erdélyből, 
a történelmi Székelyföldről üzenjük a saját maguknak sírt 
ásóknak, hogy végre magyar állampolgárként is nagyon so-
kan fogunk szavazni a 2018-as magyarországi parlamenti 
választásokon. Igen, tesszük ezt egyértelműen azért, hogy 
a nemzet közjogi egyesítését és a nemzet gyarapítását 
nyíltan is felvállaló nemzeti, politikai erőket határozottan és 
rendületlenül támogassuk, hogy ezáltal a nemzet lelki erő-
södését, számbeli gyarapodását és egységét tovább épít-

sük. De azt is jó előre jelezzük, megüzenjük az önmaguk 
sírját megásóknak, hogy a szavazati jog megadásán, bizto-
sításán túl kezdeményezni, kérni fogjuk a választhatósági 
jogunk elfogadtatását is a Nemzet Házában. Pontosabban 
azt akarjuk, hogy a leszakított magyar nemzetrészeknek a 
saját soraikból megválasztott törvényes parlamenti képvi-
selete legyen Budapesten a Nemzet Házában. Bizony erre 
igen nagy szükség van, hisz Erdély és benne Székelyföld, a 
saját választottjai által képviselve van a román parlament-
ben és az Európai Unió parlamentjében, de még mindig 
nincs képviselve Budapesten, a Nemzet Házában. Igen, a 
következő választáson minden bizonnyal a saját választott-
jaink által képviselve leszünk a Nemzet Házában, de akkor-
ra már a démoni szörnykoalíció...

Egy csíkszeredai anyuka a sok közül

Veress Dávid

e-mail-ben: csikihirlap@csiki-hirlap.rosms-ben: 0740–140401
Véleményét elküldheti: 

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkeszt-
ve, illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.




