
• Megoldódni látszik 
az a három éve húzó-
dó vita, amely a Ma-
darasi Hargita csúcsá-
nak rendezése miatt 
alakult ki. A „kopjafa-
erdő” felszámolását 
kezdeményezők és 
annak ellenzői meg-
egyezésre jutottak. 

A Hargita-hegység övezeti 
fejlesztési terve (PUZ) volt 
a témája annak a múlt heti 

találkozónak, amelyen felcsíki és 
udvarhelyszéki polgármesterek, 
közbirtokossági vezetők, a terület 
ügykezelői, valamint a megyei ön-
kormányzat vezetősége vett részt 
Csíkmadarason. A találkozó egyik 
sarkalatos témája a „kopjafaerdő” 
sorsa volt – számolnak be a házigaz-
da község honlapján. 

Tarthatatlan volt a helyzet

Mint írják, Imre Lajos Lóránt, a 
Csíkmadarasi Közbirtokosság ve-
zetője köszöntőjében rámutatott, 
három éve kezdtek a Madarasi Har-

gita csúcsának rendezésével foglal-
kozni. Meglátásuk szerint ugyanis 
a csúcson tapasztalható helyzet 
hosszú távon tarthatatlan, ezért 
fontos annak kezelése, ami túlmutat 
a községen. Bíró László, Csíkmada-
ras polgármestere kifejtette, a csík-
madarasi önkormányzatnak voltak 
próbálkozásai korábban a helyzet 
rendezésére, de úgy véli, hogy első 
lépés a tulajdonjogok és adminiszt-
ratív határok tisztázása, amíg ezek 
nincsenek megoldva, lehet gondol-
kodni, de konkrét lépéseket kevésbé 
lehet eszközölni.

Borboly Csaba, Hargita Megye 
önkormányzatának elnöke a ta-
lálkozón jelezte, lassan a végső 
szakaszba kerül a Hargita-hegység 
övezeti rendezési tervének elfoga-
dása, ezért nagyon fontos, hogy a 
fejlesztési elképzelések során ehhez 
igazodjanak az érintettek.

Két tábor körvonalazódott

A Csíkmadaras adminisztratív terü-
letén található és a helyi közbirto-

kosság tulajdonában levő Madarasi 
Hargita csúcsának rendezésével 
kapcsolatos terveket Molnár Sán-
dor, az Erdélyi Mária Út Egyesület 

vezetője ismertette. Mint fogalma-
zott, az elmúlt évek vitái során két 
tábor körvonalazódott: az érintettek 
egy része teljesen eltakarította vol-

na a kopjafákat, a másik része pedig 
teljes mértékben ellenezte, hogy 
bárki hozzányúljon ezekhez.

Az egyesületi vezető szerint ar-
ra kellett megoldást találni, hogy 
miként tud összhangban lenni a 
természet és egy szakrális tér oly 
módon, hogy bármelyik rendeltetés 
jelentősen sérülne.

Mint elhangzott, sikerült olyan 
megoldást kidolgozni, amivel – az 
előzetes egyeztetések értelmében – 
minden érintett egyetértett: a csú-
cson közel 300 négyzetméteres teret 
alakítanának ki, amit egy kisebb 
kőfallal határolnának körbe.

A kőfalon belül négy kereszt és 
64 kopjafa kapna helyet, utóbbiak 
két sorban a kőfal mentén lennének 
elhelyezve, a tér közepén egy ha-
ranglábtípusú kilátó épülne. A négy 
kereszt Csíkmadaras, Kápolnásfalu, 

Zetelaka és Szentegyháza községek-
nek állít emléket, a 64 darab még jó 
állapotban levő kopjafa pedig a 64 
magyar vármegyét szimbolizálja. A 
többi megmaradt kopjafából kiválo-
gatják azokat, amelyek még felhasz-
nálható állapotban lesznek, és elhe-
lyezik a Mária-utak mentén.

Már az is leszögezett, hogy az 
elkülönített szakrális térben, a kő-
falon belül, a kopjafák száma nem 
nőhet, csak cserélődhetnek a már 
meglévők.

Az egyesületi vezető azt is indít-
ványozta, hogy a jövőben kopjafát 
kizárólag az érintett települések 
polgármesteri hivatalainak enge-
délyével lehessen állítani, az ad-
minisztratív területükhöz tartozó 
Mária-utak mentén, rendezett for-
mában, egyenletes távolságban. Az 
engedély nélkül felállított kopjafá-

kat vagy egyéb típusú emlékműve-
ket a jövőben eltávolítják. Mint ki-
derült, a csúcson jelenleg található 
300 kopjafából, a rendezés során, 
mintegy 100-at fognak felhasználni.

Kezd eredménye lenni

Örülök, hogy a botrányként indult 
vitának kezd eredménye lenni – je-
lentette ki András Róbert, a Zete-
laka-Libán Magán Erdőgondnokság 
vezetője a terv bemutatását követő-
en. Szerinte életképes az elképzelés, 
a következő kihívás pedig a zarán-
dokhelyre érkező tömegek kezelése 
lesz. Benedek László, Kápolnásfalu 
polgármestere is jónak tartja a meg-
oldást, de rámutatott, vigyázni kell 
arra, hogy a rendezés során ne sé-
rüljön a hely szakrális jellege.

A találkozón megjelentek közül 
mindenki egyetértett a székelyek 
szent hegyeként emlegetett terület 
rendezéséről bemutatott elképze-
léssel.

A gyakorlatba ültetésének idő-
pontjáról azonban egyelőre nem 
született döntés.

2018.  NOVEMBER 26. ,  HÉTFŐ A K T U Á L I S 3#Madarasi Hargita   #kopjafák   #megoldás

„ Az elkülönített szakrális 
térben, a kőfalon belül, 
a kopjafák száma nem 
nőhet, csak cserélődhet-
nek a már meglévők.

Döntöttek a „kopjafaerdő” sorsáról
Hároméves vita végére tesznek pontot

Kopjafák a Madarasi Hargita 
csúcsán
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Tervbe foglalt kopjafák. Rendezetté válik 
a terület
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