
Az SZKE tagjai közül bárki igényelhetett 
a kitermelt faanyagból

◂   F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

A Bagossy Brothers Company és 
a No Sugar együttesek új állo-

máshoz érkeztek. Előbbi új klipp-
jét, a Táncolj Ildi címűt néhány nap 
alatt  több mint 150 ezren nézték 
meg az egyik videómegosztó portá-

lon.  Amint Tatár Attila, a ze-
nekar tagja elmondta, a ta-
vasszal megjelent harmadik 
nagylemezük és a nagyon 
sűrű, koncertekkel teli nyár 
után úgy érezték, az egyre 
szélesedő rajongótáboruk 

már igényel egy új dalt, és ezt 
a várakozást elégíti ki az új klip. 

A No Sugar zenekar gitárosát, 
Bereczky Botondot utazás közben, 
a turnébuszban, telefonon értük 
utol, ők a Kowalsky meg a Vega 
együttessel közös turnéjuk szüne-
tében éppen a stúdióba tartottak, 

hogy új számokat vegyenek fel a 
várhatóan decemberben megjelenő 
új lemezükhöz. A lemez címe még 
nem nyilvános, de az már nem ti-
tok, hogy 12 szám lesz ezen hallha-
tó, több olyan, amelyet még sosem 
játszottak koncerten.  (Gergely Imre)
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Pecsételt fa a Madarasi Hargitáról
Nagyot lépett előre a Szentegyházi Közbirtokossági Egyesület
• Tizenöt év után újra 
legálisan termelik ki 
a fenyőfát a Madarasi 
Hargita Szentegyhá-
zához tartozó részén. 
A széldöntéses terület 
kitakarítása erdészeti 
szempontból is fontos, 
ugyanakkor a Szent-
egyházi Közbirtokossá-
gi Egyesülethez (SZKE) 
tartozó gazdák is örül-
nek, hogy tűzifához, 
illetve műfához juthat-
nak. A terület újraülte-
tése sem marad el.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

„Történelmi pillanat ez Szentegy-
házán” – fogadtak a gazdák, az 
erdészek és a fakitermelők szerdán 
reggel a Hargitán, ahol az SZKE 
többéves munkájának eredménye-
ként legálisan termelik ki az erdő fá-
it egy kisebb területen. Noha nehéz 
munka volt a fák vágása, lehordása 
és szekerekre pakolása, senki száját 
nem hagyta el zokszó, sőt kifejezet-
ten vidámak voltak az emberek.

Műfa és tűzifa

Jelenleg valamivel több mint tizenöt 
hektárnyi, széldöntés által sújtott 
területen folyik a munka, és még 
egy ugyanekkora részen bélyegez-
tek, ahol szintén kitermelik majd a 
fákat – fejtette ki lapunknak Konrád 
Dezső, az SZKE elnöke. Összesen 
1300 köbméternyi fát fognak kiter-

melni. Természetesen újra is ültetik 
a területeket.

Erdészeti katasztrófa

„Egy erdős részen tragédiának szá-
mít a széldöntés, innen pedig ki kell 
termelni a fát, mielőtt megbogaraso-
dik, hiszen ez átterjedhet máshova 
is, hatalmas károkat okozva. Hama-
rabb is elkezdhettük volna, de a tör-
vények miatt nem lehetett. Három év 
kellett a bonyodalmak miatt, hogy 
jogszerűen végezhessük el az erdőta-
karítást” – fejtette ki Elekes András, 
a Csíkszépvízi Magánerdészet mun-
katársa. Hangsúlyozta, munkájuk 
azért is fontos, mert ha a terület meg-
tisztul, akkor tavasszal lehet itt cse-

meteültetést szervezni. Tudni kell azt 
is, hogy a hegyen a zordabb körül-
mények között nehezebben fejlőd-
nek a fák, ám minőségük lényegesen 
jobb. „Valamikor úgy tartották, hogy 
ha az oláhfalvi elvitte a deszkáját a 
piacra, addig senki másét nem vették 
meg, míg neki volt” – mesélte.

Őrzik a faanyagot

Konrád Dezső emlékeztetett, nem 
volt egyszerű eljutni a legális kiter-
melésig, hiszen korábban több egye-
sület is alakult és volt, aki nem csak 
egyhez csatlakozott, persze ugyan-
azzal a birtoklevéllel. Ez hatalmas 
kavarodást eredményezett. Miután 
már az erdő őrzése sem volt fi zetve 

és kivonult az ezzel megbízott erdé-
szet, a fák kivágása is tilossá vált. 
Persze voltak, akiknek a törvény 
nem szabott gátat, így egyre csak 
fogyatkozott az erdő. Ezt próbálta 
megakadályozni az SZKE, amely 
megalakulása után rögtön belevá-
gott tagjai területeinek tulajdonjogi 
tisztázásába. Ezt pontos mérések ál-
tal valósították meg. Nem volt köny-
nyű munka, hiszen számtalanszor 
feljelentették őket ellenlábasaik, 
így próbálva megakadályozni, hát-
ráltatni a helyzet tisztázását, támo-
gatva ezáltal a fatolvajokat. „Az is a 
célunk, hogy a helyieknél maradjon 
a fa, ne idegenek vásárolják fel. Egy 
adott ponton oda jutottunk, hogy az 
átlagembereknek nem volt fájuk, így 

segíteni sem tudtunk egymásnak, 
ha például leégett valakinek a csűr-
je vagy háza” – fogalmazott Konrád. 
Végül azonban sikerült újraszer-
vezni az erdő őrzését egy nagyjá-
ból 75 hektáros területen, és csak 
ezután kezdődhetett el a mostani 
kitermelés. Konrád azt is elmondta, 
hogy jelenleg az ő cége végzi a 
munkát, hiszen a folytonos 
cirkuszok és fenyegetőzések 
miatt helyben nem találtak 
más olyan vállalatot, aki ezt 
megtenné. Nagyjából másfél 
hete folyik a munka prob-
lémamentesen, de most is 
féltik az út mellé kitermelt fát 
a tolvajoktól, így több munkatársuk 
is folyamatosan a helyszínen van, 
éjszaka is ott alszanak. „Szinte nem 
is hisszük el, hogy eljutottunk ide, 
hogy legálisan termeljük ki a fát. 
Ez nagy dolog, örülök, hogy annak 
idején elvállaltam a munkát és van 
eredménye” – így az SZKE elnöke.

Örülnek a gazdák

„Nagyon örülünk a kitermelésnek, 
hiszen az egyesületbe beállva csak 
reménykedtünk, hogy egyszer el-
jutunk idáig, de igazából nem is 
hittük. Főleg hogy nemcsak legáli-
san dolgoznak az emberek, de a fa 
elosztása is igazságos” – jelentette 
ki Elekes Imre, az egyik tulajdonos. 
Rámutatott, a házaknál mindig 
jól jön a faanyag, akár tüzelőként, 
akár egy melléképület vagy egy ház 
megépítésére hasznosítják. Hozzá-
tette, a csemeték visszaültetését is 
fontosnak tartja, hiszen a felnövő 
nemzedékre is gondolni kell, aho-
gyan ezt őseik is tették.

A blues nagyágyúi és kezdő 
művelői is részt vesznek az 5. 

Freedom Blues Fesztiválon. Maros-
vásárhely egyik közkedvelt szóra-
kozóhelyén, a Jazz&Blues Klubban 
két nagy zenei szemle zajlik évente, 
a tavaszi dzsessz- és az őszi blues-
fesztivál. Az ötödik alkalommal ren-
dezendő Freedom Blues Fesztivál 
ma gyerekeknek és gyerekekről szó-
ló programmal kezdődik, amelyet a 
Jazz&Blues Klub a marosvásárhelyi 
Rocksulival közösen szervez. A fel-
nőtteknek szóló produkciók pénte-
ken és szombaton kapnak helyet a 
programban. A fesztivál visszatérő 
vendége Mike Godoroja, aki ezúttal 
Led Zeppelin-projekttel érkezik Ma-
rosvásárhelyre, továbbá műsorveze-
tőként is részt vesz a rendezvényen. 
Nagy érdeklődés övezi a magyar-

országi Blues Brothers műsorát, 
amely révén hét énekes áll színpad-
ra egy tánccsoporttal közösen. A 
kétnapos koncertdömping mellett 
esténként ráadás bulikra várják 
a blues szerelmeseit, de bakelit-

lemezek cseréje és adásvétele, illet-
ve borkóstolók is várják a fesztivál 
résztvevőit. A rendez vényre a napi 
belépő 50 lej, míg szombatra és va-
sárnapra lehet 70 lejes bérletet is 
váltani. (Szász Cs. Emese)

Új klip készült, úton az új lemezBlueskamionosok Marosvásárhelyen

A Jazz&Blues Klubban a hétvégén megszólaltatják a hangszerek
▴   FOTÓ: HAÁZ VINCE

Köszönik a támogatást

A Bagossy Brothers Company 
Táncolj Ildi című számának 
videoklipjéhez és a No Sugar 
együttes új lemezének elkészí-
téséhez pályázati kiírása révén 
nyújtott támogatást Hargita 
Megye Tanácsa. (x)
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