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„Nemcsak Ozsdola, nemcsak 
Lövéte, hanem több más közbir-
tokosság is veszélyben van, tu-
domásunk szerint több esetben 
vizsgálódnak, mondvacsinált 
okokat keresnek” – nyilatkozta 
a Krónikának Török József, a 
Lövétei Közbirtokosság elnöke. 
A Hargita megyeiek a három-
székiekhez hasonlóan perben 
állnak a pénzügyminisztérium-
mal, amely visszaállamosítaná 
a helyi erdőtulajdon jelentős 
részét.

 » BÍRÓ BLANKA

Ú jabb székelyföldi közbirtokos-
ság erdeire vetett szemet az 
állam: miközben zajlik a per 

az ozsdolaiak 2900 hektárnyi erdejé-
nek visszaállamosításáért, kiderült, 
hogy a lövéteiek vagyona is a pénz-
ügyminisztérium „látóterébe” került. 
Ugyanakkor érintettek szerint más 
közbirtokosság is „veszélyben van”.

A Kovászna megyei Ozsdola Láros 
közbirtokosságának 2900 hektáros 
erdővagyona ügyében mára tűzte ki 
a kézdivásárhelyi bíróság a visszaál-
lamosítás érdekében indított per har-
madik tárgyalását. Az aggódó ozsdo-
laiak felhívást intéztek a székelyföldi 
közbirtokosságokhoz, az erdő- és 
földtulajdonosokhoz, hogy álljanak 
ki mellettük, hiszen amint Pál István 
közbirtokossági elnök elmondta, félő, 
hogy másokra is sor kerül. „Ma raj-
tunk a sor, holnap rajtuk” – mondta 
lapunknak elkeseredve. Tegnap kora 
délután egyébként még bizonytalan 
volt, hogy egyáltalán sor kerül-e a 
tárgyalásra, mert a Kovászna megyei 
bírák is csatlakoztak a kollégáik által 
országszerte meghirdetett tiltakozó 
akcióhoz. Késő délután aztán kide-
rült, hogy a tárgyalást mégis lefolytat-
ják. Pál István elmondta, mindenkit 

mozgósított, és reméli, minél többen 
megjelennek ma a kézdivásárhelyi 
bíróságon.

Ezernégyszáz hektár erdőért 
perelik a lövéteieket
A Lövétei Közbirtokosság vezetői 
elsőként válaszoltak a felhívásra, 
hiszen – mint kiderült – a Hargita 
megyei település közösen birtokolt 
erdeinek kétharmadát is a visszaál-
lamosítás veszélye fenyegeti. „Kiál-
lunk az ozsdolaiak mellett, bízunk az 
összefogásban, abban, hogy sikerül 
megakadályozni a visszaállamosí-
tást” – mondta lapunknak Török Jó-
zsef. A Lövétei Közbirtokosság elnöke 
hozzátette, ha egy esetben pert nyer 
az állam, az precedenst teremthet. 
„Nemcsak Ozsdola, nemcsak Lövéte, 
hanem több más közbirtokosság is 
veszélyben van, tudomásunk szerint 
több esetben vizsgálódnak, mondva-
csinált okokat keresnek” – részletezte 
Török József. Elmondta, eddig nem 
álltak ki ügyükkel a nagy nyilvános-
ság elé, mert abban bíztak, hogy sike-

rül visszaverni a támadást, hiszen a 
birtokukban levő dokumentumokkal 
korábban már megnyertek egy pert: 
az alapján még hatvan hektár erdőt 
kellene visszajuttatnia az állami er-
dészetnek. Valószínűnek tartja, hogy 
éppen ezzel a perrel kerültek az álla-
mi hatóságok látóterébe.

A Lövétei Közbirtokosságot éppen 
három évvel ezelőtt, 2017 februárjá-
ban perelte be a pénzügyminisztéri-
um: a 2300 hektáros erdővagyonuk-
ból 1416 hektárt vennének vissza az 
állami erdészet adminisztrálásába. 
A pénzügyminisztérium arra hivat-
kozik, hogy a telekkönyvi bejegyzé-
sekben a vitatott erdőrésznél nem a 
közbirtokosság, hanem öt magán-
személy szerepel tulajdonosként. 
Török József felidézte, hogy a közbir-
tokosság a múlt század elején cso-
portokra szakadt: az egyik csoport 
a 755 közbirtokossági tag tulajdonát 
képező erdőket öt magánszemély ne-
vére telekkönyvezte. Aztán 1922-ben 
a két csoport újra egyesült, együtt 
gazdálkodtak, ám ezt elmulasztották 

OZSDOLÁN KÍVÜL LÖVÉTÉN IS VISSZAÁLLAMOSÍTANÁ BUKAREST A HELYI KÖZÖSSÉG CSAKNEM MÁSFÉL EZER HEKTÁRNYI ERDEJÉT 

Szemet vetettek a közbirtokosságok vagyonára

Kitermelnék a másét. Lövétén is visszaállamosítana erdőket a bírósághoz forduló pénzügyminisztérium 
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bevezetni a telekkönyvbe. Ugyan-
akkor 1948-ban az erdőket együtt 
államosították. „Jegyzőkönyvek 
vannak a birtokunkban, hogy a 
közbirtokosság újra egyesült, kö-
zösen gazdálkodtak, ezt 1942-ben 
egy magyar királyi végzés is meg-
erősítette. Ezekkel a dokumentu-
mokkal, ugyanezzel a procedúrával 
már megnyertünk egy pert a hatvan 
hektár erdő esetében” – szögezte le 
a lövétei közbirtokosság elnöke. Tö-
rök József aggasztónak tartja, hogy 
az elődeik kisebb mulasztása miatt 
– miszerint a telekkönyvben nem 
tüntették fel az újraegyesítést – a 
pénzügyminisztérium most vissza-
államosítással próbálkozik. Három 
év alatt nem történt érdemi előrelé-
pés a perben, a múlt héten kaptak 
kézhez egy szakértői véleménye-
zést. Hiába nézik a telekkönyvet, a 
közbirtokosság története egyértel-
mű, dokumentumokkal igazolható 
– szögezte le Török József.

Összmagyar aggodalom
Amint arról beszámoltunk, a pénz-
ügyminisztérium tavalyelőtt indított 
visszaállamosítási pert az ozsdolai 
közbirtokosság ellen. A szaktárca 
arra hivatkozva kérte a birtoklevél 
érvénytelenítését, hogy az erdőt 
nem a kommunisták államosítot-
ták, hanem a román állam már ko-
rábban kisajátította, és kárpótlást 
is fi zetett érte. Ám az ozsdolaiak 
dokumentumokkal tudják igazolni, 
hogy a kisajátítást elkezdte ugyan 
az állam, de nem fejezte be, mert a 
felajánlott összeget nem tartották 
méltányosnak; a helyiek a két világ-
háború között pert indítottak, amit 
meg is nyertek. A telekkönyvben az 
államosításkor is a közbirtokosság 
szerepelt tulajdonosként. Az erdé-
lyi magyar közösség és politikum, 
illetve a magyar kormány is aggód-
va fi gyeli a közbirtokossági erdők 
visszaállamosítására tett kísérletet, 
amely a Magyar Állandó Értekezlet 
(Máért) ülésén is szóba került.

 » Török József 
elmondta, eddig 
nem álltak ki 
ügyükkel a nagy 
nyilvánosság elé, 
mert abban bíz-
tak, hogy sikerül 
visszaverni a 
támadást, hiszen 
a birtokukban 
levő dokumentu-
mokkal korábban 
már megnyertek 
egy pert.

 » GERGELY IMRE

Felére csökkent a Ditrói Pékség ter-
mékeinek forgalma a gyergyószéki 

településeken, amióta kirobbant a bot-
rány a Srí Lanka-i pékek alkalmazása 
nyomán. Azóta új munkavállaló sem 
jelentkezett, a falugyűlés óta érdemi 
fejlemény nem történt a pékségnél – 
közölte érdeklődésünkre Köllő Csaba, 
a vállalat vezetője. Ugyanakkor lénye-
ges változás, hogy Gyergyószentmikló-
son, Remetén, Szárhegyen és Ditróban 
is alaposan csökkent a Ditrói Pékség 
termékeinek forgalma: a korábbi ke-
reslet felére érkeznek megrendelések 
a boltokból. Mint ismeretes, a ko-
rábbi lakossági fórum résztvevőinek 
elküldött levélben a pékség vezetői 
kijelentették, hogy amennyiben helyi 
emberek jelentkeznek a meghirde-
tett állásokra, lemondanak a külföldi 
munkaerő alkalmazásáról. Ám ebben 
az ügyben sincs változás. „Nemhogy 

péknek, de még segédmunkásnak sem 
jelentkezett senki. Új ember nem nyi-
totta be a kaput” – fogalmazott Köllő.

Amint arról beszámoltunk, február 
elsején falugyűlést tartottak a Hargita 
megyei községben, hogy tisztázzák a 
pékség és a helyi lakosok egy része 
között kirobbant konfl iktus okait. 
Bár a botrány annak nyomán dagadt 
országossá, hogy egyesek rossz szem-
mel nézték az ázsiai vendégmunká-
sok érkezését, a lakossági fórumon 
leszögezték: nem az idegengyűlölet 
a baj forrása, hanem az, hogy a mun-
kaadók nem becsülik meg a helyi 
munkaerőt, nem adnak tisztességes 
fi zetést, így sokan kénytelen külföl-
dön megkeresni a kenyerüket. Ennek 
a problémának a kivetülése tulaj-
donképpen a ditrói vendégmunká-
sok ügye. A falugyűlésen részt vevők 
abban állapodtak meg, hogy petíciót 
írnak a cégnek, amelyben megfogal-
mazzák sérelmeiket és elvárásaikat. 

„A petíció a múlt héten elkészült, a 
falu alá is írta, de még nem szeretnék 
erről többet mondani” – fejtette ki teg-
napi megkeresésünkre Biró Károly se-
gédlelkész, aki szerint személyesen 
keresték meg a panaszlevéllel a falu-
belieket, így történt az aláírásgyűjtés. 
Az ázsiai vendégmunkások alkalma-
zása miatt felháborodott ditróiak szó-
szólójaként ismertté vált segédlelkész 
hozzátette, ma délután minden to-
vábbi kérdésre válaszol, és a petíció 
szövege is nyilvánossá válik, de addig 
nem kíván többet nyilatkozni az ügy-
gyel kapcsolatban. 

Puskás Elemér polgármesterrel 
is ma fogják ismertetni a Ditrói Pékség 
vezetőinek címzett levelet. Amint az 
elöljáró elmondta, a községben lénye-
gesen javult a hangulat, megnyugodni 
látszanak a kedélyek a február elsejei 
falugyűlés óta. „Persze a feszültségek 
nem szűnnek meg teljesen 1-2 hét alatt” 
– tette hozzá. A polgármester szerint az 

önkormányzati munkát is visszavetet-
ték a történtek. A helyi költségvetés elő-
készítésével is lemaradásban vannak, 
de most azon dolgoznak, hogy bepótol-
ják a botrány miatt elmaradt munkát.

Nemigen eszik a Ditrói Pékség kenyerét a botrány kitörése óta

 » A falugyűlés 
óta nem jelentke-
zett új munkavál-
laló a pékségnél.

Biró Károly segédlelkész mára ígérte a petíció ismertetését




