Az Év Fája Romániában

Potozky László
igazgató - Polgár-Társ Alapítvány

A fák szépek, hasznosak és a legősibb idők óta az élet alapvető jelképeként tartják számon őket. Az idők során a fák
az emberiség számára élelmet, védelmet és halhatatlanságot nyújtottak. Sok nép úgy véli, hogy a lelkek, amelyek
elhagynak bennünket, a fák ágain keresztül emelkednek a magasba. A fák a táj szerves részét képezik, és ezáltal
érdemesek tiszteletünkre és csodálatunkra. Teret és ápolást igényelnek, de sajnos az utóbbi időben gyakran válnak
az emberi tevékenységek áldozataivá, annak ellenére, hogy legtöbbünk számára semmi sem lehangolóbb, mint egy
letarolt táj. A fák a bolygónk tüdeje és ugyanakkor az egyik fő elem, amellyel harcolhatunk a globális felmelegedés
ellen. Zajcsökkentő hatásuk van, oxigént termelnek. A fák szénfogyasztók, táplálékuk előállításához szén-dioxidot
használnak, amely feltehetően hozzájárul a globális felmelegedés kialakulásához. Egy parkerdő meg tudja kötni a
város által termelt széndioxid jelentős részét.
Az Év Fája versenyt Romániában a Polgár-Társ Alapítvány ülteti életbe, amely 2011-ben elérkezett a második kiíráshoz. Alapítványunk e verseny által is próbálja felhívni a figyelmet a fák fontosságára, de ugyanakkor a környezet
védelmére is. A versenyre olyan fák benevezését vártuk, amelyek történetei fontosak és jelentőséggel bírnak a
közösség számára, esetleg titokzatosak, vagy amelyek helyi szimbólumként ismertek.
Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a múlt évi verseny nyertese, a Szentléleki Hárs elnyerte az Év Fája Európában
díjat is ez év tavaszán.
Akárcsak a múlt évben, idén is magánszemélyek, közösségek, civil szervezetek, önkormányzatok, cégek, iskolák,
stb. nevezhették be a fákat július 31-ig, a nevezési időszak lejártáig 27 fát neveztek be a vetélkedőbe 16 megyéből,
összesen 27 településről. A legtöbb pályázat Hargita és Kolozs megyéből érkezett.
Az ezt követő időszakban egy újságírókból, környezetvédelmi aktivistákból, botanikusokból és erdészeti szakemberekből álló országos zsűri választotta ki a 27 benevezett fából a 12 döntőst. A fő elbírálási kritériumot a fák történetei képezték.
A verseny döntős fái a következők: 4 tölgy, 2 hárs és egy-egy platán, szil, bükk-fenyő, gesztenye, mamutfenyő és
tulipánfa. Szeptember 10-ével kezdődően a döntős fák adatlapjai, valamint történetei felkerültek a www.evfaja.
ro honlapra, ahol 51 napon át bárki szavazhatott a számára legérdekesebb történetű fára. Október 31-én zárult a
versenykiírás. Annak ellenére, hogy változott a szavazási mechanizmus, a múlt évben naponta lehetett szavazni
ugyanarról az IP címről, míg 2011-ben ugyanarról az IP címről csak 5 alkalommal lehetett voksolni, a beérkezett
szavazatok száma elérte a 34.749-et.
A leadott szavazatok alapján a 2011-es Év fája verseny győztese a háromszáz éves köpeci szil Kovászna megyéből. A
második helyen a Hargita megyei vágási tölgy végzett, míg a harmadik helyet a temesvári platán nyerte el. Végezetül köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett a verseny lebonyolításában: a média-partnereknek,
a zsűri tagjainak, a támogatóknak, és nem utolsó sorban a több tízezer szavazónak.
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Kampányok a fákért

Az első két helyen végzett fa érdekében szervezett
kampányok bemutatása

A 2011-es verseny alkalmával erős versengés alakult ki a köpeci szil és a vágási tölgy között. Ennek eredményeként
a végeredmény is szoros volt, a két faóriás között csak néhány száz szavazat különbség alakult ki. A két versenyző
szervezet nagyon intenzív, kreatív kampányt szervezett, melynek köszönhetően nagyszámú közönséget mozgósítottak, akik szavazatukkal támogatták a kedvenc fájukat.
A következőkben ezt a két kampányt mutatjuk be Önöknek:

A köpeci szil

ELVESZETT VILÁG Természetvédelmi, Turista és Barlangász Egyesület - Demeter Zoltán
A baróti Elveszett Világ Természetvédelmi, Turista és Barlangász Egyesület titkára, Demeter Zoltán már a tavalyi
kiíráskor gondolkodott azon, hogy nevezzen be erdővidéki fát a versenybe, így amikor a Polgár-Társ Alapítvány
2011-es felhívása megjelent, azonnal szervezkedésbe kezdett.
Az Erdővidéki Összefogás Napok (karitatív rendezvénysorozat) egyik kezdeményezőjeként és szervezőjeként,
tapasztalatból tudta, hogy egy ügy mellé akkor csatlakoznak sokan, ha magukénak érzik a történetet. Így már a fa
kiválasztását úgy tervezte és szervezte meg, hogy lehetőleg minél többen vegyenek részt benne és minél nagyobb
nyilvánosságnak örvendjen. Megkereste a nagy köztiszteletnek örvendő id. Antal Jenő erdész és vadásztechnikust, a
baróti közbirtokosság egykori elnökét, illetve az Erdővidéken nagy népszerűségnek örvendő Lőrincz Sándor biológiatanárt, cserkészparancsnokot és túravezetőt, mint az erdővidéki erdők és tájak két legkiválóbb ismerőjét, majd
felkérte a baróti Zöld Ifjak Környezetvédelmi Egyesületének (ZIKE) képviselőit és velük együtt, közösen választották
ki hét erdővidéki famatuzsálem közül, az Antal Jenő szerint legesélyesebbnek jelölt köpeci szilt. A találkozó során
a 45 éves szakmai tapasztalattal rendelkező erdész többször is hangsúlyozta: „Ha a köpeci szilt nevezzük be, akkor
biztosan megnyerjük a versenyt!”. Jenő bácsi jóslata beigazolódott, de sajnos a verseny végét Ő már nem érhette
meg. Szeptember 29-én eltávozott az élők sorából, de tudjuk, hogy a fa őrangyalként a továbbiakban is igazította
fentről annak sorsát.
A jelölt kiválasztását követően fotók készültek, majd Antal Jenő és Demeter Zoltán összeállították a fa történetét
ismertető szöveget, elkészült a román fordítás is és benevezére került a fa. A 12 döntős közé kerülés hírére, már a
szavazások megkezdése előtt elkezdődött a fa környékének megtakarítása. A köpeci és baróti közbirtokosságok,
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fiatalok és egy köpeci sokgyermekes család is részt vett a sajtótájékoztatót megelőző, szilölelő akcióban, amelynek
képei később a világhálón gyűjtöttek újabb híveket a fának, akárcsak a szil megörökítése céljából meghírdetett
rajzversenyre beérkezett első pár alkotás. Közben sikerült több ismert közéleti személy támogatását is megszerezni. Például Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere és Dancs Annamari énekesnő facebook oldalukon
kampányoltak intenzíven a szil érdekében. Az utolsó héten Erdővidék Múzeumának Tortoma Önképző Körén (heti
gyakoriságú, szabadegyetem típusú előadássorozat) is a köpeci szil volt a főszereplő. Minden ilyen alkalom, esemény egyúttal úgymond ürügy is volt, hogy szilfáról újabb és újabb újsághírek, tudósítások jelenhessenek meg a
médiában. A megyei tanfelügyelőség segítségével sikerült a megye iskoláinak diákjait is mozgósítani. A véghajrában
a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont diákjainak volt oroszlánrészük, de számos erdővidéki, háromszéki település
testvértelepülésein, számos iskola testvérintézményeiben is zajlott a kampány a lelkes polgármestereknek,
lelkészeknek, pedagógusoknak és civil szervezeti képviselőknek köszönhetően. Kampányolt mindenki, ahol érte és
amerre érte, mígnem végül beérett a kitartó munka gyümölcse és megszületet a várva várt - Jenő bácsi által megjósolt - győzelem. Illesse köszönet a szil minden támogatóját érte!
A kampánystáb tagjai úgy döntöttek, hogy a győzelmet néhai Antal Jenő erdésztechnikus emlékének ajánlják fel.

A vágási cserefa

Három Hegy Egyesület - Gál Barna
Ifjúsági egyesületünk megalakulásakor felvetődött annak a gondolata, hogy hozzunk létre közös erővel egy parkot,
játszóteret a tölgyeink alatt. Mivel tavaly hallottunk az Év Fája versenyről, ezért úgy gondoltuk, hogy jót fog tenni a
csapategységnek a megmérettetés. Ez is lett az igazi eredménye, mostanra már több mint 50 aktív tagunk lett Béta,
Dobó, Vágás ifjúsági egyesületében. Most egy kicsit nehéz szívvel nyilatkozunk még, hiszen rengeteg energiát és időt
fordított félszáz fiatal a Vágási Tölgyre s nem esik jól a végeredmény. Az utolsó pár méteren pedig nem is igazán a
tölgyünkért, hanem az öregjeinkért küzdöttünk, hiszen hihetetlen izgalommal követték végig az eseményeket. Béta,
Dobó, Vágás hajdani közös temploma mellett sorakozó tölgyeink emlékeztették a három falu lakosságát arra, hogy
a Jóistennek közösen van terve velünk. A nevezést úgy oldottuk meg, hogy a csapat szanaszét volt a nagyvilágban:
vendégmunkásként, kirándulóként, vakációsként... Interneten egyeztettünk s küldtük el a jelentkezésünket. Őszre
pedig kaptuk a jó hírt, hogy beválasztottak minket a döntőbe, kezdődhet a szavazás.
Úgy indultunk neki, hogy meg akarjuk nyerni s képesek is vagyunk rá.
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Napra lebontott, rövidített tevékenységünk:
Szeptember
7-én
10-én
12-én
14-én
16-án
20-án
22-én
28-án
30-án

Válaszd te is a Vágási Tölgyet profilképnek (+picbadge alkalmazás)
Legyen udvarhelyszéki az Év Fája! -helyi bemutatkozás
Nyitóbuli a Vágási Tölgy tiszteletére - Szüreti bál (Székelydobó)
A „Nagy Testvér” bemutatkozása Udvarhelyszéken
Fánkkal a Fánkért! szlogen bemutatása: 1 szavazat = 1 pánkó
Az első videónk: Szerelem a tölgy árnyékában (a szerelmi szálakat hivatott felgöngyölíteni)
Több mint 400 év nem ér meg egy szavazatot? - elkészült az első plakátunk
Második videó: Agyonütte a pap lábát (avagy: így tört el János pap lába)
Megyei bemutatkozás: A tölgy, ami összeköt
Több mint 30 ember részvételével elkészült a bemutató filmecskénk (ezidáig 3200 ember tekintette meg)
A tölgy, ami összeköt (fotóalbum)

Október
2-án
4-én
5-én
6-án
7-én
8-án
9-én
11-én
12-én
13-án
14-én
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Szevasz! Szavazz! - villámötlet az ivói lelkigyakorlaton
Qiumby - játék a Vágási Tölgyért. Az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács játéka.
Villámcsődület Fenyéden: közel 100 emberből raktuk ki a „Vágási Tölgyet”. Siklóernyős fotóz, helikopteres
videózás + ajándék zsíroskenyér (fotóalbum)
Az Udvarhelyi Hírportál akciója: Élvonalba szavaztatjuk a Vágási Tölgyet
Elkészült a fiataloknak szóló plakátunk: Fánkkal a Fánkért!
Vágási szüreti bál - elkészült a bannerünk (két plakát + az egyesületünk logója)
Német, angol, román nyelvű felhívások születtek a Vágási Tölgy támogatása céljából
Kvíz: Hogyan tovább Vágási Tölgy? (milyen módszerekkel népszerűsítenéd a tölgyünket?)
A rakétás játék elindítása a Facebook-on - a rakéták felrobbannak bizonyos számú szavazatnál
Első rakéta: A fentiek is velünk vannak (videó)
Második rakéta: Székelylend reklám a Vágási Tölgyért
A harmadik rakéta: „Az Égig Érő Fa” - rajzpályázat az udvarhelyszéki kisiskolásoknak
Megszólítottuk Maros megyét: szavazzanak ránk!
Negyedik rakéta: Hargitával a hargitai fáért! Hívd meg a legtöbb barátot s nyersz 1 láda Harghita
sört!Látogatás a Kós Károly Szakközépiskolában, látogatás a Kányádi Általános Iskolában

1. hely

A köpeci szil

ELVESZETT VILÁG Természetvédelmi, Turista és Barlangász Egyesület
Barót, Kovászna megye

A 300 éves mezei szilfaóriás (Ulmus campestris), Köpec falutól északra, a Barót vize fölött átívelő híd
szomszédságában, egy néhai vízimalom udvarán áll és őrködik. Az impozáns méretű, több mint 35 méter magas
háromágú famatuzsálem körmérete 1,3 m magasságban 7,3 m, így átöleléséhez öt felnőtt emberre is szükség van.
„Ezekkel az adottságokkal a köpeci szil Székelyföld Erdővidék kistérségének egyik legnagyobb fája” – tanúsítja a
szilfát ajánló és felmérő 75 éves baróti id. Antal Jenő nyugalmazott erdész- és vadásztechnikus.
Az évszázadok során a köpeci szil, illetve az egykori malom környéke számos nevezetes eseménynek volt a
színhelye. A “Baj van Köpecen!” szólásunknak köszönhetően Köpec falu neve az egész Kárpát-medencében ismert,
de kevesen ismerik e szólás eredetét. „Gyászos sors érte a falut 1848. december 9-én is a háromszéki önvédelmi harc
idején, amikor Heydte hadtest parancsnok, mert Köpeczen átvonultában rálőttek, 48 órás szabadrablást engedélyezett, minek előtte a falut megsarcolta. A bosszúnak 51 polgári lakos esett áldozatul, akiknek 106 árva utódjuk maradt. (…) Bizonyára a veszedelem hírére keletkezett a mondás: Baj van Köpecen ..., ami azóta is használatos még azok
részéről is, akik semmit nem tudnak az eseményről” – olvashatjuk Nagy Károly köpeci lelkész-esperes egyházismertető írásában. A szájhagyomány szerint ugyanekkor gyújtották fel az osztrákok a malmot is, amelynek közelében
táboroztak.
A szilfától nem messze található az 1848-49-es szabadságharc december 9-i köpeci csatájában elesett honvédek
sírhantja, mely egy 1848-1849 feliratú fejfával van megjelölve. Kétszáz méterrel tovább található a már említett
köpeci, illetve a december 13-i felsőrákos-rikai csaták emlékére 1973-ban gránitkőből állítatott, törött kardmarkolatot formázó véczeri emlékmű.
A tanúfa szomszédságában évszázadokon át működő vízimalom a település életében létfontosságú szerepet töltött
be. Nem csak egy, a gabona megőrlésére alkalmas hely volt, hanem az emberek itt beszélték meg a falu és az
élet dolgait. Mivel mindezek a szilfa jelenlétében és árnyékában zajlottak, az évszázadok folyamán sok-sok érdekes, vidám és szomorú történetnek lehetett tanúja a faóriás. A hely jelentőségét az is jelzi, hogy míg az egyházi
törvények értelmében bizonyos időszakokban a tánc, a muzsika és a vígság meg volt tiltva, addig a malom vasárnap
is őrölhetett.
A vízimalom építésének körülményeiről nincsenek adataink. A malommal, illetve Molnár Mihály molnár nevével
először egy 1750-es adóösszeírásban találkozunk. Később a köpeci református egyház 1799. évi ingatlan-leltárában
ezt olvasható: „.. a malomnak, melyből a malomhely adatott a köpeci malmos gazdáknak, szomszédja északon az
országútja, délen a malom kertje.” Egy 1833-as egyházi feljegyzés „malmos gazdákról” ír, míg 1845-ben azt írja
Sebestyén Sámuel megyebíró, hogy szeptember 10-től olyan erősen száraz ősz és tél volt, hogy a malom kerekei
megállottak és nagy volt a szorultság. Az 1848-as felégetése után újjáépített malom a 20. század elejéig működött.
Romjainak kevés maradványa a szilfa tövében felhalmozva látható.
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2. hely

A vágási cserefa

Három Hegy Egyesület
Székelydobó, Hargita megye

A több mint négyszáz éves fa nyolc társával együtt a vágási római katolikus templom mellett sorakozik. Ez a cserefa
a sorban a legelső, és egyúttal a legnagyobb a fák közül. A Vágás és Székelydobó ikerfalu temploma mellett sorakozó, csodálatos méretű és korú cserefák elmesélhetnék, hogy Vágás falu neve az erdőirtással kapcsolatos. A
szájhagyomány szerint a letarolt erdők helyére egykor szerzetesek telepedtek le, akik a tizenkét apostol tiszteletére
ültették a tizenkét cserefát.
A mai vágási templom 1843-1851 között épült, előtte viszont fogolykiváltó szerzetesrend – trinitárius rend –
működött a templom és plébánia területén. A rend arról volt nevezetes, hogy a török időkben a fogságba esett
székelyeket kiváltották pénzen, vagy maguk töltötték le a fogságidőt. A templom egyik oldalán található óriási
cserefák ebből az idő¬ből valók.
A helybéliek szerint a fák védték a templomot a háborús időkben. Az egyik cserefát ágyúgolyó találta el, így az
„életét adta” a templomért. Két fát viszont korhadás miatt kivágtak a kommunizmus idején. Így a tizenkét cserefa
közül csak kilenc maradt, amely még ma is él és terebélyesedik. Viharos időkben védik a templomot, tekintélyes
törzsükkel csodálatot ébresztve.
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3. hely

Az úton álló platán

Élet Minőségéért Egyesület
Temesvár, Temes megye

Temesváron, a Gyümölcstermelők utcáján egy platánfa terpeszkedik. Törzse vastag, mint két jókora hordó. Amikor
növekedésnek indult, a város még török kézen volt, a temesvári vilajet központja lehetett.
A platánt mindenki úton álló faként ismeri. Amikor az utat rehabilitálták, korlátozták a sebességet és útszűkületet
jelző táblákkal látták el a helyet. Mára az erre járó sofőrök megszokták az úton álló platánt.
A faóriás védett fa, és biztonsági okokból a polgármesteri hivatal sárgára festett fémkerítéssel is körülvette.
Valamikor a fa mellett állt meg a tartálykocsi és innen osztották a petróleumot az embereknek. Közelében egy kút
is volt. Most magányos, mintha nem is tartozna ehhez a világhoz. A világ rég elhagyta. Bezárta egy szürke város
hangulatába, amely már régen elfeledte a természetet, száműzte a fa testvéreit, s a hely az évek teltével egyre idegenebb lett számára....
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4. hely

A retyezáti bükkfenyő

Gabriel Păun
Bukarest

A Retyezát hegység különleges fája egy jókora erdei tisztást őriz a Kis-Retyezát felé átjárást biztosító Zsíl-Cserna
hágó közelében. Itt nincs kijelölt turista-útvonal. Emberi szem nemigen látta ezeket a helyeket a hegyimentők, a
kutatók, a juhászok és néhány, kalandra vágyó amatőr turista kivételével. Ez a fa, a bükkfenyő, minden bizonnyal
a tisztást övező idősebb bükkfák és lucfenyők elejtett magvaiból eresztett gyökeret. Régóta tudott dolog, hogy a
bükk és a fenyő „barátok”, szívesen meghúzódnak egymás árnyékában, viszont ritkán lehet ennyire harmonikus
egységben látni őket. A retyezáti bükkfenyő tökéletes példája a bükk és fenyő barátságának. Az erdő, amely a
bükkfenyőt körülveszi az Utolsó Érintetlen Erdőkép Európa mérsékelt övezetében. A vadon medvének, farkasnak,
hiúznak, nyusztnak, vadmacskának, őznek, szarvasnak és zergének nyújt menedéket.
Itt, több mint százezer hektáron nyoma sincs emberi tevékenységnek. Nincsenek aszfaltozott utak, vezetékek, települések, letarolt erdők vagy egzotikus állat- és növényfajok. Nincs semmi, csak az érintetlen természet. Itt dobog
Európa vad-létének szíve!
Ugyanakkor a bükkfenyő környékén számos virágfaj és élénk színű lepkesereg figyelhető meg az év során. Erdei
gyümölcs és gomba is terem bőségesen. Az itt élő vagy az erdőbe járó ritka madárfajok éneke teszi teljessé ezt az
életképet.
A bükkfenyő az embert nem ismerő vadállatok életterében áll, két ökológiai folyosó kereszteződésében, amelyek
egyike a Vâlcan-i hegyeket kapcsolja össze a Nagy Retyezáttal, míg a másik a Nyugat-Zsíl-Cserna útvonalon teszi
lehetővé a vadállatok vándorlását.
Éppen ezért a bükkfenyő környéke ideális les- és támadási hely a ragadozók, a farkas és a hiúz számára, amelyek
tudják, hogy egy kiadós nyári zápor után ezen a tisztáson napoznak az őzek és a szarvasok. A hely csendjét és
harmóniáját viszont kegyetlen módon erdőirtás, betonozás és aszfaltozás fenyegeti. 2011. július 6-án bocsátották ki
a környezetvédelmi jóváhagyást a 66A országút harmadik szakaszának felépítésére a Nyugat-Zsíl-Cserna folyosón.
A bükkfenyő környékéről 17 hektáros erdőseget tarolnak le. A fa csendes napjai meg vannak számlálva, s a hely
hamarosan egy hétköznapi kirándulóhellyé válhat. Az út menti területek máris ingatlanügyletek tárgyai lettek.
Zűrzavaros, az ország számos más vidéken tapasztalt fejlődés veheti kezdetét és veszélyezteti az érintetlen retyezáti
természetet. A bükkfenyő jelkép-értékű a környező erdőségek számára, és ennek felismerése elengedhetetlen
Európa mérsékelt övezete Utolsó Érintetlen Erdőképének védelmében.
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5. hely

A mirkvásári tölgy

Asociaţia Geopark Perșani / Mihail Iacomir
Rákos, Brassó megye

Mirkvásárról gyalogosan indulunk a Rákosi Vulkán irányába, kelet felé. Magunk mögött hagyjuk a Sóskutat, és a falu fölé
érve eljutunk egy százados fákkal teli legelőre. Ugyanezt az utat tette meg 2009-ben két helybéli iskolás: Dana és Sebastian Pelei is, akik részt vettek a Mihai Eminescu Alapítvány által kiírt Románia legöregebb fája elnevezésű versenyen. Útjuk
hasznosnak bizonyult, egy olyan kocsánytalan tölgyet találtak, amelynek 9,3 méter a kerülete…. Az Év fája vetélkedő
2011-es kiírása után elhatároztuk, hogy versenybe nevezzük a mirkvásári tölgyet. Tanulmányozva a kocsánytalan tölgy
kora és kerülete közötti összefüggést, kijelenthető, hogy a mirkvásári tölgy megközelítőleg 900 éves. Természetesen, feltehetjük a kérdést, mire emlékezhet ez a matuzsálem? Biztosan végigkövette Mirkvásár létrejöttét (1400-ban Stristfordin.
1442-ben Mirkevására, 1448-ban Strithfort néven jelentkezik az oklevelekben). Evangélikus erődtemploma 13. századi
eredetű. A tölgy évszázadokon keresztül figyelte, hogy majáliskor hogyan hajtják ki a nyájakat s a csordákat és hogyan
legelnek a juhnyájak, a tehenek a környéken. Nyaranta, a felhőszakadások elől alája húzódtak be a pásztorok, máskor
tüzet gyújtottak, hogy melegedjenek, ilyenkor bizony létét is veszélyeztették. A nyár hamar elrepült. Érett a vadkörte, főtt
a pálinka, jött az ősz, majd „Langsam” (lassan) Mirkvásárt belepte a hó. Tölgyünk még egy évre megmenekült a fejszétől.
Egyre nyalkább lett, egyre nehezebben legyőzhető. Lehulltak az első hópelyhek, közeledett Ignát napja (december 20)
és a Karácsony. Érett a szalonna a sóskúton, majd kampóra akasztották a Szalonnás Bástyában (1800-ban a templom
észak-nyugati tornya bástya lett – Fabini, 1998). Vasárnaponként, főként ősszel és télen, a harang hívó szavára (német
nyelvű felirata szerint a kőhalmi bíró, Mauritius Ludwig adománya és Georg Hõrel nürnbergi harangöntő mester munkája
– Nussbächer 1979) a falu népe istentiszteletre gyűlt össze. Az orgonaszó a közeli dombokig, a mi tölgyünkig hallatszott
(az orgonát 1788-ban építette Johannes Prause és W. Hörbiger újította fel. Hangja ma is elbűvölő, de Vulkánban működik,
ugyanis a mirkvásári templom be van zárva, a faluban pedig egyetlen szász nemzetiségű személy maradt, az is román
lányt vett feleségül. Ő őrzi a templom kulcsát – mondta Ioan Pelei, mirkvásári erdész.) Télen és kora tavasszal a tölgy az
itt élők szokásait, a közösségi együttlét örömét figyelte. Fonóba és kántálni jártak, megünnepelték a farsangot, népünnepélyt tartottak, amelyen magyarok és szászok is részt vettek. Húsvét másodnapján megrendezték a „Plugarul”-t a
legszorgalmasabb falubeli legény tiszteletére. Még korábban, a tölgyfa mellett haladtak át vándorlásuk során a teuton
lovagok által védelmezett szászok. Várakat emeltek, településeket alapítottak: 1186-ban Olthévízet, 15 km-re délkeleti irányban a tölgytől, 1206-ban Sárost, Felmért, Kóbort, 1211-ben Ungrát, Miklósvárt, Nagyajtát, Bodolát. 1212-1218
között erősítették meg a teutonok Brasovia várát, 1225 előtt építették Földvár várát, 1224-ban jött létre Homoróddaróc,
a tölggyel átellenben, 1231-ben Szászfehéregyháza, 1231-ben Corona, a mai Brassó, 1240-ben Barcaszentpéter,
Szászhermány, Prázsmár. 1241-ben a mirkvásári tölgy néma tanúként szemlélte a tatárjárás pusztító rohamait. Tölgyünk
valószínűleg 1100 körül jelent meg a legelőn, Erdéllyel egyidőben (Az első dokumentum, amely e területre hivatkozik
1075-ből származik, és „Ultra silvam”-ként, vagyis „az erdőn túl” formában nevezi Erdélyt).És mivel famatuzsálemünknek
nincs neve, a Kárpátok öregjének, vagy mirkvásári tölgynek neveztük el.
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6. hely

Rákóczi cserefája

Biró Emőke
Csíkszentkirály, Hargita megye

A tavalyi Év fája Romániában vetélkedő alkalmával mi is szavaztunk, és nagyon szurkoltunk, hogy a szomszéd
falunkban levő, énlaki hárs nyerje a versenyt. Édesapám ekkor említette, hogy az ő szülőfalujában, Etéden található
Rákóczi cserefáját is be lehetne jövőre nevezni. Idén tavasszal el is látogattunk a fához, és etédi tartózkodásom alatt
az idősebbektől próbáltam érdeklődni a fa történetéről. Nemsokára édesanyám mutatta a helyi újságban a pályázati
felhívást.
Újabb családi kirándulás következett, amelynek során elmentünk a helyszínre, fényképeket készteni a fáról, mely
Etéd és Énlaka határában található, a Firtos hegyre vezető úton.
A hagyomány szerint a második században a Firtos hegyen épült, a ma már csak romjaiban fellelhető Firtos vára.
Fogarasy Mihály erdélyi római katolikus püspök levéltárában található dokumentumok szerint a Firtos hegyen lévő
régi várba a 13. században kastély épült, benne szerzetesi rendházzal. 1701-ben a vár már rom volt. Ennek helyére
épült 1725-ben a Szent János kápolna, és 1737-ben a minorita zárda. 1737-ben István, atyhai katolikus plébános
megvásárolta a várhelyet, majd a romos falakon belül egy kis templomot, és hat szerzetes részére zárdát emeltetett,
míg a várfalon kívül két kis kápolna épült. A létesítmény célja az ellenreformációs tevékenységek szolgálata volt.
A hegyre vezető úton található fa pontos életkorát Etéden senki nem tudta megmondani, de több forrás is azt tartja,
hogy több mint 450 éves, hiszen a Rákóczi szabadságharc idején egy alkalommal maga II. Rákóczi Ferenc a lovát
hozzákötötte, és az árnyékában megpihent. Azóta is a helyiek Rákóczi cserefájaként emlegetik a faóriást, amelynek
hatalmas árnyéka meleg nyári napokon gyakran ad hűsülést a takarni, kapálni, fát gyűjteni igyekvő, sajnálatos
módon egyre elöregedő szalmakalapos etédi székelyeknek.
A területet, amelyen a fa található, Csókásnak nevezik a helyiek. Környezete gyönyörű, csodaszép panorámával:
látható innen „a túlsó hegyen” Atyha falu a fák között rejtőző templomával, lent a völgyben elénk tárul Etéd, majd
távolabb a Firtos patak völgyében, Kőrispatak és dél-keleten Énlaka sejlik fel.
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7. hely

Az egyesülés gesztenyefája

Dancianu Adina
Vişan település, Bârnova község, Iaşi megye

Ennek a hatalmas vadgesztenyefának az árnyékában határozták el a Román Fejedelemségek egyesítését. A fa újrafelfedezése Mandache Leocov egyetemi professzornak köszönhető, aki 2004-ben azonosította a gesztenyefát, amely
azóta ismét szerepelhet a jelentős történelmi és természeti emlékművek sorában és tanúságot tehet a jászvásári
unionisták azon erőfeszítéséről, amellyel az álmaikat valóra váltották.
1856. május 25-én, egy vasárnapon, Jászvásártól 2 kilométernyire, a Visan-i szőlődombok között gyűltek össze a jászvásári unionisták titkos tanácskozásra Chersin tábornoknak, a Copou-n táborozó katonai ezred parancsnokának, Petre Mavrogheni vejének családi birtokán, s a virágzó vadgesztenye védelmében, a hatalom
kémjeitől távol beszélték meg az ország dolgát. A tanácskozáson jelen volt Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri,
Costachi Negri, Dimitrie Ralet, Constantin Hurmuzachi, Petre Mavrogheni, Neofit Scriban rendfőnök atya, Costachi
Rolla, Emilian Florescu. Miután Elena-Luiza, a tábornokné teljesítette vendéglátói kötelességét, Mihail Kogălniceanu, aki ezt a találkozót vezette, javasolta az Egyesülésért Harcolók Szövetségének a megalapítását, azzal a
céllal, hogy ez a titkos társaság fogja össze mindazokat az erőket, amelyekre szükség van a Román Fejedelemségek
egyesítéséhez. A gondolat mindenkit fellelkesített. Vasile Alecsandri ott helyben megírta és elszavalta Egyesülés
1856. május 25. című versét, amely a jászvásári unionisták hűségesküje lett.
Sub acest măreţ castan Noi jurăm toţi în frăţie Ca de azi să nu mai fie Nici valah, nici moldovean! Să fie numai români, Într-un gând, într-o simţire Si să ne dăm mâni cu mâni Pentru-a ţării fericire!
Itt e délceg gesztenyefa alatt most testvérként esküszünk, hogy a mai naptól nincsen sem oláh, sem moldován! /
Mind románok legyünk immár, egy érzés, egy gondolat, s fogjunk össze mindahányan az ország érdekében. (nyers
fordítás)
A mintegy két évszázados Visan-i vadgesztenyefa, az Egyesülés Gesztenyefája a föld erejéből táplálkozva máig őrzi
elevenségét, így vált a helyi kulturális identitás jelképévé.
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8. hely

Ady hársfája

Kalotaszentkirály Vendégfogadók Egyesülete
Kalotaszentkirály, Kolozs megye

Kalotaszentkirály-Zentelke központjában, a Kalota partján áll egy fa. A helybeliek Ady hársfájaként emlegetik.
Varázslatos hangulatú utcák indulnak innen, hol „nyugodt, nagyságos arcú” kalotaszegiek járnak-kelnek. A falu
messze földön híres vendégszeretetéről, vendégfogadásáról, így az évente idelátogató több ezer turista is megáll
a fa árnyékában A hely fontosságát jelzi, hogy 1994-ben a helybeliek egy emlékművet állítottak a fa közvetlen
közelében. Ehhez a hárshoz egy lassan legendává dagadó történet fűződik. A történet főszereplője a nagy magyar
költő, Ady Endre, akit anyai ágon rokoni szálak fűztek a kalotaszentkirályi Viski és Kiszely családokhoz. A kertet,
honnan a fa koronája tekint a Kalota vizének tükrébe, a Kiszelyek birtokolták, akiket a falubeliek is tiszteltek, hisz
adományaikkal sokszor támogatták a helyi református egyházat. A kert magaslati pontját, hol egy másik hegyi
patak szakad sebes zúgással a Kalota vizébe, „tengerpart”-nak becézték akkoriban, s a XIX. század alkonyán ide
ültettek egy fát, amely mára eléri a 20 métert is. A helyi református egyház presbitériumának gyűléséről 1896.
április 7-én kelt jegyzőkönyv említést tesz arról, hogy Czucza János, az akkori iskola igazgató-tanítója – maga is Ady
rokona – 23 facsemetét ültetett a falu különböző pontjain. Czucza jó barátja és rokona volt Kiszely Kálmánnak, így
az ő kertjébe is ültethetett egy fát. A kert festői környezetben található: közelében folyik a Kalota vize, átellenben
Zentelke múltat idéző tájjellegű házai, dombokkal szegélyezve. A kert fölé magasodó dombon őrködik a 13. században épült ódon, zsindellyel födött református templom. Nem csoda, ha megpihenni Ady is ezt a helyet választotta.
A költő először 1914. június 6-án, vasárnap délelőtt érkezett Kalotaszentkirályra Boncza Berta - Csinszka társaságában, aki ugyancsak rokonait jött látogatni. A Kiszely portán a fiatal hárs árnyékéba telepedtek le. A költőt
megragadta a táj szépsége, nyugalma, és a templomból kivonuló, viseletbe öltözött szentkirályiak színpompás
látványa. Elöl jöttek piros csizmában a lányok, a pártát viselő menyasszonyok, a muszulyt hordó menyecskék – s
tempós léptekkel az idősebb férfiak és asszonyok. A költőt foglyul ejtette a látvány. S míg a többiek beszélgettek, a
világ legérzékenyebb lemezén elkészült a kép, melynél szebbet senki sem festett Kalotaszegről:
Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves / És tarkaságban annyi nyugalom
És fehér és piros, és virító sárga, / Izgató kék és harcos barna szín / ....Ékes párták, leesni áhítók.
Így született meg a költőóriás egyik legderűsebb költeménye: A Kalota partján. Ady előre látta a háború
szörnyűségét, s itt, Kalotaszegen megtalálta az annyira vágyott nyugalmat. Még azon a napon a Viski család
portáján meg is kérte Csinszka kezét. Az I. világháború idején kétszer látogatott el ide. Az öregek mesélik, hogy
látták ülni a hársfa árnyékában.
A világégést követően a hársfának búcsúznia kellett gazdáitól, de szemtanúja lehetett a kalotaszentkirályi
arisztokrata családok pusztulásának is. Túlélte a II. világháborút. A kommunizmus idején új tulajdonosa, az állam,
egy közösségi házat építtetett a közelében. A költő emlékezete ma is él. Az általa megverselt „pompás magyarok”
utódai gyakran hajtanak főt az emlékmű előtt, és szavalják az itt született költeményt.
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9. hely

A Bârnova-i hárs

Dr. Lupu Ionel/Asociaţia Dendro-Ornamentală „Anastazie Fătu”
Iaşi, Iaşi megye

A fa története különösen érdekes a gyümölcs, vagyis a kaszattermés megjelenésétől kezdve. Olyan 660 évvel
ezelőtt, valószínűleg 1351 nyarán egy nagylevelű hárs hatszázezer virágának egyik bibeszálára (az anya) jutott el
egy ezüsthárs parányi hímpora (apa). Az ezüsthárs nem nyílik évente százezer virágnál többet, s a virágport a szél
vagy egy vadméh szállíthatta. Így alakult ki egy nemes magocska, amely szerencsésnek is bizonyult, hiszen nem
ették meg a madarak, sem az egerek, sem a patkányok… hanem egy kis növény sarjadt belőle.
A maga során a növényke is szerencsésnek bizonyult, ugyanis favágóktól távol, egy imádságos hely közelében
gyökerezett a földbe, alig tíz km-re Jászvásártól, és abban is szerencsés volt, hogy megérhette a 660 évet. Hibrid
hársunk korának kiszámításában figyelembe vettük törzsének vastagságát és az évgyűrűk növekedési átlagát,
amely három tanulmány szerint is 1,5 mm évente. Az egyik tanulmány (Tabele dendrometrice, 1320 oldal, 1957) 1650
romániai hárs 1950-ben végzett metszésén és felmérésén alapul. Európai szinten a 660 év nem rekordidő, hiszen a
grúz erdőkben gyakoriak a hatszáz éves hársfák és Nyugat-Európában a 800-1000 hársfák sem ismeretlenek.
Amikor a hárshibrid olyan 57 éves és 14 cm-es átmérőjű volt, Alexandru cel Bun (1408) uralkodó idejében Jászvárost
már városként említették, Alexandru Lăpuşneanu (1564) idejében pedig a Moldvai Fejedelemség fővárosa lett és az
is maradt 1859-ig, a román fejedelemségek egyesüléséig.
A Bârnova-i hárs idegen betöréseknek is tanúja volt: 1513-ban a tatár inváziónak, 1686-ban a lengyel portyázásnak,
stb. 1603-ban, Ieremia Movilă uralkodása idején a hárs közelében egy kolostor állt, kis fatemplommal. Úgy tűnik,
hogy ugyanitt Ştefan Tomşa (1611-1615; 1621-1623) idejében szintén fatemplom létezett. 1626 és 1629 között Miron
Barnovschi Movilă uralma alatt – amikor a hibrid hárs kb. 275 éves és 82-83 cm átmérőjű volt – kezdett épülni a
kolostor temploma. Valamivel később, 1661-1666 között Eustratie Dabija uralkodó befejezte a kolostor építését. Ott
is lelt végső nyugalomra, leánya mellett. II. Grigore Ghica idejében (1728), amikor a hársfa 377 éves 113 cm átmérőjű
lett, a jászvásári lakosságot járvány tizedelte. Az uralkodó és udvartartása egy időre a Bârnova-i kolostorba
húzódott meg, s ebből az alkalomból újították fel a kolostorudvar épületeit és készült el a külső kőfal. Így, ebben az
időszakban éppen a Bârnova-i kolostor volt Moldva fővárosa, s hárs az uralkodót és családját védte a naptól, tehát
azt is mondhatnák, hogy uralkodói hárssá vált.
De ez a hársfa sem kerülte el társainak sorsát. Románia erdőségeiben a száz évnél idősebb hársfák törzse korhadásnak indul a Trematovalsa matruchotti gomba jelenléte miatt, amely miatt a mi hársunknak is tekintélyes odúja van.
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10. hely

A székelyjói mamutfenyő

Echos Egyesület
Kalotaszentkirály, Kolozs megye

A Vlegyásza (Vlădeasa) hegység lábánál, Székelyjó és Havasrogoz (Rogojel) határán található bolygónk egyik leglenyűgözőbb fájának, a hegyi mamutfenyőnek egy példánya. A fa hazánk spontán növényvilágában nem található
meg. Története egy székelyjói lakoshoz, Gál Jánoshoz kötődik. A jómódú mezőgazdászt a vidék lakói Gál grófnak
nevezték. A környéken sok fát telepített, hogy feljavítsa a leromlott földeket, és hogy megerősítse a települést övező
meztelen lejtőket. Gál János Romániában ritka fafajtákat is ültetett, többek között vörösfenyőt és fekete fenyőt.
Az elültetett tűlevelűek között volt egy Sequoia, vagyis mamutfenyő is, amelyet a birtokos az Amerikai Egyesült
Államokból hozatott.
Az óriásfa, itt a Vlegyásza hegység lábánál, az Úr dombján második hazára lelt, ugyanolyan napfényes nyarakkal,
bőséges esőzésekkel, és havas telekkel, ugyanolyan vulkáni rétegen képződött hegyi talajjal, sőt ugyanazon a tengerszint feletti magasságon is. Ma bámulatos koronája csaknem 30 méter magasba nyúlik, masszív törzsei pedig a
föld felszínétől nem messze kettéválnak, kerületük 4 m illetve 3,5 m.
A mamutfenyő a ciprusfélék családjába tartozik. Hatalmas egyedei a háromezer évet és a száz méter fölötti magasságot is elérhetik. Törzsüknek kerülete 13 méter, súlya akár 2400 kg is lehet. Természetes élőhelyük az amerikai kontinens, és azon belül a Sierra Nevada hegység erdőségei. Ennek a fafajtának a szaporítása elég nehézkes,
és a sikernek pontos receptje van. A kis egyedeknek, ahhoz, hogy életben maradjanak, két ellentmondásos erő
kombinációjára van szükségük: a tűzre és a vízre. A tűznek fontos szerepe van a faj ökológiájában, a periodikus tűzvészek, habár érintik, nem ölik meg az érett példányokat, hanem elpusztítják a konkurens vegetációt és
előkészítik a talajt a magok sikerére.
Gál gróf sorsa megegyezett a kommunista rendszer üldözöttjeinek keserű sorsával. Székelyjóról deportálták, végül
Tordán hunyt el 102 esztendős korában, mintha vitalitását épp a szülőhelyén hátrahagyott évszázados fától nyerte
volna. Helyette maradt ez a lenyűgöző fa, amely a Vigyázó csúcsot kémleli, mintha az örökkévalóságnak őrizné az
idő folyását.
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11. hely

A paszmosi mocsári tölgy

Ludvig Daniella
Paszmos település, Beszterce-Naszód megye

A paszmosi mocsári tölgy azokra az időkre emlékeztet bennünket, amikor a helybéli Teleki kastélyt még erdő vette
körül. A fa törzsén található fémtáblácskán az „Anno 1406”-os felirat olvasható. Az évszámot a gróf széki Teleki
család határozta meg, amely a kastélyt és a hozzátartozó uradalmat a 17. századtól birtokolta. Paszmost gróf széki
Teleki Mihály (1634-1690) erdélyi kancellár szerezte meg, és a család birokában maradt az 1948-as államosításig.
A tölgy megközelítőleg 25 méterre az udvarház mögött található. Az idők folyamán a viharok nem kímélték, de
sikerült túlélnie ezeket. 1920-ban a villám kétszer is belecsapott. Szerencsére gr. Teleki Ernő (1902-1980), a paszmosi uradalom tizedik és egyben utolsó tulajdonosa, eloltotta a tüzet és megmentette a fát. Ekkor vágott le egy
nagy alsó ágat a tölgyről. Az eseményről fotó is tanuskodik. A gróf Teleki Ernő hagyatékában maradt iratokból azt
is megtudhatjuk, hogy 1948-ban a tölgy kerülete 640 cm volt. A paszmosi kastélyt (ahogyan a helybéliek nevezik)
az elmúlt évszázadokban többen is megörökítették. A 19. században készült festményeken, rajzokon a tölgyfa jól
kivehető. A paszmosi Teleki erődített kúria leírása megtalálható a neves kolozsvári művészettörténész B. Nagy
Margit „Stílusok, Művek, Mesterek” című kötetében (Kriterion könyvkiadó, Bukarest 1977), ahol az óriási tölgyet,
mint természeti csodát említi a szerző. A tölgy visszatérő motívumként megjelenik gr. Teleki Ernő víziószerű
rajzain is, amelyeket a dobrudzsai kitelepítés évei alatt rajzolt Măcinban (1952-1955). A tölgy – ha beszélni tudna
– sokat mesélhetne Erdély viharos történelméről, szászokról és románokról, Paszmos egykori lakóiról, valamint
egy magyar arisztokrata család életéről, aki évszázadokon át részt vállalt Erdély történelmének alakításában. A
tölgy tanúja volt a Teleki család és uradalom virágzásának, majd pusztulásának, amely egyenes következménye
volt a második világháború után a Kelet-Európában megjelenő kommunizmusnak. Ez a folyamat nemcsak az
arisztokrácia megsemmisítését eredményezte, hanem egy nemzetnek, a szászoknak az eltünését is az országból.
A tölgy árnyékában generációk nőttek fel, akik tehetségük és lehetőségeik szerint építették, szépítették a paszmosi
udvarházat és környékét. A tölgy árnyékában írta verseit és memoárját a költő gr. Teleki Ferenc (1785-1831), aki
korának neves matematikusaként a Tudományos Akadémia tagja is volt. Gr.Teleki Ferenc fennmaradt levelezéséből
megtudjuk, hogy 1824. április 27-én a kastély tűzvész martaléka lett, de a tölgyfa épségben megmaradt. A családi
irattárból az is kiderül, hogy 1848-ban az épületet a szomszéd település, Kissajó, lakói felgyújtották és feldúlták.
A kastély utolsó kifosztása 1944-ben történt, amikor a szovjet csapatok és a helybéli lakosok ismét kiürítették az
épületet megsemmisítve az értékes könyvtárat, képtárat, elhurcolva a kastélyban található műkincseket. Megmaradtak a puszta falak, ahová egy időre beköltözött az Állami Mezőgazdasági Szövetkezet. Jelenleg a kastély gazdátlan
és romokban hever. A tölgy viszont rendíthetetlenül áll és őrzi az évszázadok emlékeit, elgondolkodásra ösztönözve
az arrajárót, aki esetleg kutatja Paszmos és környéke történetét. A tölgy, amely úgy tűnik, hogy az örökkévalóság
élő példája, várja, hogy felfedezzék, remélve, hogy ezáltal a kastély is újra életre kel, egy szebb és jobb jövőt hozva
ebbe a mezőségszéli, regényes erdélyi vidékre.
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12. hely

Az aninószai tulipánfa

Bedreag Larisa
Chitila, Ilfov megye

A Liriodendron Tulipifera, vagyis tulipánfa, Észak-Amerika dél-keleti részéről származik. Az aninószai tulipánfa története 1880-ban kezdődött, amikor Maderspach báró, egy nagy kiterjedésű Hunyad megyei birtok örököse
Iszkronyban kastélyt építtetett, és melléje pompás kertet telepített. Maderspach Anna Margit, a tulajdonos felesége
gondoskodott a kertről, és rövid idő alatt sikerült valóságos dendrológiai parkká varázsolnia. (Igaz mindebből mára
csak a tulipánfa maradt.) Figyelmes irányítása alatt, távol országokból hozott kertészek munkája nyomán a kastély
kertje méltán versenghetett híres nyugati kertekkel.
1880-ban Maderspach Anna Margit úgy döntött, hogy iszkronyi kertjét tulipánfával egészíti ki, és ezt egyenesen
Párizsból hozatja. A hölgy több idegen nyelvet beszélt, és abban az időben többek között Jules Verne-vel levelezett.
A jeles író, Maderspach Anna Margit leveleiből, a festői helyekből és tájakból ihletődve írta meg 1892-ben - Várkastély a Kárpátokban - című regényét.
A történet ma is folytatódik. A fa a 66A számú országút mellett található. Kerítés övezi és ismertető tábla hirdeti különlegességét. Mert a tulipánfa az egyik legkülönösebb fa, amelyből hazánkban alig néhány létezik. Idén
júniusban első ízben volt alkalmam virágait is megcsodálni. A tulipánfa nem virágzik életének első éveiben és akár
tizenöt év is eltelhet, mielőtt az első virágok megjelennének ágain, de attól kezdve kétszáz éven keresztül rendszeresen virágzik.
Az idő múlásával a tulipánfa egyedül maradt az egykori pompás kertből. A tavacska kiszáradt, a kastély romos
állapotba került, a növények kihaltak... A tulipánfa ellenállt az emberek és a hangyák támadásainak, az időjárás
viszontagságainak, sőt egy autónak is, amely néhány évvel ezelőtt szaladt bele, és csaknem kitörte!
Habár természeti emlékké nyilvánították, központi védelmet nem élvez, csupán az aninószai polgármesteri hivatal
gyógyította meg sebeit, erősítette meg, és állított kerítést köréje. Emellett elhelyezett egy magyarázó szöveget tartalmazó táblácskát és egy padot, amelyen esténként, az évszázados fa koronája alatt, fiatal párok vallanak egymásnak...
Érdekes, ugyanakkor szomorú, hogy az „öreg” törzsének csaknem fele korhadt, és mindezzel együtt képes gyönyört
nyújtani a világnak zöldessárga virágai révén – igaz nem minden esztendőben, de amikor nyílik, igazi öröm a
helybélieknek. Ma a környék lakói az öreg tulipánt Verne Gyula fájának nevezik, és büszkélkednek vele, valahányszor alkalmuk adódik.
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A Grimm Mese-fa emlékére

„Grimm Pálffy Piroska”
A Tordai-hasadék közelében

Hol volt, hol nem volt, úgy 40 évvel ezelőtt, a híres Tordai-hasadék közelében, az Aranyos-völgy szívében lévő
ősrégi városkában, Jósika városában, Tordán a 3-as mikronegyed, vagyis az immár „elhíresült” 3-as nyomor-negyed
kis komforttalan betonlakásba beköltözött egy szép, ifjú házaspár két kis gyerekével…
A sors hozta így… / Magukkal hozták lelkükben, szívükben a faluról örökölt tisztaságot, a Természet szeretetét, a
füveknek, a Fáknak, a vadvirágoknak illatát, a falusi táj ősi szépségét, báját…
Nehéz idők jártak… Szerették volna úgy kint, mint benn megszépíteni e nehéz életet. Fákat ültettek. Fákat. Egy Fát
épp az ablakunk alá. Azt a Fát, amelynek története lesz, de akkor még nem is sejtették, hogy a sors milyen Igaz
Grimm-mesét írat velük… / A Mese elkezdődött… / Én írom a mesét. Grimm Pálffy Piroska.
Peregtek a Mese-élet mozaikok… / Nőttek a kis facsemeték is, a Gyerekek, a Gondok…
Sorba jöttek a lakók, köztük egy olyan, aki a Grimm-mesékben a Gonosz szerepét alakítja. A sors kegyetlen iróniája
az, hogy épp ide, a mi tömbházunkba költözött…
Ültettünk tovább új fákat is, rózsabokrokat, rózsalugast, gyümölcsfákat, mindenféle fajtát. Nőtt, nődögélt a mi fánk
is az ablakunk alatt. Benne a lélek lakik, az emeli ágait, fészket óv, ágaira fészkel a Hit és dalol a madár… Mert hinni
kellett, épp itt a Hit városában, hogy jobb és szebb jön… / Üde volt a Zöld, illatosak a rózsák, volt már árnyék is ahova menekülhetsz a nap elől, volt gyümölcs már, mely oltja szomjadat.
Kapaszkodtak a fák, szerényen leveleztek, jelen volt mindegyik. Fészket ringattak. A negyedik gyermekem
születésekor megbetegedtem és legtöbbet ágyba kényszerültem. Aztán végleg. 25 évig… Ott volt a négy gyönyörű
gyermekem, a férjem, aki apa, anya, gondozó lett. Ő lett a mesebeli Arany-ember, jóságos szíve-lelke óvott, védett
minket. Nem létezett olyan nap, hogy ne hozott volna nekem az ágyamhoz egy csokor vadvirágot vagy bármilyent az
árkok széléről.
……
Ott volt a Fám. Más értéket, más fényt kapott a szenvedésem által. Rab volt a testem, de szemem zöld sugarában ott
csillogott a Szépség, a Gyönyörűség, a Fám őrzött, velem sírt és örvendett, erős volt, bíztatott, sugárzott, simogatott,
már nem voltam egyedül, sem ha gyerekeim iskolába, férjem munkába volt. A galambok, az én galambjaim… hogy
szerették párjaikat, hogy etették fiókájukat. A Fámon. Élete volt a Fámnak. … Volt.
……
A kegyetlen fejsze ölt. Minden nap, a nap minden órájában egy aranyfolttal szegényebb lett a föld. A gonosz
szomszéd már az elején észrevette a mi kis családunk oly szenvedélyes szeretetét, tiszteletét az itteni kis zöld parcella iránt és le-levágott egy élő zöldet. Sirattam az ablakomig érő kivirágzott orgonafát, melyet virágosan vágott
ki, fényes nappal. Sirattam a kis gyümölcsfákat – ágas gyümölcsükkel együtt vágatta ki. Sirattam a csonkokat,
a fosztott ágaikat, a madarat, ki fészkét hiába kereste. Kereste, nem találta és tovább repült… Nekem maradnom
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Tree of the year

Second edition
2011

Trees are beautiful and have been a symbol of life since prehistoric times. The trees supplied people with food,
protection and even with immortality. Many nations believe that the souls of their dead rise through the branches of
tall trees on their way to heaven. Trees are organic part of the landscape and therefore they deserve our respect and
admiration. They require tender care to grow. Unfortunatelly they are more and more frequently victims of human
activities, despite the fact that a landscape without trees is really sad.
Organizer: The contest is implemented by the Environmental Partnership Foundation
Promoter: The program is promoted by the Europa FM radio.
Media partner: Think Outside the Box.
The Tree of the Year contest is a part of the international European Tree of the Year project.
This project is realized with the financial support of the Czech State Environmental Fund, the Ministry of Environment of the Czech Republic, the Czech Environmental Partnership Foundation and Apemin Tușnad SA.
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