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Provokációspirál a temetőben
Rendőrségi eljárás indult az úzvölgyi román keresztek letakarása kapcsán

• Vizsgálatot indított 
a Bákó megyei ren-
dőrség az úzvölgyi 
katonai temetőben 
elhelyezett román 
betonkeresztek sze-
meteszsákokkal való 
letakarása miatt. A 
magyar és román ol-
dalról egyaránt provo-
kációként elkönyvelt 
akció elkövetői nem 
nyilatkoztak lapcsalá-
dunknak. Egy román 
EP-képviselőjelölt ál-
lítja: magyarok bántal-
mazták a sírkertben.

ISZLAI KATALIN, 
ROSTÁS SZABOLCS

T öbb incidens is történt a ro-
mán betonkeresztek és or-
todox emlékmű elhelyezése 

nyomán a fi gyelem középpontjába 
került úzvölgyi katonatemetőben, 
amelynek ügye immár a román 
közvélemény részéről is heves re-
akciót váltott ki. Péntekre virradóra 
magyar pártok és civil szervezetek 
képviselői virrasztottak a Hargita 
megyei Csíkszentmárton és a Bákó 
megye Dormánfalva (Dărmănești) 
által egyaránt magának követelt 
sírkert előtt, attól tartottak ugyan-
is, hogy a dormánfalvi önkormány-
zat mégis megpróbálja felavatni az 
osztrák–magyar temetőben a román 
katonák törvénytelenül létrehozott 
emlékművét és parcelláját.

Szemeteszsákokkal 
„konzervált” keresztek

Az avatóünnepségre nem került 
ugyan sor, a botrány azonban még-
sem maradt el, önmagukat névtelen 
aktivistáknak nevező személyek 
ugyanis szemeteszsákokkal leta-
karták a félszáz betonkeresztet és 
az ortodox emlékművet. A csütör-
töki akcióról szerkesztőségünkhöz 
is eljuttatott, fényképekkel illuszt-
rált közleményben számolt be az 
Úzvölgyi civil akciócsoport, amely-
nek tagjai a helyszínen két táblát 
is elhelyeztek a következő – román 
és magyar szöveggel: „Tartósítva a 
jelenlegi helyzet megoldásáig!” A 
névtelen aktivisták közölték: „kon-
zerválták” az illegális betonkeresz-
teket, „kivonva a forgalomból” a 
törvénytelenül felállított kereszte-
ket, amíg a jogi eljárások be nem 
fejeződnek. Petíciónak is szánt 
közleményükben üdvözlik, hogy 

Dormánfalva elállt a temetőben fel-
állított román emlékhely május 17-i 
felszentelésétől.  

A fekete nylonzsákok azonban 
nem sokáig maradtak a kereszteken, 
a temetőőrzést és virrasztást meghir-
dető úzvölgyi kezdeményező bizott-
ság tagjai ugyanis provokatívnak 
tekintették az akciót, és az aktivisták 
távozása után eltávolították a fóliá-
kat. Ennyi azonban elég volt a Bákó 
megyei rendőrségnek, amely a saj-
tóban megjelent fényképek alapján 
hivatalból helyszíni vizsgálatot indí-
tott a keresztek becsomagolása ügyé-
ben. Ennek eredményétől függően az 
ügyészség dönti majd el, hogy lesz-e 
felelősségre vonás. Egyébként a 
Krónika értesülései szerint a szeme-
teszsákos akciót végrehajtó három 
személy egyike az Orbán Viktor kor-
mányfőt a tusnádfürdői szabadegye-
temen 2017-ben kifütyülő L. Andrea, 
a másik pedig a magát a Romániai 
Székelyek Szövetsége Hargita me-
gyei elnökének beállító csíkszeredai 
J. László Loránd; mindezt fénykép és 
videófelvétel is bizonyítja. 

Băsescu büntetne, 
Dragnea lezárná a határvitát

A civilekhez hasonlóan a Székely-
földi Önkormányzati Tanács is pro-
vokációnak tartja a dormánfalvi 
önkormányzat által felállított beton-
keresztek fekete zsákokkal történt 
letakarását, és elhatárolódik mind 
a személyektől, mind az akciótól. Az 
RMDSZ székelyföldi polgármestere-
it, alpolgármestereit és önkormány-
zati képviselőit tömörítő szervezet 
szerint a magukat névtelen aktivis-
táknak nevező személyek akciójá-
nak egyértelmű célja az volt, hogy 

megakadályozza a temetőrendezés 
folyamatát, befeketítse a magyar 
közösséget, és elterelje a fi gyelmet 
a dormánfalvi polgármester tör-
vénytelenségeiről. Az Antal Árpád 
sepsiszentgyörgyi polgármester, a 
testület elnöke által jegyzett doku-
mentum arra kér minden jóhiszemű 
magyar és román embert, „ne dől-
jenek be” az uszításoknak, ugyan-
akkor felszólítja a dormánfalvi 
önkormányzatot: haladéktalanul 
állítsa vissza az úzvölgyi haditeme-
tő eredeti állapotát. Erre azonban 
rövidtávon kevés az esély, a zsákos 
akció nyomán ugyanis a román na-
cionalisták is ráharaptak a témára. 
Három román aktivista pénteken a 
helyszínre látogatott, szóváltásba 
keveredve a temető rendbetételével 
foglalatoskodó magyarokkal. Az 
európai parlamenti választáson füg-
getlenként induló, nem mellesleg a 
Románia és Moldova egyesüléséért 
síkra szálló George Simion azt ál-
lítja, hogy megütötte őt egy magyar 
férfi , és mindezt videófelvétellel 
igyekezett alátámasztani, amelyen 
dulakodás hallatszik. Az incidens 
idején a helyszínen tartózkodó Lász-
ló Antal csíkszentmártoni alpol-
gármester szerint azonban bántal-
mazás nem, mindössze lökdösődés 
történt. Sokan úgy vélik, a magyar-
ellenes kijelentéseiről elhíresült Si-
mion egyértelműen provokált, majd 
áldozatnak állította be magát. A tör-
téntek nyomán a rendőrség állandó 
járőrszolgálatot rendelt el az úzvöl-
gyi haditemető környékén.

Megszólalt az ügyben Liviu Drag-
nea, a kormányzó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) elnöke, aki szerint a ro-
mán állam intézményeinek sürgősen 
tisztázniuk kell, hol húzódik a határ 

Csíkszentmárton és Dormánfalva kö-
zött, és le kell zárniuk a határvitát. 
A képviselőház elnöki tisztségét is 
betöltő politikus újságírói kérdésre 
kijelentette: nem kell egymásnak 
ugrani a katonatemető miatt, hanem 
mértékletességre, megértésre van 
szükség a határvita lezárásához. 
Traian Băsescu volt államfő már nem 
bizonyult ilyen higgadtnak, „primi-
tíveknek” nevezve a román katonák 
emlékére felállított kereszteket be-
borító magyar aktivistákat, akiknek 
szerinte sírgyalázás miatt kell felel-
niük a törvény előtt.

A temető hétvégi rendbetétele 
során piros-fehér-zöld nemzeti 
szalagok kerültek a magyar 
katonák tiszteletére állított 
fakeresztekre
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Újjáéledés – 
házastársaknak
A házastársi kapcsolat építését 
szolgáló hétvégét tartanak má-
jus 25-én Székelyudvarhelyen, 
a Szent Pio Lelkigyakorlatos 
Házban. Az újjáéledés témájú 
nap célja, hogy a résztvevők 
felismerjék a házasság szaka-
szainak jellegzetes kihívásait, 
a kapcsolat változásával-fejlő-
désével együtt járó krízishely-
zeteket. További információk 
az iroda@csalad.ro e-mail-cí-
men vagy a 0742-139380-as 
telefonszámon kérhetők, 
jelentkezni május 22-éig lehet 
a csalad.ro honlapon.

Kovács András-
emlékkoncert
Ma 19 órától a Kultúrpalota 
nagytermében rendkívüli 
koncerttel emlékeznek meg a 
tavaly elhunyt Kovács András 
karnagyról a hajdan általa veze-
tett marosvásárhelyi kórusok. 
Fellép a Művészeti Középiskola 
Gyermekkara, a Vártemplom 
Psalmus Vegyeskara, a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem 
Szalman Lóránt Vegyeskara, 
valamint a Nagy István Ifjúsági 
Vegyeskar. Szólista: Szerekován 
János tenor, Nívó- és Lajtha-dí-
jas operaénekes. 

Kreatív írásverseny
Mit gondol az öreg pisztráng? 
címmel kreatív írásversenyt 
hirdet az egyetemi hallgatóknak 
a Sapientia EMTE egyetemi 
könyvtára, valamint a Szé-
kelyföld Alapítvány. A feladat 
saját kalandtörténet megírá-
sa legtöbb 10 ezer karakter 
terjedelemben, Fodor Sándor 
stílusában (alapul Medve című 
novellája szolgálhat). Az írá-
sokat legkésőbb május 31-e 17 
óráig lehet bedobni a Sapientia 
csíkszeredai könyvtárának 
gyűjtődobozába, jeligével 
ellátva. Az első helyezett 500, 
a második 300, a harmadik 200 
lej jutalomban részesül.
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