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Egyesek szántszándékkal gátol-
ják a marosvásárhelyi repülőtér 
fejlesztését – vélekedik Péter 
Ferenc, a Maros megyei ön-
kormányzat elnöke. A megyei 
tanács nem áll le a korszerűsíté-
si és bővítési munkálatokkal.

 » SZUCHER ERVIN

E gyesek mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy gátol-
ják a marosvásárhelyi repülőtér 

fejlesztését – jelentette ki Péter Fe-
renc, a Maros megyei önkormányzat 
elnöke. Kérdésünkre kifejtette, hogy 
számára mindmáig fölöttébb gya-
nús, miként fordulhatott elő, hogy 
két évvel ezelőtt, amikor mandátuma 
kezdetén kijelentette, hogy prioritás-
ként kezeli a reptér korszerűsítését, 
rögtön előkerült az a felmérés, amely 
a légikikötő bezárásához vezetett. 
„A kifutópálya súlyos problémájáról 
készült vaskos dokumentáció egy 
esztendeig porosodott valahol egy 
fi ókban. Addig senki nem beszélt 
róla, az illetékesek úgy tettek, mintha 
nem létezne. Aztán 2016 késő őszén 
egyből előbukkant” – mondta Péter, 
aki addig nem tudott a felsorolt gon-
dokról. A megyeelnök azt sem tudja 
megmagyarázni, miért van az, hogy 

a pálya teljes felújítása után számos 
légitársaság még mindig ódzkodik 
Marosvásárhelyről járatokat indíta-
ni. Mi több, a Wizz Air a Kolozsvár-
ra költöztetett nyolc célállomásból 
mindössze négyet hozott vissza. 
Emlék maradt a magyarországi disz-
kont-légitársaság Vidrátszegen ki-
alakított bázisa is, melyet Nagysze-
benbe költöztettek. „Nem hiszek az 
összeesküvés-elméletekben, de a túl 
sok véletlenben sem” – indokolta 
állítását Péter Ferenc. A tanács el-
nöke nem említett neveket, és nem 

beszélt arról sem, hogy esetleg mely 
intézmények lennének ellenérde-
keltek a Transilvania nemzetközi 
repülőtér fejlesztésében. A napok-
ban viszont valószínűsítette, hogy 
az önkormányzat hamarosan perbe 
hívja Vladimir Vasilescut, a reptér 
volt igazgatóját, aki helyettesével, 
Luminiţa Gherendivel egyetemben a 
számvevőszék jelentése szerint közel 
300 ezer lejnyi, törvénytelennek vagy 
szabálytalannak vélt kiadásról nem 
tud elszámolni. Az ellenőrző hatóság 
szerint Peti András jelenlegi igazgató 
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Mai feladat. A megemlékezésen kiemelték: meg kell óvni településeinket az elnéptelenedéstől
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is felelőssé tehető, mivel nem köve-
tett el mindent, hogy elődjei megté-
rítsék a kárt. Péter Ferenc eszmefut-
tatásából kiderült, hogy a repülőtér 
„jóakaróit” nem az RMDSZ-ben és 
nem a kormányban kell keresni, el-
végre a szövetség közbejárására egy 
évvel ezelőtt a kabinet 50 millió lejt 
utalt a kifutópálya 53 millióba kerü-
lő felújítására. A támogatás aff éle 
mennyei mannaként jött, miután 
az önkormányzat bankkölcsönhöz 
készült folyamodni. A megyei ta-
nács nem áll le a korszerűsítési és 
bővítési munkálatokkal, a 2019-es 
beruházásokat a költségvetés függ-
vényében alakítják. Elkészültek az 
előtanulmányok a pálya meghosz-
szabbítására, az utasfogadó bőví-
tésére, a parkoló megnagyobbítá-
sára és egy új, a kis magán-, illetve 
mentőrepülőgépek számára terve-
zett terminál kiépítésére. „Ebből 
minél előbb és többet szeretnénk 
megvalósítani, főként uniós-, illetve 
kormánypénzekből. Hogy mire fut-
ja önerőből, az majd a költségvetés 
elfogadása után derül ki” – mond-
ta el Péter Ferenc. Szerinte jelentős 
potenciál rejlik a vidrátszegi légiki-
kötőben, hiszen azontúl, hogy az 
ország közepén fekszik, Romániá-
ban nincs még egy olyan repülőtér, 
amely oly közel lenne a vasúthoz és 
az autópályához.

 » A megye-
elnök azt sem 
tudja megmagya-
rázni, miért van 
az, hogy a pálya 
teljes felújítása 
után számos 
légitársaság még 
mindig ódzkodik 
Marosvásár-
helyről járatokat 
indítani.

 » MOLNÁR RAJMOND

Felelősek vagyunk a helyért, ahol 
élünk, ezért arra kell törekednünk, 

hogy élhető jövőt teremtsünk Székely-
földön, és álljunk ki a minket megille-
tő jogokért – hangzott el a madéfalvi 
veszedelem, azaz a siculicidium 255. 
évfordulója alkalmából tartott tegna-
pi megemlékezésen Madéfalván. Az 
eseménysorozat ünnepi szentmisével 
kezdődött a Hargita megyei telepü-
lésen. A szentmise után a Siculicidi-
um-kápolnától az emlékműhöz vonu-
ló résztvevőket elsőként Csibi József, 
Madéfalva polgármestere köszöntöt-
te. A községvezető hangsúlyozta, a 
madéfalvi veszedelem hőseire pél-
daképekként kell tekintenünk. Mint 
mondta, minden kor embere más 
jellegű problémákkal küzd – napja-
ink egyik fő feladata, hogy felelős-

séget vállaljunk azért a földért, ahol 
élünk, igyekezzünk felépíteni egy jól 
működő helyi gazdaságot és megóvni 
településeinket az elnéptelenedéstől. 
„Ha már nemzetünknek egy erős kor-
mánya van, térségeink, településeink 
gazdaságának és közösségeinek meg-
erősítése kell hogy legyen a célunk” – 
húzta alá Csibi József.

„Ez az emlékmű nemcsak a 255 évvel 
ezelőtti borzalmas és megbocsáthatat-
lan, a székelyek tömegei számára hosz-
szú szenvedésre emlékeztet, hanem 
arra is, hogy nekünk, magyaroknak és 
székelyeknek olyan jogaink vannak, 
amelyekért megharcolunk” – mondta 
beszédében Orbán Balázs miniszter-
helyettes, parlamenti és stratégiai ál-
lamtitkár. Kiemelte, Magyarországnak 
olyan kormánya van, amely érti ezt a 
leckét, és minden lehetséges eszközzel 
támogatja a Kárpát-medence magyar-

ságát. „Minden igyekezetével azon 
van, hogy növekvő ereje szerint növek-
vő mértékben Székelyföld gazdasági 
fellendülését, kivándorlás ellen vívott 
küzdelmét és autonómiatörekvéseit 
támogassa” – fogalmazott.

Korodi Attila RMDSZ-es parlamenti 
képviselő szerint nem elég emlékezni, 
hanem mindig le kell vonni a követ-
keztetéseket és tanulni a történelem-
ből: „A történelem megtanít bennün-
ket arra, hogy ahol van szándék a 
megoldások keresésére, hajlandóság 
a párbeszédre, egymásra fi gyelés, ott 
van erős jövő, és biztosított a fejlődés 

mindenki számára.” Szemünk előtt 
tartva a madéfalvi veszedelem hősi ál-
dozatait, az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc hőseit, a kommunista 
rendszerben meghurcoltakat, illetve a 
napjainkban meghozott jogtalan dön-
téseket, törekednünk kell arra, hogy 
kiharcoljuk a gyakorlatba ültetését 
minden ígéretnek, amelyet a többség 
a kisebbség felé tett a Gyulafehérvári 
nyilatkozatban – fogalmazott Korodi. 
A beszédek után a jelenlévők elhelyez-
ték a kegyelet koszorúit, majd közös 
imával, a himnuszok eléneklésével zá-
rult az esemény.

Közösségeink megerősítésére szólítottak fel Madéfalván

 » Minden kor 
embere más 
jellegű problé-
mákkal küzd – 
napjaink egyik 
fő feladata, hogy 
felelősséget 
vállaljunk azért 
a földért, ahol 
élünk.

A siculicidiumról

A bécsi udvar 1763-ban megbízta Adolf Buccow tábornokot, hogy szer-
vezzen Erdélyben három székely és két román határezredet. A székelyek 
azonban meg akarták őrizni évszázados katonáskodási hagyományukat, 
kiváltságaikat, és ellenálltak a székely ezredek erőszakos felállításának, 
ami megszüntette különállásukat. Buccow tábornokot ekkor Mária Teré-
zia leváltotta. A Buccow helyébe lépett báró Siskovics József altábornagy 
parancsot adott katonáinak Madéfalva megtámadására, ahol a székelyek 
vezetői találkoztak. Egy havas téli éjszakán (1764. január 7-én, a vízkereszt 
utáni hajnalon) vad ágyútűzzel indított támadásban mintegy kétszáz em-
bert (köztük ártatlan gyermekeket és asszonyokat) mészároltak le. Ezt köve-
tően elfogták a székelyek vezetőit, és bűnvizsgáló bizottságot hoztak létre. 
A mészárlás és az erőszakos katonasorozás következtében kezdődött meg 
a székelyek kivándorlása Moldvába, ahol elrejtőzve megélhetést találtak a 
már évszázadok óta ott élő csángók falvaiban – olvasható a Wikipédián.




