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Úzvölgye: a belügyminiszter hazudik
Székelyföldi politikusok szerint valótlanságot állít Carmen Dan

I S Z L A I K ATA L I N, 
S Z UC H E R E RV I N

H atározottan visszautasítják 
az úzvölgyi katonai teme-
tőnél a múlt héten történt 

incidensben szenvedő alanyokként 
résztvevő magyar közszereplők 
Románia belügyminiszterének az 
ügyben tett állításait. Carmen Dan 
szerint a sírkertben június 6-án szol-
gálatot teljesítő rendőri és csendőri 
erők teljesítették küldetésük három 
fő célkitűzését: sikerült megelőz-
niük a magyarok és románok közti 
összetűzést, a személyi sérülése-
ket és a sírgyalázást. A tárcavezető 
azt állítja: bár volt „néhány feszült 
pillanat”, szerinte senkit nem ütöt-

tek meg, senki nem sérült meg, és 
nem merült fel a rendfenntartó erők 
beavatkozásának szükségessége. 
Meglepő kijelentést tett a miniszter 
annak kapcsán is, hogy szerinte 
annak ellenére sikerült az össze-
tűzést elkerülniük a két szemben-
álló csoport, a románok és magya-
rok között, hogy „mindkét oldalon 
mozgósítottak radikálisokat, illetve 
ultrákat”. Ez a megállapítás főleg 
annak ismeretében furcsa, hogy a 
magyarok részéről semmiféle rend-
bontás, randalírozás nem történt, 
ezzel szemben a román „megemlé-
kezők” rendkívül agresszíven visel-
kedtek, és sokan közülük bukaresti 
klubok – éppenséggel a Belügymi-
nisztérium által is működtetett Di-
namo sportegyesület – futballultrái 
közül kerültek ki. 

„Carmen Dan hazudik”

Tánczos Barna szenátor hazugság-
nak nevezte Carmen Dan nyilat-
kozatát. Lapunknak elmondta, a 
helyszínen lévők láthatták, hogy 
pontosan az ellenkezője történt 
mindannak, amit a belügyminisz-
ter állított, a fénykép- és videófel-
vételeknek köszönhetően pedig 
az egész világ is láthatja, hogyan 
alakultak valójában az események 
a katonatemetőnél. „Carmen Dan 
hazudik” – szögezte le már a be-
szélgetésünk elején Borboly Csaba. 
Hargita Megye Tanácsának elnöke 
szerint a miniszter egy törvény-
telenséget próbál egy másik tör-
vénytelenségre való hivatkozással 

elvitatni. „Belügyminiszterként az 
lenne a dolga, hogy az országban 
a törvények betartatása felett őr-
ködjön. Annál is inkább, hogy az 
alárendeltségébe tartoznak azok a 
prefektusi hivatalok, amelyek tét-
lenül nézik a történteket, és nem 
teszik a dolgukat, ami nagyon sú-
lyos tényező. Bízom benne, hogy a 
mondásnak megfelelően a hazug 
embert ezúttal is hamarabb utol-
érik, mint a sánta kutyát” – hang-
súlyozta Borboly, hozzátéve: a 
belügyminiszternek meg kellene 
fontolnia, hogy ezek után átadja 
a helyét másnak. Szőke Domokos, 
Csíkszereda alpolgármestere – aki 
szintén élőláncot alkotott a múlt 
heti incidens idején – úgy gondolja, 

„valakik utólag próbálják sminkel-
ni” az úzvölgyi helyzetet. Szerinte 
az is elképzelhető, hogy alaposan 
félretájékoztatták a belügyminisz-
tert, hiszen a helyszínen készült 
felvételek maguktól beszélnek, és 
mást mondanak, de lehet, hogy 
Carmen Dan ezeket nem nézte meg, 
és abban a széleskörű jelentésben, 
amit kapott, mást írtak neki. 

Mezei János, a Magyar Polgári 
Párt elnöke szerint nevetséges azt 
állítani, hogy a temetőbotrányban 
magyar fociultrák is részt vettek, 
amikor a felvételeken is jól látható, 
hogy békés, többnyire idős székely 
emberek – köztük nők – élőlánc-
ként próbálják megvédeni a hősök 
nyughelyét. 
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E gy golyó ejtette seb éktelenkedik
annak az azonosítóval ellátott 

postagalambnak a testén, amelynek 
tetemét múlt hét végén találták meg a 
székelyudvarhelyi Cipészek utca lakói. 
A helyi rendőrség munkatársai már ke-
resik a tettest. Nagy felháborodást kel-
tett egy közösségi oldalon megosztott 
bejegyzés, amelyben arra hívják fel a 
fi gyelmet, hogy valaki lelőtt egy azo-
nosító gyűrűvel ellátott postagalam-
bot. A bejegyzés szerzője azt is közöl-
te, hogy információi szerint az egyik 
tömbház ablakából vehették célba a 
madarat, a szomszédok szerint pedig 
nem először járt el így a tettes. 

Vizsgálják az esetet

Szintén a közösségi oldalon kapott 
bejelentést az esetről a Székelyud-
varhelyi Helyi Rendőrség, amelynek 
munkatársai már vizsgálódnak az 
ügyben – nyilatkozta lapunknak 

László Szabolcs, az egység vezetője. 
Mint mondta, a tettes kilétét egyelő-
re homály fedi, és még azt sem tudni 
pontosan, hogy milyen fegyverrel 
lőhettek rá a madárra. A történtekkel 
kapcsolatban kifejtette, az esetleges 
anyagi káron túl az is nagy problé-
ma, hogy egy sűrűn lakott utcában 
adtak le lövéseket. Hozzáfűzte, ha-
sonló esettel még nem találkoztak az 
egység megalakulása óta.

Komoly anyagi kár is lehet

Major Gábor, az Udvarhelyszéki Pos-
tagalambászok Egyesületének (UPE) 
elnöke közölte, ő maga is hallott az 
esetről. „El tudom képzelni, hogy va-
lakit idegesítenek a galambok, meg is 

értem, de akkor sem ez a megoldás, 
hanem inkább fel kell keresni a madár 
gazdáját, hiszen párbeszéddel min-
dent meg lehet oldani” – fogalmazott. 
Mint mondta, egy átlagos postaga-
lamb ára 50–200 lej, de Romániában is 
vannak olyan példányok, amelyekért 
akár több százezer lejt is elkérhetnek, 
az ár a galambok versenyeken nyújtott 
teljesítményétől függ. Persze a most el-
pusztított madár – az azonosító gyűrű 
tanúsága szerint – idén kelhetett ki a 
tojásból, így jó eséllyel csak eszmei 
értéke van. Persze az is lehet, hogy 

komoly eredményeket elért galambok 
leszármazottja, ami viszont lényeges 
anyagi kárt jelenthet. Major Gábor 
lapunknak azt ígérte, segítenek az el-
pusztult madár tulajdonosának beazo-
nosításában, ugyanakkor reményét 
fejezte ki, hogy mielőbb kézre kerül 
a tettes. Közben a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője, 
Gheorghe Filip megkeresésünkre jelez-
te, nem érkezett hozzájuk bejelentés az 
esetről, ám mindenképp utánajárnak, 
hogy ki lőhette le a postagalambot. 
(Fülöp-Székely Botond)

Elpusztult postagalambot találtak

A postagalambok versenyeken nyújtott 
teljesítményétől függ, hogy mekkora az 
értékük
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Elvárják az eredeti állapot helyreállítását
Az úzvölgyi katonatemető eredeti állapotának helyreállítását, a kegye-
letsértés és a sírgyalázás felszámolását várja el a magyar kormány a ro-
mán hatóságoktól – közölte a külgazdasági és külügyminiszter tegnap a 
budapesti parlamentben. Szijjártó Péter egy napirend előtti felszólalás-
ra válaszolva elmondta: a kormány egyetért az RMDSZ-szel, amely valós 
párbeszédet, valamint a törvényesség, azaz a sírkert eredeti állapotá-
nak helyreállítását akarja. „Mi ezt tekintjük az egyetlenegy elfogadható 
döntésnek, fejleménynek” – idézte az MTI a tárcavezetőt. Hozzátette, 
Magyarország folyamatosan kereste a kommunikáció lehetőségét: a két 
ország miniszterelnöke személyesen beszélt a kérdésről, és ő is több-
ször tárgyalt a román külügyminiszterrel. (Rostás Szabolcs)

Üzvölgyi temetőfoglalás
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• Hazugsággal és félretájékoztatással vádolják
magyar politikusok, önkormányzati vezetők
Carmen Dan belügyminisztert a múlt heti úz-
völgyi temetőincidens kapcsán tett kijelentései
miatt, miszerint magyar futballultrák is részt
vettek a botrányos megemlékezésen.

Európai támpontok
Európai támpontok címmel 
nyílik szobrászati és festé-
szeti kiállítás június 13-án 
18 órától Csíkszeredában, a 
Megyeháza Galériában. Az 
előzőleg a bukaresti Artoteca 
BMB Galériában kiállított több 
mint 30 alkotás július 10-ig 
tekinthető meg. A tárlat meg-
tekintése ingyenes.
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