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Közös imára hívnak
Ma délután három órára várják a megemlékezőket

Előtérben az áprilisban öntött
betonkeresztek. Ma délután
három órára mindenkit az
úzvölgyi katonai temetőbe
várnak

▴
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• Ma délután három órakor kezdődik, és a tervek szerint legkésőbb hat órakor ér

véget az úzvölgyi katonai temetőbe szervezett megemlékező rendezvény.
órakor a Csíkszenttamási Ifj úsági
Fúvószenekar félórás előadásával
kezdődik, majd azt követően a hagyományőrző csoportok bevonulz elmúlt évek csendes meg- nak a katonai temetőbe. A tervek
emlékezéseihez képest idén szerint a csíkborzsovai férfi kórus
más a helyzet: a megyei ta- előadása legtöbb negyedórás lesz,
nács napilapjában egy hete oldalas majd délután négy órától köszöntik
hirdetésben toborozza a megem- az egybegyűlteket. Az esemény fő
lékezőket Hargita Megye Tanácsa, programpontja az ünnepi szentCsíkszentmárton Polgármesteri Hi- mise lesz, amelynek főcelebránsa
vatala és a Hargita Megyei Kulturális Tamás József püspök, a meghívott
Központ. Borboly Csaba, a Hargita szónok pedig Böjte Csaba ferences
Megyei Tanács elnöke ugyanakkor rendi szerzetes. Ezt követően a törnapok óta „folyik ki” a Facebook kö- ténelmi egyházak meghívottjainak
ünnepi gondolatait hallhatják a
zösségi oldalról, ahol hirdetésben
mindenkit arra buzdít, hogy vegyen megemlékezők, majd az esemény
részt a mai ünnepségen. Mi több, zárásaként elhelyezik a kegyelet
közintézmények mellett már magán- koszorúit; az eseményen közreműcégek is kaptak olyan hivatalos leve- ködnek a szentegyházi, újtusnálet, amelyben, hatáskörén túllépve, di, bánkfalvi, csíkszentgyörgyi és
azt kéri az állami intézmények, illetve csíkszentmártoni fúvószenekarok.
magáncégek vezetőitől Borboly, hogy
ma mindenképpen látogassanak ki az Időhúzás mint történelmi vétek
úzvölgyi katonai temetőbe.
Mint ismert, a Hargita Megyei Tanács és a csíkszentmártoni önkorA tervezett forgatókönyv
mányzat rendkívül lassú, mintegy
Az összeállított forgatókönyv sze- háromhetes késedelmi reakciója
rint a megemlékezés délután három miatt április eleje helyett csak anKOZÁN ISTVÁN
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nak a hónapnak a végén került
nyilvánosságra (akkor is csak egy
civilszervezet révén), hogy a Bákó
megyei Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát
alakított ki a Csíkszentmártonhoz
tartozó, mára elnéptelenedett,
hegyvidéki Úzvölgye első világháborús magyar katonai temetőjében.
Amennyiben gyorsabban nyilvánosságot kap, hogy mire készül
Dormánfalva, úgy nagy valószínűséggel meg lehetett volna akadályozni, hogy a kiásott sírhelyekre
megöntsék a félszáz betonkeresztet,
illetve a nagyméretű emlékművet,
amit június 6-án több ezer román
megemlékező jelenlétében ortodox
szertartással fel is szenteltek.
Úzvölgye közigazgatásilag a 33
kilométerre fekvő Csíkszentmártonhoz tartozik, de Hargita és Bákó
megye kataszteri hivatala 2001-ben
megállapodott arról, hogy a település területe a 25 kilométerre fekvő
Dormánfalvához tartozik. A Bákó
megyei kisváros polgármestere április közepén e megállapodás alapján a moldvai településre telekkönyveztette a temető területét.
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• FÓRUM

Requiem a székelyek siratófaláért
A Csekefalvi Közbirtokosság elnöke
vagyok immár tizenkilenc éve. Nyílt
levelemben elsősorban szeretnék
bocsánatot kérni nagyapáinktól, az
elesett katonáktól és azok családjaitól
az elmúlt évtizedekben fölöslegesen
elpocsékolt szavakért, amik az úzvölgyi
hadi temetőben hangzottak el, és a sok
fölösleges hazafias nótáért. A történelem ugyanis azt igazolta, hogy arra sem
vagyunk képesek, hogy az ők sírjaikat
megvédjük. Emellett tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy Úzvölgye nem csak
a temetőből áll, az valamikor egy falu
volt. A két Csíkszentmárton községbeli közbirtokosságnak ott van 20-20
hektár – 2004-ben újratelekkönyveztetett – beltelke. Évekig kértem, hogy
tegyünk falutáblát a faluhatárra, talán
azzal is elkerülhettünk volna egyes
nézeteltéréseket. Emellett reagálnék
azokra a médiában megjelent fotókra is,
amelyeken a volt gátertelep betonoszlopainak maradványai látszottak, azzal
a képaláírással, hogy így néz ki jelenleg
Úzvölgye. Hiszen a teleppel szemben ott
vannak az elmúlt években felépített közbirtokossági házak, amelyek igazolják,
hogy van élet Úzvölgyében. Mi éveken
keresztül próbáltuk megmenteni, ami
menthető, megépíteni, felújítani, ami a
mienk, hiszen azt valljuk, hogy Erdély
azé, aki belakja. Mindemellett arra
szeretnék mindenkit figyelmeztetni,
hogy a látszat a mai világban szinte
mindig csal. A nagy hangzatos szövegek
csak porhintést jelentenek. Példaként
mondanám, hogy mi abban a tudatban
vagyunk, hogy van 1200 hektár erdőnk
Úzvölgyében a nevünkre telekkönyvezve, csakhogy az altalajkincs nem a
miénk, a vadállomány nem a miénk, az
utak nem a miénk, a patak nem a miénk,

sőt a patakban a halak sem azok. A
már visszakapott területek mellett még
mindig vannak a csíkszentmártoni földosztó bizottságtól visszaigényelt, de
még vissza nem kapott területeink úgy
az Úzvölgyében, mint Csekefalva határában. Sajnos fennáll a veszélye, hogy
ha nem helyezik tulajdonba ezeket,
akár el is veszíthetjük akár a meglévő
beltelkeket is. Úgy vélem, hogy a temető
kisajátítása csak egy főpróba volt,
számíthatunk további hasonló tettekre
is. Továbbá az is gondolkodóba ejt,
hogy az úzvölgyi temető és kaszárnyák
a 135/2001-es kormányhatározatban
szerepelnek, mint Csíkszentmárton közvagyona – amely 2002-ben a Hivatalos
Közlönyben is megjelent, a kaszárnyák
azonban mostanra csak úgy eltűntek a
közvagyonból, minden magyarázat nélkül. Az én személyes kérésem mindenki
felé, hogy hagyják abba a bohóckodást.
Azt meg kell érteni, hogy ha Dormánfalva telekkönyvezte a temető területét,
az már nem a miénk. Perelni lehet, de
jómagam 14 éve perelek ezer hektár
közbirtokossági erdőt – vajmi kevés
eséllyel. A bejárásunkat a temetőbe
azonban nem tudják megtiltani. Ha
bejárási jogunk van, akkor a megemlékezést nem a temető előtt kell
megtartani. Ha mégis ott lesz, akkor
sajnos Úzvölgyében megszületik a
székelyek siratófala. Mindenképp el
kell fogadni, hogy ez a vonat elment,
és a mi gyarlóságunkból ment el.
A megemlékezésre ettől eltekintve
mindenképp el kell menni, de otthon
kell hagyni a színjátékot.
Imádkozni kell.
Mátyás László,
a Csekefalvi Közbirtokosság elnöke

Véleményét elküldheti:
sms-ben:

0726–720418

e-mail-ben: uzenet@szekelyhon.ro

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve,
illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

• RÖVIDEN
A Kolompos együttes Marosvásárhelyen
A Kolompos együttes augusztus 30-án, pénteken 18 órától koncertezik
a Vásárhelyi Forgatagon. A magyar gyermekek körében egyik legnépszerűbb együttes ma is arra törekszik, mint a kezdetekben: megismertetni, megszerettetni a gyerekekkel és szüleikkel a magyar népzenét,
néptáncot, régi népszokásokat, vagyis mindazt a páratlan kulturális
kincset, melyet elődeink hagytak ránk örökségül.

HIRDETÉS

• RÖVIDEN
Ma kezdődik a Vásárhelyi Forgatag
Kiállításmegnyitóval, járdacsillagászattal és színpadi
produkciókkal kezdődik ma a 7. Vásárhelyi Forgatag. A
Forgatag hivatalos megnyitóját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban tartják, ma délután 6 órától, a Táncrapszódia kezdete előtt néhány perccel. Este 8-kor kezdődik
Donizetti: Szerelmi bájital című vígoperája a Magyar
Állami Operaház vendégelőadásában. A Toronykőy Attila
által rendezett darabban Mikósa Erika Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas operaénekes is fellép. A 19. századi cselekményt a rendező napjaink történeteibe ültette át, a felcsendülő dallamok mellett nem fog hiányozni a szerelmi
történet, a szélhámos csodadoktor, a váratlan örökség

és a falusi idill sem. A szervezők a Forgatag műsorát úgy
állították össze, hogy hétköznap sem maradjon le arról
senki, aki napközben dolgozik. Az esti programok mellett
egész héten látogathatók a képzőművészeti kiállítások,
amelyek közül ma délután 6-kor a Bolyai téri unitárius
egyház közösségi termében nyílik a Maros Mezőségi
Művésztelep tárlata. A mezőbergenyei, mezőpaniti,
mezőmadarasi és csittszentiváni művészeti táborokban
készült alkotások szeptember 15-ig láthatóak. Várhatóan
érdekes színfoltja lesz a Forgatnak a Járdacsillagászat.
Hétfő este fél 9 és 11 között a Vársétányon az Erdélyi
Magyar Csillagászati Egyesület jóvoltából az érdeklődők
teleszkópok segítségével ismerkedhetnek a csillagokkal,
csillagképekkel.(Antal Erika)

