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MEGEMLÉKEZŐ RENDEZVÉNYT TARTANAK MA DÉLUTÁN AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚS KATONAI TEMETŐBEN

Közös imára hívnak az Úzvölgyébe
Megemlékezést tartanak ma
délután az úzvölgyi katonai temetőben, az esemény meghívott
szónoka Böjte Csaba ferences
szerzetes lesz, a rendezvényen
Hargita megyei települések
fúvószenekarai lépnek fel.

Időhúzás, mint történelmi
vétek

» KOZÁN ISTVÁN

Kígyó kúszott
a Kauflandban

N

Ma délután három órára várják a megemlékezőket az úzvölgyi katonai temetőbe

A tervezett forgatókönyv

Az összeállított forgatókönyv szerint a megemlékezés délután három
órakor a Csíkszenttamási Ifjúsági
Fúvószenekar félórás előadásával
kezdődik, majd azt követően a hagyományőrző csoportok bevonulnak
a katonai temetőbe. A tervek szerint a
csíkborzsovai férfikórus előadása legtöbb negyedórás lesz, majd délután
négy órától köszöntik az egybegyűlteket. Az esemény fő programpontja

» BÍRÓ BLANKA

A

Kovászna megyei rendőrparancsnok-helyettes kinevezésének visszásságairól jelentetett meg
videóanyagot a rendőrök szakszervezete. „Visszaélések, célzott ellenőrzések, bűnvádi eljárások: a tét egy
megyei rendőrkapitányság főnöksége” – ezzel a címmel közöl egyórás
anyagot a Pro Lex rendőri szakszervezet a saját tévécsatornáján. Az
anyagot augusztus 21-én a YouTube
videómegosztóra is feltöltötték. A vádakat Florin Popa ezredes fogalmazza meg, aki a kézdivásárhelyi városi
rendőrség parancsnoka, és aki már
két évvel ezelőtt jelezte szűk körben,
hogy megpályázná a Kovászna megyei rendőrkapitányság nyugdíjazás
miatt megüresedett parancsnok-he-
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az ünnepi szentmise lesz, amelynek
főcelebránsa Tamás József püspök,
a meghívott szónok pedig Böjte Csaba ferences szerzetes. Ezt követően
a történelmi egyházak meghívottjainak ünnepi gondolatait hallhatják a
megemlékezők, majd az esemény zárásaként elhelyezik a kegyelet koszorúit; az eseményen közreműködnek
a szentegyházi, újtusnádi, bánkfalvi,
csíkszentgyörgyi és csíkszentmártoni
fúvószenekarok.

»

A történelmi egyházak
meghívottjainak
ünnepi gondolatait hallhatják a
megemlékezők,
majd az esemény
zárásaként elhelyezik a kegyelet
koszorúit.

Visszaéléseket gyanítanak a rendőrségi versenyvizsgán

agy méretű sikló kúszott péntek
délután a sepsiszentgyörgyi
Kauflandban a paradicsomos ládákon. A vásárlók nem estek pánikba,
értesítették a nagyáruház ügyfélszolgálatát, akik a biztonsági őr segítségét
kérték – számolt be egy szemtanú,
aki lefotózta a hüllőt. Sikó Barabási
Sándort, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági
Igazgatóság vezetője megerősítette,
ártalmatlan vízisikló került a paradicsomok közé, valószínűleg valahol
bekúszott a ládákba. A főállatorvos
felajánlotta, hogy egy helyi biológussal befogják, majd az Olt mellett
szabadon engedik a siklót. Sajnos az
alkalmazottak megijedtek, agyonütötték, majd kidobták a siklót. Kár, mert
a vízisikló ártalmatlan, sőt hasznos –
szögezte le a főállatorvos. (B. K. B.)
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z úzvölgyi katonai temetőben
megemlékező
rendezvényt
szerveznek ma három órától,
az esemény a tervek szerint legkésőbb hat órakor ér véget. Az elmúlt
évek csendes megemlékezéseihez
képest idén más a helyzet: a megyei
tanács napilapjában egy hete oldalas hirdetésben toborozza a megemlékezőket Hargita Megye Tanácsa,
Csíkszentmárton Polgármesteri Hivatala és a Hargita Megyei Kulturális
Központ. Borboly Csaba, a Hargita
Megyei Tanács elnöke ugyanakkor
napok óta „folyik ki” a Facebook
közösségi oldalról, ahol hirdetésben
mindenkit arra buzdít, hogy vegyen
részt a mai ünnepségen. Mi több,
közintézmények mellett már magáncégek is kaptak olyan hivatalos levelet, amelyben hatáskörén túllépve
azt kéri az állami intézmények, illetve magáncégek vezetőitől Borboly,
hogy ma mindenképpen látogassanak ki az úzvölgyi katonai temetőbe.

Mint ismeretes, a Hargita Megyei
Tanács és a csíkszentmártoni önkormányzat rendkívül lassú, mintegy háromhetes késedelmi reakciója miatt április eleje helyett csak
annak a hónapnak a végén került
nyilvánosságra (akkor is csak egy
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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lyettesi tisztségét. Elmondása szerint
akkor kezdődött ellene a hadjárat:
mondvacsinált okokkal megrovásokat kapott, mert ha fegyelmi eljárás
zajlik valaki ellen, nem versenyvizsgázhat vezetői tisztségre. Csakhogy
ezeket megfellebbezte, és mindegyiket el is törölték. Közben a tisztséget
nem írták ki versenyvizsgára, hanem
hét alkalommal megbízással kinevezték a Brassóból érkezett Marius
Daniel Ivașcu ezredest.
A Pro Lex Tv által megszólaltatott
szakértők szerint azért húzták az
időt, hogy Ivașcu időközben eleget
tegyen a feltételeknek, legyen elég
régisége, és jelentkezhessen a vizsgára. Bár a hat hónapra szóló kinevezést csak egy alkalommal lehet
meghosszabbítani, ezt szerintük
úgy védték ki, hogy hol az egyik,
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„Visszaélések, célzott
ellenőrzések,
bűnvádi eljárások: a tét egy
megyei rendőrkapitányság
főnöksége.”
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hogy a másik helyettesi tisztségre
nevezték ki. A vizsgát végül 2019.
május 20-án bonyolították le, amelyen ketten vettek részt: Florin Popa
és Marius Daniel Ivașcu, és az utóbbi nyert. Popa a bíróságon kérte ki,
és kapta meg a vizsgán készült felvételeket, ebből kiderül, hogy ő felkészültebb volt, és mégis lepontozták.
Időközben Marius Daniel Ivașcut
ideiglenesen kinevezték a parancsnoki tisztségre.
Florin Popa több beadvánnyal fordult az Országos Rendőr-főkapitánysághoz, a belügyminisztériumhoz,
mellékelve a vizsga felvételét, ám
ezekre egyelőre nem kapott választ.
Marius Daniel Ivașcu, a Kovászna
Megyei Rendőr-főkapitányság ideiglenesen kinevezett parancsnoka nem
kívánja kommentálni az ügyet.
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