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Szónoki üzenet: megbékélni végre
Böjte Csaba ferences szerzetes román–magyar összefogásra szólított Úzvölgyében
• Több ezren vettek
részt tegnap azon a
megemlékezésen, ame-
lyet a 2. világháború
úzvölgyi csatájának 75.
évfordulóján szervez-
tek a Hargita és Bákó
megye határában fekvő
katonai temetőben.

ISZLAI KATALIN

A Csíkszentmárton önkor-
mányzata, Hargita Megye 
Tanácsa, valamint a Har-

gita Megyei Kulturális Központ által 
meghirdetett rendezvényre az előző 
évekkel ellentétben ezúttal kiemelt 
fi gyelem hárult, hiszen a sírkertben 
tavasszal elhelyezett román keresz-
teket és ortodox emlékművet szélső-
séges románok két és fél hónappal 
ezelőtt erőszakkal felavatták.

Magyar és székely zászlók

A megemlékezést a Csíkszenttamá-
si Ifj úsági Fúvószenekar előadása 
nyitotta, majd hagyományőrzők 
vonultak az úzvölgyi katonai te-
metőbe. A résztvevők magyar 
és székely zászlókkal, valamint 
településük helységnévtáblájá-
val vonultak fel a sírkertbe. Ezt 
követően Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke szólt a 
jelenlévőkhöz, emlékeztetve, hogy 
amikor 1944-ben a szovjet csapatok 
betörtek Úzvölgyébe, és rázúdúltak 

a magyar határvédelemre, az el-
ső csapást a 17-18 éves fi atalokból 
álló 11. székely határőr zászlóalj 
kapta. Borboly külön köszöntötte 
a megemlékezésen jelen lévő vitéz 
Bartha Mihályt, aki részese volt az 
említett csatának, majd arra kérte 
a jelenlévőket, hogy egy perc néma 
csenddel emlékezzenek az elhunyt 
hősökre. A továbbiakban az elnök 
megköszönte, hogy ilyen sokan el-

látogattak a megemlékezésre. „An-
nak, ha együtt vagyunk, hatalmas 
ereje van. Összefon bennünket, a 
magyar közösséget, együtt dobban 
a szívünk, függetlenül attól, hogy 
honnan érkeztünk. Az, hogy ma itt 
békésen, méltósággal emlékezünk, 
pontosan mutatja, milyen fából fa-
ragtak bennünket: alázatos a szí-
vünk, de van erőnk, és van hitünk 
is továbbmenni, megvédjük szülő-
földünket” –  húzta alá Borboly. 

Szónoki gondolatok

A temetőben felállított színpadon 
szentmisét celebrált Tamás József, 
a gyulafehérvári egyházmegye 
püspöke. Mint mondta, nem sze-
retnének azok közé tartozni, akik 
elfeledkeznek a nagyokról, a hősök-

ről, akik életüket adták a hazáért. 
„Éppen ezért, minden évben ezen a 
napon ide szoktunk zarándokolni, 
hogy emlékezzünk azokra, akik a 
II. világháborúban életüket adták a
hazáért ezen a helyen. Szeretnénk
a mai zarándoklatban is leróni ke-
gyeletünket, megbecsülésünket, és
szeretnénk töltekezni az ő lelküle-
tükkel, hogy mi is ezért a szülőföl-
dért és az itt élőkért tudjunk meg-
tenni mindent. A Jóisten irgalmába
ajánljuk az itt nyugvókat, de Isten
oltalmába ajánljuk önmagunkat és
a népünket is, hogy a földi életbe n
megtegyünk mi is mindent, ami

kötelességünk, feladatunk, hogy 
Isten szolgálatában és szeretetében 
mindvégig kitartsunk, hogy majd 
az ő örök boldogságában is mind 
együtt legyünk” – hangsúlyozta a 
püspök. A megemlékezés meghívott 
szónoka Böjte Csaba ferences szer-
zetes volt, aki a romániai többség 
és kisebbség közötti megbékélés, 
összefogás, együttműködés szüksé-
gességére építette beszédét. A Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány vezetője 
úgy vélekedett: a románoknak és a 
magyaroknak nem olyan apró-csep-
rő dolgokon kellene összekapjanak, 
mint az úzvölgyi katonai temető 
ügye vagy az, hogy Ferenc pápa jú-
nius elsejei csíksomlyói látogatása 
során a hatóságok cenzúrázták a 
szentatya miseruháján feltüntetett 
magyar feliratot.

A valós problémákra fókuszálni

Böjte Csaba szerint a valós problé-
mákra kell fókuszálni, például ok-
tatási és egészségügyi kérdésekre. 
„Az a dolgunk, hogy a követ, amivel 
megdobnak, összeszedjük, és hi-
dat építsünk belőle. Ezt az országot 
egész biztosan csak együtt tudjuk 
tündérkertté tenni. Valahogy a ro-
mán testvéreinknek el kell monda-
nunk, hogy nem az a baj, hogy hol 
van egy temetőben egy kereszt, ha-
nem, hogy a fi ataljaink, a tanáraink 
és az orvosaink elmennek, itthagy-
nak bennünket. Biztatnunk kell a 
jószándékú román embereket, hogy 
értsék meg: ha a társadalomban fe-
szültség van, akkor nem lehet ered-
ményt elérni. Mert ha ennek az or-
szágnak jó a mi verejtékes munkánk 
és a pénzünk, amit adóként befi ze-
tünk, akkor legyen jó a zászlónk is, 
a himnuszunk is, a nyelvünk is. A 
törvények mindenkire egyformán 
legyenek érvényesek” – zárta a fe-
rences szerzetes. 

A megemlékezés békés körülmé-
nyek között zajlott le, a karhatal-
mi jelenlét sem volt számottevő, 
ugyanakkor érdekes módon a hely-
színen román szót is hallani lehe-
tett a résztvevők között.

Az úzvölgyi csata 75. évfor du-
lójára emlékeztek. Napjaink 
valós problémáira kellene 
fókuszálni, például oktatási és 
egészségügyi kérdésekre
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Felbomlott a kormánykoalíció
Kilép a kormányból a szociálliberális koalíció kisebbik pártja, a Liberálisok 
és Demokraták Szövetsége (ALDE) – jelentette be hétfőn Călin Popescu 
Tăriceanu pártelnök. Az ALDE – az együttműködés folytatásának feltéte-
leként – két hete szólította fel a kormány összetételének és programjának 
megújítására Viorica Dăncilă szociáldemokrata miniszterelnököt, aki azon-
ban elutasította az ultimátumot. A parlamenti helyek csaknem 45 százalé-
kával rendelkező PSD várhatóan kisebbségi kormányzással próbálkozik: 
erről a párt hétfő estére összehívott végrehajtó bizottsága hivatott dönteni. 

Csíkszeredai tudósítók nyertek
Huszonöt alkotás közül a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 
Alap (MTVA) csíkszeredai tudósítói, Csúcs Mária és Csúcs Péter által 
készített, Küzdelem a hősökért című film kapta a kulturális filmek ötödik 
fesztiváljának fődíját.

• RÖVIDEN

A példamutató asszony a keresztény 
édesanyák, illetve egyesületeik, 

imacsoportjaik védőszentje, a férjes 
asszonyok pártfogója és névadója az 
övtestvériségnek. A tagestei jámbor, 
hívő feleség sokat imádkozott nehéz 
természetű, pogány és kicsapongó 
hivatalnok férjéért. Nem szavakkal, 
keresztényi türelemmel, példaadással 

egyengette útját Isten felé. Az állhata-
tosság meghozta gyümölcsét, 371-ben 
végül keresztényként hunyt el. Három 
gyermekük közül Ágoston fi a szintén 
sok gondot okozott az édesanyának, 
megtéréséért sokat imádkozott. Er-
ről Szent Ágoston Vallomások című 
művében emlékezik meg. Mónika 
halálának évében Milánóban jelen le-

hetett, amikor Szent Ambrus tanítvá-
nyaként Ágoston megkeresztelkedett. 
Végakarata szerint Ostiában temették 
el. Ereklyéit 1430-tól a római Sant’ 
Agostino templomban őrzik. Magyar-
országon Piliscsaba templomában 
található Szent Mónika-ereklye, ami 
Buda valamelyik templomából kerül-
hetett oda. A ma ünnepelt szent jel-
képei a könyv, rózsafüzér és feszület. 
Kárpát-medence-szerte számos Szent 
Mónika Imacsoport működik. Tagjaik 
az édesanyákért és a gyermekekért 
ajánlják fel imaszolgálataikat, ismer-
tek abortuszellenes megmozdulásaik 
is. (Molnár Melinda)

Szent Mónika, az édesanyák pártfogója

Előzmények
A székelyföldiek áprilisban szembesültek azzal, hogy a moldvai, Bákó megyei 
Dormánfalva (Dărmănești) önkormányzata önkényesen román parcellát 
alakított ki a Csíkszentmártonhoz tartozó, mára elnéptelenedett, hegyvidéki 
Úzvölgye első világháborús magyar katonai temetőjében. Június 6-án több 
ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt 
vegyen a román emlékmű ortodox szertartással végzett felszentelésén, miután 
székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni a temetőfoglalást.

• Úgy tartja a néphit, hogy Szent Mónikának kilenc
keresztje van, legnehezebb a házasság keresztje. Szent
Ágoston, a kereszténység egyik legnagyobb gondol-
kodója édesanyjának nem lankadó, élethosszig kitartó
imádsága érzékelhető csodákat eredményezett.




