
• Több százan, sokan 
népviseletbe öltözve és 
román zászlókat lobog-
tatva vonultak az úzvölgyi 
katonatemetőbe pénteken 
a román hadsereg napja 
alkalmából tartott meg-
emlékezés alkalmából. 

ISZLAI KATALIN

A sírkert környékén már messziről 
látszott, hogy román ünnepségre 
készülnek a helyszínen: a keríté-

sen egy hatalmas román zászló hirdet-
te, hogy „Románia alkotmánya szerint 
az ország hivatalos nyelve a román”, a 
kihelyezett hangszórókból pedig román 
népzene üvöltött.

Megadták a módját

A megemlékezés nyitómozzanataként 
150 népviseletbe öltözött, a kezében 
fáklyát tartó, és további mintegy ötven 
román zászlót magasba emelő ünneplő 
vonult be a sírkertbe az ott összegyűlt 
megemlékezőkhöz csatlakozva. A fák-
lyások a temető bal oldalán, a magyar 
fakeresztek előtt sorakoztak fel, a zász-
lót tartók pedig a román parcella mel-
lett. A bevonulást követően a román 
himnusz közös eléneklésével folytató-
dott az ünnepség, majd egy rövid vallá-
sos szertartást tartottak az ott eltemetett 
hősök emlékére. A továbbiakban a júni-
us 6-ai történésekhez hasonlóan ismét 
egyenként felolvasták a szerintük ott 
nyugvó közel 150 román katona nevét, 
a jelenlévők pedig minden egyes név 
elhangzása után azt kiáltották, hogy 
„jelen”. Eközben a fáklyát tartó meg-
emlékezők is átvonultak a temető jobb 
oldalára, a román parcella köré, ám az 
eseménynek ezzel közel sem volt vége, 
hiszen Constantin Toma dormánfalvi 
polgármester beszéde bőven tartogatott 
meglepetéseket. 

Kitüntetéseket is osztogattak
A polgármester már felszólalása elején ki-
emelte, hogy kötelességük minden olyan 
helyszínen méltó módon megemlékezni 
a hőseikről, ahol román katonák vannak 
eltemetve, így az úzvölgyi katonatemető-
ben is. Hozzátette, fontos, hogy a fi ataljaik 
tudják: sok román vér folyt ott, és sokan 
nyugszanak közülük a sírkertben. Mint 
mondta, egy maréknyian tették lehetővé, 
hogy pénteken megemlékezhessenek a 
hősökről a temetőben, és ők azok, akik a 
remény és a nemzeti összetartozás lángját 
újból fellobbantották. A polgármester a 
magyarokra is utalt beszédében, akik sze-
rinte akadályozták a román fél törekvéseit 
hőseik megtisztelésében. „Nehezemre esik 
megérteni románként és emberként, miért 
tilos számunkra, hogy meggyújtsunk egy 
gyertyát és elmondjunk egy imát hőseink 
sírjainál” – mondta drámaian Toma. Ezt 
követően arra is fény derült, kikre gondolt a 
polgármester, amikor arról a pár emberről 
beszélt, akik újra reményt adtak számukra. 
Mint mondta, nagyon fukar a kitüntetések 
osztogatását illetően, és csak azoknak ítéli 

oda ezeket, akik valóban megérdemlik. A 
pénteki megemlékezésen azonban többet 
is kiosztott: Az Úzvölgye fi a nevet viselő ki-
tüntetést többen is megkapták azok közül, 
akik kulcsszerepet töltöttek be a júniusi te-
metőfoglalás- és avatás napján.

A polgármester az első kitüntetés át-
adása előtt arról beszélt, hogy június 6-án 
a kerítés másik oldalán álltak, hiszen a sír-
kertbe nem jöhettek be. Úgy fogalmazott: 
az idősebb generációnak nem is volt bátor-
sága a behatolás megkísérlésére, de aztán 
leckét kaptak egy gyerektől. Ekkor adta át a 
13 éves Ilie Popescunak az Úzvölgye fi a ne-
vet viselő kitüntetést, amiért az említett na-
pon volt bátorsága ahhoz, hogy egy román 
zászlóval a kezében elsőként beszökjön a 
sírkertbe, és a magyar emlékműre felmász-
va lengesse azt, majd azt kiáltsa: győzelem. 
Toma ezt követően a nemzeti összetartozás 
és a hazaszeretet jegyében az Úzvölgye fi a 
kitüntetéssel jutalmazta még többek között 
Mihai Sorin Tîrnoveanut, A Nép Útja (Calea 
Neamului) egyesület elnökét, aki szintén 
fontos szerepet játszott a június 6-ai ese-
ményekben, illetve Alexandrescu Toader 

papot, aki a betörést követően felszentelte 
a katonatemetőt.

A polgármester arról is beszélt, hogy ez-
úttal úgy érkeztek a katonatemetőbe, mint-
ha otthon lennének.

„Június 6-án nem voltunk itthon, mert 
a kapuk lakattal voltak lezárva, és mert 
egyesek azt mondták, nem jöhetünk be. Ma 
viszont már hazajöttünk, a kaput nyitva ta-
láltuk. Köszönjük azoknak, akiknek akkor 
nem volt elég bölcsességük ahhoz, hogy 
megértsék, hogy itt román hősök is vannak, 
hogy ma megértették és megengedték, hogy 
megemlékezzünk róluk. Ma megengedték, 
hogy a hőseink neveit kiáltsuk, és békén 
hagytak, hogy meggyújthassunk egy gyer-
tyát. Támogatásomról és megbecsülésem-
ről biztosítom mindenik nemzetet, hiszen 
ha nem szeretném a hősöket nemzetiség-
től függetlenül, nem soroltuk volna fel az 
emlékművön az összes országot, akiknek 
hőseik itt nyugszanak, és nem tűztük vol-
na ki zászlaikat. Bölcsességről kell tanúbi-
zonyságot tennünk, és ki kell nyújtanunk 
a kezünk, hogy testvérek legyünk, hiszen 
szeretnénk vagy sem, egy országban élünk” 
– zárta magyaroknak címezett üzenetét a 
dormánfalvi polgármester.

Ezt követően többen is beszédet mond-
tak, közöttük Mihai Sorin Tîrnoveanu, aki 
szintén számos üzenetet címezett a magya-
roknak, utalva arra is, hogy a dormánfalviak 
valójában csak „visszaállították az 1994-ben 
teljesen elmagyarosított és meggyalázott te-
mető nemzetközi jellegét”. A beszédeket kö-
vetően az ünnepség a román emlékmű meg-
koszorúzásával zárult. Egyébként az erős 
hatósági jelenlétnek köszönhetően azonnal, 
szinte észrevehetetlenül kivezettek a tömeg-
ből egy, a polgármester beszéde alatt magya-
rellenes jelmondatot bekiabáló férfi t.
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Kitüntették  a temetőfoglalókat
„Dicsőséges” júniusi akciójukra emlékeztek a románok Úzvölgyében

Ilie Popescu, a hős. Volt bátorsága 
ahhoz, hogy egy román zászlóval 
a kezében elsőként beszökjön a 
sírkertbe

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

HELYI CIKKEK, REJTVÉNYEK AJÁNDÉKBA!

A Hargita megyei önkormányzat szombati közlése szerint 
Valentin Ivancea, Bákó megye új prefektusa megtámadta a 
közigazgatási bíróságon a dormánfalvi önkormányzat úzvölgyi 
katonatemetőre vonatkozó határozatait. A szerkesztőségünk-
be is eljuttatott közlemény szerint a Bákó Megyei Törvény-
szék közigazgatási osztályán elindított perek egyikében a 
prefektus kifogásolta a temető átalakítására kibocsátott 
építési engedélyt, a másikban pedig azokat a határozato-
kat, amelyekkel a kisváros saját közvagyonába helyezte át 
a temetőt. A közlemény szerint a prefektus úgy vélte: hogy a 
város tulajdonjogszerzése – a temető leltárba vétele – már 

alapjaiban törvénytelen volt, így a közvagyonba való áthelye-
zéssel ugyancsak illegálisan, jogcím nélkül szerzett látszó-
lagos tulajdonjogot.  A közigazgatási bíróságra benyújtott 
prefektusi kereset a román törvények értelmében azonnali 
hatállyal felfüggeszti a vitatott határozatok érvényességét. 
Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke szerint 
a pozitív fejlemény annak tulajdonítható, hogy szeptember 
10-én személycsere történt a Bákó megyei prefektusi hivatal 
élén. A Bákó megyei prefektus a hivatal honlapján nem adott 
hírt a bírósági keresetekről, és román bíróságok portálján sem 
találhatók egyelőre meg a perek kartotékjai.

A bákói prefektus megtámadta a határozatokat




