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A Kovászna megyei önkormány-
zat elnökhelyettese alapfokon 
elérte, hogy töröljék a június 
6-i úzvölgyi események során 
kapott 3000 lejes bírságát. 
Grüman Róbert azonban nem 
lehet elégedett, hiszen továbbra 
sem állították elő azokat, akik 
meggyalázták a katonatemetőt.

 » KRÓNIKA

A csíkszeredai bíróság törölte azt 
a 3000 lejes bírságot, amelyet 
Grüman Róbertre, a Kovászna 

megyei önkormányzat elnökhelyet-
tesére rótt ki a Hargita megyei csen-
dőrség amiatt, hogy nem az elöljáró 
jelentette be a csendőrségen is az 
önkormányzat június 6-i úzvölgyi 
rendezvényét. Az ítélet ellen a hiva-
talos közlés utáni harminc napban 
nyújthat be fellebbezést a csendőr-
ség. Grüman Róbert szakaszgyőze-
lemnek tekinti a bírósági ítéletet. Úgy 
vélekedett, az ítélet nem cáfolja, hogy 
továbbra is kettős mérce érvényes 
Romániában. „Továbbra sem állítot-
ták elő azokat, akik meggyalázták 
az úzvölgyi katonatemetőt, sőt ellen-
kezőleg: kitüntették a temetőfoglaló-
kat” – idézte a Háromszék napilap a 
politikust.

A Hargita és Bákó megye határán 
fekvő, elnéptelenedett Úzvölgye 
falu a törvények értelmében a Har-
gita megyei Csíkszentmárton köz-
ség része, az első világháborúban itt 
létrehozott katonatemetőt a román 
védelmi minisztérium is Hargita me-
gyei létesítményként tartja számon. 
A sírkertet azonban a Bákó megyei 
Dormánfalva polgármesteri hivatala 
saját közvagyonaként telekkönyvez-
tette, és áprilisban Csíkszentmárton 
értesítése nélkül román parcellát és 
emlékművet hozott létre az általa 
nemzetközinek tekintett temetőben.
Az MTI emlékeztet: idén június 6-ra 

Dormánfalva önkormányzata román 
nacionalista szervezetek felvonulá-
sát és koszorúzását engedélyezte az 
ortodox egyház naptárában szereplő 
hősök napjára. A temető előtt elhala-
dó útra pedig Hargita megye önkor-
mányzata engedélyezte a Kovászna 
megyei önkormányzat magyar kép-
viselőinek kihelyezett rendkívüli ülé-
sét, melyre Székelyföld településeit 
is meghívták. A székelyföldiek azért 
vontak élőláncot a temető elé, hogy 
a hősök napi koszorúzás leple alatt 
ne lehessen egyházi szertartással fel-
avatni a több román hatóság által is 
törvénytelennek nyilvánított román 
parcellát. A csendőrség nagy erőkkel 
vonult a helyszínre, de nem állta útját 
azoknak a futballhuligánoknak, akik 
behatoltak a temetőbe, letépték a sír-

kert kapuját, és a székelyföldi tünte-
tőket, újságírókat bántalmazva utat 
nyitottak a román felvonulóknak. 
A román sajtó később kiderítette, 
hogy a csendőrségi akciót az a Sebas-
tian Gheorghe Cucoș ezredes, a csen-
dőrség parancsnokhelyettese vezette, 
akit korábban azzal gyanúsítottak, 
hogy 2018. augusztus 10-én a román 
diaszpóra bukaresti tüntetésén fut-
ballhuligánok segítségét igénybe 
véve oszlatta fel a kormányellenes 
megmozdulást. A június 6-i erősza-
kos temetőfoglalás után a román 
hatóságok csak Borboly Csabára, a 
Hargita megyei önkormányzat elnö-
kére és Grüman Róbertre, a Kovászna 
megyei önkormányzat alelnökére rót-
tak ki egyenként 3000 lejes bírságot, 
amiért elmulasztották, hogy a csend-
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Törölték a bírságot, de marad a kettős mérce

A magyar érintettek remélik, hogy a hatóságok sem hátrálnak meg a temetőgyalázók felelősségre vonásában
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őrségen is bejelentsék a székelyföl-
di rendezvényt. Az események után 
Csíkszentmárton önkormányzata, 
Borboly Csaba megyeelnök és több 
magyar résztvevő is ügyészségi fel-
jelentést tett a támadók ellen. Ezek 
az ügyek azonban mindeddig csak a 
kivizsgálási szakaszba jutottak.

Október 25-én, a román hadsereg 
napján a temetőben tartott meg-
emlékezés keretében Constantin 
Toma, Dormánfalva polgármestere 
kitüntette a június 6-i román meg-
mozdulás szervezőit, az emlékmű-
vet felszentelő ortodox papok egyi-
két, valamint azt a gyermeket, aki 
elsőként hatolt a temetőbe, és a má-
sodik világháborúban elesett ma-
gyar hősök emlékművére felmászva 
lobogtatta a román zászlót.

 » Az ese-
mények után 
Csíkszentmárton 
önkormányzata, 
Borboly Csaba 
megyeelnök 
és több ma-
gyar résztvevő 
is ügyészségi 
feljelentést tett 
a támadók ellen. 
Ezek az ügyek 
azonban minded-
dig csak a kivizs-
gálási szakaszba 
jutottak.

 » SZUCHER ERVIN

Ha megfogadják Kelemen Hunor 
tanácsát, az RMDSZ marosvá-

sárhelyi önkormányzati képviselői a 
jövőben együttműködhetnek a helyi 
tanácsban a Szabad Emberek Pártjá-
val (POL). A két alakulat így matema-
tikai többséget alkotna, hiszen 10, 
illetve 3 tanácsossal rendelkeznek a 
23 fős helyi döntéshozó testületben.

Az RMDSZ-nek és a POL-nak a jö-
vőben több beszélgetést kellene foly-
tatnia egymással a város érdekében 
– fogalmazta meg javaslatát Kelemen 
Hunor. A szövetségi elnöknek közös 
fotója jelent meg a Facebook közös-
ségi oldalon Dan Maşcával, a Szabad 
Emberek Pártja alapítójával és egy-
ben vezetőjével. A múlt héten Maros-
vásárhelyre látogató Kelemen Hunor 
a vegyes párt egyik helyi tanácsosa, 
Radu Bălaş felvetéseire reagált, aki 
elpanaszolta, hogy az RMDSZ zsi-
gerből elutasít minden olyan kezde-

ményezést, amely a magyar közös-
ségnek jó, azonban a POL részéről 
érkezik. Az önkormányzati képviselő 
néhány példával is szolgált: pártja 
magyar személyiségről szerette volna 
elkeresztelni a város egyetlen névte-
len iskoláját, a 7-es számú általánost, 
a szövetség viszont keresztülhúzta 
a tervet. Néhány héttel ezelőtt a POL 
elsőnként indítványozta Makkai Ger-
gely alpolgármester leváltását, ám az 
RMDSZ tanácsosai nem voltak hajlan-
dók aláírásukkal támogatni a kezde-
ményezést; ugyanakkor két nappal 
később saját – azonos tartalmú és 
célú – határozattervezetüket iktatták. 
Maşca azt sem érti, hogy az alpolgár-
mester-állításkor az RMDSZ miért a 
szociáldemokratákkal szövetkezett, 
és nem a POL-lal, hiszen akkor két 
magyar alpolgármestere lehetett vol-
na Marosvásárhelynek.

Lapunk megkeresésére Dan Maş-
ca cáfolta, hogy valamiféle egyezség 
született volna a POL és az RMDSZ 

között. Mint mondta, ő is egyetért 
azzal, hogy bizonyos kérdésekben a 
két alakulatnak szorosabbra kellene 
fűznie a kapcsolatát, azonban kije-
lentette, hogy mindez nem úgy megy, 
mint a karikacsapás. „Az az érzésem, 
Kelemen Hunornak fogalma sincs, 
hogy az elmúlt három évben miként 
viselkedtek velünk a tanácsban meg 
a szakbizottságokban az RMDSZ bizo-
nyos helyi politikusai. Mi nem paktál-
hatunk le azokkal, akik eddig gúnyo-
lódtak velünk, és még csak megbánást 
sem tanúsítanak, nemhogy elnézést 
kérnének. Gondolom, fordított eset-
ben Kelemen úr is így gondolkodna” 
– vélekedett Maşca. A helyi alapítású 
román–magyar vegyes párt elnöke 
szerint az RMDSZ városi tanácsosai 
között mindig akadt egy-kettő, aki hol 
sértő, hol alpári módon támadta a POL 
képviselőit. Másrészt úgy érzik, a POL 
és az RMDSZ pártprogramjában igen-
csak kevés a közös vonás. Az RMDSZ-
es tanácsosok munkáját értékelve 

Kelemen Hunor nem vonta kétségbe 
a frakció aprónak nevezett részered-
ményeit, azonban kijelentette, hogy 
a tíztagú testületnek sokkal nagyobb 
koherenciát kellett volna felmutatnia. 
Azt kérte a marosvásárhelyi képvi-
selőktől, hogy mindannyian visel-
kedjenek Dorin Florea polgármester 
ellenzékeként. „Hiába játszottuk azt, 
hogy időnként támogattuk Floreát, 
időnként meg nem, ebből az emberek 
semmit nem értettek. Vagy inkább azt 
értették, hogy nem tudjuk, mit aka-
runk. Másrészt Florea így is, úgy is azt 
mondta, hogy miattunk, az RMDSZ 
meg a magyarok miatt nem tudja kor-
mányozni a várost” – fejtette ki Kele-
men Hunor. A szövetségi elnök egy 
lecsúszott városnak tartja Marosvá-
sárhelyt, amely sokkal jobb sorsra vol-
na érdemes. Úgy véli, Florea húszéves 
korszaka alatt az összes többi erdélyi 
település elhúzott Vásárhely mellett, 
amely lassacskán már csak Balánbá-
nyával vetekedhet.

Kelemen Hunor a POL-hoz „édesgetné” az RMDSZ vásárhelyi tanácsosait

 » Az RMDSZ-
nek és a POL-nak 
a jövőben több 
beszélgetést 
kellene folytat-
nia egymással, a 
város érdekében 
– fogalmazta 
meg javaslatát 
Kelemen Hunor.




