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Hibás volt a feltételezés
Úzvölgye: állati eredetűek a román katonáknak tulajdonított csontok
• A hatóságok szerint
állati eredetűek azok
a csontok, amelyeket
román nacionalista
szervezetek az Úz-
völgyében eltemetett
150.román katona
földi maradványainak
tekintettek – számol
be az MTI.

M int a hírügynökség írja, 
a csontokat a jászvásári 
Törvényszéki Orvostani 

Intézet vizsgálta meg; a vizsgálat 
eredményeiről a moinești-i ügyész-
ség tájékoztatta Árus Zsoltot, a Szé-
kely Figyelő Alapítvány elnökét. 
Árus az egyik közösségi portálon 
tette közzé az ügyészség válaszát. 

Az úzvölgyi katonatemető-
ben több román nacionalista 
megmozdulást is szervező 
Calea Neamului Egyesület 
elnöke, Mihai Tîrnoveanu 
tavaly szeptember 23-án je-
lentette be, hogy Vasile Bo-
boc fémdetektoros kincske-

reső a katonatemető közvetlen 
közelében egy, az első világhábo-
rúban elesett román katona csont-
jait és fegyverzetét találta meg. Ezt 
a román nacionalista szervezetek a 
150., Úzvölgyében eltemetett román 
hős maradványainak tekintették. 
Erre hivatkozva vonultak 150 fák-
lyával a temetőbe október 25-én, a 
román hadsereg napján.

Állati eredetű csontok

Árus Zsolt az MTI-nek elmondta: 
román állami intézmények sorát 
kereste meg az ügy kapcsán köz-
érdekű adatigénylési kéréssel. 

A katasztrófavédelem illetékesei 
azonnal megerősítették, hogy talált 
lőszereket szállítottak el a hely-
színről. A csontok állati eredetét 
igazoló hivatalos értesítés hétfőn 
érkezett. Árus egyértelmű félreve-
zetésnek nevezte a román katona 
maradványainak a megtalálására 
vonatkozó bejelentést, és mérlege-
lendőnek tartotta, hogy érdemes-e 
feljelentést tenni az ügyben. Az úz-
völgyi katonatemető ügyét felkaroló 
román nacionalista szervezetek és 
a temetőt saját közvagyonaként te-
lekkönyveztető Dormánfalva önkor-
mányzata fi gyelmen kívül hagyta 
az illetékes román hatóságnak az 
álláspontját a temetőben nyugvó ro-
mán katonákról.

Előzmények

A bukaresti védelmi minisztéri-
umnak alárendelt Hősök Emléke 
Országos Hivatal (ONCE) tavaly jú-

nius 12-én közzétett összegzésében 
tisztázta, hogy nem az úzvölgyi te-
metőben nyugszik az a 149 román 
katona, akikre hivatkozva Dormán-
falva polgármesteri hivatala ötven 
betonkereszttel román parcellát 
hozott létre a Hargita és Bákó megye 
határán fekvő sírkertben. A hatóság 
állítása szerint 130 román katonát 
az Úzvölgyétől keletre fekvő, ma 
már nem létező Poiana Uzului (Úz-
mező) településen temettek el, az 
ő földi maradványaikat azonban 
a két világháború között a Bákó 
megyei Comănești (Kománfalva) 
katonatemetőjében helyezték örök 
nyugalomra. A védelmi tárca hon-
lapján elérhető összegzés, amelyhez 
a korabeli dokumentumok fénymá-
solatait is csatolták, 11, Úzvölgyé-
ben eltemetett román katonáról tesz 
említést. Az egyik melléklet hét, ro-
mánnak vélt katona nevét és adatait 
is tartalmazza. A magyar Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum parancs-

noka július végén a Tusványoson 
szervezett pódiumbeszélgetésen 
olyan dokumentumokat mutatott 
be, amelyek tanúsítják, hogy a ro-
mánnak tekintett katonák sem va-
lamennyien románok. Közülük öten 
a magyar hadseregben szolgáltak, 
egy korábbi kutatás pedig további 
egy katonáról megállapította, hogy 
orosz volt. Dormánfalva  önkor-
mányzata tavaly áprilisban önké-
nyesen román parcellát alakított ki 
a Hargita és Bákó megye határán 
fekvő katonatemetőben, melyet 
korábban Csíkszentmárton község 
gondozott. Június 6-án több ezer 
román megemlékező erőszakkal 
nyomult be a temetőbe, hogy részt 
vegyen a román parcella és emlék-
mű román ortodox felszentelésén, 
miután székelyek élőlánccal pró-
bálták megakadályozni ezt. Az ügy 
több pernek a tárgyát képezi. (MTI)

Dormánfalva önkormányzata tavaly 
áprilisban önkényesen román 
parcellát alakított ki az úzvölgyi 
katonai temetőben
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„Vannak vidékek” 
verseny
A Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége Vannak vidékek 
című Kárpát-medencei versmon-
dó versenyt és versfilmpályáza-
tot hirdet. Mindkét versenyre a 
Kárpát-medencei magyar ajkú 
középiskolás diákok jelentkez-
hetnek az RMPSZ honlapján, a 
www.rmpsz.ro oldalon megtalál-
ható szempontrendszer szerint 
március 16-ig. 

Színházban az 
Elveszett levél
A székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház ezen a héten 
három alkalommal játssza I. L. 
Caragiale Elveszett levél című 
komédiáját. A mai előadásra a 
Móricz Zsigmond-, a holnapira 
a Fekete István-, a csütörtöki-
re pedig a Haáz Rezső-bérlet 

érvényes, ugyanakkor jegyek 
is válthatók a Művelődési Ház 
jegypénztárában. A kezdési 
időpont mindhárom alkalom-
mal 19 óra. A holnapi előadás 

ideje alatt a színház ingyenes 
gyermekfelügyeletet biztosít, 
a szolgáltatást előzetesen 
kell igényelni a 0759-076461-
es telefonszámon, legké-

sőbb ma este hét óráig. 
A szerdai Elveszett levél 
előadás után, 22 órától kerül 
sor az évad második rendha-
gyó közönségtalálkozójára. A 
rendhagyó közönségtalálkozó 
mintegy másfél órás esemény, 
ahol minden hónapban más-
más előadás kapcsán sze-
rezhetnek közös élményeket 
a nézők és az adott előadás 
alkotásában részt vevők.

Esszépályázat
Hargita Megye Tanácsa és 
Hargita Megye Fejlesztési 
Ügynöksége felhívást intéz a 
Hargita megyei fiatalokhoz, 
hogy írják le, hol képzelik el a 
jövőjüket, ha voltak külföldön, 
miért döntöttek úgy, hogy ha-
zajönnek, és ha itthon képzelik 
el a jövőjüket, indokolják meg, 
hogy mi az, ami őket itthon 
tartja. A verseny résztvevőinek 
feladata, hogy legkevesebb 
két oldalban írja le személyes 
tapasztalatait, meglátásait, 
illetve csatoljon legalább egy 
fotót magáról, esetleg olyan 
kulcsfontosságú helyről/vál-
lalkozásról, amely fontos sze-
repet játszott a döntésében. 
A pályamunkákat az office@
investinhargita.ro e-mail-címre 
várják PDF formátumban. A 
kiértékelés megkönnyítése 
érdekében, kérik, a pályamun-
kákat tartalmazó fájl neveként 
a saját nevet és a pályamunka 
címét adják meg (nev_essze 
cime). Formai követelmények: 
A/4 papírméret, 25 mm-es 
margóbeállítás (jobb, bal, alul, 
felül), Times New Roman 12 pt., 
sorkizárt igazítás, 1,5 sorköz. 
Beküldési határidő február 14.
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Megyei besorolású útszakaszo-
kat építene a Kovászna Megyei 

Tanács, hogy csökkentsék a három-
széki kisvárosokon áthaladó forgal-

mat. Tamás Sándor, a me-
gyei önkormányzat elnöke 
azt mondta, javasolják, 
hogy a következő európai 
uniós költségvetési ciklus-
ban ne csak a már meglévő 

megyei utak korszerűsítését támo-
gassák, hanem újak építésére is pá-
lyázni lehessen. Ha ez mégsem való-
sul meg, akkor más pénzforrásokat 
keresnek, hogy megoldják a kisváro-
sok tehermentesítését. Egyeztettek 
Kézdivásárhely, Barót és Kovászna 
polgármestereivel, hogy a meglévő 
megyei vagy községi utak kiegé-
szítésével megvalósulhassanak a 
terelőutak. Az elképzelés szerint 
mintegy 3–6 kilométeres félkörös 
útszakasszal mind a három város 
elkerülhető lenne. Arra kérték a vá-

rosok elöljáróit, rendezzék a kisze-
melt területek jogi helyzetét, hogy 
a megyei tanács át tudja venni azok 
ügykezelését az építkezés idejére. 
Tamás Sándor elmondta, a három-
széki kisvárosok közül csak Bodza-
fordulóra nem terveznek terelőutat, 
mert ott egyrészt nincs olyan nagy 
gépkocsiforgalom, másrészt a dom-
borzati adottságok sem teszik lehe-
tővé ennek technikai kivitelezését. 
Ezzel szemben Kézdivásárhelyen 
jelenleg hat kilométeren halad át a 
városon a tranzitforgalom. 

Sepsiszentgyörgynek önerőből 
is menne

Emellett a Brassói Megye Tanáccsal 
közösen pályáznak egy gyorsforgalmi 
út megépítésére Sepsiszent györgytől 
Illyefalván keresztül a brassói kör-
gyűrűig, amely megkönnyítené a 
háromszékieknek, hogy eljussanak a 
Brassó-Vidombák nemzetközi repü-
lőtérre. A terv elkészítésének értékét 
belefoglalták az idei költségvetésbe. 
Tamás Sándor rámutatott, Sepsiszent-
györgy önkormányzatának megvan 
a kapacitása, hogy saját terelőutat 
építtessen. Az Országos Útügyi Vál-
lalat (CNAIR) hamarosan megkezdi a 
sepsiszentgyörgyi terelőút nyomvo-
nalán a kisajátításokat, az optimista 
forgatókönyv szerint az utat 2022-ben 
adják át a forgalomnak.

Tehermentesítenék a háromszéki kisvárosokat
• Új megyei utak építésére hívna le európai uniós forrásokat a Kovászna Megyei
Tanács. Az elképzelések szerint mintegy 3–6 kilométeres, félkörös útszakaszokkal
elterelhetnék a Kézdivásárhelyen, Baróton, illetve Kovásznán áthaladó tranzitforgal-
mat. Tamás Sándor szerint Sepsiszentgyörgy önkormányzatának megvan a kapacitá-
sa, hogy saját terelőutat építtessen.




