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A hazai hatóságok szerint 
állati eredetűek azok a csontok, 
amelyeket román nacionalista 
szervezetek az Úzvölgyén elte-
metett 150. román katona földi 
maradványainak tekintettek. Az 
ügynek utána járó civil jogvédő 
félrevezetésnek tartja a román 
katona maradványainak megta-
lálására vonatkozó bejelentést. 

 » KRÓNIKA

Á llati eredetűek azok a csontok, 
amelyeket román nacionalis-
ta szervezetek az Úzvölgyén 

eltemetett 150. román katona földi 
maradványainak tekintettek – erősí-
tették meg a hazai hatóságok. A cson-
tokat a jászvásári (Iași) törvényszé-
ki orvostani intézet vizsgálta meg, 
ennek eredményeiről a moinești-i 
ügyészség tájékoztatta Árus Zsoltot, 
a Székely Figyelő Alapítvány elnökét. 
Árus az egyik közösségi portálon tette 
közzé az ügyészség válaszát. Az úz-
völgyi katonatemetőben több román 

nacionalista megmozdulást is szerve-
ző Calea Neamului Egyesület elnöke, 
Mihai Tîrnoveanu tavaly szeptember 
23-án jelentette be, hogy Vasile Boboc 
fémdetektoros kincskereső a katona-
temető közvetlen közelében egy, az 
első világháborúban elesett román 
katona csontjait és fegyverzetét ta-
lálta meg. Ezt a román nacionalista 
szervezetek a 150., Úzvölgyében elte-
metett román hős maradványainak 
tekintették. Erre hivatkozva vonultak 
150 fáklyával a temetőbe október 25-
én, a román hadsereg napján.

Árus Zsolt az MTI-nek elmondta: 
román állami intézmények sorát ke-
reste meg az ügy kapcsán közérdekű 
adatigénylési kéréssel. A katasztró-
favédelem illetékesei azonnal meg-
erősítették, hogy talált lőszereket 
szállítottak el a helyszínről. A csontok 
állati eredetét igazoló hivatalos érte-
sítés hétfőn érkezett. A gyergyószent-
miklósi civil jogvédő egyértelmű fél-
revezetésnek nevezte a román katona 
maradványainak a megtalálására 
vonatkozó bejelentést, és mérlegelen-
dőnek tartotta, hogy érdemes-e felje-
lentést tenni az ügyben. Az úzvölgyi 

katonatemető ügyét felkaroló román 
nacionalista szervezetek és a temetőt 
saját közvagyonaként telekkönyvez-
tető Dormánfalva (Dărmănești) ön-
kormányzata fi gyelmen kívül hagyta 
az illetékes román hatóságnak az 
álláspontját a temetőben nyugvó ro-
mán katonákról.

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 ho-
zott 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 (Úzmező) 
településen temettek el, az ő földi 
maradványaikat azonban a két világ-
háború között a Bákó megyei Comă-
nești (Kománfalva) katonatemető-
jében helyezték örök nyugalomra. 
A védelmi tárca honlapján elérhető 
összegzés, amelyhez a korabeli do-

ÁLLATI EREDETŰEK A TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSOK SZERINT AZOK A CSONTOK, AMELYEKET A 150. ROMÁN KATONÁNAK TULAJDONÍTOTTAK

Úzvölgye: bakot lőttek a román nacionalisták

Fellélegeznének. A Kézdivásárhelyen mért gépkocsiforgalom csupán 15 százaléka helyi érdekeltségű  
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kumentumok fénymásolatait is 
csatolták, 11, Úzvölgyében elteme-
tett román katonáról tesz említést. 
Az egyik melléklet hét, románnak 
vélt katona nevét és adatait is tar-
talmazza.

A magyar Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum parancsnoka július végén 
a Tusványoson szervezett pódium-
beszélgetésen olyan dokumentu-
mokat mutatott be, amelyek tanú-
sítják, hogy a románnak tekintett 
katonák sem valamennyien romá-
nok. Közülük öten a magyar had-
seregben szolgáltak, egy korábbi 
kutatás pedig további egy katoná-
ról megállapította, hogy orosz volt. 
Dormánfalva  önkormányzata ta-
valy áprilisban önkényesen román 
parcellát alakított ki a katonateme-
tőben, melyet korábban Csíkszent-
márton község gondozott. Június 
6-án több ezer román megemlékező 
erőszakkal nyomult be a temetőbe, 
hogy részt vegyen a román parcella 
és emlékmű ortodox felszentelésén, 
miután székelyek élőlánccal pró-
bálták megakadályozni ezt. Az ügy 
több pernek a tárgyát képezi.

 » Az úzvölgyi 
katonatemető 
ügyét felkaroló 
nacionalista 
szervezetek és 
a temetőt saját 
közvagyonaként 
telekkönyvezte-
tő Dormánfalva 
önkormányza-
ta fi gyelmen 
kívül hagyta az 
illetékes román 
hatóságnak az 
álláspontját a te-
metőben nyugvó 
román katonák-
ról.

 » BÍRÓ BLANKA

Megyei útszakaszokat építene a 
Kovászna Megyei Tanács, hogy 

csökkenteni lehessen a háromszéki 
kisvárosokon áthaladó forgalmat. 
Tamás Sándor, a megyei önkormány-
zat elnöke kijelentette, javasolják, 
hogy a következő európai uniós költ-
ségvetési ciklusban ne csak a már 
meglévő megyei utak korszerűsítését 
támogassák, hanem újak építésére is 
pályázni lehessen. Ha ez mégsem va-
lósul meg, akkor más pénzforrásokat 
keresnek, hogy megoldják a kisváro-
sok tehermentesítését. Egyeztettek 
Kézdivásárhely, Barót és Kovászna 
polgármestereivel, hogy a meglévő 
megyei vagy községi utak kiegészíté-
sével megvalósulhassanak a terelőu-
tak. Az elképzelés szerint mintegy 
3–6 kilométeres félkörös útszakasz-
szal mind a három város elkerülhető 
lenne. Arra kérték a városok elöljá-
róit, rendezzék a kiszemelt területek 
jogi helyzetét, hogy a megyei tanács 
át tudja venni azok ügykezelését az 
építkezés idejére.

Tamás Sándor elmondta, a három-
széki kisvárosok közül csak Bodzafor-
dulóra nem terveznek terelőutat, mert 
ott egyrészt nincs olyan nagy gépko-

csiforgalom, másrészt a domborzati 
adottságok sem teszik lehetővé ennek 
technikai kivitelezését. Ezzel szemben 
Kézdivásárhelyen jelenleg hat kilomé-

teren halad át a városon a tranzitfor-
galom. „Ezen a hat kilométeren a mé-
rések szerint naponta 15 ezer gépkocsi 
közlekedik, ezek 85 százaléka pedig 
átutazó, még egy kávéra sem állnak 
meg a városban, legfennebb kidobják 
a szemetet az ablakon” – részletezte a 
megyei önkormányzat elnöke. Hang-
súlyozta, a kézdivásárhelyi terelőút-
nak megvan a pontos nyomvonala.

Emellett a Brassó Megyei Tanáccsal 
közösen pályáznak egy gyorsforgalmi 
út megépítésére Sepsiszentgyörgy-
től Illyefalván keresztül a brassói 
körgyűrűig, 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 épít-
tessen. Az Országos Útügyi Vállalat 
(CNAIR) hamarosan megkezdi a sep-
siszentgyörgyi terelőút nyomvonalán 
a kisajátításokat, az optimista forgató-
könyv szerint az utat 2022-ben adják át 
a forgalomnak.

Új terelőutakkal tehermentesítenék a háromszéki kisvárosokat




