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Fény derülhet arra, hogy 
valósak vagy hamisak-e azok 
az iratok, amelyek alapján 
Dormánfalva saját tulajdonává 
nyilvánította az úzvölgyi hadi-
temetőt. Ugyanis Borboly Csaba 
Hargita megyei tanácselnök – 
magánszemélyként – jogerősen 
pert nyert a korábbi adatigénylé-
si kérését elutasító Bákó megyei 
kormánymegbízott ellen.

 » KRÓNIKA

A marosvásárhelyi táblabíróság 
kedden kimondott jogerős íté-
letben kötelezte Bákó megye 

prefektusát valamennyi, az úzvölgyi 
katonatemetőre vonatkozó, hivata-
lában megtalálható irat kiadására. 
Az ítélet kivonatát a romániai bíró-
ságok portálján tették közzé. A pert 
Borboly Csaba, a Hargita megyei ön-
kormányzat elnöke indította magán-
személyként, miután a Bákó megyei 
prefektus elutasította adatigénylési 
kérését. Az RMDSZ-es politikus az 
MTI-nek elmondta: az igényelt iratok 
azt bizonyíthatják, hogy Dormánfal-
va (Dărmănești) hamis iratok alap-
ján kebelezte be a temetőt, és fontos 
bizonyítékot képezhetnek az Úzvöl-
gye kapcsán elindított 12 per mind-
egyikében.

Borboly Csaba elmondta: a dor-
mánfalvi polgármesteri hivatalban 
kezdte az adatigénylést, és olyan 
iratokat bocsátottak rendelkezésére 
annak bizonyítására, hogy a Bákó 

megyei település már 2001-ben lel-
tárba vette a temetőt, amelyeken 
sem keltezés, sem pecsét, sem alá-
írás nem szerepelt. Hozzátette: mi-
vel az önkormányzati határozatok 
csak akkor érvényesek, ha a prefek-
tusi hivatalhoz is benyújtották azo-
kat, úgy gondolta, hogy a prefektus 
igazolhatja a dormánfalvi iratok 
hitelességét. Ezért kérte ki a prefek-
tustól is a kétes hitelességű iratok 
másolatát. „Ha a prefektus azt köz-
li, hogy nem rendelkezik ezekkel 
az iratokkal, akkor nyilvánvaló a 
hamisítás, és az egész temetőügy 
büntetőjogi fordulatot vehet. Ha 
kiadja az iratokat, és kiderül, hogy 

jogilag minden rendben van, akkor 
csupán az információszerzés lesz az 
adatigénylés haszna” – nyilatkozott.

Borboly Csaba hozzátette: 12 per 
van folyamatban az úzvölgyi katona-
temető kapcsán. Mindegyik alapját az 
képezi, hogy Dormánfalva is a saját-
jának tekinti a temető területét, ame-
lyet Csíkszentmárton is a magáénak 
tud. A Bákó megyei kisváros ennek 
alapján nyilvánította közvagyonává 
a temetőt, ennek alapján állított ki 
építési engedélyt a sírkert átalakítá-
sára, ennek alapján bonyolította le 
az egész építkezést. A tanácselnök 
szerint eddig kedvezően alakultak az 
úzvölgyi peres ügyek. A Dormánfalva 

BORBOLY CSABA HARGITA MEGYEI TANÁCSELNÖK PERT NYERT A BÁKÓI PREFEKTUS ELLEN AZ ÚZVÖLGYI ADATIGÉNYLÉSI ÜGYBEN

Ellenőrizhető a dormánfalvi iratok hitelessége

Mi alapján? Egyelőre kétes eredetűek a dormánfalviak területfoglalást alátámasztó iratai
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által indított pereket a Hargita me-
gyei fél kérésére a bíróság felfüg-
gesztette, a székelyföldiek által el-
indított perekben pedig eddig csak 
felperesek számára kedvező határo-
zatok születtek.

Az úzvölgyi katonatemető ügye 
azt követően került a fi gyelem kö-
zéppontjába, hogy Dormánfalva 
polgármesteri hivatala tavaly áp-
rilisban, részben magyar katonák 
sírjain, román parcellát hozott létre, 
és egy kelta keresztes emlékmű-
vet, valamint ötven betonkeresztet 
állíttatott ismeretlen román kato-
náknak. Tavaly nyáron a román 
védelmi minisztériumnak aláren-
delt Hősök Emléke Országos Hiva-
tal (ONCE) elismerte, hogy nem az 
úzvölgyi temetőben nyugszik az a 
149 román katona, akiknek a román 
parcellát létrehozták, és álláspontja 
szerint csak 11 román katona van 
eltemetve a temetőben. A korábban 
magyar sírkertnek tekintett temetőt 
mindeddig Csíkszentmárton köz-
ség gondozta. Az elnéptelenedett 
Úzvölgye település Csíkszentmár-
ton községhez tartozik, területét 
azonban, amelyen a temető is fek-
szik, mind Csíkszentmárton, mind 
Dormánfalva a magáénak tekinti. 
A román parcella létrehozása fe-
szültségeket keltett a román–ma-
gyar viszonyban. Tavaly június 
6-án több ezer román megemlékező 
erőszakkal nyomult be a temetőbe, 
hogy részt vegyen a román parcel-
la ortodox felszentelésén, miután 
székelyek élőlánccal próbálták ezt 
megakadályozni.

 » „Ha a pre-
fektus azt közli, 
hogy nem ren-
delkezik ezekkel 
az iratokkal, ak-
kor nyilvánvaló a 
hamisítás, és az 
egész temetőügy 
büntetőjogi for-
dulatot vehet.”

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió Tanácsa írásbeli 
eljárás keretében jóváhagyta az 

európai polgári kezdeményezések-
hez szükséges aláírások összegyűj-
tésére, azok tagállami ellenőrzésére 
és igazolására vonatkozó határidők 
visszamenőleges meghosszabbítását 
tartalmazó európai bizottsági javasla-
tot. Az új szabályok értelmében azon 
határidőket hosszabbítják meg, ame-
lyek betartását a koronavírus-járvány 
hátráltathatta. Hat hónappal meg-
hosszabbodik a támogatói aláírások 
eredeti gyűjtési időszaka azon kezde-

ményezéseknél, amelyek esetében az 
2020. március 11-én már folyamatban 
volt. Ebbe a kategóriába tartozik a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által 
indított, a Kohéziós politika a régiók 
egyenlőségéért és a regionális kul-
túrák fenntarthatóságáért indított 
polgári kezdeményezés is. A nemzeti 
régiókról szóló európai polgári kez-
deményezés azt a célt szolgálja, hogy 
uniós szintű jogszabály szülessen 
azon régiók kiemelt támogatásáról, 
amelyeket nemzeti, etnikai, kulturá-
lis, vallási, nyelvi sajátosságok kü-
lönböztetnek meg az őket körülvevő 
régióktól. Az új szabályok szerint ha 

a támogatói aláírások gyűjtése 2020. 
március 11. és szeptember 11. között 
kezdődött, akkor a gyűjtési időszak 
legfeljebb 2021. szeptember 11-ig hosz-
szabbítható meg. A tagállamok kér-
hetik az ellenőrzési szakasz egytől 
három hónapig terjedő időszakkal 
való meghosszabbítását is, ha egyéb-
ként nem tudnák időben elvégezni a 
feladatot. Az uniós intézmények elha-
laszthatják a polgári kezdeményezés 
szervezőivel szükséges találkozókat és 
a nyilvános meghallgatásokat. Ezekre 
akkor kerül majd sor, amikor a köz-
egészségügyi helyzet megengedi. A 
koronavírus-járvány esetleges máso-

dik hulláma esetén az Európai Bizott-
ság tovább hosszabbíthatja a gyűjtési 
időszakot abban az esetben, ha 2020. 
szeptember 11-ig nem normalizálódik 
a közegészségügyi helyzet, vagy ismét 
kijárási tilalmat vezetnek be. A hosz-
szabbítások időtartama esetenként 
három hónap, de a gyűjtésre összesen 
legfeljebb 24 hónap állhat rendelke-
zésre. Az elfogadott ideiglenes intézke-
dések 2022 végéig maradnak érvény-
ben. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
bejelentette, hogy az európai nemzeti 
régiók védelmében indított uniós petí-
ciójának aláírásgyűjtése ezen a hétvé-
gén, július 18-án folytatódhat.

Végleges: az EU meghosszabbítja a polgári kezdeményezések határidejét

 » Hat hónap-
pal meghosszab-
bodik a támo-
gatói aláírások 
eredeti gyűjtési 
időszaka azon 
kezdeményezé-
seknél, amelyek 
esetében az 
2020. március 
11-én már folya-
matban volt.




