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Szabályokra fittyet hányva
Járványidőben is ünnepeltek a románok Úzvölgyében

AKTUÁLIS

Egy hónapja nincs haladás

• Két-három nap múlva következhet az aszfaltozás –

ez még szeptemberben, a helyhatósági választások
előtt hangzott el, de a gyergyószentmiklósi Halász és
Dózsa György utcákban azóta sincs egyetlen négyzetméternyi aszfaltréteg sem. Újabb ígéret szerint szerdán
elkezdik a várva várt aszfaltozást.

nepeltek ismét a román hadsereg napja alkalmából
vasárnap tartott román megemlékezésen az úzvölgyi
katonatemetőben.
ISZLAI KATALIN

N
Úzvölgye

oha a járványügyi intézkedéseknek megfelelően tilos
a köztéri megemlékezések
szervezése Hargita megyében – és
ennek megfelelően az 1956-os forradalom és szabadságharc október
23-ai emléknapján számos magyar
rendezvényt halasztottak el –, úgy
tűnik, a szabályozásokat
nem mindenki veszi fi gyelembe. A román hadsereg
napja alkalmából idén is
megemlékezést tartottak az
úzvölgyi katonatemetőben
vasárnap, ugyanúgy fi ttyet
hányva a járványügyi intézkedésekre, mint májusban, amikor a
kijárási korlátozást megszegve vonultak a sírkertbe a románok a hősök napja alkalmából.

Részvételre buzdítottak
A vasárnapi eseményt a korábbiakhoz hasonlóan A Nép Útja (Calea
Neamului) egyesület szervezte,
amelynek elnöke, Mihai Sorin
Tîrnoveanu az elmúlt napokban
többször is arra buzdított közösségi
oldalán, hogy minél többen csatlakozzanak a megemlékezéshez.
Ugyanerre kérte a megemlékezőket
egy szombaton Giurgiu megyében
tartott ünnepségen Radu Theodoru parancsnok, háborús veterán is,
aki beszédében úgy fogalmazott:
az úzvölgyi katonatemetőben egyfajta magyar terjeszkedés történik,
pedig ott román hősök szenvedtek,

akik most is ott nyugszanak. „Ne
engedjétek, hogy elmagyarosodjon
az úzvölgyi katonatemető” – szólította fel a románokat Theodoru,
majd arról beszélt, hogy a magyarok Budapest utasítására arra készülnek, hogy elvágják a kommunikációs csatornákat Erdély és az
ország többi része között, mi több, a
programjukban szerepel egy olyan
pont, amely Románia megszállásáról rendelkezik Németország hallgatólagos beleegyezésével.

Célba ért felhívások
A felhívások, úgy tűnik, célba értek, mivel a járványhelyzet ellenére több százan érkeztek a délutáni
órákban a katonatemetőhöz, sokan
népviseletbe öltözve és román zászlókat lobogtatva. Közöttük volt
például Constantin Toma dormánfalvi polgármester és a tavaly június 6-ai agresszív temetőfoglalás
azon részvevői, akiket egy évvel
ezelőtt, szintén a román hadsereg
napján tüntettek ki akkori cselekedeteikért. A helyszínen egyébként
nagyon sok csendőr és rendőr tartózkodott (rohammentősöket is a
helyszínre rendeltek); ugyanakkor
az esemény ideje alatt a részvevők
nem tartották be a járványügyi szabályokat (megfelelő maszkviselés,
távolságtartás).
Mihai Sorin Tîrnoveanu beszédében azt mondta: szerinte az
RMDSZ célja eltávolítani a tavaly
felállított román betonkereszteket
és ortodox emlékművet, ezt azonban nem szabad hagyni. Kijelentésére a tömeg „Nem, nem, soha!”

Azonban azóta a helyzet változatlan mindkét utcában. Csütörtökön
végigsétálva a két utcában egyetlen
munkagépet, egy úthengert láttunk,
de az sem működött. Hogy miért nem
történt meg azóta az aszfaltozás, azt
az útfelújítást végző cégtől,
a Winfor Trade Kft.-től kérdezzük, csak ők tudhatják
a választ – mondta megkeresésünkre reagálva Fodor
Vanyó Csaba. Lapzártánk
előtt, vasárnap újabb fejleményt közölt Fodor Vanyó
Csaba, a városháza műszaki igazgatója: a pénteken történt egyeztetés
során a kivitelező részéről az az ígéret hangzott el, hogy ezen a héten,
szerdán nekikezdenek a két utca aszfaltozásának.
Gergely Imre

Gyergyószék

„Jön a tél, a fagy, és hamarosan nem
lehet majd az útépítéseken dolgozni.
Így fog maradni minden jövő tavaszig?” – vetette fel egy Halász utcai
olvasónk a napokban. Mivel egy hónapja nem lát előrehaladást a tavaly
ősszel megkezdett útfelújításnál,
attól tart, hogy ez már így lesz további hónapokig, és az aszfaltozásra előkészített útalap is tönkremegy
majd a télen. Az illetékes megyei
szakhatóság elvégezte a szükséges
ellenőrzéseket, az elkészített útalap
minőségét megfelelőnek találta a
szeptemberi helyszíni szemle során
mind a Halász, mind a Dózsa György
utcában. Mint akkor a városháza
műszaki igazgatója, Fodor Vanyó
Csaba is elmondta, még pár napos
munkálat volt hátra és következhetett volna az aszfaltréteg leterítése.

• A járványügyi korlátozásokat semmibe véve ün-
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Ortodox egyházi ünneplés
az úzvölgyi katonatemetőben
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felkiáltással válaszolt. A szónok
ugyanakkor arra kérte a környékbeli román falvak lakóit, hogy álljanak őrségben, és ha észrevesznek
valami mozgást a keresztek körül,
azonnal jelezzék, és „tízezer román lesz itt”. Gyújtóhangú beszéde
után a dormánfalvi polgármester
következett, ő azonban már nem
fogalmazott ennyire szókimondón.
Ezután folklórműsor következett.
Egyébként a korábbi rendezvényekhez hasonlóan ezúttal is felolvasták
a szerintük ott nyugvó közel 150
román katona nevét. Az ünnepség
a román emlékmű megkoszorúzásával zárult.

Úzvölgyéhez előzmény
Mint ismert, a Marosvásárhelyi
Táblabíróság három hete jogerős
ítéletben utasította el Dormánfalva arra irányuló keresetét, hogy
érvénytelenítsék az úzvölgyi katonatemetőt Csíkszentmárton közvagyonává nyilvánító önkormányzati határozatot. Dormánfalva
önkormányzata 2019 áprilisában
önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye
határán fekvő katonatemetőben,
melyet korábban Csíkszentmárton község gondozott és a magyar
közösség magyar katonatemetőként tartott számon. Tavaly június
6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a
temetőbe, hogy részt vegyen a
román parcella és emlékmű román
ortodox felszentelésén, miután
székelyek élőlánccal próbálták
megakadályozni ezt.
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