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• Úgy tűnik, gond 
nélkül szervezhet 
egyelőre rendezvé-
nyeket az úzvölgyi 
katonatemetőben a 
román nacionalista 
Calea Neamului (Nem-
zet Útja) egyesület. 
Májusi, kijárási korlá-
tozások között tartott 
megemlékezésük a 
hatóságok szerint nem 
sértett törvényt, mivel 
mise volt.

KOVÁCS ATTILA

A kárcsak október 25-én, a 
román hadsereg napján, 
május 28-án, a hősök nap-

ján is megemlékezést tartott az 
úzvölgyi katonatemetőben a Mihai 
Tîrnoveanu vezette román naciona-
lista Calea Neamului (Nemzet Útja) 

egyesület. Akkori rendezvé-
nyük nyomán Tőke Ervin, 
az Erdélyi Magyar Szövetség 
csíkszeredai önkormányzati 
képviselője büntetőfeljelen-
tést tett a csíkszentmártoni 

rendőrségen, mivel akkor 
még kijárási korlátozások voltak 
érvényben. Akkor közel száz, kü-
lönböző megyékből érkezett sze-
mély gyűlt össze a sírkertben, hogy 
megemlékezzenek „ott nyugvó 
őseikről”. Tîrnoveanunak Brassó 
megyeiként több megyehatárt is át 

kellett lépnie, ehhez az érvényben 
lévő lakhelyelhagyási nyilatkozat-
ban „történelmi túrát” jelölt meg az 
utazás okaként.

Nem volt törvénysértés

Tőke Ervin feljelentését a csíkszent-
mártoni rendőrség a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitánysághoz továb-
bította, az pedig a Bákó Megyei 
Rendőr-főkapitánysághoz küldte 
tovább – tudtuk meg a panaszostól. 

Onnan érkezett számára egy olyan 
tájékoztató jellegű levél, amely ar-
ról értesítette, hogy a május 28-ai 
rendezvényen jelen voltak a hatósá-
gok, és semmilyen törvényszegést 
nem tapasztaltak, mivel ott misét 
mutattak be. A nem hivatalos doku-
mentumnak számító levél alapján a 
bíróságon sem lehetett eljárást kez-
deményezni a rendőrségi vizsgálat 
elmaradása miatt – közölte. Tőke 
Ervin szerint hasonló módon lehet 
értelmezni az október 25-ei rendez-

vényt is, ahol szintén ortodox egy-
házi szertartás zajlott. Az egyesület 
által vasárnap megtartott úzvölgyi 
megemlékezés nyomán Borboly 
Csaba, a Hargita megyei önkor-
mányzat elnöke jelentette be, hogy 
büntetőfeljelentést tettek a vonatko-
zó járványügyi szabályokat megsze-
gő szervezők ellen.

Eredménytelen feljelentés
Mindössze misét tartottak a románok az úzvölgyi temetőben

Visszajárnak. A román nacio na lista 
egyesület rendszeres meg emlé ke-
zéseket tart az úzvölgyi temetőben
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Bezár az Ócskapiac 
és az uszoda is
Bezár a marosvásárhelyi fedett 
uszoda és az Ócskapiac is a 
koronavírussal megfertőződött 
személyek számának rendkívüli 
növekedése miatt – döntött a 
városi vészhelyzeti bizottság 
szerdán. Marosvásárhely helyi 
vészhelyzeti bizottsága szerdai 
ülésén azt a határozatot hozta, 
hogy az Ócskapiac néven ismert 
marosvásárhelyi régiségvásár 
(bolhapiac), valamint a Mircea 
Birău fedett uszoda határozat-
lan időre bezár. Utóbbi esetében 
az intézkedés nem vonatkozik a 
leigazolt sportolókra, ők tovább-
ra is látogathatják az uszodát. 
A döntést az új koronavírussal 
megfertőződött személyek szá-
mának rendkívüli növekedése 
miatt hozták meg – tájékoztatott 
a döntésről a marosvásárhelyi 
önkormányzat sajtóosztálya.

Rekordszámú 
megbetegedés
Újabb rekordszámú megbete-
gedést, 5343 új koronavírusos 
esetet regisztráltak Romániá-
ban a szerdai adatok szerint. 
A Stratégiai Kommunikációs 
Csoport tájékoztatása szerint 
szerdára 107, koronavírussal 
összefüggésbe hozható halál-
esetet jegyeztek, velük 6681-re 
nőtt a járvány áldozatainak 
száma. Az intenzív osztályokon 
861 pácienst ápolnak – 37-tel 
többet, mint kedden. Hargita 
megyében 92, Kovászna me-
gyében 47, Maros megyében 
pedig 191 új fertőzéses esetet 

regisztráltak. A Stratégiai 

Kommunikációs Csoport 
tájékoztatása szerint az ezer 
lakosra jutó igazolt fertőzések 
száma Hargita megyében 3,22, 

Maros megyében 2,79,  míg 

Kovászna megyében 2,02 ezre-

lékre emelkedett.
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Összesen tizenhárom önkor-
mányzati képviselője lehet Fel-

sőboldogfalva községnek (nyolcan 
RMDSZ-esek, öten pedig az Erdélyi 
Magyar Szövetség színeiben jutottak 
be), közülük tizenketten le is tették a 
hivatali esküt tegnap. 

Hivatásként gondol a tisztségre

„Polgármesternek lenni hivatást jelent, 
együtt kell működni a község intézmé-
nyeivel” – jelentette ki köszöntőbeszé-
dében Zsombori Levente községvezetői 
iktatását követően. A rendszerváltozás 

óta tisztségben lévő Sándor Józsefet 
váltó új elöljáró elmondta, első lépés-
ként fel kell mérnie a község helyze-
tét és egy rövid, illetve hosszú távú 
fejlesztési stratégiát kell kialakítani. 
Azt ígérte, hogy hamarosan lakos-
sági fórumokat fognak tartani, hogy 
az igényeket fontossági sorrendben 
tudják megvalósítani. Hangsúlyozta, 
pártszínezettől függetlenül csapatban 
szeretne dolgozni az önkormányza-
ti képviselőkkel, hiszen úgy érzi, így 
gyorsabban lehet eredményeket elér-
ni. Szükségesnek tartja, hogy a helyi 

forrásokon kívül országos és európai 
uniós támogatásokért is pályázzanak a 
fejlesztési projektek érdekében.

Kilépve az RMDSZ-ből

Zsombori Levente lapunknak ki-
fejtette, korábban az RMDSZ tagja-

ként tevékenykedett, akkor lépett 
ki a Szövetségből, amikor a pol-
gármesteri tisztségért indult. Erre 
azért volt szükség, mert a párton 
belül nem volt előválasztás és más 
jelöltet nevezett meg annak veze-
tősége a tisztségre. A polgármester 
rámutatott, az biztos, hogy több 

településen meg kell oldani az ivó- 
és szennyvízhálózat kiépítését, 
ugyanakkor az utak és járdák fej-
lesztésére is hangsúlyt kell 
fektetni. A községközpont-
ban lévő orvosi rendelőt 
mindenképp fel szeretnék 
újítani, Bikafalván rendez-
vénytermet építenének, de 
ezekenkívül számos elma-
radt munkálatot meg kell 
valósítani ahhoz, hogy 21. 
századi körülményeket teremt-
senek a hozzájuk tartozó tizenegy 
faluban, amelyek mindegyikére 
oda fog figyelni.

A község beosztott falvai 

Felsőboldogfalva községhez beosz-
tott falvak: Felsőboldogfalva (köz-
ségközpont), Bikafalva, Farcád, 
Székelylengyelfalva, Patakfalva, 
Hodgya, Ocfalva, Telekfalva, Sü-
kő, Árvátfalva, Sándortelke.

Csapatmunkát szeretne a felsőboldogfalvi új polgármester
• Letette a hivatali esküt Zsombori Levente, Felsőbol-
dogfalva új polgármestere, akit függetlenként válasz-
tottak meg a tisztségbe. Mindemellett az önkormányza-
ti képviselők mandátumait is iktatták.

Független polgármesterként vezeti 
a községet Zsombori Levente 
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