
2021.  MÁRCIUS 29.,  HÉTFŐ A K T U Á L I S 7#emlékmű  #virágvasárnap  #lakások

Marosszentgyörgyi intő jel
Emlékműállítással tisztelegtek a városvédő magyarok és cigányok előtt
• „Legyen ez az 
emlékmű erkölcsi 
elégtétel az áldoza-
tot hozóknak, legyen 
örök mementó, jelez-
ze, hogy a történteket 
nem feledtük és nem 
feledjük!” – fogalma-
zott szombaton Tóth 
László, Magyarország 
csíkszeredai főkonzulja 
Marosszentgyörgyön, 
a fekete március helyi 
cigány és magyar hősei 
előtt tisztelgő emlékmű 
felavatásán.

S Z U C H E R  E R V I N

A harmincegy évvel ezelőtt 
megélt fekete március és an-
nak marosszentgyörgyi ál-

dozatai előtt tisztelegtek szombaton 
délben a Marosvásárhely melletti 
nagyközségben. A két történelmi – 
római katolikus, illetve református 
– egyház új temetőjéből „lecsípett” 
pár négyzetméteres telken emlék-
művet állítottak azoknak a helybé-
lieknek, akik 1990. március 19-én 
és 20-án úttorlasszal és testükkel 
védték településüket és a megye-
székhelyet a magyarellenes pogrom-
kísérletre bevezényelt Maros menti 
és Görgény-völgyi felfegyverkezett 
parasztok elől. Több száz magyar és 
roma lakos vonult ki a szentgyörgyi 
tetőre, ahol a Marosvásárhely felé 
vezető országutat elzárva próbálták 
kiszűrni azokat, akik gyilkos szán-
dékkal közelítik a várost.

Főhajtás az áldozatot 
hozók előtt

Ott voltak, ahol a bátrakra szükség 
volt – hangzott el a szombati ese-

mény felvezetőjében. A sok száz 
szentgyörgyi közül hatnak a neve 
került a közvélemény fi gyelmébe: 
Puczi Béláé, Szilveszter Kiss Péteré, 
Tóth Árpádé, Lőrinczi Józsefé, Sütő 
Józsefé és Szilágyi Józsefé. Három 
magyar és három roma, három ka-
tolikus és három református, három 
időközben elhunyt és három élet-
ben lévő férfi . Valamennyiüket le-
tartóztatta, vallatta, kínozta, kilenc 
hónaptól két évig terjedő börtön-
büntetésre ítélte, megalázta az ak-
kori hatalom. A szombati esemény, 
amelyen több száz helyi és környék-

beli lakos, számos közéleti szemé-
lyiség vett részt, egyfajta főhajtás 
azok előtt, akik szembeszálltak a 
megfélemlítőkkel – fogalmazott 
házigazdaként Sófalvi Szabolcs, a 
település polgármestere. Kijelentet-
te: azért állították az emlékművet, 
hogy a fekete március soha ne is-
métlődhessen meg, és a különböző 
népek békében, egyetértésben él-
hessenek együtt.

Erkölcsi elégtétel

Tóth László, Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusának vezetője 

különösképpen a szentgyörgyi ro-
mák szerepét emelte ki, akik sors-
közösséget vállaltak a magyarokkal 
a jogaikért folytatott küzdelemben. 
„Legyen ez az emlékmű erkölcsi 
elégtétel az áldozatot hozóknak, le-
gyen örök mementó, jelezze, hogy a 
történteket nem feledtük és nem fe-
ledjük! Jelezze, hogy a marosszent-
györgyi magyarok és romák nem 
voltak bűnösök, jelezze, hogy a sza-
badság soha nem magától értetődő, 
és még egy demokratikus rendszer-
ben is súlyosan korlátozható. Jelez-
ze, hogy az igazságszolgáltatás nem 

mindig szolgáltat igazságot, és – ami 
a legfontosabb – jelezze, hogy az em-
berek és nemzetek egymásra vannak 
utalva, nem egymás ellen, hanem 
egymást segítve kell küzdenünk bol-
dogulásunkért. Legyen az emlékmű 
intő jel az utókornak, hogy az akko-
ri események ne ismétlődhessenek 
meg” – hangsúlyozta ünnepi beszé-
dében a főkonzul, aki Semjén Zsolt 
köszöntőjét is tolmácsolta. A magyar 
miniszterelnök-helyettes felidézte: 
a marosszentgyörgyieknek köszön-
hető, hogy nem lett még nagyobb a 
tragédia, nem lett még több áldozat. 
Ők „mérsékelték a pusztítást”, és az 

akkori hatóságok köszönet helyett 
„megtorló intézkedéseket hoztak el-
lenük”, közülük hat személyt be is 
börtönöztek. Úgy vélte, hogy az em-
lékmű azt bizonyítja: magyarként és 
romaként, katolikusként és reformá-
tusként is csak emberek vagyunk, 
közös a sorsunk, közös az életünk, 
„egymás hitét és identitását tisztelve 
lehet közös a jövőnk is”.

Közös jelképvilág

A magyar Belügyminisztérium 
társadalmi felzárkózásért felelős 

helyettes államtitkára, Langerné 
Victor Katalin üzenetét tolmácsoló 
Szakács Ferenc Sándor, az állam-
titkárság koordinátora felidézte 
a szállóigévé vált 1990 márciusi 
jelszót: „Ne féljetek magyarok, itt 
vannak a cigányok!”. Azt hang-
súlyozta, hogy a magyar ajkú 
romákra az erdélyi magyarság is 
erőforrásként tekint, hiszen ez a 
közösség nagymértékben hozzájá-
rul a magyar iskolák fenntartásá-
hoz, a magyar kultúra megőrzésé-

hez. „A magyarországi és a határon 
túli magyarság összetartozásának 
ki kell terjednie a magyar ajkú ci-
gányokra is” – üzente levelében a 
helyettes államtitkár. Péter Ferenc, 
a Maros megyei önkormányzat el-
nöke azt hangsúlyozta: a magyar 
közösség 31 éve várja annak kiderí-
tését, hogy kik a felelősek a közös-
séget ért támadásért, 31 éve várja 
az igazságszolgáltatást.

A műalkotás szimbolikájában 
mindkét nép magára talál. A ma-
gyar jelkép a tulipán, a roma a sors-
kerék, míg a közös a páva, 
amely a magyarok számára 
a szabadság, a cigányok-
nak pedig az indiai őshaza 
madara. Ugyanakkor jelen 
van két egyetemes szimbó-
lum: a megváltást jelentő 
kereszt és a megtisztulást áb-
rázoló tűz. Ifj . Máthé Mihály helyi 
képzőművész Sánta Csaba szovátai 
szobrász által bronzba öntött alko-
tását Sófalvi Szabolcs polgármes-
ter, Tóth László főkonzul és a Kó-
ka néven ismert Lőrinczi József, a 
megtorlások egyik szenvedő alanya 
leplezte le.

Egyesítő erő. A műalkotás 
szimbolikájában a magyarok és 
a cigányok is magukra találnak

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

M
arosszék

Gyergyószentmiklóson virágvasárnap barkaszentelést tar-
tottak a Szent István római katolikus templom mindhárom 
ünnepi szentmiséjén, az örmény katolikus templomban 
és a Munkás Szent József római katolikus templomban. 
A legtöbben a városi temetőben gyűltek össze, ahol 
Portik-Hegyi Kelemen főesperes, a Szent Miklós római 
katolikus templom plébánosa prédikációjában kifejtette, 
mindazok, akik valamilyen szenvedést élnek át ebben az 
időszakban, Jézussal együtt szenvednek, aki mindany-
nyiunk által jót cselekszik. „Miközben várjuk a szeretet, 
a jóság, az élet győzelmének ünnepét, gondolkozzunk el 
ezen” – emelte ki a főesperes. Sokan azért a temetőben 
vettek részt a szabadtéri szentmisén és barkaszentelésen, 
mert azt követően elhunyt szeretteik sírjára is helyeztek a 
megszentelt pimpóból. A főesperes elmondta, hogy idén a 

járványhelyzet miatt elmarad a határkerülés és a nagycsü-
törtöki lábmosás szertartása, a húsvétvasárnapi ételszen-
telést azonban a templomok udvarán, Kovácspéterben és 
a Szent Anna- kápolnánál is megtartják. (Barabás Orsolya)

▴  F O T Ó :  B A R A B Á S  O R S O L Y A

Barkaszentelés Gyergyószentmiklóson

S aját honlapján, azaz az udvar-
hely.ro oldalon hozott létre 

információs platformot a Cserehát 
lakónegyedi lakások megvásárlását 
igénylők számára a székelyudvarhe-
lyi polgármesteri hivatal. Mint isme-
retes, márciustól ajánlott levélben 
közli ki az érintetteknek az eladóvá 
vált ifj úsági lakások árát a hivatal: 
az egyéni kiközlésre azért van szük-
ség, mert az ingatlanok ára nem 
egységes. A lakások eladási árait a 
Hivatalos Közlönyben is megjelent 
négyzetméterenkénti egységár alap-
ján számolták ki, amelyből levonták 

az ingatlanok úgynevezett amortizá-
ciós értékét, tehát hogy megépítésük 
és használatba adásuk óta mennyit 
csökkent az értékük. Az árak kiköz-
lése után az érdeklődőknek a hivatal 
felé kell jelezniük vásárlási szándé-
kukat: az online platformon rész-
letesen közlik, hogy ehhez milyen 
iratokra van szükség, valamint a 
vásárlási igényhez szükséges forma-
nyomtatvány is megtalálható itt. Az 
eladás és az árszámítás szabályzata 
is itt böngészhető, amelyet a helyi 
önkormányzati képviselő-testület 
fogadott el. (Kovács Eszter)

Az előzményekről

Mint ismeretes, 1990. március 
19-én husángokkal és fejszékkel 
felfegyverkezett román falusi 
férfiakat szállítottak Marosvá-
sárhelyre, hogy „védjék meg” a 
várost a magyaroktól. Másnap 
magyar ellentüntetés is szerve-
ződött, a segítségükre érkező 
cigányokkal kikergették Maros-
vásárhely főteréről a husángos 
román parasztokat és a velük 
szimpatizálókat. Az összetűzé-
seknek 5 halottja (3 magyar és 
2 román) és 278 sebesültje volt. 
A román igazságszolgáltatás 
kizárólag a magyar ellenreakciót 
vizsgálta, csak magyarok és ro-
mák ellen emelt vádat. A bíróság 
közülük két embert tíz, egyet hat, 
a többit pedig két, illetve egy év 
börtönbüntetésre ítélte.

Lakásvásárlásban segítenek




