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Kedvező fordulatnak tartja a 
Mikó Imre Jogvédelmi Szolgá-
lat, hogy a legfőbb ügyészség 
folytatja a nyomozást az úzvöl-
gyi katonatemetőnél történtek 
ügyében, és remélik, hogy ezzel 
felgyorsul a kivizsgálás, megtör-
ténik a vádemelés, az ügy pedig 
bíróság elé kerül.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A bukaresti főügyészség folytatja 
a vizsgálatot az úzvölgyi kato-
natemetőnél történt erőszakos 

cselekmények ügyében – közölte az 
intézmény az RFI Románia megke-
resésére, részletekkel azonban nem 
szolgáltak. Az ügy – mint ismeretes – 
azt követően került a legfőbb ügyész-
ség elé, hogy előbb a moinești-i vád-
hatóság tavaly februárban vádemelés 
nélkül lezárta a nyomozást az úzvölgyi 
katonatemetőnél 2019. június 6-án 
történt erőszakos cselekmények ügyé-
ben. A döntés élénk sajtóvisszhangot 
váltott ki, miután az ügyész kizárólag 
román tanúkat hallgatott meg, és nem 
vélte például gyűlöletre vagy diszkri-
minációra való uszításnak a temetőnél 
skandált „kifele a magyarokkal az or-
szágból!” jelszót.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
fellebbezett az ügyészi határozat el-
len, ám a moinești-i ügyészség veze-
tője is ugyanarra a következtetésre 
jutott, mint beosztottja. A jogvédő 
szolgálat panasza nyomán viszont az 
ügy a bíróságra került, a moinești-i 
bíróság pedig december 10-ei jogerős 
határozatában érvénytelenítette a 
városi ügyészség a rendeletét. A bíró-
ság ugyanakkor jogerősen elrendelte 
a kivizsgálás folytatását. Amint a ha-
tározat kivonatában szerepel, tovább 
kell folytatni a kivizsgálást a rongá-
lás ügyében, a gyűlöletre és diszk-
riminációra való uszítás ügyében, 
valamint a csendháborítás ügyében, 
nem kell folytatni ugyanakkor a nyo-
mozást a sírgyalázás ügyében.

Felcsillant a remény
A legfőbb ügyészség szerdán, az RFI 
Románia megkeresésére mindössze 
annyi tájékoztatást adott, azt követő-
en vették át az ügyet, hogy más meg-

keresett ügyészségek közölték, nem 
az ő hatáskörük az ügy kivizsgálása.

Kis Júlia, a Mikó Imre Jogvédelmi 
Szolgálat ügyvédje az RFI-nek úgy 
nyilatkozott, nem volt tudomásuk ar-
ról, hogy az ügy a legfőbb ügyészség 
elé került, de reméli, hogy a nyomo-
zás gyorsan lezárul. „Nem vizsgálták 
ki korrekt módon, elégségesen a Mikó 
Imre Jogvédelmi Szolgálat és más sze-
mélyek által benyújtott panaszokat. 
Valamennyi bűncselekmény kap-
csán lezárták az ügyet anélkül, hogy 
a minimális nyomozást lefolytatták 
volna, nem gyűjtötték be a kért bizo-
nyítékokat, holott nagyon sok anyag 
nyilvános volt. Másrészt nagyon sok 
anyagot, felvételt, cikket a nyomozó 
hatóságok rendelkezésére bocsátot-
tak. Mindenféle bizonyítékot, amelye-
ket véleményünk szerint nem vizsgál-
tak meg. Vagy ha igen, akkor nagyon 
felületesen kezelték azokat” – fogal-
mazott az ügyvéd, aki reméli, hogy 
ezúttal meg fog történni vádemelés, 
és az ügy bíróság elé kerül.

Megfordított folyamat
„Sikerült megfordítani a folyamatot, 
azt a megközelítést, hogy 2019 júni-
usában az úzvölgyi temetőben nem 
történt semmilyen magyarellenes 
incidens” – szögezte le a Krónika 
megkeresésére Benkő Erika, a Mikó 
Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője. 
Felidézte, azt fellebbezték meg, hogy 
a moinești-i ügyészség vádemelés 
nélkül zárta le a nyomozást arra hi-
vatkozva, hogy nem történt magyar-
ellenesség.

A jogvédő szolgálat vezetője üd-
vözli, hogy a legfőbb ügyészség foly-
tatja a vizsgálatot, meglátása szerint 
alaposan utána kell járni, pontról 
pontra ki kell deríteni, milyen tör-
vénytelenségek történtek az úzvölgyi 
temetőben.

Benkő Erika is azt mondta, a Mikó 
Imre Jogvédelmi Szolgálat még nem 
kapott hivatalos értesítést arról, hogy 
a legfőbb ügyészség vette az ügyet, 
erről ő maga is a sajtóból értesült. A 
hivatalos kiértesítés különben a ta-
pasztalatok szerint hetekig, akár hóna-
pokig is elhúzódhat. Amíg nem látják 
az indoklást, nem egyértelmű, hogy 
miért a legfelsőbb szinten zajlik majd 
a kivizsgálás, ám bíznak benne, hogy 
ez komoly, alapos feltárást jelent.

Mint ismeretes, Hargita és Bákó 
megye határán fekvő elnéptele-
nedett Úzvölgye falu a törvények 
értelmében a Hargita megyei Csík-
szentmárton község része. Az első 
világháborúban az itt elesett ma-
gyar katonák számára alakítottak 
ki temetőt a településen, amelybe a 
háború után a román hadisírgondo-
zó hatóságok más nemzetiségű ka-
tonák maradványait is eltemették. 
A Csíkszentmárton önkormányzata 
által felújított és gondozott sírkertet 
a Bákó megyei Dormánfalva polgár-
mesteri hivatala 2018-ban saját köz-
vagyonaként telekkönyveztette, és 
2019 áprilisában Csíkszentmárton 
értesítése nélkül román parcellát 
hozott létre, és emlékművet állított 
a temetőben.

 2019. június hatodikára Dormán-
falva önkormányzata román sovi-
niszta szervezetek felvonulását és 
koszorúzását engedélyezte a teme-
tőben. A sírkert előtt elhaladó útra 
pedig Hargita megye önkormányzata 
engedélyezte a Kovászna megyei ön-
kormányzat magyar képviselőinek 
kihelyezett rendkívüli ülését, melyre 
Székelyföld településeit is meghív-
ták. A székelyföldiek élőláncot von-
tak a temető elé, hogy a koszorúzás 
leple alatt ne lehessen egyházi szer-
tartással felavatni a román parcellát, 
melynek létrehozása azóta is perek 
sorozatának a tárgyát képezi. A ma-
gyar él láncot megkerülő futballhuli-
gánok csoportjai azonban elfoglalták 
a temetőt, kitépték a sírkert kapuját, 
és a székelyföldi tüntetőket, újság-
írókat bántalmazva utat nyitottak 
a román parcellát felavató papoknak 
és a román koszorúzóknak.

 Egy héttel az erőszakos cselek-
mények után az illetékes román ha-
tóság tisztázta, hogy nem az úzvöl-
gyi katonatemetőben nyugszik az a 
149 román katona, akiknek a névsor-
olvasása is részét képezte a temető 
erőszakos elfoglalása utáni ceremó-
niának. A nacionalista temetőfogla-
lók – akik közül többet a Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) színe-
iben parlamenti képviselővé, szen-
átorrá választottak – azóta többször 
szerveztek koszorúzásokat a temető-
ben azoknak a román katonáknak, 
akik – a hivatalos román álláspont 
szerint – nem ott nyugszanak.

 Erdélyi tudósítások 2021. április 23–25.
péntek–vasárnap

Az USR–PLUS 
halállistája

Talán nincs olyan az olvasóink között, aki nem ismerné a 
viccet, amelyben a nyuszika megtudja, hogy a medvének 
halállistája van. Ezért felkeresi a mackót, és megkérdi, ő is 
rajta van-e a listán. „Igen” – mondja a medve. „És nem húz-
nál ki?” „De” – hangzik a válasz.

Nos, valahogy így járt most Florin Cîţu román miniszter-
elnök is az USR–PLUS-szal. A kormánykoalícióban részt 
vevő pártszövetség Vlad Voiculescu egészségügyi minisz-
ter leváltása miatt felvette a kormányfőt a „halállistájára”, 
és kĳ elentette: csak akkor marad kormányon, ha a kor-
mányfő távozik. Miután azonban közölték vele, hogy ez 
nem fog megtörténni, és nem csupán a liberális párt, ha-
nem az RMDSZ is kiállt Cîţu mellett, arra a kérdésre, hogy 
nem húzná-e ki a kormányfőt a listáról, nemigen maradt 
más választása, mint hogy azt válaszolja: de. Persze nem 
a viccbéli medvéhez hasonló nagylelkűségi rohamában, 
hanem egyszerűen azért, mert be kellett látnia: túl sokat 
követelt, és egyszerűen nincs abban a pozícióban, hogy 
ilyen mértékben megzsarolja a nagyobbik koalíciós part-
nert. Mert igaz ugyan, hogy nélküle a jelenlegi koalíció nem 
működhetne, de aránytalan követelésével – hiszen egy mi-
niszter leváltása miatt a kormányfő leváltását akarta, olyan 
körülmények között, hogy a miniszterelnöknek jogában áll 
menesztenie azon tárcavezetőket, akikkel elégedetlen – 
olyan helyzetbe manőverezte magát, ahonnan nehéz volt 
komoly arcvesztés nélkül kikerülni. Egyrészt azért, mert az 
RMDSZ is határozottan kiállt a miniszterelnök mellett, profi  
módon keltve azt a képzetet, hogy a két nagyobbik partner 
eszetlen iszapbirkózása közepette ő képviseli a hidegfejű 
racionalitást és a stabilitást. Ennek nyomán az USR–PLUS 
magára maradt.

Másrészt pedig azért, mert ha tovább üti a vasat, teljes 
mértékben ráégett volna, hogy a kormányfő meneszté-
séhez való makacs ragaszkodással az egyedüli felelőse 
annak, hogy a járvány kellős közepén a kormány nem mű-
ködhet normálisan – azért, mert a konfl iktussal kell foglal-
koznia, illetve azért, mert az USR–PLUS nem hajlandó új 
egészségügyi minisztert jelölni, holott mindenki ezt várja 
tőle. Harmadsorban pedig nem szabad megfeledkezni az 
érdekekről: a pártszövetség kormányra került, ezzel jelen-
tős erőforrásokhoz férhet hozzá, és a párt alacsonyabb 
szinten tevékenykedő klientúrájának tagjait is tisztséghez 
juttatta. A kormányból való távozás lehet, hogy tovább nö-
velte volna az ázsióját a fanatikus, nagyjából 16 százalé-
kosra tehető állandó szavazótábor szemében, de a többiek 
csupán a bajkeverőt látták volna benne, ráadásul az ellen-
zéki szerepben le kellett volna mondania minden előnyről, 
amit jelenleg élvezhet. Ezért tett le végül a kormányfő me-
nesztéséről, és javasolt olyan kompromisszumot, amely 
alapján úgy tűnhet: az elveiből sem engedett sokat, de ka-
pott is valamit cserében. A PNL és az RMDSZ részéről akár 
sportszerűségnek is nevezhetjük, hogy belementek ebbe, 
és elfogadták, hogy aláírják a koalíciós programot kiegészí-
tő dokumentumot, amely elvben beleszólást enged a ko-
alíciós pártoknak a miniszterek leváltásába, gyakorlatilag 
azonban minden marad a régiben. Emellett pedig felsorol 
egy csomó olyan dolgot, ami papíron jól mutat, aztán – is-
merve a román politikusok szerződésekhez való viszonyát 
– majd megvalósítanak belőle valamit, ha az érdekük úgy 
kívánja. Ha meg nem, nem. Persze nekik is érdekük volt a 
konfl iktus mih amarabbi rendezése, hiszen ők is ragasz-
kodnak a kormányzati szerephez, és a viszály további fo-
kozása csak a kormány megítélésének ártott volna. Kérdé-
ses egyébként, hogy nem okozott már így is túl nagy kárt 
a kormánypártoknak az eddigi viszálykodás. A legfrissebb 
felmérések tükrében úgy tűnik, hogy a polgárok nagyon 
nem értékelték a marakodást: miközben a kormánypártok 
támogatottsága csökkent, az ellenzéki szociáldemokraták 
és a szélsőséges AUR nyugodtan hátradőlve csak egy kávét 
kérhet, hiszen az ő népszerűségük közben folyamatosan 
kúszik fölfelé.

Félő azonban, hogy nem ez volt az utolsó koalíciós egy-
másnak feszülés. Az USR–PLUS és a PNL ugyanis nem 
csupán az ellenzékkel, hanem egymással is rivalizál, nagy-
jából ugyanarra a szavazótáborra hajtanak rá. Ezért vélhe-
tően csupán idő kérdése, mikor és milyen ürügy kapcsán 
gondolja úgy valamelyik fél, hogy eljött az ideje egy kicsit 
megfeszíteni az izmokat, és megpróbálni nehéz helyzetbe 
hozni a vetélytárs-partnert.

Ebben a koalíciós felállásban ugyanis az eddigiek alap-
ján nagyon úgy tűnik, hogy kódolva vannak a további 
konfl iktusok és „halállisták”.
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Fordulat az úzvölgyi temetőügyben
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Új esély.  Rongálás, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás, csendháborítás ügyében nyomozhat a legfőbb ügyészség




