
Ki ne emlékezne 2019. június 
6-ára? Futballhuligánok foglalták 
el a temetőt

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A

Úzvölgye
2021.  ÁPRILIS 23–25. ,  PÉNTEK–VASÁRNAP8 A K T U Á L I S #provokáció  #Föld napja  #vakcina

Fordulat  a temetőügyben
Úzvölgye: a legfőbb ügyészség folytatja a kivizsgálást
• Kedvező fordulat-
nak 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 kivizs-
gálás, megtörténik a 
vád emelés, az ügy pe-
dig bíróság elé kerül.

B Á L I N T  E S Z T E R ,
B Í R Ó  B L A N K A

A legfőbb ügyészség folytat-
ja a vizsgálatot az úzvölgyi 
katonatemetőnél történt 

erőszakos cselekmények ügyében 
– közölte az intézmény az RFI Ro-
mánia megkeresésére, részletekkel 
azonban nem szolgáltak. Az ügy – 
mint ismeretes – azt követően került 
a legfőbb ügyészség elé, hogy előbb 
a moinești-i ügyészség tavaly feb-
ruárban vádemelés nélkül lezárta a 
nyomozást az úzvölgyi katonateme-
tőnél tavalyelőtt június 6-án történt 
erőszakos cselekmények ügyében. 
A döntés élénk sajtóvisszhangot vál-
tott ki, miután az ügyész kizárólag 
román tanúkat hallgatott meg, és 
nem vélte például gyűlöletre vagy 
diszkriminációra való uszításnak a 
temetőnél skandált „Kifele a magya-
rokkal az országból!” jelszót.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgá-
lat fellebbezett az ügyészi határozat 
ellen, ám a moinești-i ügyészség 
vezetője is ugyanarra a következ-

tetésre jutott, mint beosztottja. A 
jogvédő szolgálat panasza nyomán 
viszont az ügy a bíróságra került, 
a moinești-i bíróság pedig decem-
ber 10-ei jogerős határozatában ér-
vénytelenítette a városi ügyészség 
rendeletét. A bíróság ugyanakkor 
jogerősen elrendelte a kivizsgálás 
folytatását. Mint a határozat kivo-
natában szerepel, folytatni kell a 
kivizsgálást a rongálás ügyében, 
a gyűlöletre és diszkriminációra 
való uszítás ügyében, valamint a 
csendháborítás ügyében, nem kell 
folytatni ugyanakkor a nyomozást 
a sírgyalázás ügyében.

Felcsillant a remény

A legfőbb ügyészség szerdán az RFI 
Románia megkeresésére mindösz-
sze annyi tájékoztatást adott, hogy 
azt követően vették az ügyet, hogy 
más megkeresett ügyészségek kö-
zölték, nem az ő hatáskörük az ügy 
kivizsgálása. Kis Júlia, a Mikó Imre 
Jogvédelmi Szolgálat ügyvédje az 
RFI-nek úgy nyilatkozott, nem volt 
tudomásuk arról, hogy az ügy a leg-
főbb ügyészség elé került, de reméli, 
hogy a nyomozás gyorsan lezárul. 
„Nem vizsgálták ki korrekt módon, 
elégségesen a Mikó Imre Jogvédel-
mi Szolgálat és más személyek által 
benyújtott panaszokat. Valamennyi 
bűncselekmény kapcsán lezárták 
az ügyet anélkül, hogy a minimális 
nyomozást lefolytatták volna, nem 
gyűjtötték be a kért bizonyítékokat, 
holott nagyon sok anyag nyilvános 
volt. Másrészt nagyon sok anyagot, 
felvételt, cikket a nyomozó ható-
ságok rendelkezésére bocsátottak. 
Mindenféle bizonyítékot, amelyeket 
véleményünk szerint nem vizsgál-
tak meg. Vagy ha igen, akkor na-
gyon felületesen kezelték azokat” – 
fogalmazott az ügyvéd, aki reméli, 
hogy ezúttal meg fog történni a vád-
emelés, és az ügy bíróság elé kerül.

Megfordított folyamat

„Sikerült megfordítani a folyama-
tot, azt a megközelítést, hogy 2019 
júniusában az úzvölgyi temetőben 
nem történt semmilyen magyarel-
lenes incidens” – szögezte le a Kró-
nika megkeresésére Benkő Erika, 
a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
vezetője. Felidézte, azt fellebbezték 
meg, hogy a moinești-i ügyészség 
vádemelés nélkül zárta le a nyomo-
zást arra hivatkozva, hogy nem tör-
tént magyarellenesség. A jogvédő 
szolgálat vezetője üdvözli, hogy a 
legfőbb ügyészség folytatja a vizs-
gálatot, meglátása szerint alaposan 
utána kell járni, pontról pontra ki 
kell deríteni, milyen törvénytelen-
ségek történtek az úzvölgyi teme-
tőben. Benkő Erika is azt mondta, 
a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
még nem kapott hivatalos értesítést 
arról, hogy a legfőbb ügyészség vet-
te az ügyet, erről ő maga is a sajtó-
ból értesült. A hivatalos kiértesítés 
egyébként a tapasztalatok szerint 
hetekig, akár hónapokig is elhúzód-
hat. Amíg nem látják az indoklást, 
nem egyértelmű, hogy miért a leg-
felsőbb szinten zajlik majd a kivizs-
gálás, ám bíznak benne, hogy ez 
komoly, alapos feltárást jelent.

Egy kis visszatekintés

Mint ismeretes, a Hargita és Bákó 
megye határán fekvő elnéptelenedett 
Úzvölgye falu a törvények értelmében 
a Hargita megyei Csíkszentmárton 
község része. A településen az első 
világháborúban az itt elesett magyar 
katonák számára alakítottak ki teme-
tőt, amelybe a háború után a román 
hadisírgondozó hatóságok más nem-
zetiségű katonák maradványait is el-
temették. A Csíkszentmárton önkor-
mányzata által felújított és gondozott 
sírkertet a Bákó megyei Dormánfalva 
polgármesteri hivatala 2018-ban saját 

közvagyonaként telekkönyveztette, 
majd 2019 áprilisában Csíkszentmár-
ton értesítése nélkül román parcellát 
hozott létre és emlékművet állított a 
temetőben.

2019. június 6-ára Dormánfalva 
önkormányzata román soviniszta 
szervezetek felvonulását és koszo-
rúzását engedélyezte a temetőbe. A 
sírkert előtti útra pedig Hargita me-
gye önkormányzata engedélyezte 
a Kovászna megyei önkormányzat 
magyar képviselőinek kihelyezett 
rendkívüli ülését, amelyre Székely-
föld településeit is meghívták. A 
székelyföldiek élő láncot vontak a 
temető elé, hogy a koszorúzás leple 
alatt ne lehessen egyházi szertar-
tással felavatni a román parcellát, 
amelynek létrehozása azóta is pe-
rek sorozatának tárgyát ké-
pezi. A magyar élő láncot 
megkerülő futballhuligá-
nok azonban elfoglalták a 
temetőt, kitépték a sírkert 
kapuját, és a székelyföldi 
tüntetőket, újságírókat bán-
talmazva utat nyitottak a román 
parcellát felavató papoknak és a 
román koszorúzóknak.

Egy héttel az erőszakos cselek-
mények után az illetékes román 
hatóság tisztázta, hogy nem az úz-
völgyi katonatemetőben nyugszik 
az a 149 román katona, akik neve-
inek felolvasása is részét képezte a 
temető erőszakos elfoglalása utáni 
ceremóniának. A nacionalista te-
metőfoglalók – akik közül többeket 
a Románok Egyesüléséért Szövet-
ség (AUR) színeiben parlamenti 
képviselővé, szenátorrá választot-
tak – azóta többször szerveztek ko-
szorúzásokat a temetőben azoknak 
a román katonáknak, akik – a hi-
vatalos román álláspont szerint – 
nem ott nyugszanak.

Faültetés 
a Föld napján

Faültetéssel csatlakozott a 
Föld napjához az FK Csík-
szereda U19-es akadémiai 
csapata. A fiatal focisok 140 
fagyalcsemetét ültettek el. 
Az FK Csíkszereda Nagyrét 
utcai parkolójának környé-
két választották a fiatalok, 
akiknek a szakmai stáb néhány 
tagja is besegített. A sportklub 
saját honlapján számolt be az 
eseményről; mint írják, a klub 
is fontosnak tartotta csatlakoz-
ni a világnaphoz, épp ezért 140 
fagyalcsemetére esett a vá-
lasztásuk. Mint ismert, a Föld 
napját első ízben 1970. március 
21-én tartották meg, ma már 
175 országban szervezik meg, 
miután az ENSZ április 22-ét a 
„Földanya Nemzetközi Napjá-
vá” nyilvánította. A világnap 
célja, hogy gondolkodásunk 
középpontjába kerüljön a Föld 
megóvása.

Nem kell az extra 
adag vakcina

Az Európai Unió várhatóan nem 
tart igényt az AstraZeneca és 
Johnson & Johnson gyógyszer-
gyárakkal kötött szerződések 
záradékában lehetőségként 
szereplő további, összesen 
300 millió pótlólagos adag 
koronavírus elleni vakcinára, a 
kieső dózisokat az EU a Pfizer/
BioNTech vállalat oltóanyagá-
val kívánja pótolni – közölte 
az Európai Bizottság illetékes 
szóvivője a Reuters hírügynök-
séggel szerdán. A hírügynök-
ségnek név nélkül nyilatkozó 
forrás az okok között említet-
te, hogy a brüsszeli testület 
el kívánja hagyni azokat az 
oltóanyagokat, amelyekkel 
összefüggésben nagyon ritka 
vérrögképződéses eseteket 
jelentettek, továbbá bizonyos 
távolságot kíván tartani az 
uniós tagországok vakcinael-
látását gyártási problémákra 
hivatkozva hátráltató AstraZe-
neca brit–svéd vállalattól.
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