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 » Tusnádfürdő 

nagyon megsíny-
li, hogy immár 
második éve nem 
lesz Tusványos.

 » BÁLINT ESZTER, GERGELY IMRE

Idén is elmarad a mindenki által Tus-
ványosként emlegetett Bálványosi 

Nyári Szabadegyetem és Diáktábor – 
jelentették be a szervezők. „Mindany-
nyian bíztunk abban, hogy idén nem 
telik el július Tusványos nélkül. De 
egészségünk, biztonságunk minden-
nél fontosabb, ezért szomorúan bár, 
de kénytelenek voltunk meghozni a 
döntést, miszerint 2021-ben nem lesz 
tőlünk hangos Tusnádfürdő. Bizakod-
va osztjuk meg veletek jövő évi terve-
inket, s bátorítunk benneteket is, hogy 
jegyezzétek fel: 2022. július 19–24. 
között mindenkinek ott a helye a 31. 
Tusványoson!” – írták kedd esti Face-
book-bejegyzésükben.

„Sajnálom, hogy elmarad. Szerve-
zői részről nehéz volt a döntés, sokáig 
vártunk a járványügyi szabályozások-
ra, közben mérlegeltük, hogyan lenne 
jobb, de a még ma is képlékeny kor-
látozások miatt idén inkább lemond-
tunk róla” – jelentette ki tegnap a Kró-
nika megkeresésére Sándor Krisztina, 
Tusványos programfelelőse, korábbi 
főszervezője. Hangsúlyozta: ez tűnt a 
leginkább felelős döntésnek, azt is fi -
gyelembe véve, hogy a szabadegyetem-
nek jelentős a politikai, közéleti jellege 
is. „Ez utóbbi valóban hiányozni fog, 
hisz az ott elhangzottak gyakran hóna-

pokra meghatározták a politikai közbe-
szédet a régióban. Készülünk jövőre!” 
– szögezte le Sándor Krisztina.

Tusnádfürdő viszont nagyon meg-
sínyli, hogy immár második éve nem 
lesz Tusványos. Mint Butyka Zsolt 
polgármester lapcsaládunk megke-
resésére elmondta, látván az utóbbi 
hónapokban a járványügyi előírások 
többszöri változását, eleve úgy szá-
moltak, hogy 50 százalék esélye van 
annak, hogy idén sor kerüljön a sza-
badegyetemre. Azonban mégis rosz-
szul érintette a helyieket, amikor a 
szervezők bejelentették: csak 2022-ben 
tér vissza a rendezvény. „Ez a kisváros 
teljes egészben a turizmusból él, és a 
fesztivál egy jó nagy segítségcsomag 
lett volna ahhoz, hogy ezt az évet ki 
tudjuk húzni. Nem jött össze, de ha 
már így van, akkor most arra koncent-
rálunk, hogy az utakat és mást rendbe 
tegyük, hogy jövőre színvonalasabb 
körülmények fogadják a Tusványost”–  
fogalmazott a polgármester.

Mint ismeretes, az 1990 óta minden 
évben megrendezett szabadegyetem 
és diáktábor – amelynek jó ideje a 
Hargita megyei Tusnádfürdő ad ott-
hont – 2019-ben jubilált a 30. kiadá-
sával, ám a járványhelyzet miatt a 31. 
Tusványosra 2022 nyaráig várni kell. 
A szervezők meghatározása szerint a 
szabadegyetem célja olyan nyitott fó-

rum biztosítása, ahol a kisebbségben 
élő magyarok, az anyaországbeliek, 
valamint a szomszédos államokban 
élő többségi nemzet fi ataljai találkoz-
hatnak és megvitathatják az aktuális 
társadalmi, politikai, gazdasági és 
kulturális eseményeket, a felmerülő 
problémákról és ezek megoldási stra-

tégiáiról beszélgethetnek. Ugyanakkor 
fi gyelmet fordítanak arra is, hogy a 
diáktáborban a délelőtti és délutáni 
kerekasztal-beszélgetéseket tartalmas 
esti kulturális programok kövessék, 
amikor magyarországi és erdélyi ze-
nekarok, hagyományőrző együttesek, 
színjátszó csoportok lépnek fel.

Most már biztos: idén is Tusványos nélkül telik el a nyár

Az egészség, a biztonság fontosabb. Idén is lemondtak a Tusványos megszervezéséről

Leginkább BMW-ket 
lopnak Romániában

M inden nap elloptak legalább egy 
járművet Romániában az idei év 

első négy hónapjában, máris lega-
lább 170 autót, furgont vagy robogót 
kötöttek el – derül ki a Román Ren-
dőrség statisztikáiból. A Wall-street.
ro gazdasági portál által összesített 
adatsorokat nézve azt láthatjuk, hogy 
azok a legkapósabb autók a tolvajok 
körében, amelyek amúgy a használ-
tautók piacán is a legnépszerűbben 
a vevők körében. Meglepő módon 
amúgy az, hogy napi egy autót elkö-
töttek a tolvajok az elmúlt időszak-
ban, nem számít soknak, régebb, 
amikor alacsony szinten mozogtak a 
gépkocsi-értékesítések, napi 4-5 au-
tónak kelt lába Romániában. Az idén 
április végéig ellopott 170 autóból száz 
a tolvajok körében hat legnépszerűbb 
márka egyike. Az első helyen a „menő 
csávók” körében egyértelműen legna-
gyobb népszerűségnek örvendő BMW 
áll, amelyből 28-nak „kelt lába” a 
január–április időszakban. A legtöbb 
közülük az X5 típusú városi terepjáró. 
De kelendő modellnek bizonyult az 
X4, az X6, a Seria 3 és a Seria 7 is.

A második pozíciót a Volkswagen 
tudhatja magáénak 20 ellopott egy-
séggel. A 2015–2019. között gyártott 
Passat a legnépszerűbb típus, de 
loptak még Golfot, Borát és Craft ert 
is. Tizenöt egységgel a Mercedes-Benz 
a bronzérmes, loptak az első négy 
hónapban A, C, Clasa S osztályút, 
de Sprinter haszongépjárművet is. 
Eközben 13 Opelt – Astra, Zafi ra, Asco-
na, Insignia, Movano –, 11 Renault-t 
– Clio, Megane, Twingo, Trafi c, Scenic 
–, 10 Daciát, 7 Audit és 4 Skodát lop-
tak el az első négy hónapjában.

Ha valaki le akarja ellenőrizni, hogy 
véletlenül nem lopott-e az az autó, 
amit meg szeretne vásárolni, a rend-
őrség honlapján megtalálja a lopott 
autók listáját. (Hírösszefoglaló)

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A TÖRVÉNYSZÉK A TEMETŐT DORMÁNFALVI KÖZVAGYONNÁ NYILVÁNÍTÓ HATÁROZATOT

Úzvölgye: a székelyeknek adtak igazat

Igazságszolgáltatás. Jogtalanul „foglalták el” az úzvölgyi katonatemetőt a dormánfalviak

„Mi mindig tudtuk, hogy az 
igazság és a jog a mi oldalun-
kon áll, és öröm látni, hogy ezt 
a törvényszék is elismerte” – 
nyilatkozta Birtalan Sándor, 
Csíkszentmárton polgármes-
tere, miután a törvényszék ha-
tályon kívül helyezte a Bákó 
megyei Dormánfalva városi 
tanácsának az úzvölgyi katona-
temetőt közvagyonná nyilvánító 
határozatát.

 » KRÓNIKA

A Bákó megyei törvényszék 
tegnapi ítéletében hatályon 
kívül helyezte a Bákó megyei 

Dormánfalva (Dărmănești) városi ta-
nácsának az úzvölgyi katonatemetőt 
közvagyonná nyilvánító 2019. márci-
usi határozatát. Az ítélet kivonatát a 
romániai bíróságok portálján tették 

közzé. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, 
a hivatalos közlés utáni 15 napban 
fellebbezést lehet benyújtani ellene. 
A törvényszék a Csíkszentmárton köz-
ség és a Bákó megyei prefektus által 
indított összevont perben ítélkezett. 
Elfogadta Hargita megye és a Mikó 
Imre Jogvédő Szolgálat belépését a 
perbe, elutasította viszont Dormánfal-
va város perbe lépési kérelmét.

Birtalan Sándor, Csíkszentmárton 
polgármestere az MTI-nek elmond-
ta: hivatali elődje annak a tudatában 
indította a pert, hogy Csíkszentmár-
tonnak igaza van. „Mi mindig tud-
tuk, hogy az igazság és a jog a mi 
oldalunkon áll, és öröm látni, hogy 
ezt a törvényszék is elismerte” – 
nyilatkozta az elöljáró. Hozzátette: 
a katonatemető Csíkszentmárton 
közvagyona, és mindig a csíki köz-
ség gondozta. A polgármester remé-
nyét fejezte ki, hogy az ítélet után 
ezt immár Dormánfalva is elfogadja. 
Korábban Dormánfalva önkormány-

zata is pert indított Csíkszentmár-
ton ellen, annak az önkormányzati 
határozatnak az érvénytelenítését 
kérve, amelyben a székelyföldi köz-
ség nyilvánította közvagyonává a 
katonatemetőt. Ezt a pert tavaly ok-
tóberben a moldvai önkormányzat 
jogerősen elveszítette. Dormánfalva 
önkormányzata 2019 márciusában 
saját közvagyonává nyilvánította az 
úzvölgyi katonatemetőt, és április-
ban önkényesen román parcellát 
alakított ki a Hargita és Bákó megye 
határán fekvő elnéptelenedett Úz-
völgye település sírkertjében. Ko-
rábban a temetőt a Hargita megyei 
Csíkszentmárton község gondozta, 
és a magyar közösség magyar kato-
natemetőként tartotta számon.

2019. június 6-án több ezer román 
megemlékező erőszakkal nyomult 
be a temetőbe, hogy részt vegyen 
a román parcella és emlékmű ro-
mán ortodox felszentelésén, miu-
tán székelyek élőlánccal próbálták 
megakadályozni ezt. Egy héttel az 
erőszakos cselekmények után az 
illetékes román hatóság tisztázta, 
hogy nem az úzvölgyi katonateme-
tőben nyugszik az a 149 román ka-
tona, akiknek a névsorolvasása is 
részét képezte a temető erőszakos 
elfoglalása utáni ceremóniának. A 
nacionalista temetőfoglalók – akik 
közül többet a Románok Egyesü-
léséért Szövetség (AUR) színeiben 
parlamenti képviselővé, szenátorrá 
választottak – azóta többször szer-
veztek koszorúzásokat a temetőben 
azoknak a román katonáknak, akik 
– a hivatalos román álláspont sze-
rint – nem ott nyugszanak.

 » A katonate-
mető Csíkszent-
márton közva-
gyona, és mindig 
a csíki község 
gondozta. A 
polgármester 
reményét fejezte 
ki, hogy az ítélet 
után ezt immár 
Dormánfalva is 
elfogadja.
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