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Ősszel kezdődik annak a köz-
igazgatási pernek a tárgyalása, 
amelyet még tavaly indított 
Csíkszentmárton, hogy megálla-
pítsák a község és Dormánfalva 
közötti, ugyanakkor Hargita és 
Bákó megye közti határt. Egy 
másik, az úzvölgyi katonateme-
tő miatt indult bírósági eljárás 
során Dormánfalva fellebbezést 
nyújtott be a számára kedvezőt-
len ítélet ellen.

 » KOVÁCS ATTILA

M ásfél évnek kellett eltelnie 
ahhoz, hogy elkezdődhes-
sen a Csíkszentmárton által 

kezdeményezett, Úzvölgye hovatar-
tozása szempontjából fontos bírósági 
eljárás, amelynek célja egyértelmű-
en kijelölni Hargita és Bákó megye, 
egyúttal a csíki község és a moldvai 
Dormánfalva közigazgatási határát. 
A keresetet tavaly februárban iktat-
ták a Hargita megyei törvényszéken, 
ezután azonban elhúzódó procedúra 
következett a bíróság illetékességé-
nek megállapítása érdekében.

Tárgyalás szeptemberben
Az Úzvölgyét saját tulajdonának te-
kintő, és több csíki közbirtokossági 
területet önhatalmúlag telekköny-
veztető Dormánfalva, illetve a Bákó 
Megyei Tanács azt kérték a Hargita 
megyei törvényszéktől, hogy álla-

pítsa meg, területileg nem illetékes 
az ügy tárgyalására. Miután bead-
ványukat tavaly nyáron elfogadták, 
és átküldték az ügycsomót a Bákó 
Megyei Törvényszékre, a szentmár-
toniak is ennek megfelelően jártak 
el, azt kérve utóbbitól, hogy mivel 
ugyanúgy nem illetékes a tárgyalás 
lefolytatására, a Legfelsőbb Ítélő- és 
Semmítőszék jelölje ki a per tárgya-
lásának helyszínét. Ezzel telt-múlt 
az idő, végül idén februárban a 
legfelsőbb bíróság nem egy semle-
ges helyszínt jelölt meg, hanem a 
Hargita megyei törvényszékre bízta 
az ügyet. Nemrég vált nyilvánossá, 
hogy az első tárgyalást szeptember-
ben tartják. Csíkszentmárton ke-
resetlevelében azt kérte a bíróság-
tól, hogy az 1968. évi 2. számú, az 
ország közigazgatási felosztásáról 
szóló törvény, másrészt egy ennél 
korábbi, szintén 1968-as miniszter-
tanácsi határozat alapján jelölje ki 
a két megye közötti határt – ennek 
értelmében Úzvölgye Csíkszentmár-
ton része. A község ugyanakkor az 
1906-ban készült, az „Úz egész pata-
kától a tábláig”, illetve „Úz vize a IV. 
határ között” területek telekkönyve-
ivel is igazolni tudja ezek hovatarto-
zását.

Fellebbezett Dormánfalva
Miután Dormánfalva 2019-ben jog-
szerűtlenül román parcellát alakított 
ki, emlékművet és betonkereszteket 
állíttatott a csíkszentmártoniak által 
gondozott úzvölgyi sírkertben, több 
per is indult a terület dormánfalviak 

általi közvagyonba vétele, az épít-
kezési engedély érvénytelenítése, a 
terület korábbi állapotának helyreál-
lítása és a sírkert dormánfalviak általi 
telekkönyveztetésének érvénytelení-
tése érdekében. Ezekhez csatlakozik 
a megyehatárper is. A persorozat 
első, csíkszentmártoniak számára 
kedvező ítélete idén májusban szüle-
tett meg, amikor a Bákó Megyei Tör-
vényszék megállapította, a dormán-
falvi önkormányzat 2019. március 29-i 
és június 25-i határozatai, amelyekkel 
a hadi temető 7979 négyzetméteres 
területét a város közvagyonába vet-
ték, érvényüket veszítik. Az elsőfokú 
ítélet ellen a dormánfalviak fellebbe-
zést nyújtottak be, ezt július közepén 
iktatták. Így jogerős határozatot a 
perben a Bákói Ítélőtábla fog hozni, 
ez pedig döntően befolyásolja majd 

A HARGITA ÉS BÁKÓ MEGYE KÖZTI HATÁR MEGÁLLAPÍTÁSA ÉRDEKÉBEN INDÍTOTT PERNEK SZEPTEMBERBEN KEZDŐDIK A TÁRGYALÁSA

Elhúzódnak az Úzvölgye miatti jogviták
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a többi bírósági eljárás kimenetelét 
is, amelyek tárgyalását mindaddig 
felfüggesztették, amíg ez a per nem 
zárul le. Mint ismert, Dormánfalva 
önkormányzata 2019 márciusában 
saját közvagyonává nyilvánította 
az úzvölgyi katonatemetőt, és ápri-
lisban önkényesen román parcellát 
alakított ki a Hargita és Bákó megye 
határán fekvő sírkertben. Korábban 
a temetőt Csíkszentmárton község 
gondozta, és a magyar közösség 
magyar katonatemetőként tartotta 
számon. 2019. június 6-án több ezer 
román megemlékező erőszakkal 
nyomult be a temetőbe, hogy részt 
vegyen a román parcella és emlék-
mű ortodox egyházi szertartással 
történt felszentelésén, miután szé-
kelyek élőlánccal próbálták meg-
akadályozni ezt.

 » Csíkszent-
márton az 
1906-ban készült, 
az „Úz egész 
patakától a táb-
láig”, illetve „Úz 
vize a IV. határ 
között” területek 
telekkönyveivel 
is igazolni tudja 
ezek hovatarto-
zását.

 » BÍRÓ BLANKA

M inősíthetetlenül viselkedett a sé-
rült gyermekét sürgősségre szál-

lító édesanyával a csíkszeredai kórház 
kapusa. Az édesanya szerkesztőségün-
ket arról tájékoztatta, hogy szerdán 
délben érkezett az egészségügyi intéz-
ményhez, miután 4 éves kisfi a rozsdás 
csavarba lépett. Nem talált parkolóhe-
lyet, így behajtott a kórház udvarára, 
abban reménykedve, ott talál helyet, 
ahol nincs útban a gépkocsi. A kapus 
azonban trágár szavakkal utasította, 
hogy azonnal távozzon onnan. Figyel-
men kívül hagyva az aggódó anya ma-
gyarázkodásait, miszerint csak annyi 

időre áll meg, amíg beviszi a gyereket 
a sürgősségre, az alkalmazott folyama-
tosan ordított a panaszos szerint, aki 
végül a kijárat közelében, a forgalmat 
nem akadályozva, az út szélén parkolt 
le, miközben a kapus folytatta a kiabá-
lást, a trágár megjegyzéseket. A hölgy 
kivárta a sorát, ám amikor kiderült, 
hogy az adatbevitelre még tovább kell 
várnia, távozott a kórházból. „Orvosi 
vizsgálat nélkül hoztam el a fi amat. 
Egy borzalmas ember miatt!” – közölte 
lapunkkal az édesanya.

A panasszal megkerestük a csíksze-
redai kórházat, amelynek szóvivője, 
Kiss Edit tolmácsolta az intézmény 
vezetőségének álláspontját. Mivel 

a hölgy hozzájuk is eljuttatta pana-
szát, azt megkapta a kórház mene-
dzsere és a kapus közvetlen felettese 
is, ennek nyomán ki fogják vizsgálni 
a történteket. Közölték, amennyiben 
a kapus valóban úgy beszélt, ahogy 
azt a panaszos idézi, az megenged-
hetetlen, ezért a kórház elnézést kér. 
„A balesetet szenvedett kisgyermek 
még aznap este megkapta a szüksé-
ges ellátást, a szülei visszavitték, a 
sürgősségi osztályon pedig ellátták 
a sérülését” – tájékoztatott a kórház 
vezetősége. Az állásfoglalásban arra 
is kitérnek, hogy az intézmény kör-
nyékén a nagy forgalom miatt gyako-
ri a zsúfoltság és a parkolási problé-

ma, szinte mindennaposak az ezzel 
kapcsolatos gondok. „Mindenki be 
szeretne hajtani az udvarra, de ez 
sajnos nem lehetséges, hisz akkor a 
mentők és a betegszállító autók nem 
tudnának megfelelően mozogni. A 
szabály szerint a sürgősségre bete-
get szállító autókat be kell engedni, 
és ezeket nem is szokták a kapusok 
elutasítani. Ugyanakkor az udvaron 
tilos a mentők helyére parkolni, ezt 
mindenkinek meg kell értenie, hisz 
a nagy sürgősségeket szállító men-
tők akadálytalanul oda kell férjenek 
a bejárathoz, ilyenkor minden má-
sodperc számít” – szerepel az kórház 
írásban eljuttatott állásfoglalásában.

Ordibált a sérült gyermekét szállító nővel a csíkszeredai kórház kapusa

 » Az édes-
anya nem talált 
parkolóhelyet, 
így behajtott a 
kórház udvarára, 
a kapus azonban 
trágár szavakkal 
utasította, hogy 
azonnal távozzon 
onnan.

A Hargita és Bákó megye közötti határ megállapítása Úzvölgye hovatartozását is egyértelművé teszi




