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Tisztelet a hősöknek
Hetvenhét éve történt a Gac-oldali mészárlás
• 1944. szeptember 
7-én halt kegyetlen 
halált 159 székes-
fehérvári katona 
Gyergyószentmiklós 
felszegi részén, a 
Gac oldalában. Az 
itt állomásozó kato-
nákat éjjel rohanták 
le, álmukban, orvul 
végeztek velük, mel-
lettük több száz gyer-
gyószentmiklósi vált 
földönfutóvá ezen 
az éjszakán. Rájuk 
emlékeztek kedden 
délután a Gac-oldali 
emlékműnél.

A L B E R T  E S Z T E R

A gyergyói polgárok, va-
lamint a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör 

székesfehérvári szervezetének 
kezdeményezésére tartott megem-
lékezésen mindössze egy marok-
nyi tisztelgő vett részt, olyanok, 
akik fontosnak tartották, hogy a 
gyászos esemény évfordulóján 
tisztelegjenek a hősök előtt. A 
megemlékezésen Gál Hunor plé-
bános imádkozott a hősök lelki 
üdvéért, „gyergyói magyar hon-

véd Golgotának” nevezte a város 
határában lévő Gac-oldalt, a mé-
szárlás helyszínét.

Kettős megemlékezés

„Azokról a székesfehérvári magyar 
honvédekről emlékezünk meg, akik 
számtalan társukkal együtt itt, a 
Kárpátok vonulatán a II. világháború 
idején talán névtelenül is, de örökre 
beírták magukat a magyar hősök és 
vértanúk történelmébe. Ők azok a 
hősök, akiket bár elfeledni kívánt 
a múlt győztes rendszere, megma-
radtak nekünk, gyergyószentmik-
lósiaknak, és akiktől évről évre azt 
tanulhatjuk, hogy a mi hazánk a hő-
sök erején épült újra” – fogal-
mazott Gál Hunor plébános. 
Kercsó Attila Bajna György 
Gac-oldal balladája című ver-
sét adta elő, majd az emlék-
műnél tartott főhajtás után a 
felszegi csengettyű melletti 
emléktáblához is virágokat 
helyeztek. Ezt követően a 
Munkás Szent József-templom-
ban szentmisével folytatódott a meg-
emlékezés, végül a Kossuth-díjas 
Tolcsvay Béla éneklésével zárult.

Idén kettős megemlékezéssel 
hajtanak fejet a Gac-oldali áldoza-
tok előtt. A történelmi jelentősége 
mellett jubileumot ünnepel ebben 
az évben Gyergyószentmiklós, idén 
ugyanis tíz éve, hogy a civil áldo-
zatok emlékére is kihelyeztek egy 
emlékművet az oldalba. Ennek em-
lékére a gyergyószentmiklósi ön-
kormányzat által szervezett ünnep-
ségre szombaton délelőtt 11 órától 
kerül majd sor, szintén a Gac-oldali 
emlékműveknél.

Akiknek még fontos. Mindössze 
egy maroknyi tisztelgő vett részt

▴  F O T Ó :  A L B E R T  E S Z T E R

A N T A L  E R I K A

Egymillió euróból hozták rendbe 
a marosszentgyörgyi kastélyt, 

amely a munkálatok elkezdése előtt 
nagyon rossz állapotban volt, miu-

tán az állami gazdaság ki-
költözött onnan, állapota 
egyre romlott, míg az ön-
kormányzatnak sikerült az 
örökösökkel megegyezni 
és megvásárolni azt. Míg 
évtizedekig meg sem lehe-

tett közelíteni az ingatlant, 
részben az azt körülvevő sűrű bozót 
miatt, de főleg mert annak telkét 
a hadsereg is használta, most egy 

teljes szépségében ragyogó egyeme-
letes kastély látványa fogad, amely 
kívül-belül megújult, hamarosan 
berendezést kap és megnyílik a 
nagyközönség előtt. Ahogy Sófalvi 
Szabolcs a Székelyhon érdeklődésére 
elmondta, kulturális és turisztikai 
központot rendeznek be a maros-
szentgyörgyi Máriaff y-kastélyban, 
amint a bútorzatot is sikerül besze-
rezniük egy újabb pályázat révén. A 
tervek között egy falumúzeum létesí-
tése is szerepel, akárcsak egy állan-
dó és egy ideiglenes kiállítóterem, 
ahol a községben élő vagy ott alkotó 
képzőművészek munkáit lehet majd 
megtekinteni. Ugyanakkor a könyv-
tárat is átköltöztetik oda a kultúrott-
honból – mondta a polgármester. A 

falumúzeum számára a marosszent-
györgyiek már jelentős mennyiségű 
tárgyat gyűjtöttek össze és adomá-
nyoztak, akárcsak a román, magyar 
és roma vonatkozású etnográfi ai 
múzeumnak is, amely szintén a fel-
újított kastélyban kap helyet. Könyv-
bemutatókat, irodalmi esteket, tu-
dományos előadásokat is lehet majd 
tartani, és ott kap helyet a turisztikai 
információs központ is. A házasság-
kötő terem már ott működik.

A parkot is rendbe rakják 

Marosszentgyörgy központjában, a 
főút melletti park mélyén áll a Petki 
István által 1640-ben építtetett rene-
szánsz udvarház helyére az 1870-es 
években épült Máriaff y-kastély. Or-
bán Balázs 1860-ban jegyzett leírása 
szerint az „erődített várkastély” rom-
ban hevert. Annak köveit felhasz-
nálták az új kastély építkezésénél, 
a régészek a pincefalakban fedezték 
fel a 17. századi falmaradványokat. 
A kastélyt, amelyet a visszaszolgál-

tatásig az állami gazdasági vállalat 
használt, és miután az kiköltözött 
belőle, hagyták teljesen tönkremen-
ni, 2010-ben a marosszentgyörgyi 
önkormányzatnak sikerült megvá-
sárolnia az egykori tulajdonos le-
származottaitól. Az épület ablak- és 
ajtókeretei hiányoztak, a lépcsőfeljá-
ró szélén látszottak még az egykori 
kovácsoltvas korlát maradványai, 
az emeleti erkélyeknek csak ma-
radványai tanúskodtak az egykori 
pompáról. A kastélyhoz egykor egy 

68 hektáros díszpark is tartozott, 
különleges fafajtákkal és egy kis 
tóval, amelynek elmocsarasodott 
maradványa még ma is látszik. A 
park területére épült be a tömbház-
negyed, a szarvasmarha-tenyésztési 
kutatóállomás és a csendőrlaktanya. 
Egy elnyert pályázatból a park rend-
betétele következik.

Visszanyerte eredeti szépségét a Máriaffy-kastély
• Tíz éve múlt, hogy a marosszentgyörgyi önkor-
mányzat megvásárolta a község központjában álló, 19. 
századi Máriaffy-kastélyt, amelyet önerőből, valamint 
európai uniós támogatással sikerült rendbe tenni. Kö-
vetkezik a bebútorozása, majd használatba vétele.

Visszanyerte eredeti szépségét 
a marosszentgyörgyi kastély

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Ügyvivő miniszterek
Az USR-PLUS lemondott tárca-
vezetőinek helyére ügyvivő mi-
niszternek javasolt kormányta-
gok listáját szerdán küldte el az 
államelnöki hivatalnak otthont 
adó Cotroceni-palotába Florin 
Cîţu kormányfő. Az államfő 
tudomásul vette Dan Barna 
kormányfőhelyettes, Cristian 
Ghinea uniós alapokért felelős 
tárcavezető, Cătălin Drulă szál-
lítási, Claudiu Năsui gazdasági, 
Ioana Mihăilă egészségügyi, 
illetve Ciprian Teleman innová-
cióért és digitalizációért felelős 
miniszter lemondását. Az 
államfő ugyanakkor jóváhagyta, 
hogy a kabinet miniszterei – 
köztük RMDSZ-es tárcavezetők 
– ügyvivő jelleggel átvegyék a 
megüresedett tárcákat. Klaus 
Iohannis uniós alapokért felelő 
ügyvivő miniszternek nevezte ki 
Florin Cîţu kormányfőt, ügyvivő 
szállítási miniszternek Dan 
Vîlceanu pénzügyminisztert, 
ügyvivő gazdasági miniszter-
nek Virgil Popescu energiaügyi 
minisztert, innovációért és 
digitalizációért felelős ügyvivő 
miniszternek Tánczos Barna 
környezetvédelmi minisztert, és 
ügyvivő egészségügyi minisz-
ternek Cseke Attila fejlesztési 
minisztert. Az alkotmány szerint 
a távozó miniszterek helyé-
re legfeljebb 45 napra lehet 
ügyvivőket kinevezni a kormány 
hivatalban maradt tagjai közül, 
azt követően a kormányfőnek 
teljes jogú minisztereket kell 
jelölnie. Ha az USR-PLUS nem 
tér vissza a koalícióba, az azt 
jelenti, hogy megváltozik a 
kormány politikai összetétele, 
ezért egy esetleges PNL- vagy 
PNL–RMDSZ kormánynak akkor 
is a parlament elé kell járulnia 
bizalmi szavazásra, ha Florin 
Cîţu marad a miniszterelnök.
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