Az úzvölgyi hősi temető ügye: igazunk tudatában se
engedjünk a provokációknak!
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Mint az a híradásokból kiderült, immár román hivatalos szervek is igazolják, az Erdélyi Magyar
Néppárt álláspontja volt helytálló az úzvölgyi katonatemető ügyében. Miközben elismerték, hogy a
terület Hargita megyéhez tartozik és igazolást nyert, hogy a dormánfalvi építési engedélyek
ügyében illetékes Bákó Megyei Tanács Főépítészi Hivatala nem adott ki építési engedélyt, az Állami
Építési Felügyelőség figyelmeztette Bákó megye prefektusát, hogy Dormánfalva (Dărmănești)
polgármesteri hivatala törvénytelenül állította ki az úzvölgyi katonatemető román parcellájának
létrehozását lehetővé tevő építési engedélyt: azt olyan dokumentáció alapján adta ki, amely
egyébként nem bizonyította egyértelműen a moldvai város önkormányzatának terület fölötti
tulajdonjogát. Felrótták a kulturális tárca jóváhagyásának hiányát is. A hatóság felszólította Bákó
megye prefektusát, hogy mérlegelje az építési engedély megtámadását a közigazgatási bíróságon.
A közigazgatási per automatikusan felfüggesztené az építési engedély hatályát, és a jogerős ítéletig
érvénytelenítené az okmányt.
Ugyanakkor megállapítjuk, hogy jelen fejlemények tudatában sem zárult le az ügy, nem dőlhetünk
hátra, és minden hivatalos eljárást végig kell vinnünk annak érdekében, hogy az úzvölgyi
katonatemetőben az építkezés előtti állapot álljon helyre. Tekintettel arra, hogy mind ez idáig nem
került sor a május 17-i avatóünnepség lemondására, a figyelemfelkeltő és tiltakozó megmozdulások
folytatása is szükséges. Eszerint a Néppárt arra szólítja tagjait, szimpatizánsait, hogy akinek
módjában áll, mindenképpen vegyen részt a temetőben vasárnap, május 12-én 15 órától tartandó
ökumenikus istentiszteleten, ezzel is hitet téve az ügy békés rendezése mellett.
A közös fellépés szükségessége azonban nem feledtetheti a tényt, miszerint a kialakult helyzetnek
a román provokátorok mellett magyar felelősei is vannak, hiszen ismét kiderült: a Hargita megye
keleti határai körüli területviták közel három évtized múltán sem rendeződtek, és amiképpen
néhány esztendővel ezelőtt a Békási-szoros és a Gyilkos-tó körül Gyergyószentmiklós és
Neamț megye között zajlott hasonló vita, úgy újabb hasonló esetekre a jövőben is számítani lehet.
Emiatt hasznosnak látnánk, ha a felelős megyei és országos vezetők nem civil szervezeti
vezetőkként vagy felháborodott polgárokként viselkednének, hanem választott tisztségüknek
megfelelően adnának számot eddigi mulasztásaikról és vennék fel a harcot a szintén centenáriumi,
száz esztendős területrabló kezdeményezésekkel. Szervezetünk szövetséget ajánl Székelyföld
megvédéséhez.
Továbbá annak tudatában, hogy a bukaresti versenypártoknak közös érdekében áll az Úz völgyi
eset kapcsán románellenességről beszélni, azt kérjük, igazunk teljes tudatában se engedjünk az
esetleges provokációknak, tanúsítsunk katonahőseink emlékéhez méltó önmérsékletet és kitartást!
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