
Úz völgye 

A temető területét már 2007-ben Csíkszentmárton község közvagyonába foglalták, ez 2010-ben 

jelent meg Románia Hivatalos Közlönyében. Ennek ellenére egy hónappal ezelőtt a dormánfalvi 

tanács elkezdte a területnek a saját közvagyonába foglalását, amelynek első lépése a helyi tanács 

vonatkozó határozat, közben pedig emlékművet emelt az elesett katonáknak. (A megyei tanács 

honlapján külön oldal foglalkozik a vitatott megyehatárszakaszokkal, és a Bákó megyéről szóló 

résznél található Úzvölgye ügye: https://hargitamegye.ro/litigii/bako-megye/uzvolgye.html) 

2019. április: A dormánfalviak (Dărmănești, Bákó megye) elmúlt napokban történt úzvölgyi 

építkezése kapcsán Borboly Csaba mint magánszemély közérdekű adatigényléssel fordult a 

moldvai város vezetőségéhez, információt kérve a haditemetőben felállított emlékmű 

elkészítésének közbeszerzési eljárásáról és építkezési 

engedélyéről. https://www.borbolycsaba.ro/kozos-fellepes-az-uzvolgyi-haditemeto-ugyeben/ 

2019 május:  

 Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elismeréssel szólt a csíkszentmártoniak 

és Gergely András évek óta végzett önzetlen munkájáról, hiszen gondozzák, rendezik a 

temetőt, márványtáblákat állítottak, hogy méltó emlékük legyen az elhunytaknak. 

Ugyanakkor arról is beszélt, hogy az elmúlt pár munkaszüneti napban a dormánfalvi 

önkormányzat telekkönyveztette a temető területét. https://www.borbolycsaba.ro/harom-

szinten-kell-lepni-az-uzvolgyi-temeto-meggyalazasa-ellen/ 

 A törvényes lehetőségek betartása érdekében Hargita Megye Tanácsa online 

aláírásgyűjtést kezdeményezett az úzvölgyi temető ügyében. A cél az, hogy minél többen 

kifejezhessék – törvényes úton – nemtetszésüket a dormánfalvi önkormányzat egyoldalú 

lépésével kapcsolatban. https://www.borbolycsaba.ro/nem-hagyjuk-az-uzvolgyi-temetot-

online-peticiot-inditott-hargita-megye-tanacsa/ 

 Csíkszentmárton Önkormányzata, Hargita Megye Tanácsa és a Székely Virtus 

Hagyományőrző Egyesület kezdeményezésére megalakult az úzvölgyi helyzet rendezése 

ügyében tevékenykedő kezdeményező bizottság Csíkszentmártonban a katolikus plébánia 

hittantermében. Borboly Csaba ezúton is felhívja a figyelmet, hogy aki bármilyen 

információval rendelkezik az úzvölgyi haditemető vagy a megyehatárok kapcsán, 
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továbbítsa azt, hogy egy helyre tudják gyűjteni az adatokat. 

https://www.borbolycsaba.ro/megalakult-a-kezdemenyezo-bizottsag-az-uzvolgyi-

rendkivuli-helyzet-ugyeben/ 

 Az úzvölgyi helyzet kapcsán Borboly Csaba elmondta: 

– Most a jogi helyzet rendezése a legfontosabb, ennek érdekében különböző szinteken 

történtek egyeztetések, megbeszélések. Találkoztam a dormánfalvi jegyzővel, később 

telefonon egyeztettünk a pogármesterrel is. Ma kiderült, hogy az építkezési felügyelőség 

szerint sincs rendben a temetőben végzett építkezés, hat pontban foglalták össze a 

törvénysértéseket. Hargita Megye Tanácsa munkatársaival eindítottuk 

az uz.hargitamegye.ro oldalt, ide mindent feltöltünk ami arra vonatkozik, hogy mit tettünk 

az elmúlt években az úzvölgyi táborért, temetőért és a megyehatárért. Rengeteget 

dolgoztunk az elmúlt években is, éppen ezért határozottan elutasítom azokat a vádakat, 

hogy nem tettünk semmit. Ami azonban most történik, hogy betonkereszteket állítanak 

honvéd katonák sírjaira, az minden elképzelést meghalad, az sírgyalázás. Remélhetőleg, 

ennek kapcsán kimozdul a holtpontról a határvita ügye is. Ígéretet tett a dormánfalvi 

polgármester, a Hargita megyei prefektus és a Bákó megyei prefektus, hogy megoldást 

keresnek a határvita rendezésére. Cél: megállítani az építkezést és elhalaszttatni a május 

17-i avatóünnepséget, valamint a megyehatárt tisztázni. 

https://www.borbolycsaba.ro/hargita-megye-tanacsa-kiall-az-uzvolgyi-temeto-mellett/ 

 A 123-as megyei úton, az „igazi” határnál munkálatokat végző utászcég alkalmazottjai 

értesítették Hargita Megye Tanácsát arról, hogy a zászlórudakra egy méterszer négy 

méteres óriástrikolórt feszítettek ki ismeretlenek, akik egy bukaresti rendszámú fekete 

Duster gépkocsival érkeztek. Ekkor szintén két csendőr és egy rendőr volt jelen. Borboly 

Csaba panaszt tett a hatóságoknál az óriástrikolor miatt. 

https://www.borbolycsaba.ro/borboly-csaba-panaszt-tesz-a-haditemetoben-kifeszitett-

oriastrikolor-miatt/ 

 Lezárták a haditemetőt. A provokáció melegágyává kezdett válni az úzvölgyi haditemető, 

le kell zárni, hogy véget vessünk a cirkuszoknak, mondta Borboly Csaba. A helyzet 

tisztázása mögött hatalmas munka áll, napi szinten foglalkozik vele a helyi és a megyei 
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tanács is, tette hozzá a megyeelnök. Mint ismertette, megkapták a Bákó megyei kataszteri 

hivatal átiratát, amely szintén arról rendelkezik, hogy tisztázni kell az ügyet és ki kell 

igazítani a törvénytelenséget, továbbá az is kiderült, hogy a dormánfalviak által elvégzett 

munkálatok közbeszerzése sincs rendben. A törvény az egyetlen eszköz, hangsúlyozta 

Borboly Csaba, és reméli, hogy törvényes úton végetér a cirkusz ebben a harminc napban, 

hiszen a hősök, nemzetiségtől függetlenül tiszteletet érdemelnek, nem pedig emlékük 

botrányokkal való meggyalázását. https://www.borbolycsaba.ro/lezartak-az-uzvolgyi-

haditemetot/ 

2019 június:  

 Hargita Megye Tanácsának javaslatára látogatási programot fogadtak el az úzvölgyi 

haditemetőben, ugyanis a prefektus megtámadta Csíkszentmárton önkormányzatának 

határozatát a temető lezárására vonatkozóan, így az nem érvényes. Hargita Megye 

Tanácsa jogászainak és szakembereinek segítségével elkészült az a temetőlátogatási 

program, amelyet nincs joga megtámadni a prefektusnak vagy más hatóságnak. A 

Csíkszentmárton közterületén található temetőt, amit kormányhatározat is elfogad, 

minden héten vasárnap 16 és 17 óra között lehet látogatni, előzetes jelentkezés alapján. 

https://www.borbolycsaba.ro/hargita-megye-tanacsanak-javaslatara-latogatasi-

programot-vezettek-be-az-uzvolgyi-haditemetoben/ 

 Borboly Csaba aláírta azt a levelet, amelyet Dormánfalva polgármesterének címeztek, 

és amelyben felszólítják arra, hogy vonja vissza a június 6-ra, a Hősök napjára az 

úzvölgyi temetőben tervezett ünnepség jóváhagyását, ugyanis újabb törvénytelenséget 

követ el. https://www.borbolycsaba.ro/elolanc-az-uzvolgyi-temetoben-ne-bolygassa-

senki-oseink-nyugalmat/ 

 Borboly Csaba: vizsgálja ki a prefektus a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal 

hozzáállását a megyehatár vitájában. https://www.borbolycsaba.ro/borboly-csaba-

vizsgalja-ki-a-prefektus-a-hargita-megyei-kataszteri-hivatal-hozzaallasat-a-

megyehatar-vitajaban/ 
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 Az úzvölgyi incidens megakadályozására kérik a kormányt „A nyilvános gyülekezésről 

szóló törvény világosan kimondja, hogy mindenki csak a saját területére adhat ki 

engedélyt, és számos intézmény kimondta, legutóbb Bákó Megye Prefektusi Hivatala, 

hogy Úzvölgye Hargita megyéhez, Csíkszentmárton községhez tartozik” – mutatott rá 

Borboly Csaba részletezve, mely törvényeket szegte meg a dormánfalvi vezetőség: az 

1968/2-es törvény értelmében Úzvölgye Hargita megyéhez, Csíkszentmárton 

községhez tartozik; a 2010/299-es kormányhatározat szerint az úzvölgyi temető 

Csíkszentmárton közvagyonának része; a megemlékezés szervezője megsértette a 

nyilvános gyülekezések szervezésére és lebonyolítására vonatkozó 1991/60-as törvény 

6–11-es cikkelyét; a 123-as megyei út Hargita megyei szakasza a 41 km-es pozícióig 

tart, a temető pedig a 38-as km-nél található; ráadásul Hargita Megye Tanácsa jelenleg 

karbantartási munkálatokat végez ezen a szakaszon, és erre az időszakra megtilthatja a 

gyűlekezéseket. „A polgármesternek tehát mindezek értelmében nincs hatásköre 

semmilyen engedély kibocsátására szomszédos közigazgatási egység területére” – 

jelentette ki Borboly Csaba. Hangsúlyozta, hogy nincs olyan állami intézmény, amely 

a dormánfalviaknak adott volna igazat, amióta kipattant az úzvölgyi botrány, „az 

égvilágon minden törvénytelenül zajlott” a moldvai város vezetősége részéről. 

https://www.borbolycsaba.ro/az-uzvolgyi-incidens-megakadalyozasara-kerik-a-

kormanyt/ 

 A június 6-i úzvölgyi történések egy magasabb szintről kitervelt provokáció 

eredményei, amiből megállapítható, hogy levizsgázott az egész állami gépezet – 

jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 

elnöke. https://www.borbolycsaba.ro/a-belugyminiszternek-tavoznia-kell-a-

kormannyal-egyutt/ 

 

 

2019. november: perbelépési kérelmet nyújtott be Hargita Megye Tanácsa: 

http://hargitamegye.ro/uzvolgye/haditemeto/hirek/perbelepesi-kerelmet-nyujtott-be-hargita-

megye.html  
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2020. február: Hargita megye is beléphet a perbe: https://www.uz-volgye.ro/hu/hirek/290-

uzvoelgyi-katonatemeto-hargita-megye-is-belephet-a-csikszentmarton-es-darmanesti-

koezoetti-perbe  

2020 július: jogerős ítélet kötelezi Bákó megye Prefektusát a temetőre vonatkozó iratok 

kiadásával kapcsolatban: https://www.uz-volgye.ro/hu/hirek/302-uzvolgyi-katonatemeto-

jogeros-itelet-kotelezi-bako-megye-prefektusat-a-temetore-vonatkozo-iratok-kiadasara  

2020 augusztus: Bákóba helyezték át a pert, amely Úzvölgye területének a hovatartozását 

tisztázhatja: https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130693-bakoba-helyeztek-at-a-

pert-amely-uzvolgye-teruletenek-a-hovatartozasat-tisztazhatja  

2020. október 6.: A Marosvásárhelyi Táblabíróság kedden jogerős ítéletben utasította el 

Darmanesti keresetét, a Táblabíróság a csíkszentmártoni ennek értelmében önkormányzatnak 

igazat adott, hogy jogosan vették be a község közvagyonába az úz-völgyi katonatemetőt. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=4520269294714347&ref=watch_permalink  
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