Peste 2.000 de români prezenți la cimitirul de la Valea Uzului pentru cinstirea eroilor neamului
Scris de Valea Uzului, România / Romanian Global News
Vineri, 07 Iunie 2019

La Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului., Joi, 6 iunie, de praznicul Înălțării
Domnului și de Ziua Eroilor, au fost cinstiți toți ostașii ce au pierit pe acele meleaguri, transmite
Romanian Global News.

Cu această ocazie, mai multe organizații, între care și Frăția Ortodoxă, și-au anunțat prezența
la cimitirul internațional de la Valea Uzului, pentru a-i comemora pe eroii români îngropați acolo.

Mai precis, în mesajul Frăției Ortodoxe se preciza ieri, 6 iunie, că de la ora 17:00, în cimitirul de
la Valea Uzului, „alături de toate structurile statului", membrii și simpatizanții se vor strânge
pentru a-i comemora pe eroii căzuți și îngropați acolo.

În replică, așa cum anunța jurnalistul Dan Tănasă pe siteul său, Consiliul Județean Harghita,
condus de UDMR-istul Borboly Csaba, îi cheama pe localnici să formeze un lanț uman în jurul
cimitirului, începând cu orele 16:00.

„Un lanț de viață pentru pacea eroilor! Nu pierdeți pacea strămoșilor noștri! Creați un lanț de
viață în jurul cimitirului de la Valea Uzului. Ținând mâinile unul pe altul, suntem puternici! Să ne
întâlnim joi, 6 iunie, la ora 4 pm, la cimitirul militar din Valea Uzului", este mesajul transmis de
Consiliul Județean Harghita și președintele Borboly Csaba. Evenimentul este promovat pe
facebook.

Mai mult, Consiliul Local din Sânmărtin a dat o hotărâre prin care se interzice accesul
persoanelor în cimitir, cu excepția celor care se ocupă de întreținerea spațiului.

Etnicii maghiari din Harghita şi Covasna au părăsit zona, iar cei peste 1.000 de români veniţi la
comemorarea eroilor au intrat în cimitirul internaţional şi au participat la un ceremonial de
pomenire.
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Mai mulţi preoţi ortodocşi au oficiat o slujbă de pomenire, după care s-au rostit numele a 149 de
soldaţi români căzuţi în zonă, iar cei aflaţi la faţa locului au strigat „prezent!". La finalul slujbei,
s-a intonat imnul naţional al României.

Românii, membri a mai multor organizaţii din ţară, dar şi localnici din judeţele învecinate, au
fluturat tricolorul românesc iar mulţi dintre ei au purtat costume tradiţionale.

Reprezentanţii comunităţii maghiare din Harghita şi Covasna s-au îndepărtat din incintă şi au
părăsit zona când românii au forţat şi au intrat în cimitir.

Jandarmeria confirmă că nu s-au înregistrat violențe. De altfel, nici corespondentul ActiveNews
NU confirmă incidentele anunțate de antena 3 și Hotnews. Nu a aruncat nimeni nicio cruce, nu
s-au înregistrat violențe.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, Alexandra Dănculea, a
declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, că mai mulți cetățeni români au rupt cordonul de
jandarmi și au pătruns în Cimitirul Valea Uzului.

„Jandarmeria se află la Valea Uzului, avem efective, scopul nostru este de a preîntâmpina
tulburarea ordinii și liniștii publice. Românii au rupt cordonul de ordine al jandarmilor și au intrat
în cimitir, iar maghiarii care erau în față s-au dat la o parte și s-au retras. În cimitir are loc o
slujbă religioasă și se depun coroane. Jandermeria nu a folosit forța", a spus Dănculea.

La manifestări a participat și un grup condus de George Simion, fost candidat independent la
alegerile europarlamentare.

George Simion , liderul unioniștilor, consideră că partidele românești sunt complice cu UDMR
de prea mult timp, adăugând că se fac „prea multe cedări" în Harghita și Covasna, dar și că
„prea multe simboluri românești sunt batjocorite".
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„De prea mult timp partidele noastre sunt complice cu această organizație numită UDMR. Prea
multe cedări în Harghita și Covasna. Prea multe simboluri românești, batjocorite. Din 1994
acest cimitir a fost preluat de către UDMR fără niciun drept și faptul că Primăria din Dărmănești
a reușit să pună aceste cruci e o revenire la normal. Trebuie să revenim la normal. Fiecare
avem dreptul să ne plângem morții, mai ales dacă suntem în țara noastră", a spus George
Simion
,
pentru B1 TV, întrebat fiind cum s-a ajuns la aceste momente tensionate din
Valea Uzului
.

În acest context, George Simion a relatat cele întâmplate la fața locului. Fostul candidat la
europarlamentare susține că la Cimitirul Internațional al Eroilor
Valea Uzului
se odihnesc 149 de ostași români.

„Aici, la Valea Uzului , maghiarii au pus saci de gunoi peste crucile eroilor. Eu am venit a doua
zi să pun panglică tricoloră. Astăzi, de Ziua Eroilor, am venit alături de 2.000 de români patrioți
să punem câte o lumânare și o floare. Am avut o manifestație autorizată - autorizație acordată
de Primăria din Dărmănești. Nu și-au făcut prea bine autoritățile datoria. Nu am putut să ne
desfășurăm întocmai comemorarea, dar până la urmă am văzut că acești extremiști au fost
escortați de către Jandarmerie și am putut să punem o floare și o lumânare pe crucile eroilor
noștri. Un număr de 149 de eroi români se odihnesc aici, în acest cimitir internațional", a spus
Simion.

Întrebat fiind ce crede despre reacțiile venite din partea politicienilor de etnie maghiară, el a
răspuns: „Păi dacă UDMR-ul consideră firesc să facă conferințe de presă în cimitire și să se
pună în calea unei manifestații autorizate, a unei comemorări - asta spune totul despre felul în
care ei tratează poporul român. Ne iau la mișto, pur și simplu. Conferință de presă în cimitir?".

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto s-a întâlnit cu omologul său român Teodor Meleșcanu,
căruia i-a „cerut insistent'" ca România „să nu tolereze provocări'" și să „facă totul pentru a evita
orice încălcare a legii'' în ceea ce privește cimitirul militar din Valea Uzului, a anunțat joi
secretarul de stat din MAE ungar, Tamas Menczer, citat de agenția MTI, anunță Mediafax.
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Acesta a menționat într-o declarație că, în timp ce România rămâne un partener important al
Ungariei datorită minorității maghiare și comerțului bilateral, guvernul de la Budapesta își
menține poziția de a se opune realizării unor lucrări în cimitirul din Valea Uzului, estimând că
prin aceste lucrări se încalcă legislația românească.

Cititi și https://www.dcnews.ro/radu-tudor-nici-mortii-nu-i-lasati-in-pace-e-mult-prea-mult_6617
31.html
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