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Cu trei zile înainte de alegeri, UDMR întoarce spatele
PSD-ALDE, după escaladarea scandalului legat de cimitirul de
la Valea Uzului. Kelemen Hunor a precizat că, începând de joi,
UDMR nu va mai susţine nicio iniţiativă sau măsură a
Guvernului. De asemenea, a precizat că până la soluţionarea
situaţiei cimitirului din Valea Uzului, protocolul de colaborare
cu PSD-ALDE rămâne fără obiect.
Liderul UDMR susţine că Guvernul nu a făcut nimic
pentru a preveni agravarea situaţiei legate de cimitirul din
Valea Uzunului, iar autorităţile i-au tratat pe etnicii maghiari
ca pe niște cetăţeni de rangul doi.
Kelemen amintește că Poliţia din Bacău a efectuat
percheziţii la domiciliul viceprimarului din Sânmartin și la
Primăria Sânmartin, viceprimarul ﬁind dus la audieri „în
condiţiile în care nu a fost nimeni tras la răspundere până
acum pentru distrugerea și profanarea mormintelor soldaţilor
maghiari din cimitirul din Valea Uzului, respectiv pentru
incitare la ură interetnică”.
De asemenea, Kelemen Hunor reclamă că „autorităţile nu
s-au sesizat din oﬁciu nici în legătură cu abuzul primarului din
Dărmănești, care a contribuit la escaladarea evenimentelor”,
permiţând executarea lucrărilor de construcţii ilegale pe
mormintele ostașilor căzuţi în Valea Uzului” și construind
cruci de beton „fără autorizaţie, din bani publici și pe suprafaţa

altei localităţi”. Toate acestea s-ar încadra în opinia liderului
Uniunii la infracţiunile de profanare de morminte și abuz în
serviciu. Președintele UDMR Sălaj, Seres Denes, consideră
corectă decizia președintelui Hunor și că această situaţie a fost
declanșată de problema apărută în cimitirul din Valea Uzului.
"Vom vedea cum vor evolua lucrurile, noi suntem de bună
credinţă, există deja o anchetă în derulare, sperăm ca
autorităţile să acţioneze conform legii, însă, deocamdată,
aceasta este decizia luată de Consiliul permanent", a declarat
Seres Denes, pentru Magazin Sălăjean. Cimitirul eroilor Valea
Uzului este subiect de dispută între UDMR și autorităţile
locale din Dărmănești, Bacău. Motivul este că Primăria
Dărmănești a amenajat o parte a cimitirului pentru a amplasa
și cruci ale unor eroi români lângă crucile eroilor maghiari, dar
și italieni și ruși, deși Primăria comunei Sânmartin din
Harghita susţine că cimitirul se aﬂă pe teritoriul său. De
asemenea, comunitatea maghiară susţine că autorităţile
române au amplasat crucile pe locul în care s-ar aﬂa rămășiţele
pământești ale eroilor unguri. UDMR a protestat faţă de
intenţia autorităţilor locale și a cerut guvernului Dăncilă să
împiedice ceremonia de inaugurare care ar ﬁ trebuit să aibă
săptămâna trecută. Cimitirul Valea Uzului este amplasat la
graniţa dintre judeţele Harghita și Bacău.
 F. N.
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