FORRÓ Albert

Csíkszereda
1989. november 11. – 1990. május 24.

1989. november 11.
Forró László-Sándor és Székely Attila Csíkszereda egyik épületének falára nagy betőkkel
festették fel „Le a diktátorral! – Jos cu Ceauşescu!” Egy névtelen telefonáló a szekusok kezére
juttatta a fiatalokat, akiket a csíkszeredai bíróság 5 hónapos börtönbüntetésre ítélt. December 22.
után, a Nemzeti Megmentési Front Tanácsa rendelete alapján 41 napi raboskodás után, december
23-án szabadultak a csíkszeredai börtönbıl.

1989. december 20.
A Prizma fotóklubba tömörülı néhány fiatal – Bíró József, András Mihály, Szalai Zoltán, Szél
Pál stb. – több ezer röpcédulát nyomtattak, amelyeket december 23-án a csíkszeredai
vasútállomáson egy beérkezı munkásszállító szerelvényrıl kívántak szétszórni. A röpcédulák
magyar és román nyelvő szövegei a temesvári forradalmárokkal való szolidaritásra szólították fel
az embereket, valamint hogy karácsony napján ne menjenek dolgozni.

1989. december 22.
A csíkszeredai Traktorgyár dolgozói reggel megtagadják a munka felvételét mindaddig, amíg
Ceauşescu képe „lóg a falon”.
Délben a város fıterén Ferenczes István gyertyát gyújt a temesvári áldozatok emlékére. A
gyülekezı tömeg kérésére többször is elszavalja A diktatúra közhelyei címő versét, amit nem
sokkal korábban írt és a város lakossága körében kéziratos formában terjedt.
A Ceauşescu-házaspár elmenekülésének hírére diákok, tizenéves fiatalok a könyváruházból
kihordják a propagandaanyagot tőzgyújtónak. A csíkszeredai politikai-adminisztratív székház
alkalmazottai a hír hallatára tömegesen eltávoztak munkahelyükrıl. Euforikus hangulat alakult
ki. A védtelenül maradt székházba több hullámba hatolt be a tömeg, több irodában törés-zúzás
jelezte a látogatás nyomait. A tömeggel egyidıben érkeztek az elsı felelıs beosztású emberek,
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akik szétosztották egymás közt a feladatokat. A védtelenül maradt székház védelmét ekkor még
egy fegyvertelen tiszt, néhány gumibotos kiskatona és a karácsonyi szünidıre hazatérı
egyetemista látta el. A székházban lévık erısítést kértek a hegyalji katonai garnizon
parancsnokától, de a válasz ez volt: „DescurcaŃi-vă!” Ezt a tisztet három nap múlva elıléptették,
habár megfenyegette azt a fiatal tisztet is, aki fegyvertelenül, néhány kiskatonával védte a
székházat. Ilyen megfontolásból az IPIC és a Traktorgyár munkásgárdáiból kb. 25-30 embert
fegyvereztek fel és rendelték a székház védelmére.
Tízezres „felszabadult tömeg” győlt össze az utcákon, tereken a szabadságot és a gyızedelmes
népet éltetve. Idıközben a megyei politikai-adminisztratív székházban megkezdıdött a hatalmi
harc. Mindenki beszélni akart a székház erkélyérıl a téren összegyőltekhez. Másokat úgy kellett
kitaszítani a tömeg elé, mint Csutak Istvánt. Az összegyőlt tömeghez Pataki Imre, Papp Kincses
Emese, Ferenczes István, Csutak István szóltak.
Néhány óra után a tömeg feloszlott, az emberek többsége Csíksomlyóra vonult, ahol
hálaadómisén vettek részt. Az esti órákban újra megtelt a tér gyertyás emberekkel, akik a
szabadságot éltették, hazafias és karácsonyi énekeket énekeltek a reggeli órákig.
Délután Csíkszereda felszabadult népe a munka és az élet rendes menetének megszervezése, a
termelés, a rend és fegyelem, a helységek zavartalan ellátása, közüzemi és egészségügyi ellátás,
a nép kiszolgálása érdekében ideiglenes bizottságokat választott.
Délután 5 órakor megalakult a 11 tagú Hargita Megye Demokratikus (Ideiglenes) Bizottsága, a
késıbbi Nemzeti Megmentési Front Megyei Tanácsa, amelynek elnökévé Pataki Imrét
választották. Többek között Lászlófy Pál, Ioan Proca, Somai Péter, Balázs Sándor, Csutak István,
Bokor Márton és Ferenczes István voltak a tagjai. A Bizottság felhívással fordult a megye
lakosságához, amelyben a vandalizmus, rombolás mellızésére, valamint a szabadság, a
becsületes munka, demokrácia, népképviselet értékeinek megırzésére szólít fel.
A Nemzeti Megmentési Front Megyei Tanácsa közleményt bocsájt ki, amely szerint az itt élı
magyarok és románok teljes egyetértésben élnek. A Tanács a katonai egységek támogatásával ura
a helyzetnek. A Tanács mindent megtesz a gazdasági-társadalmi egységek zavartalan
mőködéséért, a magyar és román nemzetiségő dolgozók közti testvériség és egyenlıség
biztosítása, az erıszakos cselekedetek megakadályozása érdekében.
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A lakosság fölös készletébıl gyógyszert adományoz a Megyei Kórháznak. A nap folyamán sokan
önkéntes véradásra jelentkeztek. A megyei vérközpont Szebenbe és Marosvásárhelyre küldte a
begyőjtött vért.
A város minden bejáratánál estére blokádokat emeltek, hogy megfékezzék a pánikhangulatot.
Közben rendszámtábla nélküli autókkal menekültek el a városi és a megyei volt pártvezetık.

1989. december 23.
A vállalatok dolgozóinak többsége a reggeli órákban megjelenik munkahelyén, noha nagyon
sokan közülük éjszaka a város ırizetét látták el.

1989. december 23.
A Hargita megyei lap ezentúl Hargita Népe néven jelenik meg.

1989. december 24.
A csíkszeredai katonai garnizon parancsnoka, Leucea Crăciun százados felhívást intéz a
belügyminisztérium, a honpolgári alakulatok, a hazafias gárdák vezérkarához és a megyei
katonai központ összes tisztjeihez, altisztjeihez, katonáihoz és civil alkalmazottjaihoz, miszerint
a Román Hadsereg Vezérkari fınökének, Guşe vezérırnagy parancsára azonnal jelentkezzenek
az erdıalji garnizonnál a birtokukban levı teljes fegyverzettel a rendbontások megelızése végett.

1989. december 24.
Megalakul a Magyar Demokrata Szövetség (ideiglenes) megyei szervezı bizottsága 20 fıs
testülettel. Az elnöki tisztség betöltésére Ferenczes István költıt választják meg. A
szervezıbizottság kéréssel fordul a megye városainak, községeinek és falvainak magyar
lakóihoz, hogy szervezzék meg a helyi ideiglenes szervezıbizottságaikat a megyei szervezet
megalapítása céljából. A testület tagjai voltak: Vorzsák János, Balázs Lajos, Tánczos Vilmos,
Borbély László, Beder Tibor, Vorzsák István, Zólya László, Sánta Pál Vilmos, Kálmán Dénes,
Bíró Albin, dr. Zsidó Ágnes.

1989. december 24.
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A Megyei Egészségügyi Igazgatóság jelenti, hogy reggel és este elemzik az ivóvizet és a
híresztelésekkel ellentétben semmilyen rendellenességet (mérgezés) nem észleltek.

1989. december 24.
A Hargita Megyei Demokratikus (Ideiglenes) Bizottság felhívással fordul a megye
élelmiszeripari és kereskedelmi dolgozóihoz, hogy rendes program szerint jelentkezzenek
munkahelyükön, biztosítsák a termelıegységek zavartalan mőködését a lakosság arányos
ellátásának érdekében. Intézkedés történik a cukor és étolaj más megyékbıl való szállítására.

1989. december 25.
Leucea Crăciun százados, a Hargita megyei Katonai Védelmi Tanács parancsnokának
tájékoztatója: a Belügyminisztérium, a Hazafias Gárdák és a Honvédelmi Minisztérium
csíkszeredai alakulatai alávetik magukat a Nemzeti Megmentési Front Hargita Megyei
Tanácsának és Leucea Crăciun századosnak, a Hargita megyei Katonai Védelmi Tanács
parancsnokának. Intézkednek a haza függetlenségének és területi sérthetetlenségének
megvédéséért, a fıbb gazdasági és katonai objektumok, az intézmények, üzletek és lerakatok
megóvásáért, részt vállalnak a közrend és a csend fenntartásában.

1989. december 25.
A karácsonyi ünnepek alkalmából a csíkszeredai lelkipásztorok, Borbély Gábor római katolikus
fıesperes, Gherman Dumitru ortodox fıesperes, Hegyi István református lelkész, Bartók Albert
csíksomlyói ferences atya és Simén Domokos unitárius lelkész közösen kívánnak boldog
ünnepeket és békés újévet. Felszólítanak mindenkit, hogy ne feledkezzenek meg az emberi
méltóságukról, keresztényi mivoltukról; a szeretet mindenkit megbocsájtásra kötelez, senki ne
tápláljon győlöletet, bosszút embertársa ellen.

1989. december 25.
„Csíkszereda átöltözik”: megkezdıdött a gyárak, intézmények falairól a Ceauşescut, a Román
Kommunista Pártot éljenzı jelszavas táblák eltávolítása, illetve sokasodnak a kettıs
intézménynév-táblák.
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1989. december 25.
A csíki emberek szolidaritást vállalnak a forradalmi városok lakóival. A csíkszentkirályi
borvíztöltıde Temesvárra 11 130 literes, Buzăuba 23 788 literes, 20 172 félliteres, Bukarestbe 21
486, Szebenbe 35 320 literes üvegbe palackozott borvizet küldtek. A tusnádi töltıdébıl
Temesvárra 22 608 feles, Szebenbe 32 906, Bukarestbe több mint 36 ezer palack borvizet
szállítottak.

1989. december 25.
A Nemzeti Megmentési Front Hargita Megyei Tanácsa keretében megalakult az Országos Front
megyei Katonai Bizottsága. A hadsereg irányítása alatt a megye összes helységeiben megkezdte
mőködését a milícia.

1989. december 25.
Megalakul a Demokrata Képzımővészek Hargita Megyei (Ideiglenes) Tanácsa. Felkéréssel
fordul a megye képzımővészeihez, hogy december 28-ig jelentkezzenek legjobb alkotásaikkal a
csíkszeredai Petıfi utcai Kisgalériában, hogy jótékony céllal szabad képzımővészeti kiállítást
szervezhessenek. A munkák eladásából befolyó pénzösszeget a „Contul omeniei 1989 – Az
emberiség számlája 1989”-re fizetik be.

1989. december 25.
A megalakuló Demokrata Magyar Ifjak Szövetsége csatlakozik a Magyar Demokrata Szövetség
(Ideiglenes) szervezı bizottságához.

1989. december 25.
A volt sólyom- és pionírszervezet örökébe lép a megalakuló Szabad Románia Gyermekei
Szervezet Hargita megyei Tanácsa.

1989. december 25.
Madéfalván új vezetıséget választanak az NMF Ideiglenes Tanácsának élére.
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1989. december 26-ról 27-re virradó éjjel
Szekszárdról és Tolnáról a Magyar Demokrata Fórum egy tehergépkocsi gyógyszert és kötszert
küldött a csíkszeredai és gyergyószentmiklósi kórházaknak.

1989. december 27.
A Nemzeti Megmentési Front Hargita Megyei Tanácsa egyetértését fejezi ki az NMF Tanácsának
programjával és annak alkalmazásának szükségességével a normális élet biztosítása érdekében.
Az NMF Hargita Megyei Tanácsa Végrehajtó Bürójának 1/1989-es végzése alapján, a megyei
törvényszék és a katonai helyırség parancsnokának javaslatait figyelembe véve, megalakult a
Megyei Katonai Törvényszék, amelynek az összetétele a következı: Szász Albert, Moldovan
Doru-Augustin, Duşa Ioan ırnagy, Blaj Gheorghe ırnagy, Simon Ioan ırnagy.

1989. december 27.
Eltemették Müller Lászlót, a december 23-án Brassóban elesett kiskatonát. Hargita megyének hat
hısi halottja van: Müller Antal László, a maroshévízi Cotfas Aurel és Marinel Constantin, a
székelyudvarhelyi Imecs László, a gyimesbükki Antal Jenı és a galócási Lırincz LászlóRaymond.

1989. december 27.
Olvasói többszöri kérésére a Hargita Népe közli az NMF Hargita Megyei Tanácsának ideiglenes
összetételét: Albert Antal, Antal Vidor, Albert Judit, András Ignác, Antal Ioan, Aron Dezideriu,
Atzberger Eugen, Bakcsi Jenı, Bató Vilmos, Bíró Géza, Benkı Sándor, Balogh István, Boac
Virgil, Bokor Mózes, Braic Alexandru, Brisc Crăciun, Deáky Tibor, Demeter Dénes, Fizeşan
Pavel, Fodor Gheorghe, Florişcă Iuliu, Fábián István, Fancsali Kálmán, Füleki Zoltán, Grosu
Corneliu, Gáll István, Gaál András, Grausam Géza, Gherman Elvira, György Béla, Hirişcău
Eugen, Kiss Ilona, Kiss Lajos, Kiss István, Kovács Géza, Kozma György, Lırincz Lukács,
Lászlóffy Pál, Leucea Crăciun, Lipcsei Sándor, Lungu Virgil, Magyari Zoltán, Mincsor Bálint,
Máthé János, Marschall Nicolae, Micu Ioan, Magyari Tibor, Márton Árpád, Márton László,
Mohr János, Mátyus József, Oancea Ioan, Pataki Imre, Pakot József, Prohászka Ibolya, Puşcaşu
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Vasile, Potor Mircea, Petres Eugenia, Proca Ioan, Rákosi Zoltán, Rancz László, Rácz Attila,
Szenner István, Stoica Cornel, Stăruş Gheorghe, Szalai Zoltán, Schiller Vilmos, Szabó Gábor,
Székely Virginia, Tankó B. Imre, Tulit Zoltán, Varga István, Varró Domokos, Vaidoş Ioan,
Vécsey László, Ubornyi Mihály.
Az NMF Csíkszeredai Tanácsa keretében egy 7 tagú szakbizottság alakult az oktatási
tevékenység átmeneti koordinálására. Felhívásukban a megye pedagógusaihoz, tanulóihoz,
szülıihez fordulnak, arra kérve, hogy szervezzék meg az iskolák rendszeres védelmét, hogy a
második évharmadtól zökkenımentes legyen a tanítás. A bizottság tagjai voltak Lászlófy Pál,
Balázs Béla, dr. Balázs Lajos, Szenkovits Ferenc, Szilágyi Ferenc és Stan Aurelia.

1989. december 27.
Alakuló ülését tartotta az RMDSZ (Ideiglenes) csíkszeredai szervezı bizottsága. Az elnöki
teendık ellátásával Váli Józsefet bízták meg.

1989. december 27.
Gyergyóújfaluban megalakult a Székely Kisgazda Párt a háromszéki, csíki, gyergyói, udvarhelyi,
marosszéki és gyimesi gazdálkodók politikai, gazdasági, nemzetiségi és kulturális érdekeinek
képviseletére. A párt további célja a paraszti kistermelés feltételeinek megteremtése. A párt
ügyintézı elnökévé a gyergyóújfalusi Kacsó Józsefet választották meg.

1989. december 27.
Az élet normalizálódására utal a sportélet beindulása, a Sport Club jégkorongozói számára az
edzések megtartása, versenyek szervezése. A megyei sportélet illetékesei összeállítják a szokásos
évvégi tízes rangsorokat. Az elızı napokban sok jégkorongozó és cselgáncsozó segítette a
Hazafias Gárdák rendfenntartó szolgálatát.

1989. december 27.
Az érdeklıdık számára hozzáférhetıvé teszik a Mikó-várban található dokumentációs könyvtár
könyvállományát. Folyamatban van a zárolt könyvek kikölcsönzésének biztosítása. Az eddig
betiltott külföldi folyóiratok az antikváriumban megvásárolhatók.
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1989. december 27.
A csíkszeredai Területi Számítóközpont Dolgozóinak Ideiglenes Tanácsa a dolgozók nevében
felajánlotta december havi javadalmazásuknak 10 százalékát az Emberiség 1989 segélyszámlára.

1989. december 27.
Dánfalván a rendet a tőzoltóság és a Hazafias Gárda vigyázza. A lakosság burgonyagyőjtést
szervezett, hogy szeretetadományát elküldje a romániai városokba.

1989. december 28.
Megalakult az NMF Csíkszeredai Bizottsága. Tagjai: Benkı Sándor mérnök-igazgató (elnök), dr.
Balázs Sándor közgazdász-igazgató, Vorzsák János mérnök, Varga Attila mester, Borsody Zoltán
mérnök-igazgató, László Pál mérnök, Sántha Pál Vilmos közgazdász-igazgató, Magyari Tibor
technikus, dr. Balázs Lajos tanár, Beder Tibor tanár, Nagy Benedek tanár, ifj Moldovan Horea
laboráns, Năsulea Florin közgazdász, Forró Miklós technikus, Váli József újságíró, munkaügyi
felügyelı, Hajdú Gábor ügyvéd, ifj Májai László ügyvéd, Proca Ioan tanár, Horváth László
jégkorongozó, Szalay Zoltán tanár, Chicea Ioan rendır, Bíró József technikus, Gîrbea László
munkás, Bokor Márton orvos, Nedelka Gábor mérnök, Túros Endre anár, Barabás Barna
géplakatos, Imets István technikus, Anghel Tibor almérnök.

1989. december 28.
Több csíkszeredai vállalat és hivatal dolgozói évvégi prémium alapjukból, illetve
nyereségrészesedésükbıl 442 655 lejt utalnak át az Emberiség folyószámlájára.
A megyei tejipari vállalat három teherautója 14 tonna tejport, 8 tonna vajat, 6 tonna sajtot
szállított az éjszaka folyamán a fıvárosba.

1989. december 28.
A csíkszépvízi néptanács volt titkára, a helyi NMF Tanácsának tagja, Grigorescu Nicoleta egy
beadványt terjesztett fel, kérve a felsıfokú oktatás végzıs kádereinek a méltányos kihelyezését.
Már három éve házas, de alig hat hónapot tölthetett együtt Brassóban dolgozó férjével.
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Ugyanakkor kérte a magyarlakta falvak nemzetiségi jogainak és szabadságjogainak tiszteletben
tartását.

1989. december 28.
Csíkszentmihályon még nem sikerült azonosítani és megbüntetni az éj leple alatt garázdálkodó
huligánokat.

1989. december 28.
Lóvészen az emberek összeverekedtek, hogy leadandó vágóállataikat feltehessék a vágóhídra
szállító gépkocsira.

1989. december 28.
Delnén, Pálfalván, Csomortánban és Szentmiklóson a villamossági vállalat szakemberei
villanyégıket szerelnek az oszlopokra, hogy a „fényes évek” sötétségét megszüntessék.

1989. december 29.
Megalakult 21 taggal a Hargita Megyei Földmővesek Ideiglenes Demokrata Bizottsága a
földmőves nép érdekeinek védelmére és a mezıgazdasági termelıszövetkezetek támogatására.

1989. december 29.
Délután 17 órai kezdettel a Petıfi utcai Kisgalériában megnyílt az elsı szabad képzımővészeti
kiállítás.

1989. december 30.
December utolsó napjaiban két mikrobusz érkezett a belgiumi Vienne tartományi Thuré
községbıl a Kászonokba gyógyszert, gyermekjátékokat stb. hozva. Thuré község gyámságot
vállalt a falurombolások idején a Kászonokért.

1989. december 30.
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Megalakult 51 taggal az NMF Hargita Megyei Tanácsa. A végrehajtó büró tagjai Pataki Imre
elnök, Csutak István és Balázs Sándor alelnökök, Somai Péter titkár, Leucea Crăciun ırnagy,
Proca Ioan, Lászlófy Pál, Bokor Márton és Ferenczes István tagok.

1989. december 31.
Este dr. İry Imre, a magyarországi Egészségügyi Minisztérium nyugdíjas fıtanácsosának
vezetésével több kamion érkezett Csíkszeredába gyógyszert, orvosi felszereléseket és
mőszereket, élelmiszert, ruhanemőt szállítva. Az adományok Magyarországról, Svájcból és az
NDK-ból származnak és a Hargita megyei, valamint más székelyföldi kórházak, öregotthonok,
speciális iskolák közt osztották szét.

1990. január 3.
A Nemzeti Megmentési Front Hargita Megyei Tanácsa Végrehajtó Bürójának 1/1989-es végzése
alapján, a megyei törvényszék és a katonai helyırség parancsnokának javaslatait figyelembe
véve, megalakult a Megyei Katonai Törvényszék, amelynek összetétele a következı: Szász
Albert, Moldovan Doru-Augustin, Duşa Ioan ırnagy, Blaj Gheorghe ırnagy és Simon Ioan
ırnagy.

1990. január 3.
A csíkszeredai mővelıdési házban bemutatták az elsı szabad politikai kabarét, amelyet a
Nagyváradi Bábszínház és a Nagyváradi Állami Színház közösen készítettek elı rohammunkával
1989 utolsó napjaiban Beugrom a nagybıgıbe címmel.

1990. január 4.
A Hargita megyei románok Önvédelmi Bizottságának (Comitetul de autoapărare) küldöttsége
nevében Ştefan Danciu, Irina Croitoru és Ioan Oancea „elvtársak” egy levelet, memóriumot
adtak át Bukarestben Dumitru Mazilunak, az NMF alelnökének és Király Károlynak, amelyben
ismertetik az 1989. december 22. és a következı napok eseményeit, soviniszta, románellenes
megnyilvánulásokat, melyek során a megyét megtisztították a románoktól. Az eseményrıl a
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csíkszeredai román nyelvő napilap, az Adevărul Harghitei csak a január 28-i számában tesz
említést.

1990. január 4.
A Hargita megyei RMDSZ állásfoglalást tesz közzé, miszerint az NMF programja szavatolja a
magyar nemzetiségőek egyéni és kollektív jogegyenlıségét. Ennek alapján kérik: 1. Távolítsák el
a megyei tanfelügyelıségrıl és az iskolák vezetıségébıl mindazokat, akik a bukott rezsim
nemzetiségellenes iskolapolitikájának szolgai megvalósítói voltak, helyükbe olyanokat
válasszanak, akik megırizték emberi-erkölcsi tisztaságukat. 2. A szülık és a tanulók
dönthessenek az oktatás nyelvérıl. 3. A második évharmadtól biztosítsák az anyanyelvő oktatást
minden szinten magyar vagy magyarul tudó pedagógusok alkalmazásával. 4. Törvényes úton
tegyék lehetıvé megyénk végzettjeinek hazatérését, akik képesítésüknek megfelelıen a
vidékünkön szeretnének dolgozni.

1990. január 4.
A Hargita megyei (R)MDSZ Tanácsa felkéri mindazokat, akik az RMDSZ tagjai sorába kívánnak
lépni, nyilatkozatukkal jelentkezzenek a helyi ideiglenes szervezı bizottságoknál.

1990. január 4.
A Fafeldolgozó Vállalat (IPL) keretében megalakult az ágazati szabad szakszervezet. Az
elnökség felhívja Hargita megye összes munkahelyeit, kövessék példájukat s tevékenységükkel
segítsék az NMF Hargita Megyei Tanácsának munkáját.

1990. január 4.
Tanácskozást tartottak a Hargita megyei írók, költık, mőfordítók. Állásfoglalásukban
kijelentették, hogy az Országos Írószövetség marosvásárhelyi egyesületéhez kívánnak
csatlakozni, együttmőködni a (R)MDSZ Megyei Tanácsával és csatlakoznak az NMF
programjához. Írásaikkal az igazságot kívánják szolgálni és küzdenek mindenféle politikai, faji,
nemzeti, vallási diszkrimináció ellen.
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1990. január 4.
A Hargita megyei Tervezıhivatal egy új, humánus jellegő építkezési törvény kidolgozását, új
mőemlékvédı bizottságok alakítását kéri. Továbbá felajánlják, hogy a forradalmi harcokban kárt
szenvedett épületek feljavítási terveit díjmentesen végzik el.

1990. január 4.
A megyei könyvterjesztı vállalat eddig 17 tonna papírt utalt át a zernyesti papírgyárnak, a volt
diktátori klán portréit, „tudományos” és „politikai” munkáit.

1990. január 5.
A Megyei Tejipari Vállalat dolgozói az NMF vállalati bizottságával közösen megvitatták
Caloianu Emília mérnök, a vállalat igazgatója által kifejtett tevékenységét. A vita során
megállapították, hogy hozzá nem értı vezetése ártott a munkaközösségnek, ezért az NMF
Hargita Megyei Tanácsát és az illetékes minisztériumot kérik, hogy azonnal mentsék fel
igazgatói tisztségébıl.

1990. január 5.
A csíkszeredai könyvtár és könyvelosztó vállalat akciót indított azért, hogy valamennyi
könyvtárból vonják vissza a volt diktátor és felesége „irományait”, amelyek az évek hosszú során
át a népbutítást szolgálták.

1990. január 5.
Megalakult a Hargita Megyei Mozgássérültek Demokrata Szövetsége.

1990. január 5.
A csíkszeredai új mővelıdési házban az RMDSZ ideiglenes megyei szervezı bizottsága
rendezésében elıadásra került sor a Hargita együttes részvételével. Elıtte dr. Hajdu Gábor jogi
kérdésekrıl tartott elıadást. Az elıadás bevételét a Szabadság – 1989 folyószámlára fizették be.

1990. január 6.
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A megalakuló csicsói RMDSZ elnökévé Farkas Bélát, alelnökeivé Kopacz Antalt és Szabó
Kálmánt választották.

1990. január 7.
Minden oktatási egységben alakulóban vannak az NMF egységszintő tanácsai, amelyeknek
feladata az iskolák adminisztratív vezetıségével közösen az iskolák folyóügyeinek intézése, az
anyagi javak védelme, a második évharmad és a tanítás elkezdésének megszervezése. Január 10ig valamennyi iskola kijelöli saját küldöttjét az iskolai ügyek intézésére alakuló reprezentatívkonzultatív szervbe, amely január 10–15. között Csíkszeredában majd kijelöli a megye új
fıtanfelügyelıjét és helyettesét.

1990. január 7.
Segélycsomag-szállítmány érkezett Hollandiából – Zwolle, Almelo, Wieruen, Ryssen, Arnhem és
Hoor településekrıl – amelyet a római katolikus, ortodox, református és unitárius egyházak közt
osztottak szét.

1990. január 8.
Az olvasók kérésére a Hargita Népe közli a rendırség vezetıinek nevét és beosztását: Butilcă
Florea ezredes a Megyei Rendırség parancsnoka, Sarca Mihai alezredes a Megyei Rendırség
alparancsnoka, Chicea Ioan ırnagy a csíkszeredai Rendırség parancsnoka, Bors Aurel kapitány a
székelyudvarhelyi

Rendırség

megbízott

parancsnoka,

Butnaru

Ştefan

ırnagy

a

gyergyószentmiklósi Rendırség parancsnoka és Gliga Ioan kapitány a maroshévízi Rendırség
parancsnoka.

1990. január 9.
Az RMDSZ Hargita megyei ideiglenes intézı bizottsága, figyelembe véve a községi és városi
ideiglenes intézı bizottságok programjavaslatait, összeállította Programjavaslatát.

1990. január 10.
Megalakult a Romániai Közgazdászok Szövetségének Hargita megyei Szervezete.
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1990. január 10.
Balánbányán,

Csíkszentdomokoson,

Gyimesbükkön,

Gyimesfelsılokon,

Karcfalván,

Dánfalván,

Gyimesközéplokon,

Madéfalván,

Szépvízen,

Csicsóban,

Pálfalván,

Delnén

Csomortánban, Szentkirályon, Szentmártonon, Szentsimonban, Madarason, Tusnád községben
már megalakultak az RMDSZ helyi szervezetei.

1990. január 10.
A Romániai Szabad Földmővesek Hargita Megyei Demokrata Ideiglenes Bizottságának
tájékoztatása szerint a megye MTSZ-ei több tonna kenyeret, marhahúst, krumplit és jelentıs
pénzösszeget küldtek Bukarestbe és Temesvárra.

1990. január 10.
Ünnepélyes megnyitó ülését tartotta a Csíkszeredai Tamási Áron Irodalmi kör.

1990. január 10.
Kaposvár városi tanácsa és tanügyi dolgozóinak küldöttsége Csíkszeredába érkezett két tonna
élelmiszert, gyógyszert és gyermektápszert hozva a rászorulóknak.

1990. január 10.
Tusnád község határában visszaállították az 1743-ból származó, a nagy pestisjárvány
áldozatainak emlékére emelt kıkeresztet, amelyet hatósági utasításra 1989 márciusában egy éjjel
romboltak le.

1990. január 11.
Benyújtotta lemondását Csutak István, az NMF Hargita Megyei Tanácsának alelnöke, mivel nem
ért egyet Pataki Imre elnök autokratikus munkastílusával.
Az NMF Csíkszereda Municípiumi Tanácsa elhatározza, hogy a város polgármesterét a lakosság,
valamint a gyárak és intézmények munkaközösségeinek javaslata alapján fogja megválasztani.
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1990. január 12.
A nemzeti gyásznap alkalmából a templomokban több ezren rótták le kegyeletüket a forradalom,
a szabadság mártírjai elıtt.

1990. január 14.
Az NMF megyei tanácsának értesítése szerint folyamatban vannak a községi és városi
polgármesteri hivatalok megszervezése.
Az NMF Csíkszereda Municípiumi Tanácsa felkéri a lakosságot, hogy aki olyan konkrét
bizonyítékokkal alátámasztott értesülések birtokában van, amelyek egyes sovén vagy a jelenlegi
demokratikus rendszerrel ellentétes jelenségekre világítanak rá, jelentkezzenek kivizsgálás
céljából az NMF Municípiumi Tanácsa titkárságán január 20-ig.

1990. január 15.
Délután 18 órakor a csíkszeredai múzeum dísztermében Mihai Eminescu emlékünnepségre
került sor a költı születésének 140. évfordulója alkalmából.

1990. január 16.
Costea Aurel, a megye volt elsı párttitkára, Gyulafehérváron feladott levelében az NMF Hargita
Megyei Tanácsát kéri a csíkszeredai lakásába 1989. december 22-én behatoló személyek
azonosítását, valamint még meglévı javainak visszajuttatását.

1990. január 16.
Alakuló ülését tartja Csíkszeredában a Romániai Magyar Kisgazdapárt. Már korábban felkérték a
Gyergyóújfaluban létrejött Székely Kisgazda Párt alapító társaságát, hogy küldöttjük vegyen
részt programismertetıjével a győlésen.

1990. január 16.
Csíkszeredában ülést tartott a szabad szakszervezeteket megalakító ideiglenes kezdeményezı
bizottság, amely a vállalatoknál kíván létrehozni új, szabad szakszervezeteket.
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1990. január 16.
A csíkszeredai 10-es számú Általános Iskola szülıi bizottsága dr. Papp Kincses Emese tanárnı
vezetésével győlést tartott, ahol a jelenlévı közel ezer szülı kérésére kezdeményezték a román
nyelvő osztályok átköltöztetését egy különálló intézménybe, valamint az anyanyelvő oktatás
biztosítását. A magyar és román tannyelvő osztályok más-más intézménybe való elkülönítése a
helyi románság tiltakozásához vezetett.

1990. január 17.
A madéfalvi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint Bomher Lascu, a helyi tranzitposta
fınöke, Andrei Mihai törzsfıhadnagy, a madéfalvi tranzitposta szekuritátéjának volt fınöke,
további két személlyel, levágták a vasúti dolgozók és a postai személyzet által a forradalom
napjaiban, december 23 vagy 24-én azon helyiségek ajtóira tett lakatokat, amelyeket a ceausiszta
rendszer szekuritátés szervei a levelek cenzúrázására és ellenırzésére, valamint a
telefonbeszélgetések lehallgatására használtak. Utólag, 1990. január 20-án a madéfalvi
polgármesteri hivatal, az NMF tanácsa, valamint a helyi ifjúsági szervezet megállapították, hogy
a három helyiségben dokumentumokat, feltehetıen kompromittáló iratokat égettek el. Ezt
követıen megszervezték a három helyiség ırzését.

1990. január 18.
Kristó András tanár elnökletével megalakul a Csíki Természetjáró és Természetvédı Egyesület.

1990. január 19.
A lakosság és a helyi munkaközösségek javaslatait figyelembe véve, az NMF Csíkszereda
Municípiumi Tanácsa László Pál mérnököt nevezte ki a város polgármesterének.

1990. január 19.
Az NMF Madéfalva községi tanácsa megválasztotta a község vezetıségét: Salamon János
polgármester, Balló Magdolna titkár, Kósa József, Becze László, Péter Béla tagok.

1990. január 22.
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A Nemzeti Egység Ideiglenes Hargita Megyei Tanácsa jóváhagyta a megye helységeinek román
és magyar elnevezéseit, úgy, ahogyan azt a 2/1968-as törvény melléklete is tartalmazta.

1990. január 24.
Az NMF Csíkszereda Municípiumi Tanácsa kinevezte a város új vezetıségét: László Pál
polgármester, Buslig József alpolgármester, Komsa Sándor titkár, Csibi László, Szabó László,
Proca Ioan és Varga Csaba tagok.

1990. január 24.
A csíkszeredai ortodox egyház és a katonaság szervezésében megemlékeztek a Román
Fejedelemségek egyesülésének 131. évfordulójáról. Az Adevărul Harghitei napilap munkatársai
feltették a kérdést, hogy a város kulturális életéért felelıs személyek miért maradtak távol az
eseményrıl.

1990. január 25.
Az NMF Hargita Megyei Tanácsának ülésén végrehajtó szervként megalakították a megyei
polgármesteri hivatalt. Nyílt szavazással Várday György közgazdászt választották a megye
polgármesterévé, Anghelescu Ioan építészmérnököt alpolgármesterré, Erdıs Gyula jogászt pedig
a hivatal titkárává.
Lászlófy Pált és Dorneanu Cornelt az NMF Hargita Megyei Tanácsának alelnökévé, Csutak
Istvánt pedig az ifjúsági problémákért felelıs tagjává nevezték ki.
Az NMF városi és községi tanácsainak tanügyi felelısei, a Front megyei tanácsa tanügyi
bizottsága, valamint a körzeti tanfelügyelık Beder Tibort megyei fıtanfelügyelıvé, Hăgătiş Ioant
pedig fıtanfelügyelı-helyettessé választották.

1990. január 26.
Péter István csíkszeredai lakos a Nemzeti Megmentési Front Hargita Megyei Tanácsától a
Suvadás utca 9. szám alatt lévı, 1974-ben megvásárolt és a diktatúra alatt államosított régi
házának és belsıségének visszaadására kéri; a lakók azonnali kiköltöztetését, valamint az elmúlt
15 évre 30 ezer lej kártérítést követel az ingatlant használó Városgazdálkodási Vállalattól (IGO).
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1990. január 27.
Több millió forint értékő gyógyszer, tápszer és egészségügyi felszerelés érkezett Csíkszeredába a
Megyei Kórházhoz II. János Pál pápa adományaként.

1990. január 27.
Csíkszeredában megjelenik az ország egyetlen magyar nyelvő sportnapilapjának, az Új Sportnak
elsı száma.

1990. január 28.
Az RMDSZ Hargita megyei bizottsága és Lászlófy Pál, az NMF megyei tanácsának alelnöke
nyilatkozatban tiltakoznak Pálfalvi Attila oktatásügyi miniszterhelyettes leváltása miatt.
Nyilatkozatukban törvényesnek, az NMF által meghirdetett és garantált kisebbségi jogok
szellemével összeegyeztethetınek ítélik Pálfalvi Attilának, az önálló kisebbségi oktatás
megteremtésére vonatkozó rendelkezéseit.

1990. január 29.
A Sportminisztérium 21/1990. január 11. számú közleménye alapján László Pál, Csíkszereda
polgármestere engedélyezi a Bridge Klub mőködését, amely 1990. január 5-én tartotta alakuló
győlését.

1990. január 29.
Elvi határozatot hoz a Polgármesteri Hivatal Vezetıtanácsa a város közigazgatási területén
található történelmi emlékmővek karbantartását biztosító pénzalapok elkülönítésérıl.

1990. január 29.
A Polgármesteri Hivatalának Vezetıtanácsa három lehetséges helyet jelölt ki a politikai
tüntetések színhelyéül: a városi stadiont, a gyorskorcsolya pályát és a Megyeháza elıtti teret. A
Vezetıtanács tagjai egyhangú szavazattal végül az utóbbi színhely mellett döntöttek.
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1990. január 30.
A csíkszeredai Traktorgyárban megalakult a román–magyar baráti kör. Célja: közös baráti frontot
létrehozni az uszítás, a hamis hírek propagandájának bármely formája ellen, amelyek az együtt
élı románok és magyarok lelki összeforrottságának megbontására irányul.

1990. január 30.
A csíkszeredai múzeum munkaközössége Szabó András képzımővészt választotta az intézmény
igazgatójává.

1990. január 31.
A csíkszeredai mővelıdési házban Videotéka indult. Keddtıl péntekig naponta három vetítésre
került sor.

1990. február 1.
Az

RMDSZ

Hargita

Megyei

és

Városi

Bizottságának

szervezésében

nagyszabású

tömegtüntetésre került sor Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen Pálfalvi Attila oktatásügyi
miniszterhelyettes leváltása, a kisebbségi jogok garantálása, az önálló romániai magyar oktatás
megteremtése miatt.

1990. február 2.
Alakuló ülését tartotta Csíkszeredában a Székely Kisgazda Párt.

1990. február 3.
A csíkszeredai Ipari Kereskedelmi vállalat, valamint a Zöldségkereskedelmi Vállalat csíkszeredai
egységeinek dolgozói sztrájkba léptek, ily módon követelve Grosu Corneliu lemondását a
Megyei Kereskedelmi Igazgatóság igazgatói beosztásából.

1990. február 5.
Csíkszeredában megalakul a Román Demokrata Liga (Liga Democratică Română) helyi
szervezete Elnök: NiŃipir Zamfirescu, alelnök Eugen Pop, titkár Iftimie Aristotel, tagok Livia
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Holitska, Vasile Grecu, Nicolae Tomescu, Florina Apostol, Ioan Colceriu, Nicolae Simionca,
Nicolae Breazu és Paul Loi.

1990. február 6.
A csíkszeredai törvényszéken bejegyezték az Alfa Ifjúsági Szervezetet. A szervezıbizottság
tagjai: Bíró József, Szabó Attila, Füleki Zoltán és Bodor Károly.

1990. február 7.
Az újraalakult Marosvásárhelyi Székely Népi Együttes zenés-táncos elıadása a csíkszeredai
Szakszervezeti Mővelıdési Házban.

1990. február 8.
Csíkszeredában alakuló ülését tartotta a Nemzeti Egység Ideiglenes Hargita Megyei Tanácsa. A
február 1-jei bukaresti megállapodás alapján ebbe a tanácsba a megyében az NMF jelenlegi
tanácsán, az RMDSZ és a DMISZ képviselıin kívül kooptálták a Nemzeti Keresztény és
Demokrata Parasztpárt két képviselıjét is.

1990. február 8.
A csíkkarcfalvi bútorgyárban – nyersanyag- és megrendelés hiányában – mindössze 15 munkás
dolgozik a 70-bıl.

1990. február 8.
Madéfalva, Rákos, Göröcsfalva, Vacsárcsi, Csicsó, Oltfalva és Csaracsó falvak lakossága 12
tonna burgonyát ajánlott fel és szállított Temesvárra, amit a forradalmi város lakói közt ingyen
osztanak ki. A szállítmányt Salamon János madéfalvi polgármester és Császár Vilmos tanár
kísérték el.

1990. február 9.
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A Tó utcai lakók kérik a kertjük végében lévı Állami Termelı Szövetkezet (I.A.S.) tulajdonát
képezı szántóföldeknek „az új rendelkezéseknek szellemében” való szétosztását a jobb önellátás
biztosítása érdekében. Kérésüket elutasították a helyi hatóságok.

1990. február 9.
Megkezdıdik Csík viszonylatában a kollektív gazdaságok (CAP) földjeinek és állatainak
szétosztása a lakosság között.

1990. február 9.
Megalakult az Országos Bélyeggyőjtı Szövetség Hargita megyei fiókjának keretében Bartos
Elek elnök vezetésével az NMF Ideiglenes Vezetıbizottsága.

1990. február 10.
Az RMDSZ országos tüntetést szervez a romániai magyar kisebbség iskolaügyei, törvényes
jogainak biztosítása érdekében. Mivel korábban hasonló ügyben Csíkszeredában már szerveztek
tüntetést, a helyi RMDSZ szervezete más formáját választotta a tiltakozásnak: aláírásokat
győjtöttek a város fıterén; felszólítják a megye lakosságát, hogy ugyanaznap este negyed
nyolctól helyezzenek égı gyertyát elsötétített ablakaikba, valamint szólaltassák meg 5 percre a
harangokat is.

1990. február 12.
A csíkszeredai Megyei Kórház győléstermében megalakult a Csíki-medencében dolgozó orvosok
független szakszervezete.

1990. február 15.
A Romániai Magyar Kisgazdapárt csatlakozott az RMDSZ-hez.

1990. február 15.
Varga Vilmos nagyváradi színmővész felújított Ady-estjének bemutatója a csíkszeredai
mővelıdési házban. Az elıadás bevételét az RMDSZ javára ajánlotta fel a mővész.
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1990. február 16.
Megalakult a Nemzeti Szövetség Csíkszereda Municípiumi Ideiglenes Tanácsa. A testületben a
volt NMF helyi Tanácsának 27 tagja mellett részt vesz az RMDSZ, a Román Demokratikus Liga,
a Nemzeti Megmentési Front mozgalom 3-3 képviselıje, illetve a Demokrata Agrár Párt 2
képviselıje. A Nemzeti Szövetség Csíkszereda Municípiumi Ideiglenes Tanácsa Végrehajtó
Bürójába az említett politikai alakulatok egy-egy képviselıjét választották be.

1990. február 17.
Az RMDSZ Hargita megyei szervezete elítéli a Vincze János-féle Független Magyar Párt
megalakulását, amely a romániai magyarság egységének megbontására tör, a magyar nemzetiség
egyetlen hiteles képviselıjének kiáltva ki magát. A szövetség ideiglenes intézıbizottsága felhívja
a tagságát és a megye lakosságát, hogy ne lépjenek be a Vincze-féle pártba.

1990. február 18.
Csíkszeredában vendégszerepelt az Egri Gárdonyi Géza Színház. Mősorán Sütı András
Engedjétek hozzám jönni a szavakat és versösszeállítás Kányádi Sándortól, Elmennek a
harangok címmel. Elıadók: Sziki Károly színmővész, a New York-i magyar színház mővészeti
vezetıje, valamint Szabó Viola elıadómővésznı.
A Brassói Filharmónia rendkívüli hangversenye Csíkszeredában, amelyen fellépett Peter van der
Meer, a holland Michael Jackson.

1990. február 19.
Alakuló győlését tartja 123 taggal a Csíkszeredai Cserkészszövetség. Csíkszeredában megalakult
az Országos Cserkészszövetség ideiglenes szervezıbizottsága a következı összetételben: Eigel
Ernı elnök, Joó Tamás ügyvezetı alelnök, Antal Ernı alelnök, Gáspár Boldizsár, Joó Piroska,
Miklós Lajos, Pálfy Zoltán, Vorzsák István, Beder Réka, Guzrány Ferenc tagok. A résztvevık
annak az óhajuknak adtak hangot, hogy a megalakuló Cserkészszövetség kérje fel Tıkés László
lelkipásztort, vállalja el az Országos Cserkészszövetség tiszteletbeli elnökségét.
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1990. február 19.
Háromnapos

sztrájkba

kezdtek

Csíkszeredában

a

turisztikai

egységek

dolgozói. A

munkaközösség nem óhajtotta, hogy továbbra is Paiu Liviu legyen a kereskedelmi iroda fınöke,
akinek két más beosztást is felajánlottak, de egyiket sem fogadta el. A sztrájk hatására
adminisztratív kivizsgálást tartottak és a jogügyi hivatal jóváhagyásával felbontották Paiu Liviu
munkaszerzıdését.

1990. február 20.
Csíkszeredában alakuló ülését tartotta a Nemzeti Megmentési Front Ideiglenes Megyei
Bizottsága. A választásokon önálló jelöltekkel induló politikai csoportosulás megválasztotta
megyei vezetıségét: elnök Tomescu-Stachie Nicolae, alelnök Albert Homonnai Márton, titkár
Filimon Mihai.

1990. február 21.
A Nagyváradi Állami Színház Szigligeti társulatának vendégjátéka. Az érdeklıdık Louis Verneul
Végzetes szerelem címő kétrészes színjátékát tekinthették meg.

1990. február 23.
Csíkszeredában megalakították a Megyei Mővelıdési Felügyelıséget. Többségi szavazattal a
felügyelıség fıtanácsosa Ferenczes István lett, tanácsosok Kostyák Alpár és Busuioc Stelian.

1990. február 23.
A csíkszeredai Traktorgyár munkaközössége Benkı Sándor helyett Deáky Tibort választotta az
intézmény igazgatójává.

1990. február 27.
A Polgármesteri Hivatal Vezetıtanácsa határozatot hoz, hogy a március elseje után a Suta utcai
garzonlakásokból távozó IalomiŃa megyei lányok után megüresedı szobákat átadják a város ipari
vállalatainak kiutalás céljából.
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1990. február 27.
A városi mővelıdési házban az Önarckép címő elıadóestre került sor, amelyet Szilágyi Domokos
verseibıl állított össze és rendezett Szász Zsolt.

1990. március 1.
A Szakszervezetek Mővelıdési Házában a holland Trubadúrok együttes szakrális zenét játszott.
A koncerten felléptek Tjeerd Venema, Geke Vrijen és Marian Venema.

1990. március 2.
Csíkszeredában a volt pártkabinet épületében megkezdte mőködését a 8-as számú József Attila
Általános Iskola.

1990. március 4.
Lemondott Albert Homonnai Márton az NMF Hargita Megyei Ideiglenes Bizottságának
alelnöke. Véleménye szerint a február 18-án az NMF Megyei Ideiglenes Bizottságának
megválasztása nem demokratikusan történt, hanem felsıbb útmutatásoknak megfelelıen zajlott.

1990. március 4.
Csíkszeredában megalakult a Román Demokratikus Liga Hargita megyei szervezete. Az RDL
megalakulását az a kényszer szülte, hogy a Hargita megyei románok szervezetten harcolhassanak
jogaikért és a magyar kisebbséggel egyenlı jogokat vívjanak ki – szögezték le a felszólalók.
Minden törvényes eszközt fel fognak használni a nemzetiségek közötti diszkrimináció és
szeparatizmus megszüntetése érdekében. Követelik, hogy az állami intézmények vezetıségében
a Hargita megyei románok számarányuknak megfelelıen legyenek képviselve, illetve hivatalos
nyelvként a román nyelvet használják. Határozat született, miszerint a Hargita megyei RDL a
jövıben a Vatra Românească fiókjaként fog mőködni. AZ RDL megyei vezetıségébe
megválasztott személyek: George Mitar elnök, Ilie Şandru és Ştefan Danciu alelnökök, Ioan
Oancea titkár.

1990. március 6.
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A Polgármesteri Hivatal 27-es számú határozatával engedélyezi az elsı kisvállalkozók –
pattogtatott kukorica-árus, virágárus, asztalos, fényképész, órás, ács stb. – mőködését.

1990. március 6.
A Polgármesteri Hivatal határozatot hoz az Ezer székely leány találkozó megszervezésérıl,
amelyre Tıkés Lászlót is meg kívánja hívni. A találkozó megszervezése céljából levélben keresik
meg Domokos Pál Pétert.

1990. március 6.
A Polgármesteri Hivatal 28-as számú határozatával engedélyezi a magát önállóként és
függetlenként meghatározó Demokrata Magyar Ifjak Szövetségének mőködését, amely a
politikailag aktív, radikális és reformer csoportok és fiatalok tömörítését tőzte ki célul.

1990. március 7.
A Csíkszeredában élı csángók megalakítják a Moldvai Csángók Szervezetét.

1990. március 7.
Megalakult Csíkszeredában a Volt Politikai Foglyok és a Diktatúra Áldozatai Szövetségének
csíki és megyei ideiglenes szervezıbizottsága. A megyei szervezıbizottság összetétele: Daday
Zsolt elnök, Mureşan Vasiliu (Gyergyó), Sándor Balázs (Székelyudvarhely), Kelemen Csongor
(Csíkszereda) alelnökök, Bara Lajos titkár. A jelenlévık megválasztották küldötteiket a Nemzeti
Szövetség Ideiglenes megyei (Daday Zsolt, Mureşan Vasiliu, Sándor Balázs), valamint
Csíkszereda municípiumi tanácsába.

1990. március 8.
Heti rendszerességgel, Brassói Murgu Pál szerkesztésében megjelenik az RMDSZ csíkszeredai
Intézıbizottságának kiadványa, az RMDSZ Értesítı.

1990. március 15.
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Megyeszerte megemlékezéseket szerveztek március 15 alkalmából. Csíkszeredában tízezrek
részvételével a Mikó-vár elıtt, Petıfi és Bălcescu szobránál tartották az ünnepséget. A
megemlékezés a román és a magyar himnuszok eléneklésével vette kezdetét. Jelen volt Szüts
Pál, Magyarország romániai nagykövete is, aki az 1848-as forradalom nagy tanulságára
figyelmeztetett, a Kossuth Lajos és Nicolae Bălcescu által aláírt román–magyar Megbékéléstervezet elfogadására, a testvéri kézfogásra. További megemlékezések, koszorúzások zajlottak
Madéfalván a székely vértanúk emlékmővénél, valamint a Nyerges-tetıi emlékmőnél. Este a
Szakszervezeti _Mővelıdési Házban Jöjj el szabadság címmel ünnepi mősorra került sor.
A csíkszeredai megemlékezés kapcsán az Adevărul Harghitei nehezményezi, hogy az ünnepi
beszédek csak magyar nyelven folytak, a résztvevık csak magyar nemzeti színő zászlókat és
kokárdákat viseltek és fıhelyre mindenhol a magyar állami zászlót tőzték.

1990. március 16.
Csíkszeredában tanácskozott az NMF Hargita megyei szervezete, ahol megvitatták a szervezet
programját és statútumát, megválasztották a megyei szervezet vezetıségét: Oancea Ioan elnök,
Popescu Paul Ioan alelnök, Filimon Mihail titkár. Tagok: Grigorescu Liviu és Rusu Viorel
(Csíkszereda), Drugă Gavril és Crăciun G. Ciprian (Balánbánya), Rusu Elena (Maroshévíz),
Dudan Valeria (Gyergyóvárhegy), Cotfaş Ioan (Holló), Platon Viorel (Salamás), Popa Nicolae
(Galócás) és Vîlcan Vasile (Bélbor).

1990. március 17.
Csíkszeredában megtartották az RMDSZ városi szervezetének választási közgyőlését, amelyen a
körzeti szervezetek képviselıi vettek részt. A jelenlévık az RMDSZ városi szervezete
intézıbizottságának elnökévé Vorzsák Jánost, alelnöknek Pálffy Árpádot és Nagy Benedeket,
titkárnak Vogel Albertet választották. A bizottság tagjai még Papp Kincses Emese, dr. Balázs
Lajos, Ferenczi Imre, Vígh Ádám, Hajdú Gábor, Teleki Mihály és Varga István.

1990. március 20.
Többezres tömeg tüntetett a megyeszékhely fıterén kifejezve szolidaritását Marosvásárhely
magyar lakosságával. Csíkszereda gyárai, üzemei, intézményei a szabad szakszervezetek
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vezetésével beszüntették a munkát, kivonultak a térre, az iskolákban pedig ülısztrájkot tartottak.
A húszezres tömeg a régi rezsim bőnöseinek felelısségre vonását, a kisebbségi jogok betartását
követelte.
Az RMDSZ Hargita Megyei Ideiglenes Intézı Bizottsága tiltakozásában mély felháborodását
juttatta kifejezésre a kormány toleráns magatartása miatt, amellyel az elmúlt napokban zajló
marosvásárhelyi és szatmárnémeti sovén és magyarellenes megnyilvánulásokkal szemben
viszonyult. Beadványukban felszólítják a kormányt, hogy vizsgálják ki a marosvásárhelyi
magyarellenes akciók reális okait, a szervezıket pedig állítsák törvény elé. Követelik továbbá a
magyar nyelvő oktatás helyreállítását a marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Intézetben,
valamint

az

önálló

Bolyai

Egyetem

újbóli

létrehozását

Kolozsváron.

Ugyanakkor

nehezményezik, hogy a Szabad Román Televízió és Rádió, valamint a román nyelvő sajtó
túlnyomóan megtévesztı, hamis és manipulált információkat közöl a romániai magyarság jogos
követeléseivel kapcsolatban, amivel megtévesztik az ország lakosságát.

1990. március 21.
Az RMDSZ városi szervezetének felhívására Csíkszeredában újabb határozott kiállás,
tömegtüntetés volt Marosvásárhely magyar lakossága és nemzetiségi jogaink védelmében.
Ugyanakkor megyeszerte általános sztrájkot hirdettek a gyárak, üzemek, intézmények dolgozói
szolidaritásként a marosvásárhelyi magyarokkal.
A csíkszeredai József Attila Általános Iskola és a 11-es számú román tannyelvő általános iskola
tanulói közös irodalmi estet tartottak. Az ünnepség végén román és magyar nyelven elénekelték a
Legyen a béke mivelünk! (Să fie pacea cu noi) kezdető dalt.

1990. március 22.
Csíkszeredában az Adevărul Harghitei újság szerkesztısége elıtt több száz ember tiltakozott,
mindenekelıtt tárgyilagos tájékoztatásra szólítva fel a román napilap szerkesztıit a nemzetiségi
kérdésben.
A csíkszeredai fonoda munkaközössége tiltakozását fejezi ki a marosvásárhelyi események miatt,
a bujtogatók felelısségre vonását, a két nemzetiség jogainak tiszteletben tartását, kölcsönös
tiszteletet, megbecsülést követelve.
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1990. március 23.
Az RMDSZ, az NMF és a Román Demokrata Liga Hargita megyei szervezetei közös
nyilatkozatban ítélik el a marosvásárhelyi magyarellenes megnyilvánulásokat, amely –
megítélésük szerint – a kormány passzivitásának köszönhetı. Elhatárolják magukat mindenféle
erıszakos, sovén, nemzetiségi győlöletre irányuló uszítástól. Nyomatékoson kérik a hírközlı
szerveket, hogy tanúsítsanak felelısséget a megjelentetett híranyaggal kapcsolatban és ne
közöljenek ellenırizetlen híreket Hargita megyével kapcsolatban.
Az RMDSZ, a DMISZ, Király Károly és a Nemzeti Ideiglenes Szövetség kérésére beszüntették a
szabad szakszervezetek által szervezett, a marosvásárhelyi magyarokkal szolidarizáló tiltakozást,
általános sztrájkot a csíkszeredai gyárakban és üzemekben.

1990. március 24.
A csíkszeredai egyházak lelkészei, Borbély Gábor katolikus fıesperes, Gherman Dumitru
ortodox fıesperes, Hegyi István református és Simén Domokos unitárius lelkipásztorok közös
nyilatkozatban szólítják fel híveiket a testvéri szeretetre, egymás jogainak és értékeiknek
kölcsönös tiszteletére és védelmére. Ugyanakkor határozottan elítélnek minden keresztényellenes
és emberietlen megnyilvánulást: nacionalizmust, sovinizmust, győlöletet és az ezekre való
felbujtást.

1990. március 25.
Buzás Georgeta székelyudvarhelyi román nemzetiségő tanítónı nyílt levelet intéz Gelu
Păteanuhoz, amelyben a magyarok barátjának mondja magát. Levelében elítéli a rémhírek
terjesztıit, a provokátorokat, az elmúlt rezsim maradványait, a neofasisztákat. Javasolja, hogy
azok, akik nem ismerik a magyar nyelvet, ne tölthessenek be adminisztratív funkciót azokban a
megyékben, ahol többségben élnek a magyarok; ily módon véget lehetne vetni a szélsıséges
csoportok mesterkedéseinek.

1990. március 26.
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Csíkszeredában a csíki, gyergyói és maroshévízi RMDSZ-szervezetek küldöttei megválasztották
a területi vezetıséget: dr. Hajdú Gábor elnök, Garda Dezsı (Gyergyószentmiklós), Kolumbán
Tihamér (Maroshévíz) és Zólya László (Csíkszereda) alelnökök, Papp Kincses Emese ügyvezetı
titkár.

1990. március 26.
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Vezetıtanácsa elfogadja az elsı utca-és iskolanév
változtatási listát. A Lenin utcát Temesvári sugárútra, a December 30. utcát Decemberi
forradalomra, a November 7. utcát Szentlélek utcára, a Vörös Grivicát Körösi Csoma Sándorra, a
Piros traktort Lázár utcára, a Március 6. utcát Zöld Péterre, az Augusztus 23. utcát Gábor Áronra,
a Köztársaság utcát Nagy Imrére, az Állomás utcát Brassói útra, az Orgona utcát Bolyaira, a
Világosság utcát Puskaporosra, a Kalászt Hunyadi Jánosra, a Bükköt Kájoni Jánosra, a Rózsák
utcát Mihai Eminescura, a Szék út mellékutcáit Szentkirály, Rozmaring, Tulipán és Orgona
utcákra, a Romarta üzletház mögötti utcát pedig Nagy István festı utcára keresztelték át. A
Matematika–Fizika Líceum Márton Áron Reál–Humán Líceum nevet kapta, a 3-as számú
Líceumból Mihail Sadoveanu (ma Octavian Goga) Reál–Humán Líceum lett, az 1-es számú
Általános Iskolából Petıfi Sándor – Nicolae Bălcescu Általános Iskola, a 8-as számúból József
Attila, a 9-es számúból Móra Ferenc és a 10-es számúból pedig Ady Endre lett.

1990. március 27.
A csíkszeredai Alfa Ifjúsági Szervezet a sajnálatos marosvásárhelyi események tudatában sürgeti
a volt Securitate alkalmazottainak, a párt- és állami apparátusban dolgozók felelısségre vonását,
amely a kialakuló új társadalmi rend elsıdleges feltétele kellene legyen.

1990. március 28.
A

miniszterelnök

személyes

képviseletében

Csíkszeredába

látogatott

MoŃiu

Adrian

államminiszter, aki a Nemzeti Szövetség Hargita Megyei Ideiglenes Tanács, a Megyei
Polgármesteri Hivatal, az RMDSZ, a Román Demokrata Liga, a DMISZ és az Alfa Ifjúsági
Szervezet képviselıivel folytatott tárgyalások keretében tájékozódott a megyében a
marosvásárhelyi események következtében kialakult helyzetrıl.
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1990. március 29.
Csíkszereda gyáraiban, intézményeiben továbbra is fehér karszalagot viselnek a munkások a
szolidaritásnak jelképeként, s így várják a marosvásárhelyi eseményeket kivizsgáló bizottság
jelentését, a kisebbségi jogok szavatolását.

1990. március 30.
Kolozsváron a Kovászna és a Hargita megyei RMDSZ, a Kovászna, a Hargita és a Kolozs
megyei Vatra Românească Egyesület, a Csíkszeredai Alfa Ifjúsági Szervezet és a
Sepsiszentgyörgyi Magyar Demokrata Ifjúsági Szövetség közös nyilatkozatot bocsájtottak ki,
amelyben leszögezték, hogy Románia a románok és magyarok közös hazája, elhatárolják
magukat az országot bomlasztó törekvésektıl, a két nép békében kíván élni egymással,
tiszteletben tartják egymás egyéni és kollektív jogait, a nézeteltéréseket és konfliktusokat
párbeszéd útján rendezik.

1990. március 31.–április 1.
Csíkszeredában a helyi Demokrata Magyar Ifjak Szövetségének szervezésében került sor a
MISZSZ elsı kongresszusára. A küldöttek döntöttek arról, hogy a közelgı választásokon az
RMDSZ-el közös területi listákon indítanak jelölteket: Szıcs Géza kolozsvári költıt, Borbély
Ernı csíkszeredai tanárt, Márton Árpád sepsiszentgyörgyi színészt, Borbély Imre temesvári
mérnököt és Csutak István csíkszeredai mérnököt.
A decemberi forradalom 100. napján országszerte megemlékeztek a hısökrıl. Csíkszeredában
Müller László sírjára a megye és a város vezetıi, a szabad szakszervezetek képviselıi, tanügyiek,
volt osztálytársak helyezték a kegyelet és emlékezés virágait.

1990. április 3.
A csíkszeredai Tamási Áron irodalmi kör tagjai Hamvas Béla munkásságáról értekeztek.

1990. április 4.
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Csíkszeredában megkezdte mőködését a Hargita Megyei Választókerületi Bizottság, amelynek
elnöke Voşloban Doru, a Megyei Törvényszék bírája.

1990. április 5.
Csíkszereda legnagyobb általános iskolája, a 10-es számú iskola felvette Ady Endre nevét. A
névadó ünnepség keretében az iskola diákjai gazdag összeállítást mutattak be Ady költészetébıl.

1990. április 10.
Megalakul Coşbuc utca 65. szám alatti székhellyel az AsociaŃia Pentru Promovarea şi
Dezvoltarea Schimburilor Economice, Sanitare, Culturale, Turistice, Sportive şi Interfamiliale cu
Oraşele ÎnfrăŃite din Europa.

1990. április 10.
Eddig a dátumig a megye lakossága több mint 16,3 millió lejt fizetett be a Szabadság 1989
számlára.

1990. április 15.
A Székelyföld Hargita megyei hívei és lelkipásztorai nevében Borbély Gábor, csíkszeredai római
katolikus fıesperes tiltakozását és felháborodását fejezi ki, hogy húsvét vasárnapján délelıtt
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson négy fegyveres katonai
csapatszállító helikopter mély berepülésekkel körözött a templomok felett, megzavarva ezáltal az
istentiszteletek csendjét és áhítatát.

1990. április 19.
A csíkszeredai RMDSZ győjtést szervezett a marosvásárhelyi események kapcsán elítélt
cigányok családjainak megsegítésére. Ezidáig 47 500 lej győlt be az RMDSZ pénztárába.

1990. április 20.
A Csíki Székely Múzeum rendezésében Restaurált könyvek és dokumentumok címmel kiállítás
nyílt a Mikó-várban.
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1990. április 24.
A Polgármesteri Hivatal 51/1990. számú határozatával engedélyezi Mureşan Doina, a városi
Mővelıdési Ház igazgatónıjének áthelyezését a marosvásárhelyi Al. Papiu Ilarian Líceumba.

1990. április 25.
Csíkszeredába látogatott Tıkés László. A déli órákban részt vett az NSZIT megyei
vezetıségének ülésén, meglátogatta a Márton Áron Gimnáziumot, majd délután 5 órától a város
fıterén, több tízezer hívınek, ökumenikus istentiszteletet tartott.

1990. április 25.
A Brassói Filharmónia rendkívüli szimfonikus hangversenye Csíkszeredában. Vezényel François
Legrand. Mősoron Beethoven-, Csajkovszkij- és George Enescu-mővek.

1990. április 26.
Bodó Géza, László Dénes, Kendy Csaba, Marc Vasile, Kovács Domokos, Vitus László és Máthé
Béla, a Romániai Demokratikus Agrár Párt Hargita megyei szenátor- és képviselıjelöltjei az
Adevărul Harghitei napilap hasábjain bejelentik, hogy nem kívánnak indulni a május 20-ai
választásokon

1990. április 29.
A csíksomlyói kegytemplomban beiktatták Bálint Lajost, a gyulafehérvári püspökség új
megyéspüspökét, majd (segéd)püspökké szentelték Jakubinyi György Miklóst dr. Jakab Antal
püspök, apostoli kormányzó és Francesco Colasuonno pápai nuncius jelenlétében.

1990. május 4.
A Sepsiszentgyörgyi Színház Tamási Áron tagozatának vendégszereplése. Az érdeklıdık Tamási
Áron Boldog nyárfalevél címő három felvonásos színjátékát tekinthették meg.

1990. május 5.
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Az RMDSZ Csíkszereda városi szervezete találkozót szervezett a választópolgárokkal a
Szakszervezeti Mővelıdési Házban. Meghívottak Hajdu Gábor szenátorjelölt és Nagy Benedek
képviselıjelölt.

1990. május 6.
Kampánykörútja során Csíkszeredába látogatott Ioan RaŃiu, a Nemzeti Keresztény-Demokrata
Parasztpárt elnökjelöltje.

1990. május 10.
A Demokrata

Munkapárt

képviselıjelöltje,

Petrescu

Valeriu

találkozója

Csíkszereda

választópolgáraival.

1990. május 10.
A budapesti Kaláka együttes vendégszereplése a városi mővelıdési otthonban.

1990. május 12.
A MISZSZ Országos Tanácsa és az RMDSZ Hargita megyei vezetısége közös nyilatkozatban
tiltakoznak a választási kampányban a kormány részérıl tapasztalható visszaélések, Smaranda
Enache és Kincses Elıd marosvásárhelyi jelölteknek a választásokon indulók sorából való
kizárása ellen, elítélik a választópolgárok és az ellenzéki jelöltek megfélemlítését, tiltakoznak a
decemberi eseményekkel kapcsolatban kezdeményezett perek indokolatlan halogatása miatt.

1990. május 13.
Csíkszeredában Hajdu Gábor és Verestóy Attila RMDSZ-es szenátor-, valamint Borbély Ernı
képviselıjelölt találkoztak a választópolgárokkal, ahol a jelenlévıket ismertették az RMDSZ
választási programját.

1990. május 13.
A Maros megyei RMDSZ-szervezet megbízásából Csíkszeredában jelvényekkel, lehúzósképekkel, reklámzacskókkal az RMDSZ-t népszerősítı két marosvásárhelyi fiatalt, Fazakas
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Károlyt és Szombati Ferencet a városi rendırségre kísérték, ahol fogva tartották és
megfenyegették ıket. Nem találván törvényes okot fogva tartásukra, a helyi Alfa Ifjúsági
Szervezet fiataljainak közbenjárására szabadon engedték ıket.

1990. május 13.
Az utolsó, 1694-es tatárbetörés emlékére létesített, a csíkmindszenti, szentléleki és fitódi
lakosság által újjáépített Xantus-kápolna felszentelésére került sor. A csíkmindszenti iskola több
mint 70 általános iskola turisztikai csapatát hívta meg, amelyekkel közösen felelevenítették a
tatárok betörésének eseményeit.

1990. május 18.
Ion Iliescu, az NSZIT elnöke levélben fordul Hargita megye lakóihoz, amelyben reményét fejezi
ki, hogy a demokratikus választások lehetıvé teszik Románia társadalmi, gazdasági, erkölcsi
újjáépítését. „A civilizált párbeszéd híve voltam és az is maradtam, a nézetek, eszmék,
állásfoglalások sokszínősége mellett szállok síkra, nemzetiségi különbség nélkül az ország
valamennyi honpolgára érdekeinek szigorú tiszteletben tartása, a nemzeti együttmőködés
megszilárdítása mellett kötelezem el magam.”

1990. május 20.
A decemberi események utáni elsı demokratikus választásokon Hargita megyében 90 százalék
fölötti volt a részvételi arány. Az RMDSZ mind a képviselıházi, mind a szenátori jelöltekre
leadott szavazatokból 85%-on felül részesült, így két szenátort (Verestóy Attila és Hajdu
Menyhért Gábor) és öt képviselıt (Borbély Ernı, Csutak István Ferenc, Incze Béla, Borsos Géza
József és Nagy Benedek) küldhet Románia parlamentjébe. A megyében az érvényes szavazatok
10,37%-t az NMF, 1,82%-t az Erdélyi Román Szövetség (AUR), 1,04%-t pedig a Nemzeti
Liberális Párt kapta. Az elnökjelöltekre leadott szavazatok: Radu Câmpeanu (NLP) 76,58%, Ion
Iliescu (NMF) 19,56% és Ion RaŃiu (NPP) 3,85%.

1990. május 24.
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A várakozásokkal ellentétben a választások következtében az RMDSZ az ország második
legerısebb politikai csoportosulása lett. Csutak István nyilatkozata szerint – aki a MISZSZ
jelöltjeként az RMDSZ Hargita megyei listáján lett parlamenti képviselı – a május 20-ai
választások az elsı olyan szabad választások a világon, amely legitimizál egy totalitárius
rendszert. Ezzel a kijelentésével arra akarta felhívni a polgárok figyelmét, hogy a kétharmados
többséget megszerzı kormánypárttal (NMF) nem fog mőködni a parlamenti demokrácia, aminek
lényege az erıs ellenzék.

1990. május 24.
Magyarországról a Máltai Szeretetszolgálat révén könyvszállítmány érkezik a városba,
amelyeket a vállalatok és a parókiák közt osztanak szét.
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