SÓLYOM István

Gyergyószentmiklós
1989. december 21. – 1990. május 22.

(A kronológia összeállításában felhasznált forrás: Laczkó Szabolcs: Gyergyószentmiklós 1989–1990.
Tanulmányi gyakorlat dolgozat, Kolozsvár, 2010 (Kézirat). A dolgozat a kolozsvári Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet kézirattárában található. Ez úton szeretném megköszönni Lazckó Szabolcs III.
éves nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatónak, hogy rendelkezésemre bocsátotta a dolgozatot.)

1989. december 21.
Mayer Adalbert szakszervezeti vezetı megnyitó beszédét követıen Ion Vîlcan, a
gyergyószentmiklósi RKP fıtitkára ismertette a temesvári eseményeket. A győlésen sok
munkás is részt vett, akik egyöntetően elhatárolódtak a Temesváron történtektıl, a fasiszta,
reakciós diverziókeltéstıl. (InformaŃia Harghitei. 1989. dec. 21.)

1989. december 22.
A déli órákban Sándor Vilmos, az Állami Vegyeskereskedelmi Vállalat (ICSM) igazgatója
autóban vitte el Barabás Erzsébetet, a város polgármesterasszonyát Márton László, az öntöde
igazgatójának kérésére. A városszerte köztiszteletnek örvendı gyárigazgatóra, késıbbi
ideiglenes polgármesterre ekkor már vezetıként tekintettek. A néptanács ablakait betörték, a
képeket kidobálták, az egész archívum az utcára került. A gépgyártó iskolaközpont elıtt
szintén hasonló eseményekre került sor, a tömeg ekkor dúlja fel a rendırség épületét. Az esti
órákban megválasztották a város ideiglenes vezetıségét. Márton László és Dézsi Zoltán lett a
város két elsı embere, munkájukat egy harminctagú bizottság segítette. (Interjú dr. Márton
Lászlóval.)

1989. december 22.
Megalakult a gyergyószentmiklósi Nemzeti Megmentési Front.

1989. december 24.
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A városi szekusparancsnok és a városvezetés között lezajlott sikeres tárgyalások
eredményeképpen Olaru ezredes biztosította a lakosságot, hogy a forradalommal tart. (Interjú
dr. Márton Lászlóval.)

1989. december 24.
Gyergyószentmiklós városának ideiglenes bizottsága kéri a lakosság további segítségét az
ellátás zökkenımentes lebonyolításáért. Tej, kenyér volt a nap folyamán az üzletekben. Hús is
érkezett, és végre a mészárszékek újra kinyithattak. (Hargita Népe. 1989. dec. 24.)

1989. december 24.
Az ideiglenes városvezetés azt a hírt kapta telefonon, hogy két teherautónyi terrorista indult el
Marosfırıl, akik Gyergyóba tartanak. A szekus zászlóalj kivonult a tekerıpataki útra, de
utólag kiderült, rémhírkeltésrıl volt szó. (Interjú dr. Márton Lászlóval.)

1989. december 25.
A város fıterére fegyelmezett tömeg vonult, ahol az ideiglenes bizottság tagjai
foganatosították a szükséges intézkedéseket a lakosság élelmiszertermékekkel való ellátásáért.
Az ellátás folyamatos. E naptól a gyárakban is újra folyik a termelés. (Hargita Népe. 1989.
dec. 26.)

1989. december 25.
Egy telex érkezett az ideiglenes városvezetı bizottsághoz, amelyben arra kérték a vezetést,
hogy a Bukarestbıl érkezı, sebesülteket szállító vonatszerelvény számára biztosítsanak
szállást és ellátást. Késıbb ez a hír is diverziónak bizonyult.

1989. december 26.
Gyergyószentmiklóson a karácsony csendben zajlott, nem volt semmi rendellenesség. 10
vágómarhát küldtek a város húsellátásának javításáért, amit el is osztottak a lakosok között
(családonként fél kilót). (Hargita Népe. 1989. dec. 26.)

1989. december 27.
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Gyergyószentmiklós bejáratánál szigorú ırség igazoltatja a városba érkezıket. A legnagyobb
szervezettség és célszerőség itt található. Az ellátás folyamatos, tej és hús is kapható, minden
gyárban dolgoznak. Igaz sokan vannak, akik az idıt tévénézéssel töltik a gyárakban. (Hargita
Népe. 1989. dec. 27.)
A Gyergyó- és Tekerıpatak környéki parasztok elhatározták, hogy több tejet, húst termelnek
az emberek számára. Naponta a farmokról körülbelül 800 liter tejet szállítanak a városba,
valamint megközelítıleg 3000 kg marhahúst, ezeket a továbbiakban is szállítani fogják, a
szükségnek megfelelıen. (Adevărul Harghitei. 1989. dec. 27.)
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egységvezetıtıl, valamint Szabó Rudolftól, a Közüzemek vezetıjétıl; a pékségbıl jó
minıségő kenyeret juttattak a város, valamint a környezı községek lakosainak. Újabb 100
tonna főtıanyag érkezett a Közüzemekhez, az ivóvíz szolgáltatás kifogástalan volt az utóbbi
napokban. (Hargita Népe. 1989. dec. 27.)

1989. december 27.
A gyergyószentmiklósi öntöde munkaközössége tegnapi közgyőlésen eldöntötte, hogy az
Emberség 1989-es CEC-számlára a 3000 lejen felüli átlagkeresettel rendelkezı dolgozók 100,
míg a 3000 alatti keresettel rendelkezık 50 lejt utalnak át. Nagyon sok ilyennemő felajánlás
van a Gyergyói-medence többi helységének lakossága részérıl. (Hargita Népe. 1989. dec.
27.)

1989. december 28.
Megyeszerte alakulnak meg a Magyar Demokrata Szövetség ideiglenes szervezıbizottságai.
Ferenczes István, a megyei szövetség elnöke szerint a Hargita Mővészete kisipari
szövetkezetnél, a Villamossági Vállalatnál és a Házgyárnál jöttek létre a hazai magyar
kisebbség érdekvédelmi és képviseleti szerveinek helyi ideiglenes szervezıbizottságai.
Gyergyószentmiklós is azok a városok és községek közé tartozik, ahol ezek kialakultak.
(Hargita Népe. 1989. dec. 28.)

1989. december 29.
Contul LibertăŃii 1989. A CEC Bank gyergyói fiókjába, a lakosság által, az eddigi letett
összeg 10 700 lej. (Adevărul Harghitei. 1989. dec. 29.)
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1989. december 30.
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szervezıbizottsága, amely határozottan támogatja a Nemzeti Megmentési Front programját,
fellépnek mindennemő nacionalista, soviniszta és revizionista megnyilvánulás ellen. Politikai
tevékenységüket csak munkaidı után végzik – közölte telefonon Kakucsi Attila. (Hargita
Népe. 1989. dec. 30.)

1990. december 31.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Demokrata Magyar Ifjak gyergyószentmiklósi
ideiglenes szervezıbizottságai Rekviem címmel jótékonysági rendezvénysorozatot indítottak,
kegyelettel
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rendezvénysorozat képzımővészeti kiállítással indult 1989. december 31-én, a belépıdíjakból
származó összeget a károsultak és sebesültek megsegítésére ajánlják. (Hargita Népe. 1990.
jan. 4.)

1990. január 6.
Megérkezett Gyergyószentmiklósra a magyarországi Vöröskereszt segélyküldeménye. A 22
tonnányi gyógyszert és ruhanemőt 3 kamion szállította és a városi kórháznál osztották ki. A
konvojkísérık nem tartottak igényt nevük közlésére. (Hargita Népe. 1990. jan. 6.)

1990. január 10.
Súlyos nyersanyag-ellátási gondok vannak a városban, több gyárban szünetel a termelés.
Továbbá aggasztó kérdés Gyergyószentmiklóson a lakások főtése. Főtıanyag végre van, de
egy háromszobás lakás legalább 18 fokkal való ellátása több mint 900 lejbe kerül, ezt nem
sokan tudják megfizetni. Ugyanakkor a városlakók nehezményezik a járásbíróság,
közjegyzıség diktatórikus áthelyezésének problémáját. Emiatt nyolcvanezer embernek kell
Maroshévízre járnia ahhoz, hogy ügyes-bajos dolgait rendezhesse. (Hargita Népe. 1990. jan.
10.)

1990. január 10.
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Délután a Magyar Demokrata Szövetség Hargita megyei szervezıbizottsága megbeszélést
tartott a csíki és gyergyói szervezıbizottságokkal Csíkszeredában, ahol javaslatok és
vélemények hangzottak el a szövetség megszervezésérıl, valamint egy marosvásárhelyi
öttagú kezdeményezı csoport szóvivıje felolvasta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
politikai párttá alakítására vonatkozó indítványt. (Hargita Népe. 1990. jan. 11.)

1990. január 13.
A gyergyószentmiklósi Magyar Demokrata Szövetség és a Demokrata Magyar Ifjak
Szövetsége 8 000 lejt tettek le a Szabadság folyószámlára. Az összeg a gyergyószentmiklósi
képzımővészek kiállításán összegyőlt belépıdíjból származik. (Hargita Népe. 1990. jan. 13.)

1990. január 14.
Camelia Nicula cikkében arról ír, hogy Keresztúr és Gyergyó környékén a Nemzeti
Megmentési Front helyi tanácsaiban a fiatalok részvételét nem fogadják el, valamint arról,
hogy mennyire fontos lenne a fiatalok bevezetése a vezetés és döntéshozás világába, nem
szabad kizárni ıket a szabad Románia megalapozásából, hiszen az övék a jövı, nem az
öregeké. (Adevărul Harghitei. 1990. jan. 14.)

1990. január 14.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség gyergyószentmiklósi szervezetének kérései között
szerepel a nyomda és lapkiadás helyreállítása. Jó lenne ez, hogy ne kelljen a gyászjelentıért
Csíkszeredába beszaladni, valamint, hogy helyben nyomtatott friss lapot vihetne házhoz a
postás. A meglévı nyomdákat kellene felújítani, mert nagyon elavultak. (Hargita Népe. 1990.
jan. 14.)

1990. január 17.
Gheorghe Chiper újságírót lenyőgözte a gyergyói emberek együttérzése, kegyessége és
méltósága, ahogyan emlékeztek január 12-én a nemzeti gyász napján, az 1989 decemberében
elhunyt mártírokról. Zsúfolásig voltak Gyergyószentmiklós templomai a déli órákban és több
ezer égı gyertyával volt tele a templomok környéke a nemzeti hısök emlékére. Azonban
kellemetlen tapasztalatai is voltak, 12 fiatal ittasan garázdálkodott a nemzeti gyász napján,
holott italt nem lehetett vásárolni. (Adevărul Harghitei. 1990. jan. 17.)
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1990. január 17.
A megye településein folytatódott a polgármesteri hivatalok létesítése. Gyergyószentmiklós
polgármestere: György Antal, a titkár: Kovács Éva. (Hargita Népe. 1990. jan. 17.)

1990. január 18.
Borzási Sándor gépészmérnök, a Nemzeti Megmentési Front gyergyószentmiklósi tanácsának
tagja a következıképpen vázolja a városi helyzetképet: nehézségek merültek fel az ellátás
terén, kenyér és hús kapható, viszont a remetei tejgyár nyersanyag-gondok miatt nem teljes
kapacitással mőködik, ezért a tejtermékek hiánycikknek számítanak. A lakosságot még
mindig foglalkoztatja az újonnan alakult rendırség, néhány személy ellen továbbra is
kifogásuk van. Ugyanakkor kellı tájékoztatási eszközök és felületek nélkül nem lehetséges a
lakosság megfelelı mértékő tájékoztatása. (Hargita Népe. 1990. jan. 18.)

1990. január 26.
A Gyergyószentmiklóson január 23-án eltőnt négy gyermek elıkerült. Az eltőnés
körülményei: egy Fehér megyei billenıkocsi sofırje,

urlea Iacob ittas állapotban

nagylelkően felajánlotta a gyerekeknek, hogy megkocsikáztatja ıket. Szárhegyen megállt,
mert még inni szeretett volna. Ferencz Csaba, az egyik gyermek javasolta neki, hogy térjenek
vissza a városba, mert a szülei borából szívesen megkínálja. A sofır vissza is vitte ıket a
Virág negyedbe, majd a Szárhegy felé vezetı úton a rendırség megállította az autót. Az ittas
állapotban való vezetésért viseli a következményeket. (Hargita Népe. 1990. jan. 26.)

1990. január 26.
Képzımővészeti kiállítás nyílt Karácsony János, Gál Éva Emese, Borsos Gábor, Burján Emil,
Incze Ferenc, Karancsi Sándor munkáiból Gyergyószentmiklóson. A bevételt a Szabadság
folyószámlára utalják át. (Romániai Magyar Szó. 1990. jan. 26.)

1990. január 27.
A Hargita Népe szerkesztıségében járt a remetei Bege Attila, aki a gyergyószentmiklósi
öntıdében dolgozik és a decemberi események után a Nemzeti Megmentési Front helyi
tanácsának tagjává választották. Elmondása szerint az utóbbi hetekben változott a helyzet. A
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régi tanács utolsó ülését január 12-én tartotta, amelyen új tagokat és új elnököt választottak
Vass László személyében. Az új tagok: ifj. Laczkó Csaba, Portik H. József, Nagy P. Rita,
Vass András, Mezei Gyula, Pál Emil, László Gyula, Kiss Imre és Bege Attila. Vasárnap, 14én a nép más összetételő tanácsra szavazott, a fenti névsorból kimaradt Bege Attila, az elnök
ifj. Laczkó Csaba lett, a polgármesteri tisztségbe pedig Vass Lászlót javasolták. (Hargita
Népe. 1990. jan. 27.)

1990. február 8.
Délután 3 órakor tüntetésre került sor Gyergyószentmiklóson a Mővelıdési Ház elıtti téren. A
megmozdulást az RMDSZ városi bizottsága szervezte, mintegy 8 ezer ember vett részt. A
tüntetık román és magyar nyelvő transzparenseket emeltek a magasba: „Nu sîntem
separati ti”, „Jogainkat nem kérjük, követeljük”, „ anse egale”, „Bolyai Egyetemet
akarunk”, „Răspîndirea zvonurilor-crimă”, „Törvényszéket Gyergyónak”, „Democra ia nu e
ovinism”, „Tanítóképzıt Enyedre”. A szószólók, Páll Vilmos, Csata Ambrus, Garda Dezsı,
Szilágyi Ferenc, Sáska Ottó, Páll Lajos, Marosvölgyi Aliz, Szakálli Ferenc, Illyés Albert
határozottan kifejezték azt a közös óhajt, mely a nemzetiségi jogok, az iskolarendszer
helyreállítását célozza. Az RMDSZ városi bizottsága memorandumot küldött a kormányhoz,
pontokba foglalva a jogos követeléseket, melyeket a nagyszámú tömeg civilizáltan és
fegyelmezetten kifejezésre juttatott. (Hargita Népe. 1990. febr. 9.)

1990. február 18.
Vasárnap, 18-án este Gyergyószentmiklóson a Figura színjátszó csoport és az RMDSZ helyi
szervezete kezdeményezésére Szivárvány címmel kulturális estre kerül sor. (Romániai
Magyar Szó. 1990. febr. 16.)

1990. február 21.
Csata Ambrus cikkében arról ír, hogy Gyergyószentmiklós általános lázban volt a napokban.
A bőnbakkeresés nagy méreteket öltött, le akarnak váltani mindenkit. A Nemzeti Megmentési
Front a 9 legközismertebb személyiségbıl állt, azonban ıket felváltotta a 29-ek vezérkara. A
cikkíró szerint a Fronton belül végbement változás azt eredményezi, hogy a 29 tag hibáit
nehezebb lesz beazonosítani, mint a korábbi kilencét. (Hargita Népe. 1990. febr. 21.)
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1990. február 28.
Az Erdélyi Magyar Mőszaki Tudományos Társaság gyergyószentmiklósi fiókja március
elsején tartja alapító összejövetelét a Mővelıdési Házban. (Hargita Népe. 1990. febr. 28.)

1990. március 1.
Beszélgetés Lukács Tiborral, a Nemzeti Szövetség Ideiglenes Tanácsának elnökével és
György Antallal, Gyergyószentmiklós polgármesterével. A beszélgetésekbıl kiderül, hogy a
legnagyobb gond a folyamatos ellátás biztosítása, amely csak részben múlik a város vezetıin.
Az interjúalanyok a tervekrıl is beszéltek. Tervben van egy új kórház építése, iskolák
felújítása és sportlétesítmények építése. A polgármesteri hivatal fontos teendıje a rend és a
fegyelem, a jó honpolgári közérzet biztosítása. (Hargita Népe. 1990. márc. 1.)

1990. március 4.
A napokban nagygyőlést tartott az RMDSZ gyergyószentmiklósi szervezete. Napirenden az
ideiglenes vezetısség kéthavi tevékenységérıl szóló beszámoló volt, valamint a végleges
vezetıség megválasztása. A végleges vezetıség tagjai: Garda Dezsı elnök, Szakálli Ferenc,
Kémenes László, Árus Zsolt alelnökök, Blénessy Jenı ügyvezetı titkár, Dési Zoltán szóvivı.
A háromtagú titkárságban Szilágyi András, Parászka Borbála, Jakab Dezsı kaptak helyet. A
városi Frontban Sáska A., Parászka Géza, és Szakálli Ferenc képviselik a több mint hétezer
tagot számláló helyi szervezetet. (Hargita Népe. 1990. márc. 4.)

1990. március 16.
Madaras Magdolna cikke. Március 15-én igazi ünnep volt Gyergyószentmiklóson. Évtizedek
teltek el úgy, hogy nem zenghettek a dalok, a versek. Rengeteg ember jött el megemlékezni a
1848-as hısökrıl és egyben a szabadság napját is ünnepelték. (Hargita Népe. 1990. márc. 16.)

1990. március 17.
A Magyar Orvosok és Gyógyszerészek Szövetségének megyei fiókja Csíkszeredában,
Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Intézet magyar diákjaival való szolidaritás jegyében tüntetést szervez. (Romániai Magyar Szó.
1990. márc. 17.)
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1990. március 20.
Gyergyószentmiklóson a vállalatok és intézmények dolgozói 12 órától egy órás szolidaritási
sztrájkot tartottak a marosvásárhelyi magyarellenes megnyilvánulások miatt, majd 16 órától
több mint 5000 ember tüntetett a Mővelıdési Ház elıtt, ahol elhatározták, hogy másnaptól
ülısztrájkot szerveznek a munkahelyeken mindaddig, amíg a kormány megfelelı
intézkedéseket foganatosít.
Március 20-án 15 órától az RMDSZ, valamint a Román Demokrata Liga helyi szervezetei a
Nemzeti Egység ideiglenes városi tanácsának tagjaival együttes ülést szervezett, amelyen
Nyilatkozatot fogadtak el, amelyben közösen elítélik a szélsıséges, nacionalista, soviniszta
megnyilvánulásokat, valamint azt állítják, hogy ezek nem szolgálják a román–magyar
együttélést, és kérik a bujtogatók megbüntetését. (Hargita Népe. 1990. márc. 21.)

1990. március 21.
Újabb határozott kiállás Marosvásárhely magyar lakossága és nemzetiségi jogok védelmében
21-én, a forradalom gyızelmének napján. „Emberemlékezet óta nem győlt össze ekkora
tömeg Gyergyószentmiklóson, mint március 21-én, a szomorúságában is felemelı együvé
tartozásunkat kifejezı tüntetésen. Piros–fekete zászlók a tömegben, s ilyen jelszavak: Veled
vagyunk Vásárhely!, Mit vétett Sütı András?, Az igazságot mondjátok a rádióban és a
tévében!, Vasvillával megyünk Európába?, Jos cu securi tii!, Le a Vátrával!, Testvériségben
akarunk élni!” (Hargita Népe. 1990. márc. 22.)

1990. március 23.
Iuliu Condrat Milyen egy tavaszi nap Gyergyószentmiklóson? címő hosszabb lélegzetvételő
írásából kiderül, hogy a vasútállomásról

utasok végre kényelmes módon, ülve

autóbuszozhatnak a város központja felé. Leírja, hogy mekkora nagy sorok vannak a
hentesüzlet elıtt, míg a ruhásüzletek üresek. A cikkbıl az is kiderül, hogy a Salamon Ernı
Elméleti Líceumban két líceumot alapítottak, egy román és egy magyar nyelvőt. Két igazgató
van, a tanárok mindkét iskolában tartanak órákat. A cikkíró beszámol egy tüntetésrıl is,
amelyet a vásárhelyi események váltottak ki. Ennek kapcsán megjegyzi, hogy ami a
legnagyobb feltőnést kelti, az az, hogy az üzletek 13 és 14 óra között bezárnak, egyfajta
tiltakozásként a marosvásárhelyi eseményeket illetıen. A furcsa dolog az, hogy nem írták ki,
hogy miért és meddig lesznek zárva az üzletek. A CPUN (Consiliul Provizoriu de Uniune
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NaŃională) városi székhelyén Kovacsics Lajossal beszélget, ahol kiderül, hogy délután a
Vatra-val lesz találkozó, majd a következı napon, 15 óra után győlésre kerül sor a magyarok
és románok között, hogy csillapítsák az indulatokat és a helyes irányba tereljék a
gondolkodást. (Adevărul Harghitei. 1990. márc. 23.)

1990. március 24.
Ma Gyergyószentmiklósra érkezik Németországból Bajorország Bad Tölz városának
küldöttsége, mivel a két város kifejezte óhaját, hogy egyházszinten testvérvárosokká
nyilvánítják egymást. A közeljövıben városi szinten is hasonló kapcsolatokat akarnak
kiépíteni. (Hargita Népe. 1990. márc. 24.)

1990. március 26.
Március 26-án Csíkszeredában az új mővelıdési házban a csíki, gyergyói, maroshévízi
RMDSZ-szervezetek küldöttei konferenciájukon megválasztották a területi vezetıséget.
Elnöknek dr. Hajdú Gábor ügyvédet, alelnököknek Garda Dezsıt (Gyergyószentmiklós),
Kolumbán Tihamért (Maroshévíz), Zólya Lászlót (Csíkszereda) választották. Ügyvezetı titkár
dr. Kincses Emese tanárnı (Csíkszereda). Ugyanakkor sor került övezetenként a különbözı
szakbizottságok tagjainak megválasztására is. Valamint javaslatokat tettek, terveket
készítettek arra vonatkozóan, hogy minél jobban tudják képviselni a megye magyarságát.
(Hargita Népe. 1990. márc. 27.)

1990. március 30.
A napokban Gyergyószentmiklóson megalakult a Közgazdászok Köre, amelyen Borbély Imre
közgazdászt, a Mechanikai Vállalat szervezési irodájának vezetıjét választották meg
elnöknek. (72. szám.)

1990. április 3.
A gyergyói egyházak határozottan elítélik a Marosvásárhelyen történteket és mélységes
felháborodásukat fejezik ki az események kapcsán. Fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy
alaptalanok azok a vádak, amelyek szerint a Gyergyóban élı magyarság bántalmazza a román
testvéreket, hogy bántalmazták az ortodox paptestvért, hogy az iskolákban a román
gyerekeket

megverték.

A

szöveg

aláírói:
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Bakos

Sándor

fıesperes-plébános

–

Gyergyócsomafalva, Orbán László pápai prelátus-plébános – Gyergyóremete, Hajdó István
esperes-plébános – Gyergyószentmiklós, Zsók Ferenc örményszertartású katolikus plébános –
Gyergyószentmiklós, Bíró Sándor református lelkipásztor – Gyergyószentmiklós, Ferencz
Árpád a gyergyószentmiklósi hetednapot ünneplı adventista gyülekezet nevében. (Hargita
Népe. 1990. ápr. 3.)

1990. április 11.
Ştefana Drăghici cikke a románokat ért atrocitásokról. A 4 szerkesztı találkozott Gyergyó
polgármesterével, György Antonnal és néhány helyi RMDSZ-es és CPUN-es képviselıvel. A
románokat ért atrocitásokról volt szó, amelynek következtében Traian Pânzaru pap és
családja, valamint a Lungu, Pop stb. családok elköltöztek Gyergyóból. A március 22-ei
sztrájknak negatív hatásai voltak a román közösségre Gyergyóban, többek között Traian
Pânzaru pap ablakát bedobták és rémisztgették a családját. Valamint a román közösség tagjai
arra panaszkodtak, hogy mindenféle tekintetben diszkriminálják ıket a magyarok. Ezen a
találkozón a polgármester, valamint a képviselık kifejezték rosszallásukat a történt
eseményeket illetıen és biztosították a riportereket, hogy mindent megtesznek a román–
magyar viszony elcsendesítésére és a problémák megoldására. (Adevărul Harghitei. 1990.
ápr. 11.)

1990. április 20.
Ma indul Csíkszeredából és Gyergyószentmiklósról 33, Székelyudvarhelyrıl 28 küldött a
megyei RMDSZ képviseletében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elsı
kongresszusára, amelyet 21–22-én rendeznek meg Nagyváradon. (Hargita Népe. 1990. ápr.
20.)

1990. április 22.
Ismeretlen okokból és céllal négy katonai helikopter több perces mélyrepülést végzett
Csíkszereda, majd Gyergyószentmiklós és Székelyudvarhely fölött vasárnap délelıtt,
megzavarva a húsvéti ünnep csendjét és az istentiszteletet. (Romániai Magyar Szó. 1990. ápr.
22.)

1990. április 24.
11

Április 24-én, kedden Tıkés László református lelkész nagyszámú gyülekezet elıtt tartott
ökumenikus istentiszteletet Gyergyószentmiklóson. Az érkezı Tıkés Lászlót Szakálli Ferenc
köszöntötte az RMDSZ gyergyószentmiklósi szervezete nevében, és üdvözölte ıt Hajdú
István gyergyószentmiklósi római katolikus esperes, Bíró Sándor, a város református lelkésze,
Szilágyi Lırinc ditrói, Sófalvi János alfalvi és Simon József szárhegyi plébánosok. (Adevărul
Harghitei. 1990. ápr. 26.; 1990. ápr. 25.)

1990. május 11.
Hargita megyében vendégszerepel május 1–13. között a budapesti Kaláka együttes, amely
turnéja során Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson lép fel.
(Romániai Magyar Szó. 1990. máj. 11.)

1990. május 15.
16 órától Hajdu Gábor szenátor és Borbély Ernı képviselıjelöltek találkoznak a
gyergyószentmiklósi Mővelıdési Ház győléstermében a választókkal. 16-án Nagy Benedek
képviselıjelölt a felszegi iskolánál, Verestóy Attila szenátorjelölt pedig a kultúrháznál
válaszol a választópolgárok kérdéseire. Délután 6 órakor a Nemzeti Megmentési Front
Gyergyószentmiklóson,

a

szabad

szakszervezetek

Mővelıdési

Házában

választási

nagygyőlést szervez, mely alkalommal a képviselıjelöltekkel és a május 20-ai választásokkal
kapcsolatos tudnivalókkal ismerkedhetnek meg a választópolgárok. (Hargita Népe. 1990. máj.
15.)

1990. május 16.
A gyergyószentmiklósi RMDSZ szervezésében szabadtéri rock koncertre került sor a Cyklon
együttes és meghívottaink közremőködésével. (Hargita Népe. 1990. máj. 16.)

1990. május 20.
Rendır tépte le egy éjszaka az RMDSZ plakátjait Gyergyószentmiklóson, akit tettéért
lefokoztak és áthelyeztek. (Romániai Magyar Szó. 1990. máj. 20.)

1990. május 22.
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Camelia Nicula cikke a május 20-i választásokról. A fiatalok a szüleikkel együtt érkeztek
meg, hogy részesei lehessenek a demokrácia elsı leckéjének. Az emberek arcáról öröm
sugárzott, amint kiléptek a szavazórészleg ajtaján, valamint egy felemelı érzés is körüllengte
a helyet: az elsı szabad szavazat érzése. Az elsı szabad parlamenti választásokon az RMDSZ
színeiben Borsos Géza jutott be a képviselıházba. (Adevărul Harghitei. 1990. máj. 22.)
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