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„Ha féltünk, ha nem, helytáll-
tunk, a kötelességünket teljesí-
tettük” – fogalmazott a Króniká-
nak vitéz Bartha Mihály 96 éves 
veterán, az anno az Úz völgyébe 
vezényelt 11. székely határőr 
zászlóalj tagja, aki csütörtökön 
sepsiszentgyörgyi családi házá-
ban vehette át a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztje kitüntetést.

 » BÍRÓ BLANKA

A nemzeti összetartozás évében 
hat háromszéki és erdővidéki 
veterán honvéd kapta meg a 

Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. 
A kitüntetést a rendkívüli járvány-
helyzetre való tekintettel csütörtökön 
szűk családi körben, rendkívüli óvin-
tézkedések közepette vette át a sepsi-
szentgyörgyi Bartha Mihály, a baróti 
Boér Imre, a kézdisárfalvi Máté Lajos, 
a sepsiszentgyörgyi Nagy Sándor, a 
málnási Szövérfi  Árpád és a lemhényi 
Tódor Antal.

A sajtó vitéz Bartha Mihály kitün-
tetésére volt hivatalos, a 96 éves ve-
terán családi házánál szervezett ün-
nepségre. „Nincs a világon közösség 
vagy nemzet, nincs ország, amely va-

lamilyen módon ne ismerné el a rend-
kívüli teljesítményeket, és ne juttatná 
kifejezésre ezekért érzett háláját. Úgy 
gondolom, az emberi természet vele-
járója ez, amely nemcsak az egyén, 
hanem a közösség számára is fontos, 
és megerősítve a nemzet önbecsülé-
sét, hozzájárul a jelen, a mindenna-
pok megéléséhez, és muníciót ad a 
jövőért, a megmaradásáért vívott küz-
delemhez” – fogalmazott Tóth Lász-
ló csíkszeredai főkonzul az ünnepi 
eseményen. Áder János köztársasági 
elnök a Magyar Érdemrend lovagke-

resztje kitüntetést adományozta Bart-
ha Mihálynak „az 1944-es Úz-völgyi 
csatában tanúsított bátor helytállása, 
valamint az ott elesett katonák em-
lékének ápolása érdekében végzett 
több évtizedes munkája elismerése-
ként”. A főkonzul a veterán életútját 
ismertette: Bartha Mihály Árkoson 
született, Brassóban asztalosinasnak 
tanult, 1943. október 4-én sorozták be 
katonának, egy év kiképzőtábor után 
vitték ki az Ugra-tetőre munkaszol-
gálatra, 1944 augusztusában kapta 
meg a behívót, majd az Úz völgyébe 

HAT HÁROMSZÉKI ÉS ERDŐVIDÉKI HŐS KAPTA MEG CSÜTÖRTÖKÖN A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJÉT

Kitüntették a veterán honvédeket

Hős. Bartha Mihályt az 1944-es Úz-völgyi csatában tanúsított bátor helytállásáért tüntették ki
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vezényelték a 11. székely határőr 
zászlóalj nehézfegyver századába. 
A főkonzul felidézte, miként emléke-
zett Bartha Mihály azokra az időkre: 
„Amikor három-négy tank egyszerre 
megállt, s az ágyúcsövét nekünk for-
dította, akkor nekünk már nem volt 
mit csinálnunk, mert az a máktörő, 
amivel mi lőttünk, az semmit sem 
ért a nagy tankkal szemben. Hiába 
lőttünk kettőt-hármat, az elrepült a 
levegőbe. Muszáj volt menekülni, 
mert ott maradtunk volna mind.”

Tamás Sándor, a Kovászna Me-
gyei Tanács elnöke és Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy polgármestere is 
köszöntötte a veterán honvédet, a 
megyei önkormányzat emlékokle-
velet állított ki számára. „Három-
szék utolsó veteránjainak ezzel a 
gesztussal is megköszönjük, amit 
a második világháborúban és éle-
tük során Székelyföldért tettek” 
– mondta Tamás Sándor. Kérdé-
sünkre, hogy félt-e a tűzharcban, 
Bartha Mihály azt mondta: „Ha 
féltünk, ha nem, helytálltunk, a 
kötelességünket teljesítettük.” La-
punknak elmondta, már a hetvenes 
évektől minden évben visszajárt 
az Úz völgyébe, vitte az unokákat, 
majd később már a fi atalok vitték 
őt, hogy ápolják a csatában eleset-
tek emlékét.

 » „Amikor 
három-négy tank 
egyszerre megállt, 
s az ágyúcsövét 
nekünk fordította, 
akkor nekünk 
már nem volt mit 
csinálnunk” – 
emlékezett vissza 
Bartha Mihály.

 » KRÓNIKA

E lőzetes letartóztatásba helyezték 
a hatóságok azt a kolozsvári férfi t, 

akit 8 éves kisfi a meggyilkolásával 
gyanúsítanak a hatóságok. A 46 éves 
férfi t szerdán tartóztatták le 24 órára a 
kolozsvári táblabíróság ügyészei, akik 
8 éves kisfi a fogva  tartásával, csalá-
don belüli erőszakkal és szándékos 
emberöléssel vádolják. A Monitorul 
de Cluj helyi lap ügyészségi forrásokra 
hivatkozva csütörtökön azt írta, hogy 
T. Gy. beismerte tettét, arról azonban 
nem tudott beszámolni az ügyészek-
nek, mi késztette arra, hogy megölje 
gyermekét. Az ügyészek szerint a férfi  
múlt szombattól, július 25-étől kezdő-
dően tartotta fogva 8 éves kisfi át, majd 
26-ára virradó éjszaka gyilkolta meg. 
Utána két napig a gyerek holttestével 
a gépkocsijában bujkált. A rendőrség 
kedden reggel fedezte fel a gyilkossá-

got. A férfi t végül szerdán este 20 óra 
körül sikerült elfogni Alsófüle telepü-
lés határában. A nyomozók láttán egy 
késsel felvágta az ereit, ám a rendőrök 
a helyszínen ellátták a sebeit, túlélte 
az öngyilkossági kísérletet. Elfogása 
után kórházba szállították.

A Kolozs megyei rendőr-főkapi-
tányság – mint arról beszámoltunk –, 
kedden délután bocsátott ki körözést 
a férfi  ellen, arra kérve a lakosságot, 
tárcsázza az 112-es sürgősségi hívószá-
mot, ha látja valahol. Nem hivatalos 
információk szerint a rendőrök a helyi 
lakosság jelzése nyomán bukkantak 
a településeken kívül menekülő férfi  
nyomára. Alaposan megkérdőjelezi 
a nyomozók munkájának hatékony-
ságát, hogy adott Facebook-csopor-
tokon már hétfőn olyan információk 
keringtek, miszerint a gyanúsított 
személygépkocsiját szemtanúk aznap 
Oláhléta környékén látták. Kérdéses, 

hogy miért nem fésülték át a környéket 
a nyomozók már aznap. A nő, aki látta 
a férfi  gépkocsiját a gyilkosság hely-
színének közelében, az Evenimentul 
Zilei online kiadásának elmondta: ta-
xisként hamar felismerte a rendőrség 
által keresett autót, ezt jelezte a Face-
bookon, majd a rendőrségnek is. Ma-
ria Stan szerint a nyomozók előbb tele-
fonon hívták, majd este nyilatkozatot 
is vettek tőle, de érthetetlen módon 
továbbra sem keresték a környéken az 
autót. Ezt végül az általa jelzett helytől 
700 méterre találták meg.

A gyermek eltűnéséről az édesany-
ja bejelentése nyomán bocsátott ki 
tájékoztatást a hétvégén a rendőrség. 
ifj abb T. Gy. július 25-én késő este 
édesapjával együtt távozott, azóta 
nem látták őket, és az édesanya nem 
tudott kapcsolatba lépni sem gyerme-
kével, sem annak apjával. Lapunk úgy 
tudja, hogy az elvált szülők felváltva 

nevelték a gyermeket, aki az elmúlt 
időszakban az apjánál tartózkodott. 
A Ziarul Clujean beszámolója szerint 
az anya azután értesítette a rendőr-
séget a gyerek eltűnéséről, hogy T. 
Gy. késett a találkozóról, melyen át 
kellett volna adnia a nőnek a kisfi át, 
akire 30 napig vigyázott. A lapnak te-
lefonon nyilatkozó Takács Annamária 
elmondta: a férfi  kiabálni kezdett neki 
a telefonba, azt üvöltötte: „Túl késő!” 
ekkor már sejtette, hogy gyereke nincs 
életben, mondta az édesanya, aki ezu-
tán rögtön hívta a rendőrséget. Takács 
Annamária úgy nyilatkozott, nem tar-
totta képesnek gyerekgyilkosságra 
volt férjét, és nem érti, ha féltékeny 
volt, miért nem neki vagy az élettársá-
nak ártott, miért a gyerek életét vette 
el. Hozzátette, örül, hogy T. Gy. ön-
gyilkossági kísérlete nem járt sikerrel, 
ugyanis így egész életében szenvedni 
fog tettéért.

Előzetes letartóztatásban a fi a megölésével gyanúsított kolozsvári férfi 

 » Ügyészségi 
források szerint 
T. Gy. beismer-
te tettét, arról 
azonban nem 
tudott beszámol-
ni az ügyészek-
nek, mi késztette 
arra, hogy meg-
ölje gyermekét. 




