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Megszólaltatták a kürtöt
A második világháború úzvölgyi csatájáról emlékeztek meg

ISZLAI KATALIN

M egemlékező ünnepséget 
tartottak csütörtökön az 
úzvölgyi katonatemető-

ben a második világháború ott zaj-
ló csatájának 77. évfordulója alkal-
mából. Az eseményre több százan 
érkeztek határon innen és túlról, 
illetve jelen volt a 97 éves Bartha 
Mihály úzvölgyi veterán is, akinek 
bajtársai a temetőben nyugszanak.

A megjelenteket Birtalan Sán-
dor csíkszentmártoni polgármester 
köszöntötte. Mint fogalmazott, 77 
évvel ezelőtt őseink bátor helytál-
lással védték hazánk határát a be-
törő ellenségtől. „Emlékezni gyűl-
tünk össze. Éltetni, továbbadni az 
itt meghalt hősök hőstetteit, nem 
hagyni azokat feledésbe merülni” 
– húzta alá. Szavait megemlékező 
szentmise követte, majd több hazai 
és magyarországi elöljáró is meg-
osztotta ünnepi gondolatait. 

Mindig szívügye lesz

Tilki Attila országgyűlési képvise-
lő beszéde elején azt hangsúlyoz-

ta, hogy elsősorban azért vannak 
jelen a megemlékezésen többen 
is Magyarországról, mert erkölcsi 
kötelességük, emellett pedig szá-
mos egyéb, főként történelmi okot 
is felsorolt. „Nekünk pontosan 
tudni kell, hogy az élet minden te-
rületén, ahol élünk és dolgozunk, 
mit vár el tőlünk a nemzet. Tő-
lünk, budapesti képviselőktől azt 
várja el, hogy parlamenti szinten 
képviseljük azt, ami itt történt. De 
képviselnünk kell európai szinten 
is, és el kell érnünk, hogy a kegye-
leti jog illessen meg mindenkit” – 
emelte ki.

A továbbiakban Fürjes Balázs 
budapesti államtitkár arról beszélt, 
hogy Közép- és Kelet-Európa nem-
zetei a 21. században csak együtt 
lehetnek sikeresek. „Ha tudunk 
együttműködni, ha kölcsönös tisz-
telettel és elismeréssel vagyunk 
egymás iránt, ha valódi egyenran-
gú partnerei vagyunk egymásnak, 
Magyarország és Románia is nagy 
közös sikereket érhet el Közép- és 
Kelet-Európa más nemzeteivel 
közösen. A békés és jóakaratú 
együttműködés ugyanakkor nem 
követelheti meg az önfeladást. Sőt. 
Ezért el kell fogadjuk, hogy a tör-
ténelmünkben vannak olyan ese-
mények, amelyekre mindig is más-
ként fogunk tekinteni, amelyeket 
mindig másképp fogunk megítélni. 
Ennek szellemében szabad mindig 
kimondanunk, hogy nekünk Tria-

non tragikus veszteség. Magyar-
országnak mindig szívügye lesz a 
székelyföldi magyarság ügye. Eh-
hez jogunk van, és ezt senki sem 
veheti el tőlünk” – hangsúlyozta 
az államtitkár. 

Utolsó felszólalóként Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke a Dormánfalva ön-
kormányzata által önkényesen 
kialakított román parcellára tért 
ki bővebben. Elmondása szerint 
összetartással, kitartással és ko-
nok harccal kell azért dolgozni, 
hogy a román emlékmű és a be-
tonkeresztek eltűnjenek. „Eltelt 
három év, amióta ezt ide megé-
pítették, és tudomásom szerint 
nincs egyetlen olyan hivatal sem 
az országban, amely pozitívan vé-
leményezte volna ezt a kegyelet-
sértést. Bízom benne, hogy annak 
a küzdelemnek, amit Csíkszent-
márton közössége végez, az lesz 
az eredménye, hogy a temető visz-
sza kell álljon a régi formájába” – 
fogalmazott Borboly.

77 év után tért vissza

Az ünnepi beszédeket követően 
Birtalan Sándor csíkszentmár-
toni polgármester egy történe-
tet osztott meg a jelenlévőkkel, 
amelynek végén egy ünnepi zenés 
műsor is felhangzott. Mint felele-
venítette, 1944. augusztus 26-án 
a sepsiszentgyörgyi Nagy Andor 

hírvivő honvéd visszavonulás 
közben megtalálta szülővárosa 
székely határőr zászlóaljának 
zászlókürtjét. Mivel tisztában 
volt azzal, hogy a visszavonulás 
és az esetleges hadifogság a kürt 
sorsát is megpecsételi, zubbo-
nyába tekerte, és elrejtette Úzvöl-
gyében. Félelme beigazolódott, 
mert szovjet hadifogságba esett, 
amelyből csak 1947-ben térhetett 
haza. 1965-ben aztán úgy döntött, 
visszatér Úzvölgyébe és megkere-
si a kürtöt. Vállalkozása sikerrel 
járt, és egy szekérderék aljába, a 
lóabrak alá rejtve a Kászonokon 
át hazavitte magával Sepsiszent-
györgyre. Otthon a padlás egyik 
szegletében alakított ki neki egy 
rejtekhelyet, ott őrizte év-
tizedeken át. Nagy Andor 
1982 márciusában hunyt 
el, de a kürtöt jó kezekben 
hagyta. Unokája, Nagy 
László Csaba 2019-ig őrizte 
az ereklyét, majd a teme-
tőgyalázás benne is felkavarta 
az indulatokat, és úgy döntött, 
átadja megőrzésre Tamás Sán-
dornak, Kovászna Megye Tanácsa 
elnökének, aki azóta irodájában 
vigyázza. Tegnap viszont a kürt 
„visszatérhetett” az úzvölgyi ka-
tonatemetőbe, ahol az ünnepség 
részeként 77 év után újra megszó-
lalt: Szép Szilamér, a Rétyi Kovács 
András Fúvószenekar trombitása 
fújta el rajta a magyar királyi hon-
védség takarodóját. 

A továbbiakban a jelenlévők 
elhelyezték a kegyelet koszorúit a 
magyar emlékműnél, majd az ese-
mény a székely és a magyar him-
nusz eléneklésével zárult.

77 év után újra megszólalt. 
Szép Szilamér, a Rétyi Kovács 
András Fúvószenekar trombitása 
fújta el rajta a magyar királyi 
honvédség takarodóját
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Berkekiállítás
Harmadik alkalommal rendez-
nek vöröspofájúberke-kiállítást 
a Kászonokban szombaton. A 
program: 6.30-tól pásztorreg-
geli, 8 órától a bírálat megkez-
dése, 11.30-tól díjazás, 12.15-
től szakmai előadások (Barna 
Miklós: Húsirányú nemesítés; 
Kovács Dancs Eszter: A mes-
terséges megtermékenyítés 
gyakorlati előnyei; Kozma 
Béla: Tejkontroll és törzsköny-
vezés; Rákossy Zsigmond: 
Székely pásztorkutya projekt), 
14 órától kutyabemutató, 15 
órától kulturális műsorok,  16 
órától tombolahúzás. Az ese-
mény helyszíne a kászonaltízi 
Vackorok.

Családi találkozó
A Csíkszépvízi Örmény-Katoli-
kus Plébánia és a Szenthárom-
ság Alapítvány hagyományos 
családi találkozót rendez 
pénteken és szombaton a csík-
szépvízi művelődési házban. 
Pénteken 17 órakor kezdődik 
a rendezvény vetített képes 
előadással. Szombaton déle-
lőtt 11 órától ünnepi szentmisét 
tartanak, amelynek főcelebrán-
sa Gábor Zoltán plébános.

Értékteremtő díjak
A Maros megyei EMKE a 
Vásárhelyi Forgatag keretében 
pénteken délután 5 órától a 
marosvásárhelyi Kultúrpalota 
kistermében átadja az Érték-
teremtő díjakat. Idén Bárdosi Ilo-
na, Csíky Csaba, Farkas Ernő és 
Kovács Levente veheti át a díjat 
a magyar közösségért végzett 
munkájának elismeréseként. 

Motorostalálkozó
Szombaton lesz a 31. Daimler 
MC Bikers Party Szejkefürdőn. 
A találkozó 12 órakor felvonu-
lással kezdődik: a részt vevő 
motorosok a Jézus Szíve-kápol-
nától Szejkefürdőig haladnak. 
Este a Black Diamond és a 
Pokolgép koncertjére várják a 
szervezők a motorosokat és az 
érdeklődőket.

Felborult autójával, 
életét vesztette 
Életét vesztette egy 45 éves 
férfi, miután felborult kisteher-
autójával Zeteváralján csütör-
tök hajnalban – tájékoztatott 
a Hargita Megyei Rendőr-fő-
kapitányság. Egy felborult 
kisteherautó alatt eszméletle-
nül fekvő személyről értesítet-
ték a Székely udvarhelyi Helyi 
Rendőrséget a 112-es egysé-
ges hívószámon csütörtökre 
virradóra Zeteváraljánál. Mint 
kiderült, a baleset a Köves-
domb utcában történt, egy 45 
éves férfi borult fel haszongép-
járművével. A férfi az autó alá 
került, életét már nem lehetett 
megmenteni. 

• RÖVIDEN 

• Több százan látogattak el csütörtökön az úzvölgyi katonatemetőbe, hogy leró-
ják kegyeletüket az 1944. augusztus 26-án történt szovjet támadás hősei előtt. A 
megemlékező ünnepségnek része volt egy katolikus és egy református szentmise, 
illetve egy úgynevezett meglepetésmozzanat is.




