
hargitanépe2011. május 25., szerda | 5. oldal 

hírfolyam

> Kilenc udvarhelyit állított elő a  
DIICOT. Egy sepsiszentgyörgyi és szé
kely ud var helyi személyekből álló bűnszövet
kezet az elmúlt évben a két megyében szá
mos kereskedelmi egységet károsított meg: 
fiktív cégeken keresztül hamis átutalásokkal 
különböző termékeket vásároltak, az ösz
szesen 800 000 lej értékűre rúgó árut pedig 
nem fizették ki. Az ügyeskedők a Szervezett 
Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyosztály 
figyelmébe kerültek, ennek akciócsoportja 

tegnap délelőtt egy átfogóbb ellenőrzéssoro
zatot hajtott végre Székelyudvarhelyen, mely 
során többrendbeli csalás gyanúja miatt ti
zenkét személynél tartottak házkutatást, il
letve kilenc személyt elő is állítottak, kihall
gatásra szállítottak Sepsiszentgyörgyre. 

> Évadzáró táncház. Évadzáró táncház 
lesz holnap 21 órától az Udvarhely Tánc
műhelynél. A Ziccer Egyesülettel közö
sen indított, március óta tartó rendszeres 
táncházsorozat a nyáron szünetelni fog. Tánc
tanítás is lesz, tehát aki korábban a mezőpaniti 

táncok elsajátításába fogott, folytathatja a ta
nulást, Albert Éva és Györfi Csaba hivatásos 
táncosok jóvoltából. Muzsikál a Háromszék 
Táncegyüttes kísérőzenekara, a Heveder.  

> Biciklivel Trianon gyalázatáért. Bi
ciklitúrát szervez a Székely Honismeretért 
Baráti Kör június 4én. Indulás a Márton 
Áron térről reggel 8 órától, az útvonal: 
Székelyudvarhely–Szejkefürdő–Szé kely
szentlélek–Farkas la ka–Szé kelyszentlélek–
Kobátfalva–Székely szent mihály–Si mén
falva–Csekefalva–Székely keresztúr–Bet fal

va–Nagygalambfalva–Agyag falva–Bögöz–
Bikafalva – Boldogfalva–Székely ud var hely. 
Aki teheti, vigyen magával nemzeti lobogót 
és szalagot. Érdeklődni a 0742–419786os 
telefonszámon, vitéz KrafftSzabó Istvánnál 
lehet. 

> Lövészeti gyakorlat. Lőgyakorlatra 
kerül sor ma és holnap 9 és 15 óra között a 
kerekerdői katonai alakulat szervezésében. 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és 
az alakulat kéri a lakosok fokozott figyelmét 
ezeken a napokon az említett órákban. 

Körkép
udvarhely

„Annyi ember meghalt a lágerben, 
hogy azt ki sem lehet mondani. A 
kikapált gyomot a levesbe tettük, 
hogy legyen valami sűrűsége, s 
még a földet is nyaltuk, úgy meg 
voltunk ehülve.” A szombaton Ká-
nyádon sorra kerülő hadifogoly- 
és veterántalálkozó két résztve-
vője, a 91 éves oroszhegyi Vass 
Áron és a 92 éves sükői Lázár La-
jos tegnap délelőtt egy udvarhelyi 
kávézóban frissen borotválkozva, 
fésülködve, vasalt ingben és rend-
ruhában, fiatalos hévvel mesélt 
lapunknak a nehéz időkről.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

„Magányos farkasként 
élek Sükőben, hála 
Istennek, tudom ren

dezni magam. Matatok, rendezem a 
gyümölcsfákat, tavaly a Civitas még 
ki is tüntetett ezért. Tényleg, szíve
sen adok oltóágat, ha kér” – kezdett 
bele mondandójába Lázár Lajos. A 
ma már 91 éves sükői férfit annak 
idején háromezredmagával szállítot
ták Ukrajnába, a Dnyeszter partjára. 
„Hiába mondták a tisztek, hogy ne 
igyunk a folyóból, sokan nem tö
rődtek vele, s nemsokára bé is ütött a 
hastífusz a lágerbe” – mesélte Lázár. 
„Negyvenhét júniusában KisÁzsiá
ba vittek, ott jobb sorunk volt. Adtak 
ételt, ruhát, s a tél se volt olyan kutya 
hideg: ma is emlékszem, február hu
szonkettedikén virágzott a barackfa, 
de megtermett a füge és a mandarin 
is.” Lázár hamar megtanult oroszul, 
ennek is köszönhető, hogy később 
munkálatvezetőként dolgozhatott, 
havi háromszáz rubelért. „Nagy 
pénz volt, egy kenyér három rubelbe 
került.” Négy év munkatábor után a 
magyar és német foglyok megválasz
tották közös képviselőjükké, persze 
„ettől még dolgoztam keményen to
vább, emlékszem, egyszer olyan bá
nyába kellett lemenni, ahová a lónak 
sem akarózott”.

„Saját vizeletünket ittuk”
A foglalkozására nézve kerék

gyártó Vass Áron magyarországi 
fronton került fogságba negyven

ötben. „Még ma is a fülembe cseng: 
szóltak a harangok, amikor vago
nokkal vittek Oroszországba. Saját 
vizeletünket ittuk, máskülönben 
mind odaveszünk. Később egy né
met orvostól hallottuk, hogy aki 
olyan gyengécske, hogy már az orvo
sok is lemondanak róla, akkor igya 
meg a saját vizeletét, mert attól erőre 
kap. Hosszú vonatozás után a Krím
félszigetre kerültünk: annyi ember 
meghalt a lágerben, hogy azt ki sem 
lehet mondani. Tífuszjárvány volt, 
s úgy hemzsegtek a poloskák, hogy 
a barakkokból inkább kimentünk 
aludni a tengerpartra. Egész nap dol
goztunk, a kombájnok után szedtük 
össze a lehullott kalászszemeket.” 
Vass Áron is megtanult oroszul, ezt 
nemrégiben az udvarhelyi piacon is 
kamatoztatta: „Metszőollót akar
tam venni egy máskülönben szép 
fehérnéptől, akiről kiderült, hogy 
ukrán. Oroszul szóltam hozzá, na
gyon meglepődött, aztán énekeltem 
is neki egy kicsit” – mondja nevetve 
az egykori hadifogoly, s a kávézóban 
rá is zendít egy orosz katonanótára, 
melyet könnyes szemmel, elelcsuk
ló hangon fejez be…

Lázár Lajos és Vass Áron jóféle 
vörösbort kóstolva, egymás szavába 
vágva elevenítették fel a háborús 
élményeket, köztük egy máig em
lékezetes karácsonyestét. „Azt még 
toldja belé a cikkbe, hogy egyik 
szenteste a lágerben karácsonyi 
énekeket énekeltünk, s a meglett 
férfiemberek sorra kezdtek sírni. 
Úgy énekeltünk, csendesen, köny
nyes szemmel. Meg is jegyezte az 
orosz tiszt: látszik, hogy valóságos 
civilizált emberek vagytok…” Lázár 
Lajos szerint az oroszok is nagyon 
szépen énekeltek, szilveszterkor pe
dig mindenki a maga nyelvén fújta. 
„A muszkába az volt erősen furcsa, 
hogy nem tudták kiejteni Hitler ne
vét, Gitlernek mondták. Azt viszont 
tiszteltük bennük, hogy vasárnap 
nem dolgoztattak, azt mondták, az 
azért van, hogy pihenjünk.” 

A lágert megjárt
karikagyűrű
Vass Áron azt mondja, sokszor 

olyan éhesek voltak, hogy engedélyt 
kértek a felvigyázó tiszttől, hogy a 
kikapált gyomot tehessék zsebre, 
„legyen amit belétegyünk a levesbe, 
hogy legyen valami sűrűsége. Még a 
földet is nyaltuk, úgy meg voltunk 
ehülve” – mondja az öreg baka, s 
közben a munkatáborban faragott 
cigarettatartóját mutogatja. „Farag
tam eztazt, kicsi kenyérért cserébe.” 
S hogy az éhség milyen nagy úr tud 
lenni, annak ékes bizonyítéka az 
a történet, amikor egy hadifogoly 
karikagyűrűjét adta egy fej hagymá
ért… „Ha hiszik, ha nem, én a kari
kagyűrűmet hazahoztam a lágerből” 
– szól közbe nevetve Lázár Lajos. 
„Négy és fél évig a lábujjamon hord
tam, nehogy elvegyék. A fiamnak is 
megmondtam, ezzel temessenek el.”

Társaikhoz hasonlóan ők is két 
év után adhattak életjelt magukról. 
„A Vöröskereszt nyomására írhat
tunk levelet szeretteinknek, de csak 
annyit, hogy élek, jól vagyok. A 
képeslapon rajta volt a tábor címe, 
s az asszony válaszolt is, a lapra pe
dig felvarrta a kislányom fényképét. 
Gondolhatja, mit jelentett ez ne
kem ott, az Isten háta mögött…”

Hogy ne rejtőzzön
a feledés homályába…

Udvarhelyszékszintű hadifogoly 
és veterántalálkozót rendeznek 
május 28án Kányádban. A Har
gita Népe médiatámogatását élve
ző eseményt másodjára szervezik 
meg: a „nehéz idők tanúi” közül 
tavaly óta kilencen eltávoztak az 
élők sorából. A huszonöt éves öt
letgazda, Gál Barna, a Szent Lász
ló Kistérségi Társulás menedzsere 
azt mondja, kötelességének érezte, 
hogy ismét megörvendeztesse a 
találkozóval a székely hősöket, le
hetőséget adjon a bajtársakkal való 
találkozásra. „Nagy örömöt jelen
tett számomra, hogy Farkaslaka, 
Máréfalva és Oroszhegy fiatalsá
ga felkarolta az ötletet és közösen 
tiszteleghetünk a megfáradt kato
nák előtt. Fontos, hogy ki tudjuk 
fejezni tiszteletünket, nagyrabe
csülésünket, hogy ne rejtőzzön a 
feledés homályába semmi, amit 
elmondanak nekünk.”

Veteránok mesélnek a nehéz időkről fotó: máthé lászló ferenc
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Szobrot is avatnak
Június elsején mindenkit megszó-
lító, változatos és gazdag program-
kínálattal rukkol elő a polgármes-
teri hivatal: a iii. Székelyudvarhelyi 
Városnapok rendezvénysorozat tíz 
napig tart. 

M. L. F.

Bunta Levente polgármester a 
III. Székelyudvarhelyi Városna
pok társszervezőivel, kulturális 

intézmények vezetőivel adott hírt teg
nap a június 1–10. között zajló ren
dezvénysorozatról. „A tavalyi 80 000 
lejbe került, idén pedig sikerült uniós 
pályázat révén 25 ezer eurót, vagyis 
több mint 100 ezer lejt nyernünk, így 
a program is gazdagabb lesz. Korábban 
például egy nagy zenekarban gondol
kodtunk, most a Ghymes és a Neoton 
lesz itt, a rendezvénysorozat pedig jú
nius egytől pünkösdig, a somlyói bú
csúig tart” – avatott be a polgármester, 
aki reméli, a városnapoknak közös
ségformáló ereje is lesz, illetve a turiz
must is segíti. A több helyszínen zajló 
rendezvények közül néhány belépti 
díjas. „Nem nagy összegekről van szó, 
próbáltunk elfogadható arányokat be
vezetni” – tette hozzá a polgármester, 
majd ízelítőként a gyereknapi progra
mokat, dj. Hamvasival és a Hooligans 
zenekarral a maturanduszt, Fábry Sán
dor előadóestjét és a Szejkefesztivált 
emelte ki. Elekes Gyula, a Művelődési 
Ház igazgatója a jövő hétvégén zajló 
Szejkefesztiválról azt tudatta, a vasár
napi gálaműsorra 19 együttes jelent
kezett be, és gasztronómiai bemutató 
is lesz. Miklós Zoltán, a múzeum igaz
gatója a vár előtti darabontos őrség
váltást, a Borvízmúzeumnál a Szejke
fesztivál alatti gyerekfoglalkozásokat 
és a székelyföldi címer és pecsétkiál
lításukat emelte ki. Szabó Károly, a 
városi könyvtár igazgatója elmondta, a 
gyereknapon meséket vetítenek, 7én 
nyílt napot tartanak, illetve a 114 éve 
született Tomcsa Sándorra emlékez
nek. A színház is több előadással száll 
be a városnapokba – közölte Nagy Pál 
színházigazgató, az Infopress Sport
egyesület képviselői pedig mindenkit 
meghívtak a június 4i városi tömeg
futásra. Kedvcsinálóként az is elhang
zott, hogy a Székelyföldi Kézműves 
Egyesület szervezésében a városi park
ban idén is lesz Hagyományos Mes
terségek Utcája, illetve nem mellékes, 
hogy a városnapok alatt szoboravatás
ra is sor kerül: a Szent Miklóshegyi 
plébániatemplomnál Mikes János 
püspök szobrát avatják. 

neHéz időK tAnúi meSéLteK

„Szóltak a harangok,
amikor elvittek a vagonokkal...”


