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„Mert magyarnak lenni méltó-
ságot jelent Európában még ma 
is, magyarnak lenni valóban jó, 
és székelynek lenni még jobb” – 
erősítette az 1956-os téren össze-
gyűlt  ünneplő közönség nemzeti 
öntudatát Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere.
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„K önnyű nekünk most, 
amikor jönnek a szá
mlálóbiztosok, azt 

mon dani, hogy magyarok va
gyunk – mondta Ráduly Róbert 
Kál mán polgármester október 
23án a megyeszékhelyi 1956os 
téren tartott ünnepi beszédében, 
megjegyezve azt is: szükség van az 
ilyen terekre és az olyan emlékmű
vekre, mint Ercsei Ferenc Gloria 

Victis alkotása, „mert kevesen van
nak azok, akik ebből a hálaadásból 
ki szeretnék venni a részüket”. 

Dr. Zsigmond Barna Pál, a 
Magyar Köztársaság csíkszeredai 
főkonzulja a magyar nemzet jelle
mét emelte ki beszédében, mond
ván, egyetlen pillanat alatt százez
rek értették meg, hogy nem lehet 
becsület nélkül élni, 1956 októbe
rében Magyarország megmutatta, 
hogy a becsület többet ér a hazug
ságnál, az igazság a gonoszságnál, 
a szabadság a fogságnál – habár a 
forradalmat eltiporták, erkölcsileg 
csak egy győztes lehetett, a ma
gyarság. „Tisztelettel és főhajtással 
tartozunk azoknak az elődeinknek 
és kortársainknak is, akik a hatá
rokon túl tettek a szabadságért, 
és emiatt kegyetlen megtorlásban 
volt részük. Az erdélyi, délvidéki, 

felvidéki, kárpátaljai magyarság 
kifejezte teljes azonosulását a ma
gyar forradalom eszméivel, ideig
óráig visszanyerte önbizalmát, és 
reménykedett a totalitárius dikta
túra megszüntetésében” – fogal
mazott a főkonzul.

Csíkszeredában két helyszínen 
tartottak ünnepi megemlékezést 
vasárnap, az 1956os forradalom 
és szabadságharc évfordulóján.  
Orbán Zsolt városi tanácsos a 
Kalász negyedi temető előtt fel
állított 1956os kopjafánál tar
tott beszédében Lucza Béla 56os 
forradalmár történetén keresztül 
szólt a honszeretet tiszta érzésé
ről, arról a hazaszeretetről, amely 
részvétteljes, és soha sem veszi el 
mások személyiségi jogait. Lucza 
Béla a forradalom alatt a Corvin 
közben harcolt. 1956. november 
6án az orosz katonák bekerítet
ték és rövid harc után elfogták. 
A kínvallatást követően három 
fejlövést kapott, kettő a homlok
üregét, a harmadik golyó a szája 
szélét érte. A padlón fekvő férfi
re az orosz katona egy negyedik 
lövést is leadott – a golyó Lucza 
lapockájába talált. Életveszélyes 
sérülései ellenére hatheti kórhá
zi kezelés után az alig húszéves 
férfi felépült – azóta minden év 
október 23án gyertyát gyújt az 
1956os szabadságharc és forra
dalom áldozatainak emlékére, és 
külön egyet annak a katonának a 
lelkéért, aki november 6án négy
szer célzott és lőtt.

Az 1956-os eseményekre emlékeztek a megyeszékhely lakói

1956-Ra emléKezteK CsíKszeRedában

„Erkölcsileg győzött a magyarság”

értékes helytörténeti múzeum-
mal gazdagodott Csíkszent már-
ton: az egykori Kászon-alcsík 
járásbíróság fogdájának felújí-
tott épületében, a baka János 
Könyvtárközpontban a látogatók 
pannókon ismerkedhetnek a te-
lepüléshez kötődő jeles szemé-
lyiségekkel, háborús képeslapok 
gyűjteményét, vagy az utolsó 
magyar király Úz-völgyi látoga-
tását dokumentáló fotósorozatot 
láthatnak.
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Ahelytörténeti értékek 
megmentése, dokumentá
lása és a köz össégnek, ezen 

belül a diákoknak való bemutatása 
volt a célja Pál Zoltán és Péter La
ura tanárnak, amikor benyújtották 
pályázatukat a Bethlen Gábor Alap 
jogelődjéhez, a Szülőföld Alaphoz. 

A pedagógusok munkáját 
diákjaik segítették, akik család
jaikban féltve őrzött régi doku
mentumokat bocsátottak ren
delkezésükre, valamint néhány 
falubeli, akik helyismeretükkel 
vagy tulajdonukban levő fény
képekkel, tábori képeslapokkal, 
régi iratokkal gazdagították a 
gyűjteményt.

A múzeum látogatói négy nagy 
tablón ismerkedhetnek meg többek 

között a nagy műveltségű, 1928ban 
elhunyt Baka János kántortanító 
életével és munkásságával, akit pá
pai aranykereszttel tüntettek ki, és 
akinek elfeledett sírkövére idén vés

ték fel nevét. Szintén nagy pannók 
idézik a csíkszentmártoni születés 
báró Antalfi János (1644–1728) er
délyi püspök életét és munkásságát. 
Első és második világháborús fény

képeken láthatjuk a csíki katonákat, 
háborús képeslapgyűjteményt cso
dálhatunk meg, amit az 1916os 
orosz harctérről küldtek haza a ka
tonák. De IV. Károly magyar király 

1917es Úzvölgyi látogatásáról, 
valamint a magyar hadsereg 1940
es bevonulásáról, az országzászló 
avatásáról is láthatunk fényképeket.

– Azokat az értékeket igyekez
tünk összegyűjteni, amelyeket a he
lyi közösség termelt ki – mondja Pál 
Zoltán tanár.

A pályázati úton nyert összeg 
nemcsak a gyűjtemény méltó bemu
tatását szolgáló bútorzat és pannók 
elkészítésére biztosított alapot, ha
nem értékes történelmi könyvek és 
informatikai eszközök beszerzésére is.

A pénteken a Baka János 
Könyvtárközpontban megnyitott 
múzeum a Tivai Nagy Imre Gim
názium diákjainak is rendelkezésé
re áll történelemórák színhelyéül. 
Az értékes gyűjteményt a tervek 
szerint folyamatosan bővíteni fog
ják: máris többen jelezték, hogy ké
szek a birtokukban levő történelmi 
értéket képviselő tárgyakat és doku
mentumokat a múzeum rendelke
zésére bocsátani. 

A csíkszentmártoni múzeum
avatót megelőzően a Tivai Nagy 
Imre Gimnázium diákjai irodalmi 
összeállítással emlékeztek az 1956os 
forradalom eseményeire. A forra
dalom előzményeiről, hőseiről és 
következményeiről a Magyar Köz
társaság Csíkszeredai Főkonzulá
tusának munkatársa, Szarka Gábor 
konzul beszélt. 

HelytöRténeti mÚzeum nyílt CsíKszentmáRtonban

Rendkívüli történelem szakterem

írószereket, kifestőst, színes 
ceruzákat, fogkefét, füzeteket, 
valamint édességet kaptak a 
Xántusz János általános iskola 
csíksomlyói alegységének roma 
tanulói. a cipősdobozokba cso-
magolt ajándékokat egy oszt-
rák alapítványtól származnak, 
amelynek képviselői szemé-
lyesen jöttek el, hogy átadják a 
csomagokat. 
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Minden májusban és ok
tóberben eljönnek hoz
zánk az osztrák ala pít

vány képviselői, akikkel a refor
mátus egyházzal közösen ala
kítottunk ki partnerséget. Idő
sek állítják össze az ajándékcso
magokat, amiket az itteni roma 

gyerekek kapnak. Természetesen 
nem mi vagyunk az egyetlenek, 
akikhez ellátogatnak, hiszen a 
busszal érkező küldöttség tagjai 
az erdőalji iskolához, valamint 
a csíkszentmártoni Nemzet
közi Gyermekmentő Szolgálat 
székhelyére is ellátogatnak, és 
megajándékozzák az ottani gye
rekeket is – tudtuk meg Zaiba 
Iréntől, a somlyói iskola vezető 
tanárától.

Pénteken az osztrák szerve
zet 22 képviselője látogatott a 
somlyói iskolába, őket a roma 
gyerekek versesénekes műsor
ral, valamint meleg teával fo
gadták. 

– Az ajándékokat célszerűen 
és ésszerűen használjuk fel. A cso
magokat nem viszik haza a gyere
kek, hiszen megtörténhet, hogy 
így semmit sem látnának belőle. 
A fogkrémet, szappant az isko
lában használják, így nem kell 
saját költségen beszerezni ezeket. 
A kifestős könyveket, füzeteket, 
írószereket szintén az iskolában 
használják, a játékok közül, ha 
valaki nagyon ragaszkodik va
lamihez, azt hazaviheti, de leg
többször itt hagyják. A helyben 
kiosztott édességből is szoktak 
hazavinni a kisebb testvéreiknek, 
de ami a csomagban van, abból 
biztosítjuk a napi ebéd mellé az 
édességet, így nem egyszerre fogy 
el az egész – mondta Zaiba Irén.
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Használati tárgyakat 
és édességet kaptak
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