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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Békévé oldott emlékezés
A Gac-oldalban és Felszegben emlékeztek

B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A ,  
BAJNA GYÖRGY

A Gac-oldali megemléke-
zésen a székesfehérvári 
katonák emléke előtt tisz-

telegtek, nem felejtve el azokat a 
felszegi asszonyokat sem, akik a 
honvédek sírjait gondozták azok-
ban az időkben, amikor az nem 
volt megengedett. Ünnepi beszé-

det mondott Len Emil, Gyergyó-
szentmiklós alpolgármestere, 
kiemelve a 1944-ben történteket. 
„Az életüket adó katonák erejé-
ből, emlékéből kell töltekeznünk” 
– hangsúlyozta. 

Lukács Bencze Ákos Magyaror-
szág Csíkszeredai Főkonzulátusa 
képviseletében szólt az emléke-
zőkhöz; a hősökről, a hősiességről 
osztotta meg gondolatát a történtek 
értelmét felemlegetve, mint mondta, 

a gyergyószentmiklósiak azt tették, 
amit tenniük kellett: emlékeztek, 
emlékeztetnek. „A hősiesség soha-
sem hiábavaló, hiszen az összetar-
tozás érzésének betonalapja, és le-
gyünk hálások azoknak, akik ezt az 
alapot vérükkel locsolták” – mondta 
konzul. A Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör Székesfehérvári Szerve-
zetének képviseletében Oláh Lász-
ló mondott ünnepi beszédet, a két 
város, Gyergyószentmiklós és Szé-
kesfehérvár élő kapcsolatáról szólt. 
Mint mondta: a történtek közelebb 
hozták az embereket, együtt emlé-

keznek, együtt gondolkodnak, jövőt 
terveznek. 

A pénteki emlékező ünnepsé-
gen Korom Imre, a Munkás Szent 
József templom plébánosa adta ál-
dását, Kercsó Attila Bajna György, 
a terület tulajdonosának költemé-
nyét, A Gac-oldal balladáját tolmá-
csolta, majd vitéz Szilágyi Árpád 
szavalt. Az ünnepségen közremű-
ködött a Székesfehérvári Fúvó-
szenekar. Végül civil szervezetek, 
politikai pártok, magánszemélyek 
helyeztek el koszorút az emlékmű-
veknél.

Felszegiekre emlékeztek
A felszegi csengettyű mellett éven-
te megemlékeznek a szeptember 
hetedikét követő események pol-
gári áldozatairól, köztük gyerme-
kek haláláról is. Idén a megemlé-
kezés előtti szentmisén a hitükért 
vértanúhalált halt Márk, István és 
Menyhért mártíromságát elevení-
tette fel Boga Norbert tisztelendő. 
A szentmise után a gyülekezet – a 
civil kezdeményezés eredménye-
ként – a gyergyói a Gac-oldalival 
azonos, az áldozatok nevét őrző, 
emléktáblához vonult, ahol a tra-
gikus események halottainak lelki 
üdvéért imádkoztak. Boga Norbert 
a Felszeg (II. és III. tízes) égését 
előidéző eseményekről is szólt. Az 
utcai harcok során 384 porta vált 
a lángok martalékává, több gazda 
számára máshol jelöltek ki telket, 
többek között a mai Tatár utcában, 
Lázár József területein, amit akkor 
az Égetettek utcájának emlegettek.

A Gac-oldalban 
székesfehérváriak és gyergyóiak 
közösen emlékeztek
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„ A hősiesség sohasem 
hiábavaló, hiszen az 
összetartozás érzé-
sének betonalapja.

• Hetvennégy éve nyugszik a Gac-oldalban az 
a 159 magyar honvéd, akik a második világhá-
borúban Gyergyószentmiklós határában lelték 
halálukat. Szeptember 7-én az 1944-ben lemé-
szárolt 159 székesfehérvári katona tiszteletére 
tartottak megemlékezést a Gac-oldali emlékmű-
veknél, ezt követően pedig a felszegi csengety-
tyű mellett az orosz betörés gyergyószentmik-
lósi áldozataira emlékeztek.




