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• A koronavírus-jár-
vány miatt csak néma 
koszorúzást tartot-
tak péntek délután 
Csíkszeredában az 
1956. október 23-án 
Budapesten kirob-
bant forradalom em-
lékünnepén. A Gloria 
Victis-emlékműnél 
koszorút helyezett el 
Potápi Árpád János, 
a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkára is.

KORPOS ATTILA

D élelőtt a város még hiva-
talban lévő vezetője és az 
önkormányzat, továbbá az 

oktatási intézmények és a közin-
tézmények helyezték el a kegyelet 
koszorúit az 1956-os téren. Délután 
a civil és politikai szervezetek, il-
letve Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa és Magyarország 
képviselete helyezte el az emlékezés 
koszorúit a Gloria Victis-emlékmű-
nél. A világi elöljárók közül Potápi 
Árpád János nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkár, Tóth László fő-
konzul, Kelemen Hunor, az RMDSZ 
szövetségi elnöke, továbbá Tánczos 
Barna szenátor, Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök és Korodi Attila 

megválasztott csíkszeredai polgár-
mester azonos időben helyezett el 
koszorút, majd csendben tiszteleg-
tek a forradalom hősei előtt. 

Potápi Árpád 1956-ról

Potápi Árpád János a megemléke-
zést követően lapunknak elmond-
ta, hogy 1956-ban azok a fi atalok 
szálltak síkra az igazságért, akik 
gyűlölték az akkori rendszert, és 
akik már közel tíz éve elnyomásban 
éltek. „Egy jobb, egy szebb világban 
akartak felnőni a fi atalok. Nekik 
köszönhetjük a október 23-át köve-
tő két hetet is, hiszen sokat tettek a 
magyar szabadságért. Tulajdonkép-
pen a ’89-es rendszerváltás is ennek 
a mozgalomnak volt köszönhető. 

Amikor rájuk emlékezünk, minden 
családra emlékezünk. Az én apai 
nagyapám is a bonyhádi forradalmi 
nemzeti bizottság tagja volt, akit 
szintén meghurcoltak, börtönbe 
került, és élete végéig ellenőrizték. 
Azokban az időkben több rokonom 
is a tengerentúlra menekült” – osz-
totta meg személyes emlékeit.

Székelyföldi kapcsolatok

A nemzetpolitikáért felelős állam-
titkár a Magyarországon békés tün-
tetéssel kezdődött, majd fegyveres 
felkeléssel folytatódott ’56-os forra-
dalom és Székelyföld kapcsolatára 
is kitért. „Ha időben visszagondo-
lunk, ezen a földön is kommunista 
diktatúra épült ki. Az Erdélyben 

élők bizakodva néztek a magyar-
országi forradalmi eseményekre. 
Reménykedtek, hogy mindez meg-
oldást fog jelenteni a diktatúrák le-
bomlására és a nemzetiségi gondok 
megoldására. Székelyföld is szerves 
részese volt az októberi események-
nek. Az itteni fi atalok is különböző 
köröket alakítottak ki, és tevéke-
nyen próbáltak volna részt vállalni 
a forradalomban. Őket ugyanúgy 
meghurcolták, megtorlásokra ke-
rült sor, sokan börtönbe kerültek” 
– emlékeztetett. Kiemelte, nekünk, 
magyaroknak ugyanannyira meg-
határozó ünnep október 23-a, mint 
március 15-e vagy augusztus 20-a.

Tisztelet a hősök előtt
„Székelyföld is szerves részese volt az októberi eseményeknek”

Elhelyezték a kegyelet koszorúit, 
majd csendben tisztelegtek 
a forradalom hősei előtt
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Gyergyószentmiklóson 
is megemlékeztek
A gyergyószentmiklósi emléke-
zők a helyi római katolikus te-
metőben felállított emlékműnél 
rótták le tiszteletüket az 1956-os 
magyar forradalom és szabad-
ságharc hősei előtt. A megemlé-
kezésen az ünnepi felszólalások 
sorát Erdős Nándor, a Fogarasy 
Mihály Általános Iskola történe-
lemtanára indította, aki feleleve-
nítette az ’56-os eseményeket, 
ugyanakkor kiemelte azt is, 
hogy 64 év elteltével miért ma-
radt különleges számunkra ez az 
esemény. „’56-ban a nagy kom-
munista diktatúra tömbjében a 
magyar nép volt az első, amely a 
szabadságát követelve szembe-
szállt a nemzeti identitásunkat 
veszélyeztető rendszerrel. Egy 
másik különlegessége az, hogy 
bár a közvélemény a budapesti 
eseményekre fókuszál, ezek az 
események az egész magyar 
nemzetet megmozgatták, 
erdélyi, sőt gyergyószentmiklósi 
részvevői is voltak a forradalom-
nak” – fogalmazott Erőd Nándor 
történelemtanár. Len Emil 
Balázs, Gyergyószentmiklós 
alpolgármestere szerint 1956 a 

mai kor emberének is leckét 
adott, leckét a hazaszeretetről 
és bátorságról. Az ünnepségen 
Vitéz Szilágyi Árpád, az 56-os 
Vitézi Rend hadnagya Márai 
Sándor Mennyből az angyal 
című versét szavalta el, majd az 
egyházak képviselői mondtak 
áldást, végül a politikai alaku-
latok és intézmények képviselői 
helyezték el a kegyelet koszo-
rúit. A gyergyószentmiklósi 
megemlékezés ezt követően 
a Szent Miklós-templomban 
szentmisével folytatódott, végül 
a Művelődési Központban a 
magyarországi Bágyi Balázs 
New Quartet koncertjével zárult. 
(Barabás Orsolya)

• RÖVIDEN 

A délelőtti istentiszteletet a helyi 
plébános, Bartalus Zoltán ce-

lebrálta a Siculicidium-kápolnában. 
Háláját fejezte ki, amiért három év-
vel ezelőtt a magyar állam hathatós 
támogatásának köszönhetően fel-

szentelhették a modern temp-
lomot. „Jó tudni, hogy az 
összetartozás évében olyan 
magyar kormány áll mögöt-
tünk, amely valóban az ösz-
szetartozás megerősítésén 

munkálkodik” – köszönte 
meg a látogatást. A szentmisét követő-
en Potápi Árpád emlékeztetett, hogy 
tavaly ősszel a magyar országgyűlés a 
2020-as évet a Nemzeti Összetartozás 
Évének nyilvánította. „A Kárpát-me-
dence és a nagyvilág magyarjai szá-
mára szerettünk volna lehetőséget 

nyújtani, hogy közösen emlékezhes-
sünk meg a száz éve történt – trianoni 
döntés – eseményekre. Nemkülönben 
emlékezzünk azokra, akiknek kö-
szönhetően ma is itt vagyunk, akik a 
vállukon vitték tovább az országot és 
a nemzetet” – mondta. „Mi tesz min-
ket mássá a többi nemzettől? Minket 
magyarrá tesz a közös történelmünk, 
nyelvünk, származástudatunk és ün-
nepeink” – fejtette ki Potápi. 

A Székely Autonómia Napjáról

Mint emlékeztetett, a Székely Nemzeti 
Tanács határozata alapján 2015 óta ok-
tóber utolsó vasárnapja a Székely Auto-
nómia Napja. „Ilyenkor őrtüzeket, mé-
cseseket gyújtunk szerte a világon, ahol 
magyarok élnek. „Ez a nap lehetőséget 

ad arra, hogy megfogalmazzuk kéré-
seinket az autonómia kapcsán, hogy 
kifejezzük, mi is részesei vagyunk a 
világnak” – mutatott rá az államtitkár. 
Hozzátette: ennek érdekében a nemzeti 
régiókért indított európai polgári kez-
deményezésre egymillió-kétszázötven-
ezer aláírás ugyan összegyűlt a májusi 
határidőig, de az országokra lebontott 
kvóták nem mindenhol érték el a küszö-
böt. „Bár Romániában, Szlovákiában 
és Magyarországon összegyűlt a szük-
séges aláírás, arra kérem önöket, főként 
a Nyugat-Európában élő ismerőseiket, 

rokonaikat is buzdítsák az aláírás fon-
tosságára, hogy a történelmi régiók lét-
rehozása meg tudjon történni. Mindad-
dig, amíg az érintettek nem akarják az 
autonómiát, addig nem tudunk autonó-
miáról beszélni. Most az aláírásunkkal 
tudunk harcolni önmagunkért” – hívta 
fel a fi gyelmet az államtitkár.

Madéfalva kapcsán jelezte: a te-
lepülés díszpolgáraként szívén vise-
li az ott lakók sorsát. „Eddig is több 
fejlesztéssel tudtuk segíteni a tele-
pülés fejlődését, és ez a jövőben sem 
fog változni. A régi-új önkormányzat 
kéréseinek igyekszünk továbbra is 
eleget tenni, most elsősorban a Jézus 
Szíve-kápolna felújításában válla-
lunk szerepet – mondta, aláhúzva, 
hogy a tervek szerint 2022-ben a 
búcsú alkalmával remélhetőleg fel-
szentelhető lesz a templom új pom-
pájában. (Korpos Attila)

Potápi: aláírásunkkal harcolni önmagunkért Néma főhajtás 
Székelyudvarhelyen

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely 
polgármestere Venczel Attila 
városi jegyzővel koszorúzta 
meg az Üldözöttek és áldozatok 
emlékművét az 1956-os forrada-
lom 64. évfordulóján, pénteken 
este. A járványhelyzet miatt ez-
úttal Székelyudvarhelyen sem 
tudták megtartani az elmúlt 
években igencsak látványossá 
varázsolt 1956-os megemlékező 
rendezvényeket. (Fotó: Beliczay 
László)

• Ünnepi szentmisén vett részt, majd a nemzeti össze-
tartozás fontosságára hívta fel a figyelmet Potápi Árpád 
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára Madéfalván, a Székely Autonómia Napján. 

Potápi aláírásra buzdított
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