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A koronavírus terjedése mi-
att érvényben lévő korlá-
tozások következtében az 

1956-os magyar forradalom és sza-
badságharc emléknapját – a meg-
szokotthoz képest – idén is vissza-
fogottan, ám meghitten ünnepeljük 
Székelyföld- szerte.

Csíkszeredai rendezvények

Csíkszeredában irodalmi esttel, vir-
tuóz vonósötössel, kerekasztal-be-
szélgetéssel és a kegyelet koszorú-
inak elhelyezésével emlékeznek a 
65 évvel ezelőtti eseményekre. A 
csíkszeredai városháza közleménye 
szerint az ünnep előestéjén, pénte-
ken 18 órától a megemlékezés a Csíki 

Moziban Marosán Csaba, a 
Kolozsvári Állami Magyar 
Színház művésze 1956, te 
csillag! című irodalmi mű-
sorával kezdődik, amely az 
’56-os magyar forradalom-
hoz és szabadságharchoz 
kötődő erdélyi csoportosu-
lások ténykedését és a ve-

zetőikkel, tagjaikkal szemben 
végrehajtott megtorlásokat mutatja 
be. „Ezt követően – ugyancsak ott 
– az est fénypontjaként a lengyel 
világzene egyik vezető formációja, a 
VOLOSI varázsolja el a közönséget” 
– áll a közleményben.

Szombaton, október 23-án déle-
lőtt a történelmi tények kerülnek 
előtérbe. A csíkszeredai városháza 
dísztermében 11 órától az ’56 – 65 
év távlatából című kerekasztal-be-
szélgetésen az ’56-os elítéltek – Dá-
vid Gyula irodalomtörténész, Nagy 
Benedek közíró, helytörténész és 
Kelemen Csongor, az ’56-os Vitézi 
Rend törzskapitánya – a forradalom 
erdélyi vonatkozásait, személyes 
forradalmi emlékeiket idézik fel. A 
beszélgetést Gyarmati Zsolt, a Csíki 
Székely Múzeum igazgatója vezeti. 
„Délután méltóságteljes főhajtás-

sal és koszorúzással emlékezünk. 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, 
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusa, valamint az RMDSZ Csík-
szereda Városi Szervezete a Kalász 
negyedi temető előtti kopjafánál 17 
órakor helyezi el a kegyelet koszo-
rúit, majd ezt követően az 1956-os 
téren, a Gloria Victis emlékműnél” – 

jelezte a városháza, egyúttal felhív-
va a fi gyelmet arra, hogy az esemé-
nyek az érvényben lévő járványügyi 
szabályok betartásával zajlanak. 
Amennyiben az intézmények, szer-
vezetek, illetve a városlakók az em-
lített helyszíneken koszorút, virágot 
kívánnak elhelyezni, megtehetik 
bármikor a nap folyamán.

Kétnapos rendezvény 
Székelyudvarhelyen

A járványhelyzet miatt az október 
23-ai emlékünnepséget szűkebb for-
mában tudják megtartani, viszont 
kétnapos lesz – tudtuk meg Zörgő 

Noémitől, a Székelyudvarhelyi Pol-
gármesteri Hivatal sajtószóvivőjé-
től. Szombaton, október 23-án egyé-
nileg a nap bármely órájában lehet 
koszorút elhelyezni az Üldözöttek és 
áldozatok emlékművénél. Aznap 19 

órától a lengyel Volosi együttes lép 
fel a Székelyudvarhelyi Művelődési 
Ház nagytermében. Erre előzetesen 
regisztrálni kell. Vasárnap lesz a 
Székelyföldi Filharmónia szimfoni-
kus hangversenye; ez alkalommal 
tartják Könczei Árpád Breakpoints 
– Töréspontok című, szoprán sza-
xofonra és zenekarra írt concertó-
jának ősbemutatóját is. A koncert 
a székely udvarhelyi Stúdió Mozi 
termében 18 órakor kezdődik. A jár-
ványügyi helyzetre való tekintettel 
minden beltéri program a 12 éven fe-
lülieknek kizárólag zöldigazolvány 
felmutatásával látogatható – tájé-
koztatott Zörgő Noémi.

Rendhagyó módon emlékeznek 
Gyergyószentmiklóson

Rendhagyó lesz ezúttal Gyergyó-
szentmiklóson az 1956-os hősökre 
való emlékezés. Az ünnepi rendez-
vényt a Gyergyószentmiklósi Mű-
velődési Központ színháztermében 
tartják, szombaton 19 órától. A vá-
rosvezetés részéről tartott beszédet 
követően az Ipartestület Férfi kara 
énekli el a himnuszokat, majd sza-
valat lesz, és az Intono vonósnégyes 
tart koncertet – részletezte Fórika 
Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Központ igazgatója.

Az Intono vonósnégyes 2017-
ben alakult a kolozsvári Gheorghe 
Dima Zeneakadémián, azóta több 
díjat is nyertek. Megemlékezésre 
egyénileg szombaton egész nap le-
hetőség lesz a gyergyószentmiklósi 
római katolikus temetőben. „Aki ily 
módon szeretne emlékezni, a hősök 
emlékművénél helyezhet el koszo-
rút vagy gyújthat gyertyát egyé-
nileg október 23-án” – közölte az 
igazgató. Az ünnepi megemlékezés-
re és koncertre való belépéshez elő-
zetes helyfoglalásra van szükség a 
0787-755294-es telefonszámon, de 
a jegyeket csak szombaton lehet 
kiváltani, hiszen nem lehet tudni, 

hogy lesznek-e esetleges korlátozá-
sok vagy változások a programban 
a növekvő fertőzésszámok miatt. A 
jegyek ára felnőtteknek 20 lej, diá-
koknak és nyugdíjasoknak 15 lej.

Ünnepi istentisztelet 
1956 tiszteletére

Az 1956-os magyar szabadságharc 
65. évfordulója alkalmából va-
sárnap délelőtt 11 órai kezdettel 
ünnepi istentiszteletet tartanak 
Marosvásárhelyen a kövesdombi 
unitárius templomban. Az isten-
tiszteletet előadás és könyvbemu-
tatóval egybekötött beszélgetés 
követi. Előadást tart Forró-Bathó 
Ákos, a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem III. éves történész sza-
kos hallgatója, majd bemutatják 
Nyitrai-Németh Csongor nyugal-
mazott unitárius lelkész Magam 
nyomában című önéletrajzi köny-
vét. A szerzővel Kecskés Csaba lel-
kész beszélget.

Mindannyiunk nemzeti ünnepe
Székelyföld-szerte megemlékezünk az 1956-os eseményekről
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Székelyudvarhelyen 
a koronavírus-járvány előtt 
látványos rendezvényen 
emlékeztek 1956-ra

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
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• 1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felke-
léssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó 
kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az Országgyűlés 1991-ben 
nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is 
megerősített. Az eseményről Székelyföld-szerte megemlékezünk.

Történelmi háttér

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc, vagy az 1956-os 
népfelkelés Magyarország népé-
nek a sztálinista terror elleni for-
radalma és a szovjet megszállás 
ellen folytatott szabadságharca, 
amely a 20. századi magyar 
történelem egyik legmeghatáro-
zóbb eseménye volt. A budapesti 
diákoknak az egyetemekről 
kiinduló békés tüntetésével kez-
dődött 1956. október 23-án, és 
a fegyveres felkelők ellenállásá-
nak felmorzsolásával fejeződött 
be Csepelen november 11-én. Az 
október 23-ai budapesti tömeg-
tüntetés a kommunista pártve-
zetés ellenséges reakciója és a 
fegyvertelen tömegre leadott 
véres sortűz következtében még 
aznap éjjel fegyveres felkeléssé 
nőtt, amely október 30-án a párt-
ház elfoglalásával végül győzött. 
Ez a kormány bukásához, a 
szovjet csapatok visszavonulá-
sához, majd a többpártrendszer 
visszaállításához és az ország 
demokratikus átalakulásának 
megkezdéséhez vezetett. (For-
rás: Wikipédia)




