
Megyeszerte koszorúztak
1956 emlékére több 
helyen iskolások eleve
nítették fel az októberi 
eseményeket.
HAJDÚ-BIHAR. A forradalom 
és szabadságharc 56 évvel 
ezelőtti esem ényeit idézve 
kegyelettel em lékeztek meg 
m egyénk településein azok
ról, akik életüket áldozták 
a forradalomért. Földesen 
a helyi, ám Budapesten har
coló katonáról, a forradalom 
leverését követő megtorlás 
során kivégzett Pércsi Lajos 
honvéd őrnagyról. Október 
23. nem bibliai ünnep. Isten 
igéje mégis meg kell, hogy 
szólaljon, mert református 
népünk élete szorosan össze
forrt a történelem folyásával 
- hangsúlyozta a kedd dél
előtti ünnepi istentiszteleten 
Kovács András református 
lelkipásztor.

Példaként állnak a tettek
A korábban, már pénteken 

megtartott községi ünnepsé
gen az Árpád Mozi színház- 
term ében ünnepi köszöntő
jében Jeneiné dr. Egri Izabella 
polgármester 1956 esem énye
ire em lékezett, példaként 
állítva a ma nem zedékeinek 
az elődök tetteit, majd az ál
talános iskola nyolcadikos ta
nulói Bíróné Domokos Ibolya,

Koszorúzás Földesen f o t ó : p i

Hajdúböszörményben a gyergyóalfalul frissen honosítottak is o tt voltak F O TÓ : K OVÁCS GÁBOR

Kakucsi Ferenc és Pécsi Mik
lós rendezésében történelmi 
emlékműsorral köszöntötték 
az évfordulót. A templom
téren, a szoborparkban lévő 
’56-os kopjafánál a rendezvé
nyeket követően a település 
önkormányzata, a református 
egyház és több civil szervezet 
koszorúi mellett elhelyezték 
Pércsi Lajos posztum usz ez
redes Budapesten élő 93 éves 
özvegye koszorúját is.

Könny szökött...
A hajdúböszörményi m eg
emlékezésre a bodaszőlői 
Zeleméry László Általános 
Iskola tanulói készültek 
műsorral, bizony, a frissen 
magyar állampolgárrá váló 
gyergyóalfalui vendégek sze
mébe is könny szökött, ami
kor a magyarság összetarto
zásáról énekeltek. Kiss Attila 
polgármester a Losonczy Gé- 
za-emlékparkban rendezett 
városi ünnepségen, Varga

Imre szobrászművész Dávid 
és Góliát című alkotása előtt 
idézte ’56 történéseit, majd 
koszorúzás következett.

Nvíracsádon a Himnusz 
közös éneklését követően dr. 
Nagy János polgármester szív
hez szóló gondolatokkal idézte 
az 56 évvel ezelőtti eseménye
ket és azok emberi, történelmi 
vetületét. - Nem fordulhat elő, 
és ne is forduljon elő soha töb
bé, hogy erőszak, kegyetlen
ség, hazugság uralkodjék egy 
szabadságra született nemzet

fölött. Köszönettel és hálával 
tartozunk a szabadság hősei
nek, akik vállalták a fegyveres 
harcot az elnyomók és a m eg
szállók ellen. Ezért naponta 
néztek szembe a halállal. Ez 
volt az ár, amiért odaadták a 
legnagyobb kincset, amit em 
ber csak adhat: az életüket. 
Vállalták, ahogyan azt a Bibliá
ból Jézus szavaként megtanul
ták: senkinek sincs nagyobb 
szeretete annál, mint aki életét 
adja barátaiért - hangzottak a 
polgármester szavai. h b n

Díszpolgár lett októberben
Díszpolgári címet kapott 
Nyíracsád egykori polgármes
tere, dr. Katona Gyula az ok
tóberi forradalom tiszteletére 
rendezett ünnepségen. Elő
ször Veres Istvánné alpolgár
mester dátumok, események, 
eredmények felidézésével kö
vette nyomon a munkásságát,

aki nyugdíjba vonulása előtt 
37 évig állt a település élén.

A méltatást követően dr. 
Nagy János, Nyíracsád pol
gármestere adta át a díszpol
gári címet jelző oklevelet és 
az erre em lékeztető arany pe
csétgyűrűt az újdonsült dísz
polgárnak.


