Ünnepi megemlékezés Nyírbogáton a forradalom és szabadságharc hőseiről

1956 sohasem gyógyuló sebet mart nemzetünk testébe. Évtizedekig tilos volt gyógyítani ezt
a sebet! Immár 29 éve annak, hogy október 23-ról nyíltan megemlékezhetünk, beszélhetünk.
Nyírbogát Nagyközség önkormányzata is megemlékezett azokról, akik megálmodták a szabad
Magyarországot, és készek voltak harcolni, küzdeni érte mindhalálig.

Ünnepi megemlékezésünkön Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó településünk polgármestere
beszédében kiemelte, hogy: „Azért jöttünk ma össze, mert tudjuk, 1956 soha el nem évülő
felelősséget rakott a vállunkra: nekünk, a szabad Magyarország polgárainak nagyobb
gonddal és tisztább lélekkel kell őrködnünk nemzeti létünk méltósága fölött…., majd azzal
folytatta, hogy. „Nincsen következmények nélküli világ. Azért, mert a diktatúra örök jelenében
a hatalom önmagukat mindenhatónak gondoló birtokosai az idő uraiként viselkedtek: ahogy
Orwell híres regényében – az 1984-ben – kézben tartották a jelent, igény szerint átírták a
múltat, és így – gondolták – megszerezték a jövőt is. Mindent megengedtek maguknak és
könnyelműen nem számoltak a következményekkel. Úgy a politikai gyilkosságok, mint a
GULAG poklának, az ÁVÓ pincebörtöneinek, a padláslesöpréseknek a következményeivel.”
1956 forradalmának és szabadságharcának dicső napjait a Vántus István Általános Iskola 8. a
és 8. b osztályának ünnepi műsorával idéztük fel. Felkészítő pedagógusok: Pálné Kósa
Katalin, Sáfárné Kovács Judit. A táncot Éder Róbert tanár úr koreografálta.

A Mesekert Óvoda - Bölcsőde Micimackó csoportjának ünnepi összeállítása méltóképp
színesítette a múlt eseményeit. Felkészítő óvodapedagógusok: Ostorháziné Vadon Izabella
és Somlyai Tiborné.
Ünnepi megemlékezésünk után átvonultunk a Büszkeségpont keretében megvalósított ’56-os
emlékműhöz. A képviselő-testület megjelent tagjai, Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó
polgármester asszony, Bereznyákné Dr. Bényei Bernadett jegyző asszony a történelmi
egyházak papjai koszorút, a nyírbogáti polgárok pedig gyertyákat, mécseseket helyeztek
el az emlékműnél. Illesse kegyelet mindazokat, akik a forradalom és szabadságharcban
vesztették életüket.

Ami 1956 októberében történt Magyarországon, példaértékű volt a világon, örök dicsőség
Magyarországon. „ ….erre a pillanatra mindig emlékezni fogunk, amíg egyetlen magyar is él
a Földön" – Ha elvész a szabadság, ha elvész a nemzeti függetlenség, mi magunk is elveszünk
- hallhattuk Orbán Viktor miniszterelnöktől 2017-ben Budapesten, a Terror Háza Múzeum
előtt rendezett október 23-i díszünnepségén.
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