Megemlékezés
forradalom
alkalmából

az
1956-os
évfordulója

A megemlékezés 10 órakor a Fiumei úti Sírkertben kezdődött,
ahol a 29/3-as parcellánál megkoszorúztuk a tavasszal elhunyt
Rácz Sándor, a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnökének
sírját.

A sírnál beszédet tartott Steigerwald Ottó, Rácz Sándor
harcostársának felesége, Zsófi asszony. Zsófi asszony napról
napra idézte fel a forradalom eseményeit. Megrendítő volt
hallani, hogy a férje mellett álló asszony hogyan élte meg
ezeket a napokat, hogyan adott erőt, hitet és kitartást a
barikádon állóknak. Hangsúlyozta: ’56 emlékét még mindig nem
sikerül méltó helyére tenni, sok feladat vár még ránk ezzel
kapcsolatban. Elmondta, hogy a forradalom emléknapja
örömünnep, de egyben szomorú nap is, hiszen a forradalom
elbukott, és ennek fájdalmát nem lehet kitörölni a szívekből.
Palkovics Imre Rácz Sándor sírjánál arról beszélt, hogy eddig
minden évben együtt ünnepeltük október 23-át, és nagy támasz
volt ebben Rácz Sándor személye, aki emberi tartásával lelki
útmutatást adott nekünk a forradalom méltó ünnepléséhez.

A temetőből együtt indultunk tovább Bali Sándor Podmaniczky
úti emléktáblájához, ahol, mint minden évben, idén is
elhelyeztük a Munkástanácsok koszorúját. Az emléktáblánál
Dénes János, mondott beszédet. Palkovics Imre az emléktáblánál
hangsúlyozta: méltatlanul kevés szó esik ma a Munkástanácsok
56-os szerepvállalásáról. 1956 októbere és 57 januárja között
semmilyen

más

szervezett

hatalom

nem

létezett,

mint

a

Munkástanácsok. Hazugsággal, ármánnyal és gyilkossággal tudták
félreállítani ezt a népi erőt az ál népi erők képviselői, a
kommunista Kádárék
A megemlékezést Óbudán folytattuk, ahol 12 órakor felavattuk
D. Szűcs László emléktábláját. D. Szűcs László (1934-2008) a
Hajdúsági Gyógyszergyár Munkástanácsának egyik vezetője volt.
Tagja volt annak a küldöttségnek, amely a debreceni
munkástanácsok követeléseit 1956. november 12-én Kádár
Jánoshoz vitte. Sztrájkra való felbujtás és röpcédula
terjesztés miatt hat év börtönre ítélték.

Az Iparművészeti Főiskola textil tanszékének gyakorlatvezető
tanáraként ment nyugdíjba. Több könyve jelent meg 1956-ról,
amelyek közül néhányat német nyelven is kiadtak.
Az emléktábla Magyarország első panel lakótelepének házfalán,
egy forgalmas helyen, a Vörösvári úton került elhelyezésre. A
Munkástanácsok által állított emléktábla avatásán felszólalt
D. Szűcs László özvegye és Szécsi István, a POFOSZ keretein
belül működő 1956-os Hagyományőrzők elnöke is, akik sokat
tesznek azért, hogy a munkástanács tradíciók fennmaradjanak.
A Munkástanácsok Országos Szövetsége az ’56-os Munkástanácsok
szellemi örököseként elkötelezett a forradalom és a
forradalmárok emlékének ápolása mellett. A forradalom
résztvevőinek személyes jelenléte, szavaiknak ereje áthatotta
ennek a napsütéses délelőttnek az eseményeit, és a még köztünk
lévő hősökkel töltött közös órák újra erőt adtak nekünk az
előttünk álló egy évhez.

