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2018. november 4-én Debrecen városában emlékeztünk
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc elhunyt bajtársaira.
Miért itt és miért most?

1956. október 23-án a forradalom első napján itt dördültek el
először a fegyverek a békés tüntetőkre.
Halottaikra, sebesültjeikre a város és politikai szervezet képviselői
méltósággal emlékeznek azóta is.

1956. november 4. ’A GYÁSZ NAPJA’, a Magyar Forradalom és Szabadságharc vérbe
fojtásának a kezdete.
Történelmünk két fontos eseménye, melynek személyes résztvevője voltam és vagyok,
ez indított arra, hogy e napon az 1956 Öröksége Alapítvány és a POFOSZ XIV. kerületi
szervezet összefogásában e napon emlékeznünk kell itt és most.
Nem csak mi emlékeztünk, mint budapestiek, de szervesen csatlakozott hozzánk a Hajdu-
Bihar Megyei POFOSZ szervezet, élharcosával Láncy Lajos elnökkel is.
Az időjárás is kedvezett utunk végigjárásához.
Budapestről indultunk Stam György autóbusz-vezetésével, 17 fővel. Autóval csatlakozott
hozzánk Ámon Antal a POFOSZ 1956-s Hagyományőrzők elnöke Feleségével.
A debreceni csoport Bakó József elnökhelyettessel, fiatalokkal együtt kis csapatunk 27 főre
gyarapodott.

Utunk első emlékhelye a debreceni temető
kopjafája volt. Nem csak Hőseink emléktábláját,
de a kopjafát is virágok, koszorúk takarták.

Lánczy Lajos elnök úr hosszant tartó beszédében
emlékezett meg a Forradalomról, majd november
4-ről. /Beszéde mellékelve/ és a 62 év
történetéről.
Tovább haladva elzarándokoltunk a Magyar
Politikai Foglyok parcellájához, ahol a debreceni
elhunyt Bajtársaink nyugszanak.

Koszorút helyeztünk el a Kopjafánál és itt is…
Az ősz búcsúzó melege, rozsdabarna színeivel,
lelkünk mély emlékeivel búcsúztunk a temetőben,
az elhunytakra emlékezve.
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Visszatértünk a város szívébe, a debreceni Bajcsy-Zsilinszky út 3-5
számú ház elé, ahol megkoszorúztuk a Debreceni II. monstre per
12 résztvevőjének emléktábláját, melyet a Forradalom 60.
évfordulójára állítatott fel a város és a POFOSZ szervezete.
Lánczy Lajos elnök úr itt részletesen elmondta a per első rendű
vádlottjának, Szűcs Lászlónak életútját.

Szűcs László szülőháza falán
látható táblát megkoszorúzta:
a Család és a résztvevők

Bajtársainkkal megcsodáltuk az
Aranybika Hotel és étterem ujjá-
varázsolt termeit és ebéddel eltöltött
beszélgetésekkel, köszöntőkkel és
köszönettel fejeztük be e felejthetetlen
napot.

Budapest, 2018. november 8.                                                    Szűcs Lászlóné
1956 Öröksége Alapítvány elnöke


