
1956-2020 

1990 óta hivatalosan is nemzeti ünnep október 23-a. Több 
mint három évtized kellett ahhoz, hogy az 1956-ban vérrel 
és verítékkel kivívott szabadságot 1990-ben visszaszerez-
zük. És végre megszabaduljunk a tékozlók bűnétől: az áru-
lásukkal behívott szovjet csapatoktól, az idegen megszállás-
tól.  
 
Amíg ember él a Földön, az 1956-os év létezése tény ma-
rad. Amíg magyar ember is él ezen a planétán, addig 1956 
októberének forradalma is tény marad. Nekünk, túlélőknek 
és leszármazottaknak az emlékezés jutalom, de egyben kö-
telesség is. Az örökösök örök felelőssége. Mert a történe-
lem természete ilyen: örökséget hagy, felelősséget rak a 
késői nemzedékek vállára. Ahogy Tamási Áron írja 1956-
ról:  
 
„a kehely, amelyben magyarok vércseppjei szentelik meg 
az éltető italt, a világot arra inti, hogy nagyobb gonddal és 
tisztább lélekkel őrködjék az emberi lét méltósága fölött.”  
 

Az igazi történelmi események nemcsak a városokban történnek. A  hernádiak szintén kivették a 
részüket a forradalomból, de erről sokáig egyáltalán nem, később pedig csak suttogva volt sza-
bad beszélni. Itt is voltak olyanok, akik az egyik és olyanok, akik a másik oldalon álltak. Olyanok 
is volt közöttük, akiket súlyos évekre ítéltek el, és egész személyes életüket darabokra törték. 
Olyanok, akik hónapokig rettegtek, hogy a dabasi Járásbíróságon halálbüntetést kapnak. Október 
23-án emlékezzünk rájuk is! 

Hernád Nagyközség Önkormányzata évek óta ünnepséggel, műsorral és a „Hernádért” Emlék-
érem átadásával ápolja az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét. Idén ezt a járvány 
megakadályozza, de szeretnénk, ha mindenki értesülne arról, hogy ezt az elismerést ebben az 
évben kik nyerték el: 

Hernád Nagyközség Önkormányzata 2020. szeptember 21-i 
ülésén a helyi közösség, a település szolgálatában és fejlődé-
sében, a helyi érdekek érvényesülésének előmozdításában és 
az emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példa-
mutató tevékenységért  „Hernádért” Emlékérem kitüntetést 
adományozott  

Bányai-Bavankiewicz László címzetes esperes úr,  Banyiczky 
Sándorné, Kovács Jánosné és a HERBRO-Broiler Keltető Ke-
reskedelmi Szolgáltató Kft. részére. 

Az elismeréseket előreláthatólag 2021. március 15-én  ünne-
pélyes keretek között nyújtjuk át a díjazottaknak. 

Ne feledjük 1956 hőseit. Ünnepeljünk méltósággal! 

                                           Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester 


