15. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

Kivonat Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. július 24-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 206/2006. (VII.24.) BVKt határozata:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Képző- és Iparművészeti Lektorátus
által meghirdetett „az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából megvalósuló köztéri
műalkotások támogatására”.
A fejlesztés összköltsége:

5.000.000 Ft

A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a műalkotást az alábbi pénzügyi konstrukcióban valósítja meg:
Az elnyert támogatási összege:
Természetbeni hozzájárulást:
Alapítványi támogatás (korábbi befizetések):
Alapítványi befizetés:

2.500.000 Ft
500.000 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

Határidő: 2006. október 30.
Felelős: Fülöp Mihály polgármester
Kmf.
Fülöp Mihály sk.
polgármester

Seres Valéria sk.
jegyző
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Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójának megünneplésére készülő emlékműről
(Biharkeresztes)
A műalkotás címe: 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emlékműve
Megnevezése (műfaja): plasztika
Anyaga: andezit + öntött bronz
Mérete: 250 cm x 170 cm x 550 cm
Talpazata: (alsó része) 250 cm x 170 cm x 50 cm (kb.: 2,5 m3 - 10t)
Szakított szikla: 130 cm x 70 cm x 350 cm (kb.: 2,5 m3 - 10t)
Anyaga: andezit (kemény vulkanikus kő)
Öntött bronz méret: 140 cm x 110 cm x 295 cm
Az emlékmű teljes magassága: 550 cm
Elhelyezésének megjelölése: Széchenyi és Ady E. u. utcasarok
Az 1956-os emlékmű alkotója: Győrfi Lajos szobrász
Az emlékmű avatás dátuma: 2006. október 22.
Biharkeresztest is megérintette a forradalom szele, mint a hasonló nagyságrendű magyar településeket. Itt is lerombolták a
szovjet Hősi Emlékművet, november 4-e után megjelentek az orosz tankok is. December 12-én kisebb tüntetés volt.
Megalakult a munkástanács 21 fővel, majd közülük 8 főt ítéltek el hitükért, és csak 10 év múlva térhettek vissza szeretteikhez
a gyalázatból.
"Bűnöd csak az volt, hogy a szabadságot
Kívántad, mint a kék magas
Büszke királya a sas.
És annyi volt hős fiadnak vétke,
Hogy hitvesüket úgy hívták: "enyém".
Hogy a lányukat is úgy akarták hívni,
S a földbe, melybe búzát és a vért vetettek,
"enyém"-nek hívták a hazát, történelmet.
Óh Isten mond, hát vétek ez?
Ezért tiportak le - s mi szabadok
Magunkra hagytunk Téged!
Kicsiny húgom, te drága Magyarország!”
Romon Cue Romano spanyol szerzetes, poéta '56-os versével odatérdelt elénk. Könnyeivel krisztusi fájdalmat kiáltott a
világba a szabadságért. Hiába, aki itt a közép- és kelet - Európa tájain szabadságot kívánta, letiporták. És letiportak, hiába
kiáltottak segítségért, magukra maradtak.
Próbálok én is elmondani egy mondatot a szabadságvágyról bronzba öntve, kőbe faragva. A szabadság oszlopáról, mely
andezit kőből faragott, fekete színe a történelmüket idézi, tetejében az örök mécses izzásában lebeg '56 szellemének lyukas
zászlója. Fölötte szabadságvágyunk "büszke királya a sas" hirdeti e tiszta igét az emberiség legnagyobb vágyát.
Az emlékmű elején az emlékezés fekete oszlopára vésem fel:
GLORIA VICTIS
1956
Túloldalára spanyol szerzetes barátunk gyönyörű idézete kerül. Az alsó kősziklán gyertyát gyújthatunk mi is
szabadságvágyunk dicső emlékének.
Győrfi Lajos

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

