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A programokat és a Falukép ünnepi számát az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja 

Cserkút Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja 

Falukép 

P ár hónappal ezelőtt kezdődött.... 

Munkacsoport alakult az október 23-i ünnepség megtervezé-
sére, lebonyolítására. Ötleteltünk, szervezkedtünk, jöttek a 

nevek, az ötletek. És lassan összeállt a kép, mit is szeretnénk. Egy az 
alkalomhoz illő, hiteles és kicsit a megszokottól eltérő programot, 

ami megmozgat mindenkit.  

Ez történt a hatvanadik évforduló napján… 

Partizán akció, orosz katonák, fiatal helyi szabadságharcosok csap-
tak össze. Szóltak a fegyverek, ahogy '56-ban. Majd ifjú művészek 
énekeltek, szavaltak, igazi irodalmi színpad elevenedett meg az ut-
cán.  

A polgármester úr ünnepi beszéde után, Dr. Debreczeni László or-
vos, 56-os szabadságharcos avatta fel és leplezte le az új emlékmű-
vünket. Katonai tiszteletadással, koszorúval és közös mécses gyúj-
tással tisztelegtünk a hősök előtt.  

Ezzel még mindig nem értünk a végére. Vándorkiállítás, gulyáságyú, 
ajándék bögre és forró tea, majd egy hazai, helyi ízekből komponált 
állófogadás várta a vendégeket a kultúrban. 

Köszönet minden résztvevőnek, közreműködőnek, igazán emlékeze-
tes nap volt! 

Hát ilyen volt idén az '56-os megemlékezés… 

 

-Pallos Edina- 
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1956 november - a bukás 
 

“Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság 
minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a 
szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk 
ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy meg-
döntsék a törvényes magyar demokratikus kor-
mányt. Csapataink harcban állnak! A kormány a 
helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a vi-
lág közvéleményével!” (Nagy Imre 1956. novem-
ber 4-i rádióközleménye) 

 

Az október 23-án kirobbant és 28-án győzedel-
meskedő forradalom sorsa már az intervenció 
megindítása előtt négy nappal, október 31-én 
megpecsételődött, ekkor ugyanis a szovjet párt-
vezetés a fegyveres fellépés mellett tette le a 
voksát. 

Mivel Eisenhower amerikai elnök korábban egy-
értelművé tette, hogy nem szándékozik támogat-
ni Magyarországot – ráadásul október 29-én a 
szuezi válság még zavarosabbá tette a nemzetkö-
zi politikai helyzetet –, elvileg nem maradt akadá-
lya a november 4-i beavatkozásnak. 

Mindeközben Nagy Imre, aki október 31-én nyil-
vános ígéretet tett a Varsói Szerződésből való ki-
lépésre, azt kellett tapasztalnia, hogy a látszóla-
gos partnerség ellenére a hazánkban állomásozó 
szovjet erők nagyarányú mozgósításba kezdtek és 
további hadosztályok özönlöttek be Magyaror-
szágra. A miniszterelnök ennek kapcsán novem-
ber 1-jén kérdőre is vonta Andropov nagyköve-
tet, a kitérő válaszok nyomán azonban egyre vilá-
gosabbá vált számára, hogy a Szovjetunió erősza-
kos beavatkozásra készül. Nagy Imre és a forra-
dalmi kormány egyetlen esélye ebben a helyzet-
ben a semlegesség elismertetése volt, hiszen 
amennyiben az ENSZ deklarálja Magyarország új 
státusát, a szovjet lépés jogi szempontból is ag-
ressziónak minősült volna. 

Bár a kormányfő erre újabb kísérleteket tett, tö-
rekvése kudarcot vallott, miközben egyre zajlott a 
mozgósítás és az új csapatok bevonulása: 2-án 
Konyev marsall – a november 4-én megindított 
invázió főparancsnoka – Szolnokon már be is ren-
dezte főhadiszállását, a következő nap során pe-
dig a Vörös Hadsereg egységei gyakorlatilag az 
összes jelentős várost körülzárták, és a legtöbb 
stratégiai pontot ellenőrzésük alá vonták. Ezzel 
egy időben ugyanakkor a moszkvai kormányzat 
küldöttei – pusztán időhúzás céljából – tárgyalá-
sokat kezdett a Vörös Hadsereg csapatainak kivo-
násáról. 

 

A megbeszélések november 3-án nap-
közben a Parlamentben zajlottak, a 
szovjetek pedig aznap estére Tökölre 
invitálták a magyar vezérkar prominens tagjait – 
köztük Maléter Pál vezérezredest, honvédelmi 
minisztert –, hogy ott folytassák a tárgyalásokat. 
Bár a katonai vezetők tisztában voltak a meghívás 
veszélyével, felelősségük tudatában végül vállal-
ták a kockázatos utat, mely megegyezés helyett a 
KGB közbeavatkozásával és a magyar vezérkar 
letartóztatásával végződött. 

A nemzetközi jog szabályait lábbal tipró eljárás 
nyomán a honvédelem tehát lefejezve várta a 
november 4-én hajnalban meginduló támadást. 

November 4-én hajnali 4 óra körül aztán megkez-
dődött a forradalom leverése: miközben az éter-
ben elhangzott a Szolnokon ellenkormányt alakí-
tó Kádár János beszéde, majd Nagy Imre azóta 
híressé vált közleménye, a Vörös Hadsereg le-
fegyverezte a laktanyákban állomásozó egysége-
ket, a felvezényelt páncélos hadtestek pedig be-
vonultak a városokba. Nagy Imre és a kormány 
tagjai reggel 6 óra után a jugoszláv nagykövetsé-
gen kerestek menedéket, 8 órára pedig a szovje-
tek már a Kossuth tér és a legfőbb közhivatalok 
őrségét is megadásra kényszerítették. Ezzel a for-
radalmi kormány uralma véget ért. 

A hadsereg lefegyverzése nem jelentette azt, 
hogy Magyarország népe belenyugodott a meg-
szállásba: az október 23-a után vívott fegyveres 
harc felkelői november 4-én hajnalban visszatér-
tek az utcákra, és megpróbálták a lehetetlent, 
bátran szembeszálltak a több ezerszeres túlerő-
vel. Budapesten belül – többek között – a Széna 
téren, a Baross tér környékén, a korábban is for-
radalmi tűzfészeknek számító Corvin köznél, de 
Soroksáron és Pesterzsébeten is elkeseredett 
harc kezdődött, ezzel egy időben pedig a vidéki 
városok – egyebek mellett Pécs, Miskolc, Keszt-
hely és Sztálinváros – polgárai szintén fegyvert 
ragadtak. 

November 11-én aztán a küzdelem szimbolikusan 
is véget ért, ugyanis ezen a napon Nagy Imrét – 
és a kormány többi tagját – felmentették pozíció-
jából. 

Bár a miniszterelnök nem volt hajlandó benyújta-
ni lemondását, a hatalom ezzel az aktussal min-
den szempontból a Kádár János vezette Forradal-
mi Munkás-Paraszt Kormány kezébe került, vagy-
is megkezdődött a diktatúra restaurációjának idő-
szaka. 

- DeákBori - 
 



Falukép 6. 

Épülnek a járdák és a kocsi beállók 

 NYMTIT-es támogatás jóvoltából elkezdődött 
az Alkotmány utcai járdaszakasz és kocsi beállóinak 
kialakítása-burkolása. 

 Úgy tudom, az idő sürget, a hónap végéig be kell 
fejezni a munkálatokat. Kiss Attilát, a  Wolfbau 
team építésvezetőjét kérdeztem: készen lesz-
nek?  

 Természetesen, hiszen látja, hogy minden együtt 
van: anyag, rutinos munkatársak, jó idő, kell en-
nél több? 

 

 

 A lakosok nem „morognak” a felfordulás miatt?  

 Ellenkezőleg, örülnek, mert könnyebb lesz par-
kolni, megoldódik a víz elvezetése, tiszta járdán 
lehet közlekedni. Sajnos most csak egy szakasz 
felújítására van forrás, pedig sokan szóvá teszik: 
örülnének, ha minden porta megújulna. 

 Gondolom, ez csak idő kérdése, hiszen jövőre is 
számíthatunk a támogatásra, meg a saját erőnk-
re is.  

         -sigora- 
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Hírek, hirdetések 

Tájékoztató 
A cserkúti köztemetőben a  

25 évnél régebbi temetésű sír-
helyek használati  ideje lejárt. 
Az új nyilvántartásba vétel mi-
att kérjük az érintett személyek 

jelentkezését, a Cserkúti Pol-
gármesteri Hivatalban (7673 

Cserkút, Alkotmány, u. 8.) 
Tel.: 72/ 564-125 
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