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uk kell: mi soha nem felejtjük el, amit mindannyiunkért 
tettek. Akkor nemcsak a szovjetek, hanem Európa és az 
egész világ számára nyilvánvalóvá vált, hogy a magyarok 
nem tűrik az elnyomást, nem mérlegelik az erőfölényt és 
nem félnek a haláltól sem, ha nemzeti szuverenitásukról 
és a szabadságukról van szó. A magyar nemzet mindig 
a bátorság, a hazaszeretet és az összefogás szimbóluma 
lesz. Mindezért köszönettel és hálával tartozunk a hő-
söknek” – szögezte le a polgármester.
Kocsis Máté hozzáfűzte: Józsefvárosban különös je-
lentősége van a forradalomra emlékezésnek, hiszen 
az akkori események meghatározó helyszínei – a 
Corvin köz, a Magyar Rádió épülete, az egykori Köz-
társaság tér, a Blaha Lujza tér – mind-mind őrzik ’56 szelle-
mét. „Lelkünkben mi is tudunk és akarunk ’56-osok lenni, 
így mi is tudunk és akarunk őrzői maradni az ő hazaszerető 

cselekedeteiknek” 
– fogalmazott, hoz-
zátéve: sohasem 
merülhetnek fele-

désbe azok, akik bátorságukkal letették az ország 
nemzeti szuverenitásának alapjait. 
Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum fő-
igazgatója – utalva a kitüntetésekre – be-

szédében azt emelte ki, hogy a 60 év-
vel ezelőtt harcolók a becsületet és a 

polgárságot tartották a legfontosabbnak.  
A nemzet és minden magyar becsülete 
’56-ban és azóta is egyet jelent a szabad-
sággal, és a forradalmárok a saját, a csa-

ládjuk, a barátaik, a nemzet becsületéért 
harcoltak – hangsúlyozta. A most kitünte-

tettek őszinte, tiszta cselekedetei példát mutatnak 
jelennek és jövőnek, díjukat tekintsük intő jelnek, 
hogy őriznünk és tisztelnünk kell hőseinket, hogy 

mindig szülessenek újak – zárta szavait Schmidt Mária. 
A kitüntetettek tiszteletére hangversenyt is rendeztek a 
Bartók-Pásztory-díjas MÁV Szimfonikus Zenekar közre-
működésével.   

D.A.

Díszharang – Mindazoknak, akik a magyar szabadságharcért 
harcoltak 1956-ban

Az eseményen lelepleztek egy díszharangot, amelyet szimbolikus Díszpolgári 
címként, az élő és elhunyt bajtársak nevében, a szintén egykor Józsefváros-
ban, a Vajdahunyad utcai csoportban harcoló és később elítélt Varga János 
és Weinhardt Vilmos vett át. A díszharangot a Magyar Nemzeti Múzeumban 
fogják őrizni.
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KITÜNTETÉST KAPOTT:
 
Szabadságharcosokért Közalapítvány 
1992-ben alapította Magyarország Kormánya alapítványként, 2004-től 
működik közalapítványként. A Közalapítvány célja az 1956 előtti poli-
tikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban részt-
vevők és sérelmet szenvedettek támogatása, szociális ellátásuk javítása, 
továbbá a forradalom és szabadságharc tárgyi emlékeinek felkutatása, 
összegyűjtése és bemutatása. 

Országos Széchényi Könyvtár 
1802-ben alapította gróf Széchényi Ferenc, így vált Magyarország első nyilvános nemzeti közgyűjteményévé és közintézményé-
vé. Küldetése a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség hagyományos (papíralapú) és modern (elektronikus) könyvtári 
dokumentumainak megőrzése és közvetítése. 2012-től a megszűnt ’56-os Intézet az Országos Széchényi Könyvtár osztályaként 
működik. Munkatársai az ’56-os kutatás életben tartói, ennek során józsefvárosi felkelőket is kutattak és számtalan, 1956-ot 
feldolgozó kiadvány szerzői. A kitüntetést Tüske László főigazgató vette át.
 
Magyar Nemzeti Múzeum 
A Nemzeti Múzeum néhány esztendeje az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó csodálatos, több száz darabos 
– főként grafikai – gyűjteménnyel gazdagodott. Mai tudásunk szerint az 1956-hoz kapcsolódó művészeti anyag összességében 
eléri a másfél ezres darabszámot. A Múzeum egy mintegy háromszáz műtárgyat magában foglaló kiállítással tiszteleg a forra-
dalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. A díjat Varga Benedek főigazgató vette át.

Boross Péter egykori miniszterelnök, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke a Józsefvárosi Becsületke-
reszt kitüntetés átvételekor hangsúlyozta: negyedszázada azok érdekében dolgoznak, akiknek 1945 után az ak-
kori hatalom miatt szenvedniük kellett. A vasárnapi eseményekre utalva hozzátette: tagjaik nem szeretik, ha a 
magyar himnuszt kifütyülik, ezért minden szükséges lépést meg fognak tenni, hogy „ne legyen a mindennapos 
demokrácia természetes része szent eszményeink megcsúfolása”.
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