Doamne ajuta!
Asa cum unii dintre voi ati aflat deja, Institutul Elie Wiesel a cerut si a obtinut
demontarea unei placi comemorative dezvelite in data de 18.06.2014 in memoria
eroilor anticomunisti din Maramures.
Mai jos aveti reactia Pr Marius Visovan (cel care a initiat si finalizat actiunea),
articolul despre dezvelirea placii si un articol de protest (singurul!) scris de o
jurnalista maramuresana.
In masura in care aveti posibilitatea, va rog sa preluati aceste materiale si sa le
difuzati.
Multumesc,
Cezarina Condurache
Sighet - martirilor anticomunişti le este refuzată cinstirea
Un capitol important al rezistenţei anticomuniste din Maramureş l-a constituit
grupul de elevi organizaţi în Frăţia de Cruce a liceului „Dragoş Vodă” din
Sighet, numit mai târziu „lotul Vişovan” după numele profesorului Aurel
Vişovan, liderul grupului. Atitudinea lor dârză de apărare a valorilor creştine şi
naţionale au plătit-o cu ani grei de închisoare la Sighet, Cluj, Târgşor, Canal,
Gherla, Jilava etc.
Ca o firească recunoaştere a jertfei lor din partea tinerei generaţii, la iniţiativa
Asociaţiei Urmaşilor Luptătorilor Anticomunişti (AULA) a avut loc miercuri 18
iunie dezvelirea şi sfinţirea unei plăci comemorative în incinta liceului, în
prezenţa supravieţuitorilor, a familiilor acestora, a conducerii liceului şi a altor
maramureşeni iubitori de istorie. Inscripţia de pe placă a avut urmatorul conţinut
: „În această sală, care servea drept laborator de chimie au avut loc în perioada
1946-1948 întrunirile grupului de rezistenţă anticomunistă condus de profesorul
Aurel Vişovan”.
Din păcate, la numai câteva zile distanţă, placa a fost demontată ca urmare a
presiunilor exercitate de către Institutul „Elie Wiesel”, al cărui director
Alexandru Florian a considerat că aşa ceva este inadmisibil „în oraşul lui Elie
Wiesel ”.
Vestea demontării plăcii a produs o profundă mâhnire în rândul opiniei publice
anticomuniste din Maramureş.

preşedinte AULA
Preot prof. Marius Vişovan

Detalii si imagini de la dezvelirea placii:
http://www.fgmanu.ro/continut.php?sectiune=Manifestari#545
Articolul Ioanei Lucacel din Gazeta de Maramures:
http://www.gazetademaramures.ro/placa-neputintei-noastre-15204

