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Nyomtatott és online sajtó 
 
Kövér: kultúrharc folyik a magyarság ellen 
2018. október 6. – MTI, Híradó, fidesz.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Echo TV, Hír TV, 

PestiSrácok, Erdély.ma, kárpátalja.ma, Demokrata, Felvidék.ma 

A magyarság elleni fegyveres harcot 1849. október 6. után felváltotta a magyarság ellen 

folytatott kultúrharc, amelyet az idegen politikai önkény kísért és segített, és tapasztalható 

napjainkban is - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke szombaton a szlovákiai 

Nyárasdon tartott megemlékezésen. "Ebben a kultúrharcban legelőször azt támadták meg, 

ami szellemi kovásza volt az 1848-as forradalomnak: a magyar nyelvet és annak gyökereit" - 

fogalmazott a politikus. Hozzátette: a magyarság elleni tudatos kultúrharc változó 

eszközökkel és módszerekkel végig zajlott a 20. században és tapasztalható napjainkban is. 

Kövér László szerint mindig azokat támadják, akik a magyarság öntudatát akarják erősíteni, 

akik meg akarnak maradni keresztényeknek, magyaroknak, férfiaknak és nőknek és egy olyan 

Magyarországot akarnak, amely magyar ország marad, olyan Európát akarnak, amely az 

európai embereké marad az eljövendő nemzedékek számára is. Az Országgyűlés elnöke 

szerint az aradi vértanúk kivégzése utáni megtorlással a magyarságot szerették volna 

megfosztani nemzeti büszkeségétől, mert akit alattvalónak szánnak, annak nem 

öntudatosnak kell lennie, hanem bűntudattal és identitás zavarral kell küszködnie. 

 

Trócsányi László: Magyarország soha nem fogja cserbenhagyni a kárpátaljai 
magyarságot 
2018. október 6. – MTI, Híradó, Gondola, kormany.hu, KárpátHír, kárpátalja.ma, Erdély.ma, 

Magyar Idők, Magyar Hírlap, Lokál, 888.hu, Hír TV, Echo TV, PestiSrácok 

A kárpátaljai magyarok a magyar nemzet tagjai és Magyarország soha nem fogja őket 

cserbenhagyni, az anyaország kormánya és népe nagyra értékeli hűségüket az anyanyelvhez, a 

magyar kultúrához és hagyományokhoz - jelentette ki Trócsányi László igazságügyi miniszter 

szombaton Nagyszőlősön, a nemzeti gyásznapon tartott központi kárpátaljai 

megemlékezésen. A tárcavezető a báró Perényi Zsigmond - Ugocsa vármegye 1849. október 

24-én Pesten kivégzett mártír főispánja - emlékművénél elmondott beszédében hangsúlyozta: 

Kárpátalja egyik legfőbb értéke nemzetiségi sokszínűsége és történelme, amelynek során 

évszázadokon át éltek egymás mellett békében különböző népek, nemzetiségek. A kárpátaljai 

magyarság része a magyar múltnak, de része lesz a magyar, sőt európai jövőnek is - tette 

hozzá, megjegyezve, hogy a magyar Alaptörvény a külhoni magyarokért viselt felelősség 

mellett szavatolja a magyarországi nemzetiségek jogait is. Emlékeztetett arra, hogy a 13 aradi 

vértanú közül csak öt volt magyar anyanyelvű, ami azt bizonyítja, hogy a nemzetiségek milyen 

fontos szerepet játszottak Magyarország történetében, s Magyarország ma is azt vallja és 

hiszi, hogy a nemzetiségek gazdagítják az állami és nemzeti létet. 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://magyaridok.hu/belfold/kover-laszlo-kulturharc-folyik-a-magyarsag-ellen-3552470/
https://magyaridok.hu/belfold/kover-laszlo-kulturharc-folyik-a-magyarsag-ellen-3552470/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/trocsanyi-laszlo-magyarorszag-soha-nem-fogja-cserbenhagyni-a-karpataljai-magyarsagot/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/trocsanyi-laszlo-magyarorszag-soha-nem-fogja-cserbenhagyni-a-karpataljai-magyarsagot/
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Az örök magyar szabadságigényről beszéltek az aradi megemlékezés szónokai 
2018. október 6. – MTI, Webrádió, Gondola, Erdély.ma, maszol.ro,Krónika, Magyar Idők, 

Szabad Magyar Szó, Echo TV, Pannon RTV, Demokrata 

Az örök magyar szabadságigényről beszéltek az aradi vértanúk emléknapján Aradon a 

Szabadság-szoborcsoportnál tartott szombati megemlékezés magyar szónokai. Vargha 

Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára felidézvén a 1848-49-es 

szabadságharc eseményeit, Felix zu Schwarzenberg korabeli osztrák miniszterelnököt idézte, 

aki megsemmisíteni való lázadóknak minősítette a magyarokat. "Schwarzenbergnek nem lett 

igaza. Nem tudták elpusztítani a magyarok szabadságszeretetét, megsemmisíteni a 

függetlenség utáni vágyát. Ez nemzedékek közös öröksége, mi sem tékozolhatjuk el" - 

jelentette ki az államtitkár. Hozzátette: a magyarság nem mondhat le az 1848-as elődök 

eszméi, küzdelmei és áldozata iránti hűségéről, a nehezen megszerzett szabadság 

megőrzéséről. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke 

arról beszélt, hogy nem elég a szabadságot egyszer megszerezni, "meg is kell tudni tartani, 

ápolni, újra és újra megvédeni, adni másnak is belőle, és fölismerni, hogy hol van az a határ, 

ahol a szabadság, a totális szabadság, a határtalan szabadság mások szabadságát kezdi 

korlátozni". Hozzátette: a 21. században a szabadságért folytatott harcban az ember 

méltóságából kell kiindulni. "Ha sérül az emberi méltóság, akkor biztos, hogy nincs 

szabadság. És minden, ami annak látszik, az csak illúzió" - fogalmazott.      

 
Potápi: radikális irányváltás történt a nemzetpolitikában 
2018. október 6. – MTI, Híradó, fidesz.hu, Magyar Idők, Echo TV, Hír TV, Webrádió 

2010-ben nem egyszerű kormányváltás történt, hanem radikális irányváltás a 

nemzetpolitikában - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

szombaton Mohácson. Potápi Árpád János a megalakulásának 150. évfordulóját ünneplő 

Mohácsi Polgárok Olvasóköre előtt hozzátette: a kormány olyan erős magyar nemzetben 

gondolkozik, "amely vállalja keresztény hitét, a keresztény eszmeiséget, és emellett a magyar 

nemzethez való ragaszkodást vallja magáénak". Az európai folyamatokat látva küzdelemről, 

harcról van szó, amiben most is csak erős közösségekkel, családokkal lehet részt venni - 

mondta. Hallgatóságának az államtitkár arról is beszélt, hogy 1526-ban a mohácsi csatát 

elvesztő II. Lajos király és katonái ugyanazt tették, mint 1848-ban és 1849-ben a magyar 

honvédek: életük árán védték Magyarországot a túlerővel szemben. Senki nem akar hőssé 

válni, de nekik nem volt más választásuk - fogalmazott Potápi Árpád János. Emlékeztetett 

arra, hogy az 1849. október 6-án, Aradon kivégzett honvédtábornokok nem mindegyike volt 

magyar származású. "De hittek a szabadságharcban, és haláluk pillanatában mindannyian 

kiváló magyar emberekké váltak, nem volt kérdés senki számára, hogy magyarok voltak vagy 

sem" - mondta. 
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https://www.erdely.ma/aradi-vertanuk-az-orok-magyar-szabadsagigenyrol-beszeltek-az-aradi-megemlekezes-szonokai/
https://magyaridok.hu/belfold/potapi-arpad-janos-radikalis-iranyvaltas-tortent-a-nemzetpolitikaban-3552479/
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Az aradi vértanúkra emlékeztek Kézdivásárhelyen 
2018. október 5. – maszol.ro 

A kézdivásárhelyi „Nagy Mózes” Gimnázium falán található 13 aradi vértanú emlékplakettje 

alatt tisztelegtek az Aradon 1849. október 6.-án kivégzett magyar tábornokok emberi 

nagysága előtt. Az immár hagyományosnak mondható eseményen a „Nagy Mózes” 

Gimnázium és a Református Kollégium diákjai közös műsorral ünnepeltek diáktársaik előtt. 

A felemelő megemlékezést a házigazda iskola néptánccsoportja és zenekara nyitotta meg, 

azután a Református Kollégium diákjai versekkel és könnyűzenével tisztelegtek. 

 
Magyarországi küldöttség koszorúzott 
2018. október 5. – Nyugati Jelen 

A Magyar Női Unió Egyesület és a Batthyány Családi Örökség Alapítvány október 4-én 

koszorúzott a Szabadság-szobornál és a Vesztőhelyen. A Vesztőhelyen beszédet mondott 

Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió Egyesület elnöke és dr. Diószegi György 

művelődéskutató. A helyszínen a Szózatot elszavalta Mészáros Kartal, majd közös előadásban 

elhangzott a Kossuth Lajos azt üzente...című dal és a Székely himnusz. Végül Batthyány-

Schmidt Margit a Magyar Női Unió Egyesület és a Batthyány Családi Örökség Alapítvány 

nevében elhelyezte a megemlékezés koszorúját. 

 

Gyertyagyújtással emlékeztek az aradi vértanúkra Csíkszeredában 
2018. október 6. – szekelyhon.ro 

A Mikó-vár előtti téren tartottak megemlékezést az aradi vértanúk kivégzésének évfordulója 

alkalmából Csíkszeredában szombat este. Az 1849. októberében kivégzett tizenhárom magyar 

honvédtiszt előtt tisztelegve a szervezők kihelyezték a portréikat is, amelyeknél gyertyákat 

gyújthattak a jelenlévők.  

 

Kiállni az igazságért – az aradi vértanúkra emlékeztek Székelyudvarhelyen 
2018. október 6. – szekelyhon.ro 

Fény- és hangtechnikával ellátott alkalmi kiállítással tisztelgett a 169 éve mártírhalált halt 

magyar honvédtisztek emléke előtt szombaton Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala. A 

polgármester beszédében hangsúlyozta, a székelység napjainkban is ki kell álljon az igazáért 

és szabadságáért. 

 

A fiataloké volt a főszerep a marosvásárhelyi megemlékezésen 
2018. október 7. – szekelyhon.ro, Krónika 

Rendhagyó módon, immár második éve Marosvásárhelyen az aradi vértanúkra való 

megemlékezésen nem a politikusok, hanem a fiatalok, a civil szervezetek kaptak főszerepet. 

Idén fiatalok olvasták fel a vértanúk feleségükhöz, szüleikhez, menyasszonyukhoz írt leveleit, 

s a hallgatóság így ismerhette meg a magyar szabadságért kiálló, s ezért életüket adó hősöket. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102659-az-aradi-vertanukra-emlekeztek-kezdivasarhelyen
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/magyarorszagi_kuldottseg_koszoruzott.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyertyagyujtassal-emlekeztek-az-aradi-vertanukra-csikszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyertyagyujtassal-emlekeztek-az-aradi-vertanukra-csikszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/kiallni-az-igazsagert-n-az-aradi-vertanukra-emlekeztek-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-fiataloke-volt-a-foszerep-a-marosvasarhelyi-megemlekezesen
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Október 6-a a nemzeti helytállás napja is 
2018. október 6. – Ma7.sk 

Október 5-én az aradi vértanúkra, az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc utáni 

megtorlások áldozataira emlékezett Dunaszerdahely. A Vámbéry téri emlékműnél Hájos 

Zoltán polgármester köszöntőjében elmondta, a magyar nemzet október 6-án gyászol. "Ma 

már nemcsak a történelemórákon emlékezünk, hanem a köztereken is. Senki sem kényszerít 

bennünket, hogy itt legyünk. Erkölcsi kötelességünk az 1848/49-es emlékműnél kifejezni 

kegyeletünket és megemlékezni az aradi vértanúkról. Pikéthy Ágoston az aradi akasztófától 

csak szerencsével megmenekült honvédtábornok csatamezőt megjárt pengéjére vésette az 

aradi tizenhárom nevének kezdőbetűjéből összeállított jelmondatot: Magyarország! Ne feledd 

halottaidat, mint vádlók élnek ők. Ne feledjük el őket!" – hangsúlyozta a városvezető. 

 

Emlékezzünk azokra, akik kiálltak a magyarság és a szabadság mellett 
2018. október 6. – Ma7.sk 

Aradi és a pozsonyi vértanúkról való megemlékezést tartottak a pozsonyi Kecske-kapui 

temetőben báró Jeszenák János, Rázga Pál, és özvegye Rázga Pálné sírjánál. A koszorúzást 

megtisztelték jelenlétükkel Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök, Prőhle Gergely, a 

Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Vida Csaba alezredes, katonai 

attasé, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének képviselője, valamint Molnár Imre a 

Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója. Az ünnepélyes megemlékezésen részt vettek Bárdos 

Gyula, a Csemadok országos elnöke, Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke és 

államfőjelölt, Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke és Hideghéthy Andrea, a 

Szövetség a Közös Célokért megbízott ügyvivője, valamint Dunajszky Géza, a 

Pozsonyligetfalui Polgári Társulás elnöke és Nagy Olivér, akinek Rázga Pál özvegye sírjának 

felújításának menetrendjét köszönhetjük. Továbbá Pfundtner Edit, az igazságügyi 

minisztérium államtitkára, illetve Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi 

Választmányának elnöke. 

 
Komáromi megemlékezés: ne csak várakozzunk, hanem cselekedjünk 
2018. október 6. – Ma7.sk 

Az aradi vértanúkra és a komáromi vár hőseire emlékeztek a nemzeti gyásznapon a 

komáromiak. A megemlékezés hagyományosan Klapka György honvédtábornok szobránál 

kezdődött, majd az aradi vértanúk 2004-ben emelt emlékoszlopánál folytatódott. A Klapka 

téren Farkas Adrianna gimnáziumi tanár, a Csemadok Komáromi Alapszervezetének 

elnökségi tagja köszöntötte az emlékezőket, majd Dráfi Mátyás, Jászai Mari-díjas színművész 

mondott el egy részletet Petőfi Sándor Apostol című költeményéből. Közreműködtek a 

Ghymesi Igricek. 
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https://ma7.sk/tajaink/oktober-6-a-a-nemzeti-helytallas-napja-is
https://ma7.sk/tajaink/emlekezzunk-azokra-akik-kialltak-a-magyarsag-es-a-szabadsag-mellett
https://ma7.sk/tajaink/emlekezzunk-azokra-akik-kialltak-a-magyarsag-es-a-szabadsag-mellett
https://ma7.sk/tajaink/komaromi-megemlekezes-ne-csak-varakozzunk-hanem-cselekedjunk
https://ma7.sk/tajaink/komaromi-megemlekezes-ne-csak-varakozzunk-hanem-cselekedjunk
https://ma7.sk/kozelet/az-aradi-vertanukra-emlekeztek-nyarasdon-is
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Az aradi vértanúkra emlékeztek Nyárasdon is 
2018. október 6. – Ma7.sk 

A csallóközi Nyárasdon szentmisével kezdődött szombaton délután az az ünnepi 

megemlékezés, amelyben felidézték a 169 éve, 1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúk 

hősi halálát. A rendezvény két fő szónoka dr. Kövér László, a magyar országgyűlés elnöke és 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke volt. Már a templomi szertartáson Bíró 

Sándor plébános is a hazaszeretet példaképeinek nevezte a 13 honvéd tábornokot. Az 1849 

júniusában a falu melletti csatában hősi halált halt honvédek emlékművénél mondott ünnepi 

beszédében Kövér László a magyarok töretlen szabadságvágyát hangsúlyozva történelmi 

példákon szemléltette, hogy a magyarok legkiválóbbjai mindig a független magyar államért 

indultak harcba Bocskaitól kezdve, Rákóczi Ferencen és Kossuth Lajoson át egészen az 1956-

os magyar forradalmárokig. 

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról a komáromi Eötvös Utcai Alapiskolában 
2018. október 6. – Ma7.sk 

A komáromi Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskolában 2018. október 5-én kultúrműsor 

keretében emlékeztek meg a diákok az aradi vértanúkról. 1849. október 6-án végezték ki 

Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon 

hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A 

bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni 

megtorlások tetőpontja volt, amiről a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében 

emlékezik meg.  

 

„Okunk van a nemzeti gyásznapra” 
2018. október 6. – Ma7.sk 

Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésekről készült összefoglaló 

cikk a Felvidék.ma portálon. Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja országos elnöke 

beszédében azt hangsúlyozta, hogy ma nemzeti gyásznapot tartunk, de ez a nap inkább 

ünnepnapnak számít. A magyarság dereka megroppant, megtört a térde, de el nem fogyott, 

mert itt vagyunk és megmaradtunk. A hős férfiak itt élnek köztünk. A hitet a nemzetben az 

édesanyák viszik tovább, mivel a férfiak vértanúk lettek. Van folytatás, dolgunk van a világon. 

Rájár a rúd a magyarságunkra, de nem vesztünk el, mert feladatunk van. Szívünkben él a 

szeretet, mert az anyaország nem engedte el a kezünket – mondta Menyhárt 

 

Bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek 
2018. október 7. – Ma7.sk 

A Szenci Molnár Albert Napok rendezvénysorozat keretén belül az aradi vértanúk 

kivégzésének évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak a Szenci járásban található 

Boldogfa községben. Boldogfa a Szenci járás legészakibb magyarlakta települése, ettől 

északabbra Felvidéken Pozsonyt leszámítva csupán Nyitra vidékén él nagyobb számú magyar 

ajkú közösség. Maga a község nem kötődik különösképpen a negyvennyolcas 

szabadságharchoz, sem az aradi vértanúkhoz, mégis szükségét érzik a helyiek a 
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https://ma7.sk/kozelet/az-aradi-vertanukra-emlekeztek-nyarasdon-is
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/megemlekezes-az-aradi-vertanukrol-a-komaromi-eotvos-utcai-alapiskolaban
https://felvidek.ma/2018/10/okunk-van-a-nemzeti-gyasznapra/
https://ma7.sk/tajaink/bitofak-toveben-kell-forradalmarra-erni-a-magyar-lelkeknek
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megemlékezésnek. A falu lakosságához képest nem kis számú közönség érdeklődött a 

rendezvény iránt. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Rozsnyón 
2018. október 7. – Ma7.sk 

Az aradi vértanúkra emlékezve megkoszorúzták Szörcsei Antal honvéd százados sírját 

Rozsnyón. A Csemadok rozsnyói alapszervezete által szervezett megemlékezést a helyi 

temetőben, Szörcsei Antal sírjánál tartották. Buza Zsolt református lelkész emlékbeszédében 

kiemelte a szolgálat fontosságát, s mint mondta, az aradi vértanúk vérükkel szolgálták az 

övéiket. Hozzátette, nem állhatnának az emlékezők Szörcsei Antal sírjánál, ha a honvéd az 

asztalnál ült volna, és nem a harci állást foglalta volna el hűségesen.  

 

Elemér: Kiss Ernő szobra körül gyűlt össze a vajdasági magyarság 
2018. október 5. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

Nemzeti gyásznapunkon az eleméri Szent Ágoston templomban szentmisével kezdődött a 

vajdasági központi megemlékezés. Miocs József, a szabadkai Paulinum rektora celebrálta a 

szentmisét paptestvéreivel együtt, és jelen volt a református egyház képviselője Szilágyi 

Zoltán tiszteletes is. A szentmisét követően megemlékező beszédet tartott Pintér Attila, 

Magyarország belgrádi nagykövete. Az aradi vértanúk tiszteletére tartott megemlékezés 

másik szónoka Hajnal Jenő, az MNT elnöke volt. 

 
Batthyány Lajos grófra emlékeztek Zentán 
2018. október 5. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

In memoriam gróf Batthyány Lajos címmel tartottak megemlékezést ma délben a zentai 

Városháza oszlopcsarnokában, ahol Batthyány Lajos grófra, az első felelős magyar kormány 

mártírhalált halt miniszterelnökére és az aradi vértanúkra emlékeztek. 

 
Az aradi vértanúkra emlékeztek Temerinben 
2018. október 6. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Nyugati temető kopjafájánál emlékeztek ma a temeriniek az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc mártírjaira, köztük az elesett és a menekülés során elhunyt temeriniekre is. Az 

egybegyűltek a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület férfikórusának vezetésével 

elénekelték a Himnuszt, majd Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke 

mondott emlékbeszédet. 

 

Tisztelgés, az aradi vértanúk emléke előtt Magyarkanizsán 
2018. oKtóber 6. – Vajdaság MA,  
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https://ma7.sk/tajaink/az-aradi-vertanukra-emlekeztek-rozsnyon
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22845/Elemer-Kiss-Erno-szobra-korul-gyult-ossze-a-vajdasagi-magyarsag.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22838/Batthyany-Lajos-grofra-emlekeztek-Zentan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22838/Batthyany-Lajos-grofra-emlekeztek-Zentan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22848/Az-aradi-vertanukra-emlekeztek-Temerinben.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22849/Tisztelges-az-aradi-vertanuk-emleke-elott-Magyarkanizsan.html
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Magyarkanizsán a nagytemetőben, az aradi vértanúk faragott táblája előtt emlékeztek meg a 

vértanúk és a szabadságharc összes hőséről. Koszorúzással egybekötött emlékműsorral 

tisztelegtek az önkormányzat képviselői és a meghívott vendégek. 

 

Topolyán is az aradi vértanúkra emlékeztek 
2018. október 6. – Vajdaság MA 

A Vajdasági Magyar Szövetség Topolyai Szervezetének és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

Topolya - Kishegyes Körzeti Szervezetének közös szervezésében emlékeztek meg az aradi 

vértanúk kivégzésének 169. évfordulója alkalmából Topolyán. 

 
Szentmisével és fáklyás menettel emlékeztek a kishegyesiek az aradi vértanúk 
kivégzésére 
2018. október 7. – Pannon RTV 

A megemlékezést a Helyi Közösség és a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezték meg. 

A Szent Anna templomban szentmisével, majd fáklyás menettel a Nyugati temetőben, a 

Hegyesi csata emlékművénél emlékeztek a kishegyesiek az aradi vértanúk kivégzésének 169. 

évfordulóján szombaton. 

 
Adán a Damjanich-szobor előtt emlékeztek az aradi vértanúkra 
2018. október 6. – Pannon RTV 

A 13 aradi vértanú szabadságért hozott áldozatvállalása szimbólum lett - emelte ki ünnepi 

beszédében Gruber Ferenc, az adai Millecentenárium Emlékbizottság elnöke a gyásznapi 

koszorúzáson. Az adai Damjanich-szobor előtt megtartott műsoron először a helyi Vadvirág 

Hagyományápoló Kör asszonykórusa énekelte el a himnuszt, majd az egyesülethez tartozó 

versmondók következtek. 

 
Törökbecsén is megemlékeztek a tizenhárom aradi mártírról 
2018.október 7. – Pannon RTV 

Az aradi vértanúk emlékezete a nemzet erejének kifejeződése - hangzott el vasárnap délelőtt a 

törökbecsei megemlékezésen. A rendezvény szentmisével kezdődött az Assisi Szent Klára 

templomban. A koszorúk megszentelését követően a szertartás a templomudvarban, a 

törökbecsei szálakkal rendelkező gróf Leiningen-Westerburg Károly aradi vértanú szobránál 

folytatódott. 

 

Koszorúzás Ljubljanában a Batthyány-emléktáblánál 
2018. október 5. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az aradi vértanúk napja alkalmából Magyarország Ljubljanai Nagykövetsége és a József Attila 

Magyar Kultúregyesület tagjai megkoszorúzták Batthyány Lajos, Magyarország első 

alkotmányos miniszterelnöke emléktábláját a ljubljanai várban.  
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22852/Topolyan-is-az-aradi-vertanukra-emlekeztek.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szentmisevel-es-faklyas-menettel-emlekeztek-kishegyesiek-az-aradi-vertanuk
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szentmisevel-es-faklyas-menettel-emlekeztek-kishegyesiek-az-aradi-vertanuk
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szentmisevel-es-faklyas-menettel-emlekeztek-kishegyesiek-az-aradi-vertanuk
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/adan-damjanich-szobor-elott-emlekeztek-az-aradi-vertanukra
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/adan-damjanich-szobor-elott-emlekeztek-az-aradi-vertanukra
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/torokbecsen-megemlekeztek-tizenharom-aradi-martirrol
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174566655

