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Az aradi vártanúk emléknapján a 
vajdasági központi megemlékezés Ele-
méren, a Szent Ágoston emléktemplom-
ban gyászmisével kezdődött, utána rövid 
alkalmi műsor keretében vers, történel-
mi visszapillantó, megzenésített fohász 
hangzott el, majd Kiss Ernő honvédtá-
bornok szobrának megáldása követke-
zett, amely az egykor Nagybecskerek fő-
terén álló szobor megmaradt torzójáról 
lett mintázva. Az anyaország nevében 
dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi 
nagykövete mondott beszédet.

– Nem túlzás azt állítani, hogy az aradi 
vértanúknak nagy kultusza van Magyar-
országon, de az anyaország határain kívül 
is. Szinte nincs olyan magyarországi vagy 
a külhoni magyarság által lakott telepü-
lés, ahol ne lenne legalább egy utca elne-
vezve a 13 honvédtábornok valamelyiké-
ről. Az aradi vértanúk kultuszának törté-
nete a kivégzés napjával kezdődik. Szem-
tanúk elbeszélése szerint már egy-két órá-
val a kivégzéseket követően roppant tö-
megek zarándokoltak arra a helyre, ame-
lyet a zsarnokság „a magyar Golgotává” 

Felavatták Kiss Ernő honvédtábornok 
szobrát Eleméren (részlet)

avatott – mondta beszédében a nagykövet.
A gyászünnepen jelen volt Pirityiné 

Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkárságának főosz-
tályvezetője, Menyhárt Attila, a Szabad-
kai Főkonzulátus vezető konzulja, Nyi-
las Mihály tartományi oktatási titkár, to-
vábbá tiszteletüket tették a vajdasági ma-
gyar önkormányzatok, civil szervezetek, a 
VMSZ, a VMDK és a Magyar Mozgalom 
képviselői, akik elhelyezték a kegyelet vi-
rágait a templomkertben felavatott Kiss 
Ernő honvédtábornok szobránál.
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Szobrot kapott Kiss Ernő honvédtábornok 
a vajdasági Eleméren (részlet)

A megemlékezés ezúttal is a 4300 fős te-
lepülés templomában tartott szentmisével 
kezdődött. Itt havonta csak egyszer tarta-
nak katolikus misét, a helyi magyar lakos-
ság száma ugyanis két százalék alatt van. 
Kiss Ernő mellszobra a templomkertben 

kapott helyet. A vértanúnak eddig nem 
volt szobra a Vajdaságban. Kiss Ernőnek 
ugyan 1906-ban Nagybecskereken szob-
rot emeltek, ám azt 1918-ban, az első vi-
lágháború után a szerbek összetörték. A 
szobor feje azonban megmaradt, így arról 


