RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2020. OKTÓBER HÓNAP
Szerkesztette: Recski Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Szépkorú Recskiek!
Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tisztelettel köszöntöm
Önöket! Sajnálattal a kialakult járványveszély miatt, az időskorúak köszöntésére tervezetett
műsor elmarad, ezért helyi lapunkban kívánom köszönteni Önöket!
Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az idősek világnapját, azóta minden év október 1.-én
megemlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió 60. életévét betöltött lakójáról, köztük Recsk több mint
800 szép korú lakójáról.
Az idősek világnapján szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg
tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Minden évben köszöntjük őket / önöket, de szeretetüket,
bölcsességüket, segíteni akarásukat az év minden napján érezzük. Ezt a segíteni és tenni akarást csak
úgy tudjuk megköszönni, ha odafigyelünk és meghallgatjuk a most ünnepelt korosztályt.
Az Idősek napja nem lehet soha csak egynapos ünnep! A mi világunk Önökkel, apáink, nagyapáink és a
nagymamám életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra a jelent, amelyben a mi
generációnk egy újabb nemzedéknek jövőjét alapozhatja meg.
A szép korúak hordozzák generációkon keresztül azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, melyek be
vannak kódolva valamennyink génjeibe. Figyelnünk kell Önökre, hiszen önök azok, akik végigélve egy
örömökben és küzdelmekben teli életet, az idős kor bölcsességével már helyre tudják tenni a dolgokat
és tudják mi az a jó, amit tovább kell adni és mi az a rossz, amit el kell kerülni az utánuk jövő
generációknak.
Nekünk, még aktívan dolgozóknak a feladatunk, hogy idős embertársaink számára olyan
életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó derűs életet. A
család gondoskodása mellett az önkormányzatnak és a helyi civil társadalomnak is mindent meg kell
tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti,
teljesebbé teheti napjaikat.
Az idősek megbecsülését, a velük való törődést szívünkből fakadó közkötelességünknek tartjuk életünk
során.
Nagy Sándor polgármester

Aradi vértanúk napja október 6.
Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848–
49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett
honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett
tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi
tizenhármak elnevezést is. Kossuth Lajos 1890-ben, az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében
Aradot a magyar Golgotának nevezte. Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar
miniszterelnököt, Batthyány Lajost, Pesten.
A magyar sereg a Világos közelében levő szőlősi mezőn tette le a fegyvert az orosz csapatoknak. Ez
nagy sértés volt a császári oldal számára. Ha nekik adták volna meg magukat a magyarok, annak
üzenete az lett volna, hogy az ellenük folytatott szabadságharc elbukott. Így azonban az volt az üzenete
a fegyverletételnek, hogy a két nagyhatalom fegyveres erőivel szemben nem lehet tovább harcot
folytatni. Ez volt az egyik fő oka annak, hogy az osztrákok a tábornokokat megillető lőpor és golyó
általi halál helyett kötél általi halált írtak elő a magyar tábornokok részére
Török Ignác szívrohamot kapott, mielőtt a hóhér végezhetett volna vele. Az ítéletek kimondása, a
kivégzések mikéntje és sorrendje részletes meggondolások alapján történt.

Lőpor és golyó általi halállal halt (reggel fél hatkor):
12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, parancsnokuk kardjával intett és a lövések
eldördültek. Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kiss Ernőt csak a vállán érte
a lövés, ezért három katona közvetlenül elé állt, és mindhárman újra tüzeltek.
1. Lázár Vilmos, főtiszt (ezredes),
2. Gróf Dessewffy Arisztid, tábornok,
3. Kiss Ernő, tábornok,
4. Schweidel József, tábornok,
Kötél általi halállal halt (reggel hat óra után):
Vécsey Károly büntetését azzal súlyosították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését, ezért őt
akasztották fel utolsónak. A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak egymástól. A kivégzést követően
elrettentésül az elítéltek holttetemét közszemlére tették ki. Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat
a sáncárokban, a felakasztott vértanúkat pedig a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a
hóhért illették, ezért a felakasztottak testét levetkőztetve a bitófa tövébe helyezték, majd melléjük
döntötték a bitófák oszlopait.
5. Lovag Pöltenberg Ernő, tábornok,
6. Török Ignác, tábornok,
7. Láhner György, tábornok,
8. Knezich Károly, tábornok,
9. Nagysándor József, tábornok,
10. Gróf Leiningen-Westerburg Károly, tábornok,
11. Aulich Lajos, tábornok,
12. Damjanich János, tábornok,
13 Gróf Vécsey Károly, tábornok.

1956. Október 23.
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet
megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik
legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 10-én.
Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a
fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a
kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához
és az ország demokratikus átalakulásához vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte
a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való
kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után
meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a
magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak
Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott
szabadságharca így végül elbukott.
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy 2020. október 22-én 15,00 órai kezdettel megemlékezést és
koszorúzást tartunk az 1956-os emlékműnél.
Nagy Sándor polgármester

