MEGHIVO . EINLADUNG
az,ELHALLGATOTT TORTENELEM" egyik temakdrdben,
a solymi{ri

POLGARMESTERI HIVATAL NAGYTERMEBEN
2013.fprilis l2-dn, p6nteken este 6 drakor
1'artand6 el6addsra.

MAGYAR gS SVAN HOLOKAUSZT A DELVIDETEN
1944 - t948
uecnivorr nloeo6r

TELEKI JULIA az 1944-es csirogi v6rengz€sek tril6l6je, 6becsdr6t,
MATUSKA MARTON rijsrigir6, a t6ma kutat6ja, ulvaeraot, es
WEISS RUDOLF tortdndsz, a N6met N6pi Sziivets6g elndke, szabarlkdr6l.
1944 6sz6n sijtdt felh6k gr'iilekeztek a front kiizeli
hellzefte keiilt Ddlviddk magyar 6s sveb lakossdgturak
feje felett. A Tit6-vezette padiz,inok 1943-as jajcai
haL{rczataiban megfogalmazott prograln, a Bricska is

Birdr,ddlszidv jelleg6nek er6sires6"rdl, ha hivatalosan
kihirdefdsre n€m is keriilt, azonban a .,felszabaditott"

te

iletekre bevonul6 partizdnok kegyetlenked6sdt6l 6rkez6

hirek nem sok j6val kecsegteitek az itt 6lii nem szerb
ndpek vd.mdra. Ne m is kelleu sokdig vdmi, mefi a

partizdnok megdrkezds6t kiivetiien
megkezdbddlt
m€szirlrisokkal

vinte

azorutal

tiiflieges gyilkolds. A b€$idlis
az {atallar civil lakossdg szezeaeit

a

kdsztettdk menekiil6$e, az olthon mtradottak egy reszdt
tiim€gsfrokba litvdldiizt€k" 6s a m6g dletben marado(ak
szdmdn 5 hatdlti4bort. €s ktizel 40 rnunkatdbort szeryeztek,
mikd,zben miadeD vagyonukr6) rtegfosztottiik 6kel. Az

1944. 6s 1948. koztitt mfrkddtetett tdborok val6sdgos
emberemdszt6k voltak. A munkatdborok legyengitett
lakdit fokozatosan sziltitottdk dt a hal5ltdborokba ahol a
tdmegsirokban v6geztdk bc keserves szenveddseiket.
Erel',,r"nyekd,fi az egykor 5-600-ezres b6c-ckai magyats{g
ma 280-300 czres, a hasonl6an 5-600-ezres svdbsdg ma 45 ezres maradeka kiizd a fennmanddsd6n. A legyilkolt kb15}200-ez€r dfiatlan dldozat. mellett kb. 300 ezer ember
menskiil€sdt jelentette a tedilet ,ddlszl6v jellegenek
erdsi6€'! Az Cvtizedeken 6t ha)lgat'$a keayszeitett
hitetesen tanrisitjdk a val6s
tditendsek Degrdz6 esem€nyeit.

tfl6l6k szen€lyes beszdmol6i

A ldge.ekben {6nykdp rem kcsziilhetett, csak az onn€l valamilye[ m6do[ megszitkott" vagy a keserves kinzrsokat lfl6l6
emberek besz6mol6i tudattdk a vildggal az ott tdltd teter.Herta G?a./iler a nagynyltval egyiitt kertttt 1945. t^\laszim a
Krusivle (b6cskbrt€s)-i megsemmisitd tdborba, mirrtdn a munkakepes dletkoni sziileit oroszorszagi munkatdborba hurcoltik.
1916-bat egy es<is ej.szatdn silefiilt nekik ndhily r6r$rkkal egyiitt a l6gerb6l megsziikni, 6s Maglarorszigon keresztiil
A sztririig {Bad HalVin Ot eriisterreich) eljutniuk. Azorbar az ofl?osi ell6t6s ellen6re az dhsegtdl liinke ment szervezeb miir
€lerkdprelen voh €s 1946. aprilis 3-in kdrdves kordban elhuny. 6 egy tipilus pdldiija annak a 10-15 ezer bdcskai gyereknek,
akik sorsa hasonl6ar vegz\di:t . (A felvdtelt Jakob BohD tdszirede, afri!'el cgyiitt sikedilt megszdkniiik.)
Szervez6k: a N6met Nemzeljs6ei dlkormrnvzat 6s a Heimatverein

