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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

A Gulág-GUPVI Emlékév Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei záró rendezvénye
2017. február 22–23-án a Nyírség szívé-
ben, Napkoron került megrendezésre a
Napkori Erdõgazdák Zrt. szervezésé-
ben. Nagyszabású programokkal emlé-
keztek a szovjetek által kényszermun-
ka- és hadifogolytáborokba
elhurcolt honfitársainkra.
A programot és az állandó ki-
állítást, valamint az emlékmû
felállítását Magyarország kor-
mánya, a VERITAS Történet-
kutató Intézet és a Napkori
Erdõgazdák Zrt. támogatta.

Az ünnepi megemlékezés
a napkori görög katolikus
templomban, az elhurcolt
halottak emlékére Szocska A.
Ábel, a Nyíregyházi Egyház-
megye apostoli kormányzója
által celebrált görög katoli-
kus szent liturgiával indult a
nyíregyházi Görög Katolikus Papi Fér-
fikórus közremûködésével. A liturgia
keretében a jelen lévõ emlékezõk és
hívek közös imádsággal adóztak a
szovjet érában elhurcoltak és megkín-
zottak emlékének, és közösen fohász-
kodtak az elhunytak lelki üdvéért, va-
lamint a túlélõk jó egészségéért.

Ezt követõen a Napkori Erdõgazdák
Zrt. Harangodi Erdei Iskolájának terü-
letén felállított emlékmû leleplezésére
és a Magyarok a Szovjetunió táborai-
ban (1944–1956) címû állandó kiállí-
tás ünnepélyes megnyitójára került sor
a jelen lévõ vendégek közös megemlé-
kezésével.

A Himnusz közös eléneklése után
Csallóközi Zoltán miniszterelnök-he-
lyettesi fõtanácsadó megemlékezõ be-
szédében tolmácsolta dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes gondolatait és
üzenetét az eseménnyel kapcsolatban.
Kiemelte, milyen fontos igaz történel-
münk pontos ismerete és hiteles tovább-
adása a jövõ generációinak. Megemlé-
kezett a szomorú eseményekrõl egy-
egy elhurcolt egyéni tragédiáját felele-
venítve. Szemléletesen bemutatta,

mekkora szenvedést kellett kiállni
azoknak a nõknek és férfiaknak, akiket
politikai okokból, hamis vádak alapján
a Szovjetunió távoli munka- és hadifo-
golytáboraiba számûztek. Felhívta a fi-
gyelmet közös felelõsségünkre, hogy
emlékezzünk, és soha többé ne történ-

hessen meg hasonló tragédia egyetlen
magyar embertársunkkal sem.

Dr. Szakály Sándor, a VERITAS Tör-
ténetkutató Intézet fõigazgatója beszé-
dében hangsúlyozta a történelmi hite-
lesség fontosságát, valamint felidézte
az emlékév fontosabb momentumait,
állomásait, külön kitérve a Napkoron
felállított állandó Gulág-kiállításra és
-emlékmûre. Õszinte reményét fejezte
ki azzal kapcsolatban, hogy a jövõben
Magyarország eljut oda, hogy a jövõ
nemzedékek a valós tényeken alapuló
történelmet ismerhetik és tanulhatják
majd meg az iskolában, addig is ki-
emelte a napkorihoz hasonló kiállítá-
sok fontosságát, melyek hiteles adato-
kat és képet nyújtanak egy letûnt kor
szomorú emlékeirõl.

Támba Miklós, a Napkori Erdõgaz-
dák Zrt. vezérigazgatója köszönetet
mondott mindazoknak, akik támogat-
ták az emlékév programjait, és hozzá-
járultak a napkori emlékmû és kiállítás
létrehozásához. Megígérte, hogy a Ha-
rangodi Erdei Iskolába és Kerekerdõ
Turisztikai Központba látogató gyer-
mekek és vendégek ezentúl az erdei

iskolai program részeként ismerked-
hetnek meg történelmünk e sötét kor-
szakának eseményeivel, tragikus sor-
saival. Megható szavakkal emlékezett
az elhurcoltakra és a ma is köztünk élõ
túlélõkre. Köszöntötte a jelen lévõ két
elhurcolt túlélõt, Juráncsik Antalt és
Fodor Miklóst, akiket családjuk is elkí-
sért a megemlékezésre. Szeretetteljes
szavakkal külön megemlékezett a nap-
kori Anti bácsiról, aki majd’ 100 éves
kora ellenére mai napig aktív tagja az
egyházi és helyi közösségnek, és évrõl
évre részt vesz a helyi borversenyen. 

A túlélõk köszöntése után az egyhá-
zi méltóságok, Szocska A. Ábel, a Nyír-

egyházi Egyházmegye apos-
toli kormányzója, dr. Soltész
Mihály napkori görög katoli-
kus parókus, valamint Zu-
bály Lajos napkori római ka-
tolikus plébános közösen
megáldották az átadott kiállí-
tást és az emlékmûvet.

Csallóközi Zoltán minisz-
terelnök-helyettesi fõtaná-
csos és Seszták Oszkár, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megye
Közgyûlésének elnöke közö-
sen megkoszorúzták az em-
lékmûvet. Ezt követõen Tám-
ba Miklós, a Napkori Erdõ-

gazdák Zrt. vezérigazgatója és dr.
Spinyhért Zsolt, Napkor nagyközség
polgármestere helyezték el koszorúju-
kat. Végül, de nem utolsósorban a ma-
gyar erdész-vadász társadalom nevé-
ben Bajdik Péter, a Földmûvelésügyi
Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegy-
ségi Fõosztályának fõosztályvezetõje és
dr. Sárvári János, a MEGOSZ ügyveze-
tõ elnöke koszorúzták meg a napkori
Gulág-emlékmûvet.

Február 23-án a program esti záróak-
kordjaként a napkori Jósika Miklós Álta-
lános Iskola tornatermében csaknem
teltház mellett a HOBO a Gulágon címû
különleges, koncertszerû HOBO-emlék-
est nyújtott maradandó, szívbemarkoló
élményt a jelen lévõ közönségnek. A fe-
ledhetetlen mûsor a Gulágon keletke-
zett magyar és szovjet dalokból, vala-
mint Viszockij orosz ellenzéki költõ mû-
veibõl állt, tisztelegve az áldozatok em-
léke elõtt, és mûvészileg megjelenítve
az elhurcoltak által átélt borzalmakat.

Domina Norbert
turisztikai és közjóléti ágazatvezetõ,

Napkori Erdõgazdák Zrt.
Fotó: Móricz Csaba

A Gulágra elhurcoltakra emlékeztek Napkoron
A szovjet munkatáborba elhurcolt mintegy 700 ezer magyar állampolgár kö-
zül csak körülbelül 400 ezren tértek haza. A deportálás során és a munkatá-
borokban mintegy 300 ezer honfitársunk vesztette életét, akik közül mintegy
10 ezer fõ a Gulág büntetõtáboraiban halt meg. Hazatérésük után a magyar-
országi titkosszolgálatok hallgatásra kényszerítették a lelkileg (sokszor tes-
tileg is) megtört embereket. Az egykori elhurcoltak és túlélõk — bár sajnos
egyre kevesebben — mai is köztünk élnek.


