
Felhívás és tájékoztatás 

Társaságunk a felvidéki kitelepítés és deportálás kezdő napjától, 1947. április 12-től annak lezárultáig, 

vagyis 1948. december 22-ig terjedő időszakot 70. évfordulós emlékévnek tekinti.  2017-re eső 

eseményekről már beszámoltunk, szeretnénk tájékoztatást adni a 2018-ra vonatkozó terveinkről. 

Egyben kérjük, ha véleménye vagy javaslata van, tegye meg, segítse munkánkat, annak 

teljesülését.  

1. 2018. április 12-re, a parlamenti emléknapra időzítve indítványozzuk, hogy a budapesti 

színházak valamelyikében, ha lehet, akkor a Nemzeti Színházban adják elő a Fehérlaposok 

c. rockoperát. A honi magyarság igen nagy része nincs tisztában azzal, mivel járt 1945 után 

magyar lenni a Felvidéken. A zene, a rockopera három család sorsán keresztül mindenki 

számára világosan bemutatja, mi történt. A rockopera békéscsabai bemutatója után egy 

fiatal – akinek családja nem volt érintve a kitelepítésben  -  így nyilatkozott: „most már én is 

felvidéki vagyok!” 

2. Középiskolai történelmi vetélkedőt hirdetnénk, amelyet már megtettünk 2015-ben is. Az 

általunk szerkesztett történelemkönyv alapján akkor 47 középiskola jelentkezett határon 

innen és túl. A díjakat akkor Kövér László, az országgyűlés elnöke adta át, az EMMI teljes 

mértékben támogatta a kiírást. Reméljük, hogy ezt a vetélkedőt is sikerül meghirdetni, 

segítséget kérünk törekvésünkhöz. 2018. november a kitűzött dátum. 

3. A Terror Háza Múzeum csodálatos történelmi anyaggal rendelkezik a korról, amely most 

raktárban pihen. Komárom, mint a Felvidék fővárosa a Monostori Erődben helyet adna az 

anyagnak, állandó, interaktív kiállítási formában, s a magyar és a felvidéki iskolások 

történelemtudása jelentősen javulhatna ezáltal. 2018. november a kitűzött dátum. 

4. Immár több, mint 20 éve mulasztásos alkotmánysértést követ el a magyar országgyűlés, 

nem alkotva meg a Felvidékről elűzött magyarok kárpótlási törvényét. Mintegy 100.000 

magyart, mai szemmel akár 300.000 polgárt is érint – a családi ágakon keresztül – ez az 

állapot. Mély tüskeként él az érintettek és családjaik szívében, lelkében a mellőzöttség, az 

elfelejtés. Legalább az érintettek felmérését illene elkezdeni 2018-ban, hogy lássák a 

törvényhozók hány családra terjedhet ki a kárpótlás, s dönthessenek annak mértékéről, 

ütemezéséről. 2018. november a kitűzött dátum. 

Társaságunk  - a reformáció 500. évfordulójához illően – nyakas magyar kálvinistaként dolgozik  a 

célok eléréséért, s kérjük, hogy kedves Olvasónk , ha egyetért velünk, akkor csatlakozzon hozzánk!!  

Köszönettel Nemes Andrásné, a kuratórium elnöke 


