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                   A m i a budafoki budapesti kitelepítettek  
 
                                              E M L É K MŰ A V A TÁ SÁ R ÓL  
 

                                    K IM A R A D T 

 
 
 2001-ben nyílt meg a hortobágyi kitelepítettek emlékére az EBESI MÚZEUM , 
melynek a megálmodója Jeszenszky Iván volt. 
Az akkori POFOSZ elnöke felkért, hogy a megnyitóra vigyem le Németh 
Árpádnét /Majzik Klárát/ és nővérét 
 
A kiállítás megnyitása és befejezése után úgy döntöttem, hogy nem a 
legrövidebb úton, hanem a Hortobágyon keresztül térünk vissza Budapestre. 
A hortobágyi kilenclukú híd közelségében található egy EMLÉKKERESZT 
Az Emlékkeresztet vasúti sínekből hegesztettem össze, és l99l-ben felállítottuk 
az akkori POFOSZ elnök hathatós segítségével. 
  
Amikor odaértünk az emlékhelyre, Klárika letérdelt a kereszt előtt, imádkozni 
kezdett, ami hangos zokogássá változott. 
Az ima befejezése után közölte velem, hogy Ő addig nem akar meghalni, amíg a 
budapesti kitelepítetteknek - Budapest területén - nem állítat fel egy olyan 
emlékművet, ami hűen tükrözi a budapesti kitelepítettek elhurcolását és 
szenvedését.                                      

 
                               Az Emlékmű megálmodója Németh Árpádné v. Majzik Klára 
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                                          Tisztelgés az Emlékmű előtt: 
                                          Priska Tamás POFOSZ XXII. Ker. elnöke 
                                          Németh Árpádné v. Majzik Klára POFOSZ Kitelepített tagozat elnöke 
                                          Mádi Jenő POFOSZ országos elnöke 
 

 
 Ettől a perctől kezdve minden idegszálával arra összpontosított, hogy ezt a 
vágyát, ezt az álmát valóra váltsa. 
Ezért is vállalta fel a POFOSZ-on belül a Kitelepítettek tagozatának a vezetését.  
Az ország különböző pontjain található emléktáblák, emlékoszlopok, 
emlékművek avatásán ott volt/voltunk és a viselkedésén látni lehetett, mennyire 
szívén viseli a kitelepítettek jelenlegi sorsát is. 
A sors úgy hozta, hogy összetalálkozott V. Majzik Mária művésznővel, az 
események felgyorsultak és a nap mind a huszonnégy órájában csak az 
foglalkoztatta, hogy tudná mielőbb az álmát megvalósítani. 
Mintapéldáját adta annak, hogy nem csak a férfiak, de a nők is képesek 
emberfeletti csodákra. 
 Mádi Jenőben – a jelenlegi POFOSZ elnöke – megfelelő partnerra talált és 
lehetőségeihez mérten nem csak szellemi, hanem anyagi támogatással is 
segítette Klárikát a nagy mű megvalósításában. Ezért köszönet illeti Mádi Jenő 
elnök urat is.  



4 

 
v.Majzik Mária művésznő,aki megalkotta az emlékművet 

 
   
Minden tisztességes magyar ember számára példa értékű Németh Árpádné 
Majzik Klára tette, ahogy célja eléréséért küzdött, harcolt, saját egészségét nem 
kímélve és a gyakori ellenállásokba ütköző akadályok leküzdésében.  
Végül célját elérve megvalósulhatott ez a csodálatos emlékmű, ami hűen tükrözi 
és emlékeztet a kommunisták embertelen bűneire valamint a kiszolgáltatott 
emberek szörnyű megaláztatására. 
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Figyelmükbe ajánlom a hatalmon lévő igazságszerető vezetőknek e három 
ember munkáját: 
                                        N ém eth Á rpádné M ajzik  K lára 

                                       V . M ajzik  M ária 

                                       M ádi Jenő                        

 mert ők példát mutattak az igazság tudatból 
                                        a tisztességből  
                                        és 
                                        a hazaszeretetből  
 
                              

 

Jutalmazzák meg őket a legmagasabb ÁLLAMI KITÜNTETÉSSEL! 
 
 
Koszorúznak: 
                                                                                                                                              
  

 
Szabolcs Attila Budafok és Helmut Kollig  Bonn város kerületi polgármestere 

                                              

                                                                                                  
 
 
 



6 

 
Szécsi István POFOSZ 1956-os Hagyományőrzők elnök 

 
És sokan MÁSOK. 
 
 
Foto: H.E. 
 
 
Budapest, 2011.május 21. szombat 
 
 
 
 
Szécsi István 
 
 
 


