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Tisztelt Polgármester Úr! 

Idén emlékezünk meg a csehszlovák-magyar lakosságcsere lezárásának 70. 

évfordulójáról, mely Medgyesegyházát is nagymértékben érintette… érinti ma is. Ezen 

alkalomból szervezetünk az előző évben egy nagy projektre vállalkozott, mégpedig a 

lakosságcsere eseményinek képregényes formában történő megörökítésébe. 

Az eltelt év során megtörtént a képregény elkészültének első fázisa. Ezzel 

párhuzamosan egy új célt tűztünk ki magunk elé, melyet elérni szeretnénk a születőben lévő 

művel. Az alapvető irányon, tehát a lakosságcsere ábrázolásán némileg módosítva egy a 

térségünkre, így az önök városára, Medgyesegyházára is nehezedő társadalmi nehézségre 

igyekszünk koncentrálni, megpróbálni azt némiképp pozitív irányban befolyásolni. Ez a 

probléma pedig nem más, mint a főleg a fiatalok körében nagymértékben tapasztalható 

elvándorlás. Sajnos egyre többen döntenek úgy, hogy megyénken kívül, de akár határainkon 

is túl próbálnak szerencsét egy jobb élet reményében. Nem új keletű kérdés ez Békés 

megyénk kék ege alatt, hiszen 70 évvel ezelőtt több 10.000 szlovák döntött úgy, hogy 

boldogulást remélve szintén elhagyja ősei földjét és idegenben folytatja életét. 

Manapság szintén égető ez a probléma, hiszen falvainkat, de városainkat is egyre inkább 

sújtja az elvándorlás. Akik pedig egyszer elhagyják településüket, nagyon csekély számban 

térnek vissza. Ezen negatív folyamatot, ha megállítani nem is tudjuk, véleményem szerint a 

rendelkezésünkre álló eszközökkel mindenképpen meg kell próbálnunk lassítani. Erre jó 

eszköz lehet, ha felhívjuk a fiatalok figyelmét arra a gazdag és egyedülálló kulturális 

környezetre, melyet az alföldi szlovákság teremtett meg az Alföldön, így Medgyesen is azóta, 

hogy az első családok megérkeztek Csabáról. Olyan kincs ez, melyet ápolva, tovább 

fejlesztve, akár a megélhetés alapja is lehet térségünkben. Erre próbáljuk meg a születendő 

mű segítségével inspirálni a fiatalokat. 



A képregény hasábjain keresztül igyekszünk bemutatni ezt a gazdag kulturális örökséget, 

melyet a mindennapi megélhetési és egyéb nehézségek ellenére már 70 évvel ezelőtt sem 

voltak képesek nagyon sokan maguk mögött hagyni. A képregényben minden alföldi szlovák 

gyökerű település így Medgyesegyháza is megjelenik majd, többek között egy látványos 

tematikus térképen, melyen Medgyesről az evangélikus templomot illetve egy tipikus helyi 

szlovák parasztházat szeretnénk megrajzolni. Ez a kis térkép a képregénytől függetlenül is 

elkészítésre kerül, melyből, amennyiben támogatni tudják képregényünket, számos példányt 

juttatunk el Önöknek. A térkép önmagában is alkalmas lesz a helyi, medgyesegyházi 

lokálpatriotizmus erősítésére, hiszen azon igyekszünk összefoglalni térségünk gazdag szlovák 

kulturális és történelmi értékeit. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Amennyiben a fenti célokkal azonosulni tud és fontosnak érzi, hogy együtt 

megpróbáljunk tenni az ellen, hogy alföldi térségünk szlováksága a jövőben ne egy 

fogyatkozó, majd hamarosan eltűnő népcsoport legyen, kérem projektünket, amennyiben 

lehetősége engedi, 40.000,- forinttal támogatni szíveskedjen. A támogatás tényét a támogatók 

pontos nevével, logójával, avagy címerével természetesen külön oldalon tesszük közzé a 

képregényben. 

A támogatás további részleteit illetően a képregényt készítő cég közvetlenül tud 

számlát kiállítani támogatóink részére illetve az elkészült művet egy rendezvény keretében 

nagyon szívesen bemutatjuk az önök településén is, melyre legkorábban előreláthatólag jövő 

év szeptemberében lesz lehetőség. 

Levelem mellékleteként küldök néhányat a képregény már elkészült kockáiból, karaktereiből. 

További információkért keressen bátran az alábbi elérhetőségek egyikén: 

+36-30/925-58-32; maszfisz@gmail.com 

 

Bízva a sikeres együttműködésben! 

Békéscsaba, 2017. szeptember 13. 

 

Üdvözlettel, 

           Kiszely András 

        elnök 
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