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FOTOMELLÉKLET 





DOKUMENTUMOK 

Ez a dokumentum szavatolta, hogy Csányi Ferenc partizán 1944. novem
ber 1. után éj jel-nappal szabadon mozoghatott Csurog területén. 

Ugyanannak a személynek, azaz Csányi Ferencnek és családtagjainak a 
szépl igeti Helyi Népbizottság által kiadott 34-es számú bizonylat (kelt 

1945. szeptember 22-én) eszerint a nevezettek, akik a szépligeti „konfind-
rálás"-t követően Csurog Zsablya és Mozsor kivételével bárhova mehet

nek, erről Vajdaság Autonóm Tartomány Népképviselőházának 
Elnöksége döntött Vajdaság Belügyi Osztályának Bizalmas 1722/1X. 94 

számú utasítása alapján (aláíró: Bećakov Triva). 



Szépligeten 1945. szeptember 25-éig már több mint 500 családnak kiad
ták a bizonylatot, tanúsítja ezt a Lakatos István és 3 tagú családja részé
re, 558. sorszámmal juttatott dokumentum (aláíró: Szekula Jó...; a többit 

nem találni, az illető a cirill ábécéből valószínűleg nem ismerte a zs-t). 

Akikért a rokonaik jótál l tak, azok hamarabb szabadulhattak a lógerből, ez 
történt Horvát Ágnessal , lányával és unokáival, mert testvére, Simon Mik

lós Törökbecse mellől júl ius 19-én értük jött (aláíró: Radonjić Radivoj). 



Zaják Júliát és gyermekeit bácsföldvári sógora. Konc Ferenc vette magá
hoz 1945. júl ius 21-én, így szabadulhattak ők is hamarabb (aláíró: Brodo-
vić M., a szöveg nem lehet az ő műve, erről árulkodik a ..... a sada idu u 
Konc Ferenca šogora...[... most Konc Ferenc sógorba mennek...]''rész). 

Óbecse Helyi Népbizottsága 1945. október 29-én kelt 11549/45 számú 
Végzése, amellyel engedélyezik Varga Ilona csurogi lakosnak, hogy tartó
san Óbecsén telepedjen le (az elnök helyett Nóvák F. írt alá, míg a titkár 

személyét megállapíthatjuk a cirill betűs aláírásból - Beretka). 



Rind Lajos 1948. január 15-én Pristinában töltötte katonaidejét, ekkor kér
vényezte felettese, Ilija Vučinić őrnagy közvetí tésével Vajdaság Autonóm 
Tartomány Fő Végrehajtó Bizottságánál az ideiglenesen konfiszkált csa
ládi vagyon (ház és 18 hold termőföld) visszaadását. A kérvényből meg
ál lapítható, hogy amíg ő, mint önkéntes a Petőf i-br igádban harcolt, szü
leit Szépl igetre költöztették, azzal az ígérettel, hogy ott vagyonukért kár
talanítják őket. Ezután 1945. augusztusában parancsba kapták, hogy tá
vozzanak, mert jönnek a telepesek, ami miatt földterületet nem kaphat
nak. Ekkor a család Topolyára került, s ide szándékozott visszatérni a 
leszerelése után a kérvényező is, hogy földműveléssel foglalkozzon. 



A Danas című belgrádi ellenzéki napilap 1999. február 11-én megjelent 
számában találhatjuk az első, szerb nyelven megjelent tájékoztatót az 
1944-es csurogi eseményekről (igaz, a cikk írója Berta Lajos Becséről) 



FÉNYKÉPEK 

Dupp Bálint plébános az 1913-ban született csurogi elsöáldozókkal 

Lakodalom Csurogon a 20-as vagy 30-as években 



A túlélő Czipó Ferenc 1940-ben el- Középen Czipó Ferenc 1944-ben egy 
söáldozó húgával és nagyanyjaival , bálon. A mellette álló barátainak 
Czipó (Paragi) Jul iannával és (Móra) sorsáról semmit sem tudni 

Katal innal 

Czipó Ferenc nagyapja, az áldozat Az 1911-ben született Pataki István, 
Czipó Márton mint honvéd-szakács aki szintén 1944-ben lett a bosszú 

Szenttamáson, 1943-ban áldozata 



Egy péterrévei tanyán a nagymama- A megöl t csurogi kisbírók közül hat 
nál a lógert túlélő Szabó gyerekek valamikor 1943-ban 
édesanyjukkal (Júlia a legkisebb) 

Szabó Ferenc (Teleki Júlia édesapja) Teleki Júlia szülei házasságkötésük 
legénykor i képe alkalmából 



A Rohacsek család a negyvenes évek végén 

Megemlékezés az ártatlan csurogi áldozatokról 1997-ben 



Teleki Júl iáék valamikori családi háza ma Csurogon 

A háttérben a csurogi iskola épülete napjainkban 



Áruház a valamikori magyar templom helyén 




