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Nagylak MagyarorszÃ¡g DÃ©l-Keleti kapuja

Â
Nagylak MagyarorszÃ¡g DÃ©l-Keleti csÃ¼cskÃ©ben helyezkedik el a 43-as szÃ¡mÃº nemzetkÃ¶zi kÃ¶zÃºt legvÃ©gÃ©n, mint
hatÃ¡rÃ¡tkelÅ‘ telepÃ¼lÃ©s. A falu MagyarorszÃ¡g egyik legfiatalabb telepÃ¼lÃ©se. 1920 elÅ‘tt a tÃ¶rtÃ©nelmi MagyarorszÃ¡g
Nagylak nevÅ± mezÅ‘vÃ¡rosÃ¡nak (ma a romÃ¡niai Nadlac) ugar terÃ¼leti egysÃ©gekÃ©nt tartottÃ¡k nyilvÃ¡n. A trianoni
bÃ©keszerzÅ‘dÃ©s kÃ¶vetkezmÃ©nyekÃ©nt kialakult Ãºj hatÃ¡r ezt a terÃ¼letet levÃ¡lasztotta az anyatelepÃ¼lÃ©srÅ‘l.

Â
A DÃ©l-AlfÃ¶ldi rÃ©giÃ³ban nagy hagyomÃ¡nya volt a kendertermesztÃ©snek, melynek biolÃ³giai Ã©s mechanikai feltÃ¡rÃ¡sÃ¡ra
1903-ban az elÅ‘dÃ¶k kendergyÃ¡rat Ã©pÃ-tettek. Az emlÃ-tett gyÃ¡r a levÃ¡lasztÃ¡s sorÃ¡n magyar oldalon maradt. GigÃ¡szi
oszlopkÃ©nt magasodik a telepÃ¼lÃ©s fÃ¶lÃ©, Ã©s szimbÃ³lumÃ¡vÃ¡ vÃ¡lt a 70 mÃ©teres gyÃ¡rkÃ©mÃ©ny, melynek teteje er
kÃ©pes akÃ¡r egy mÃ©tert is kilengeni. Az itt folyÃ³ munka immÃ¡r 104 Ã©ve biztosÃ-t â€žkenyeretâ€• a faluban Ã©lÅ‘ csalÃ¡do
fÃ©nykorÃ¡ban pedig a kÃ¶rnyezÅ‘ telepÃ¼lÃ©sek munkavÃ¡llalÃ³inak is. A gyÃ¡r (mai nevÃ©n Hungarohemp Zrt.) az 1970-es
Ã©vekben tÃ¶bb mint 600 embernek biztosÃ-tott munkÃ¡t, de a 80-as Ã©vekben a fogyasztÃ³i szokÃ¡s robbanÃ¡sszerÅ±en
bekÃ¶vetkezett vÃ¡ltozÃ¡sa a foglalkoztatottak csÃ¶kkenÃ©sÃ©hez vezetett. Az itt gyÃ¡rtott kÃ¶tÃ¶zÅ‘anyagok EurÃ³pa orszÃ¡g
kÃ-vÃ¼l ma mÃ¡r JapÃ¡nba Ã©s az EgyesÃ¼lt Ã•llamokba is eljutnak. A fogyasztÃ³i szokÃ¡sok drasztikus vÃ¡ltozÃ¡sÃ¡ra jellem
hogy a magyar piacnak mintegy hetven szÃ¡zalÃ©kÃ¡t ebben az Ã¼zemben Ã¡llÃ-tjÃ¡k elÅ‘.

Â
A nemzetkÃ¶zi forgalom nÃ¶vekedÃ©sÃ©vel a hatÃ¡rÃ¡tkelÅ‘ folyamatosan fejlÅ‘dÃ¶tt, 1996-ban kamointerminÃ¡l Ã©pÃ¼lt a
meglÃ©vÅ‘ ellenÅ‘rzÅ‘ Ã¡llomÃ¡s mellÃ©. 2007. januÃ¡r 1-ig (RomÃ¡nia EurÃ³pai UniÃ³s csatlakozÃ¡sÃ¡ig) szÃ¡mos spedÃ-ciÃ³s
Ã¡llat- Ã©s nÃ¶vÃ©nyegÃ©szsÃ©gÃ¼gyi ellenÅ‘rzÅ‘ Ã¡llomÃ¡s, valamint Ã¡llatpihentetÅ‘ mÅ±kÃ¶dÃ¶tt. Ezek a teljes infrastrukt
rendelkezÅ‘ Ã©pÃ¼letek ma egy-kÃ©t kivÃ©teltÅ‘l eltekintve sajnos kihasznÃ¡latlanul Ã¡llnak. 2008-tÃ³l kezdve a Schengeni
egyezmÃ©ny Ã©rtelmÃ©ben ezen a hatÃ¡rszakaszon valÃ³sul meg a hatÃ¡rforgalom eurÃ³pai ellenÅ‘rzÃ©se.

Â
Nagylak tÃ¶rtÃ©nelmÃ©hez fÅ±zÅ‘dik a DÃ³zsa fÃ©le parasztfelkelÃ©s (1514-ben) egyik esemÃ©nye, amikor is DÃ³zsa GyÃ¶rg
felkelÃ©s vezetÅ‘je ezen a kÃ©sÅ‘bb kialakult telepÃ¼lÃ©sen csapott Ã¶ssze, Ã©s Ã¡llÃ-totta meg a nemesi sereget 1514. mÃ¡
Ã©n. Az esemÃ©nyt megÃ¶rÃ¶kÃ-tÅ‘ mÅ±alkotÃ¡s a DÃ³zsa GyÃ¶rgyrÅ‘l elnevezett mÅ±velÅ‘dÃ©si hÃ¡z mellett Ã¡ll, amely Lap
AndrÃ¡s szegedi szobrÃ¡szmÅ±vÃ©sz nevÃ©hez fÅ±zÅ‘dik. DÃ³zsa felemelt Ã©s Ã¶kÃ¶lbe szorÃ-tott kezei jÃ³l szemlÃ©ltetik a
ellensÃ©ges seregek feltartÃ³ztatÃ¡sÃ¡t, a mÃ¶gÃ¶tte elhelyezkedÅ‘ kÅ‘kapun Ã¡brÃ¡zolt tÃ¼zes korona pedig a felkelÅ‘ sorsÃ¡n
beteljesÃ¼lÃ©sÃ©t vetÃ-ti elÅ‘re (mint tudjuk, a felkelÃ©s leverÃ©sÃ©t kÃ¶vetÅ‘en a parasztvezÃ©r fejÃ©re izzÃ³ vaskoronÃ¡t
ami egyÃºttal a kivÃ©gzÃ©sÃ©t is jelentette).

Â
Az 1920-as Ã©vektÅ‘l kiÃ©pÃ¼lt kÃ¶zsÃ©gben 1921. szeptemberÃ©tÅ‘l tÃ¶rtÃ©nt anyakÃ¶nyvezÃ©s, Ã©s 1930-ban temetkez
elÅ‘szÃ¶r. A falu temetÅ‘je a kistÃ©rsÃ©g egyik legszebb, legÃ¡poltabb temetkezÃ©si helye. MegkapÃ³an szÃ©p lÃ¡tvÃ¡nyt nyÃ
temetÅ‘t Ã¡tszelÅ‘ Ãºt kÃ©t oldalÃ¡rÃ³l Ã¶sszenÅ‘tt, Ã¶rÃ¶kzÃ¶ldek alkotta â€žalagÃºtâ€•, ami a vÃ©gsÅ‘ nyughelyekhez vezet.
II. vilÃ¡ghÃ¡borÃºban elesett ismeretlen katona is. A temetÅ‘ kÃ¶zvetlen kÃ¶zelÃ©ben talÃ¡lhatÃ³ emlÃ©kparkban a kÅ‘bevÃ©se
neveken tÃºl, kopjafa Ã¡llÃ-t emlÃ©ket a hÃ¡borÃºban elesett magyar Ã¡ldozatoknak. 2008-ban, PÃ¼nkÃ¶sdkor a falu
kÃ¶zÃ¶ssÃ©ge egy 18 mÃ©ter magas haranglÃ¡bat kÃ©szÃ¼l Ã¡llÃ-tani.

Â
Â
Â
Nagylak, 2007. oktÃ³ber 10.
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