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Gettot i Makó töms
Den 16 juni 1944 tömdes gettot i Makó och tjänstemän samlade ihop judarnas sista
tillhörigheter. Kvinnorna fördes till Neologsynagogan, och för att ingen skulle kunna
gömma undan något undersöktes de av barnmorskor.
Borgmästaren krävde att judarna skulle betala för tågtransporten till Újszeged
i utkanten av Szeged, dit Makós judar fördes till ett tillfälligt tältläger. Fyra dagar
senare, den 21 juni, tvingades de marschera till en uppsamlingsplats som låg i ett
tegelbruk i Szeged. Nästan 9 000 personer från gettona i länen Csanád, Csongrád och
Bács-Kiskun stängdes in här under omänskliga förhållanden.
Från tegelbruket deporterades judarna i tre grupper den 25, 27 och 28 juni. Varje
tåg bestod av 45 boskapsvagnar, vilket innebar att 3 000 personer trängdes ihop i
vagnarna.
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Beslagtagen judisk egendom.
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Det första tåget och delar av det andra skickades till Auschwitz-Birkenau. Där valdes
barn, sjuka och gamla ut vid den så kallade selekteringen och gasades ihjäl direkt vid
ankomsten.

Deportation av ungerska judar.

Judar från ett ungerskt getto väntar på deportation.

Planen var att alla tåg skulle ha skickats till Auschwitz-Birkenau, på samma sätt som tågen från den ungerska landsbygden.
Men något inträffade som gjorde att en del av den andra transporten och hela den tredje transporten från Szeged skickades
till Österrike.

Deportation till koncentrations- och arbetsläger
Även från flera andra städer, till exempel Szolnok, Baja, Debrecen och Békéscsaba skickades transporter med judar till den
österrikiska staden Strasshof, nära Wien. Totalt fördes mellan 10 000 och 15 000 människor dit. Man vet ännu inte varför
en del ungerska judar deporterades till Österrike. Det man med säkerhet vet är att borgmästaren i Wien behövde judisk
arbetskraft och att SS-officeren Adolf Eichmann, som samordnade deportationerna från Budapest, informerades om detta.
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Vy över Bergen-Belsen.

Judiska äldre kvinnor och barn vandrar mot gaskamrarna i AuschwitzBirkenau.

Först togs judarna till Strasshof nära Wien och sedan till österrikiska arbetsläger, eller större koncentrationsläger i Tredje
riket, exempelvis Bergen-Belsen. Även om dessa judar fick utstå mycket svåra förhållanden hade de en större chans att
överleva än de judar som fördes till Auschwitz-Birkenau.
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Under Förintelsen mördades mer än 1 200 av Makós judar. En plakett i staden som hedrar deras minne bär texten: “De som
älskade varandra i livet, kan inte separeras av döden.”

Minnesplakett i Makó.
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