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K EC S K ÉS L Á S Z L Ó T Á R S A SÁ G

A Kecskés László Társaság kulturális, hagyományõrzõ egyesület, mely névadójának
szellemi öröksége alapján és gazdag életútja
nyomdokait követve kezdte el mûködését.
Kecskés László a 7 évi katonaság, a másfél
évi hadifogság, a kitelepítés, az ÁVH-felügyelet
testi- szellemi tragédiáinak túlélése után igazi
hivatását Komárom kulturális életének
fényesítésében találta meg. Munkái helytörténeti könyvek, múzeumalapítás,
komáromi tárgyi emlékek gyûjtése, csallóközi
néprajzi gyûjtemény - mind azt szolgál ták,
hogy bemutassa a közösség alkotó-formáló
erejét, megteremtse a polgárok közéleti tudatát.
Egyesületünk a két Komárom közös
történelmi múltjára és az Európai Unión
belüli közös jövõbeni fejlõdésére építi
munkáját.
Komáromot a kitelepítés emlékvárosának
tekintjük,
ennek
érdekében
célunk
visszaemlékezések gyûjtése, kiadása, valamint
egy emlékhely kialakítása a Monostori erõd
területén, melyet 2004. szeptember 25-én
felavattunk.
Másik nagy tervünk, amely szintén idõigényes
és nem kevés anyagi hátteret igényel: a valós
történelmi
hagyományok
újjáélesztése
jegyében a szekeresgazdák életmódjának,
ruházatának bemutása; három korhû öltözet
elkészült, megtekinthetõ a Városháza díszterme
elõtti vitrinekben.
2011-ben volt a visszaemlékezésekre épülõ
Fehérlaposok c. rockopera õsbemutatója.
Csendesen, de erõsen érezzük, hogy tartozunk
valahová. Egy fizikai és szellemi tájhoz, mely
elidegeníthetetlenül a mienk, néhány mezõ,
egy- egy kép, régi népdal..., a Halotti Beszéd,
Vörösmarty-strófa és ikes igék, melyeket
külföldi nem ért..., apám sírja, unokám
bölcsõje...itt a mi hazánk!

INFORMÁCIÓK
A KOMÁROMI ÉRDEKLÕDÕKNEK BUSZT
INDÍTUNK A RENDEZVÉNYRE.

EMLÉKTÁBLA AVATÁSA A
BENESI TÖRVÉNYEK MIATT
MEGHURCOLT
FELVIDÉKI
MAGYARSÁG TISZTELETÉRE
HETÉNYEN

Útvonala:
Szõnyi
Református
templom,
Kórház,
Vásártér,
Déli
vasút,
Gyermekváros,
komáromi
Református
templom
Indulás:
Szõnybõl 8.50 óra, Komáromból 9.05
óra
visszaút kb. 15
óra
Jelentkezés a buszra november 23ig:
Lõrincz Istvánné Áginál a komáromi
gyülekezeti teremben
(szerda de. 9-11, csütörtök du. 1417, vasárnapi istentisztelet elõtt és
után)
Turi Gyõzõné Arankánál
telefonon
(Balaton u. 16.
tel.: 34/ 343 289
06 20 379 0259)

lakcímén

vagy

Vendégsüteményt és bort a helyszíneken
szívesen fogadunk. Ez irányú szándékát is
jelezheti a fenti elérhetõségeken.

2014 NOVEMBERE

DÍSZVENDÉG
Németh Zsolt a Magyar Országgyűlés
Külügyi Bizottságának elnöke

A benesi törvények miatt meghurcolt hetényi
magyarságnak tisztelgõ megemlékezés

“MERT NEM A FÉLELEMNEK LELKÉT ADTA
NEKÜNK AZ ISTEN, HANEM AZ ERŐ, A
SZERETET ÉS A JÓZANSÁG LELKÉT.” 2TIM. 1,7

VÉDNÖKÖK

Dr. Molnár Attila Komárom polgármestere
Lucza Sára Hetény polgármestere

A rendezvény támogatója Komárom
város képviselõ-testülete

Hetény, Református templom
2014. november 29., szombat de. 10 óra
Ünnepi istentisztelet
Himnusz
Az emléktábla ökumenikus megáldása Palcsó Attila
hetényi lelkipásztor, Máté László esperes,
komáromi lelkész, Nagy Attila Ákos szőnyi lelkész,
Veres Péter móri lelkész és Milus Ferenc szőnyi
római katolikus plébános közreműködésével
Németh Zsolt ünnepi beszéde
Lucza Sára és dr. Molnár Attila felszólalása
Mészáros Lajosné Fóris Irén,Gál Zoltánné Baranyai

A KECSKÉS LÁSZLÓ TÁRSASÁG
DÍJAI

Irén és Péczi Lajosné Gál Ilona kitelepítettek
visszaemlékezése

2007
KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYÉÉRT

A református egyházközség gyermek- és felnőtt

2009
EMLÉKLAP A HÛSÉGÉRT

Nagy László:Táncbeli tánc-szók c. versét elmondja

2010
PRO URBE KOMÁROM
2013
MAGYAR ARANY
ÉRDEMKERESZT

kórusának szereplése. Vezényel:Nt.Palcsóné Écsi
Gyöngyi hetényi beosztott lelkész, kórusvezető

A hetényi református egyházközség tervei között
szerepel a 18. század második felében épült
temploma tetőszerkezetének javíttatása.

Gál Tamás színművész
„Áldott legyen mindég ez a föld!”
Tolcsvay Béla elõadása
Szózat
Hetényi lelkipásztor áldása
Szeretetvendégség
az óvodában
Kocsis vendéglõ egytálétele, kávé

Köszönjük, hogy a perselyben elhelyezett
adományaikkal
támogatják
a
templom
felújítását!
„A jókedvű adakozót szereti az Isten.”(2Kor.9,7)

