Felvidéki kitelepítettek és
deportáltak emléknapja

86/2012. (XII. 7.) OGY határozat
a Felvidékrõl kitelepítettek
emléknapjáról

a benesi dekrétumok kihirdetésének
70. évfordulója

1.	Az Országgyûlés április 12-ét, a magyar lakosság Felvidékrõl való kitelepítésének kezdõnapját
országgyûlési emléknappá nyilvánítja.
2.	Az Országgyûlés
- szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a Benes-dekrétumok következtében
a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített mintegy százezres
magyarságról;
- tisztelettel adózik azon családoknak, akik
állampolgárságuktól, közösségüktõl, vagyonuktól megfosztva, szülõföldjükrõl
elûzve kemény akarással otthont teremtettek maguknak;
- támogatja olyan megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek a
Felvidékrõl való kitelepítéssel kapcsolatosak.
3.	Az Országgyûlés kifejezi nagyrabecsülését
mindazoknak, akiket az adott idõszakban
csehországi kényszermunkára deportáltak, és
ebben a szenvedésekkel teli helyzetben is igyekeztek megõrizni magyarságukat.
4.	Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép
hatályba.

Kitelepítettek emlékmûve
a Monostori erõdben
Nagy János
szobrászmûvész alkotása (2004)

A komáromi érdeklõdõknek buszt indítunk
a rendezvényre, mely az erõdön belüli helyszíneken
is közlekedik.
Útvonala: Szõnyi Református templom, Kórház,
Vásártér, Déli vasút, Gyermekváros, komáromi Református templom, vasútállomás Duna-parti oldala,
Monostori erõd
Indulás Szõnybõl 13.10,
komáromi Református templomtól 13.30.
Visszaút 17.45 óra
a városi Sportcsarnok érintésével.
Jelentkezés a buszra:
Lõrincz Istvánné Áginál a komáromi gyülekezeti
teremben (szerda de. 9-11, csütörtök du. 14-17,
vasárnapi istentisztelet elõtt és után)
Túri Gyõzõné Arinál lakcímén vagy telefonon
(Balaton u. 16; tel. 34/343 289; 06/20 379 0259)

2015. április 12.
Komárom
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FÕVÉDNÖK
Kövér László
az OrszággyÛlés elnöke

VÉDNÖK
Potápi Árpád
a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelÕs
államtitkára

Városháza díszterme
9.30 óra

Dr. Vadkerty Katalin zsÛrielnök
értékelése

Nagy Ferenc elÕadja
Ha nem nyújtunk kezet c. versét
Az „Emlékezz, Felvidék! 1945-1948”
országos vetélkedÕ döntÕje

a középiskolai vetélkedÕ díjainak
átadása

Monostori erÕd Jókai terme
12.30 óra
Ebéd

Czunyiné dr. Bertalan Judit
az Emberi ErÕforrások
Minisztériumának
köznevelésért felelÕs

Monostori erÕd Klapka terme
14 óra

államtitkára

Dr. Molnár Attila köszöntÕje

Deáki és Bonyhád

Részletek a Fehérlaposok c.
roCkoperából
Himnusz

A VETÉLKEDÕ FÕVÉDNÖKE

DÍSZVENDÉG TELEPÜLÉSEK

Fehérlaposok

Komárom város képviselÕtestületének emlékülése
Egyházi áldás
Fehér László tárogatómÛvész
játéka

Monostori erõd –
Kitelepítési emlékmû
16.45 óra
Az emléKmû megKoszorúzása
Tárogatójáték
Szavalat
Deáki-bonyhádi kórus éneke
Szózat
Vendéglátás a Pékmúzeumban
17-17.30 óra

SZERVEZÕK

Major Bálint elÕadja
Sajó Sándor versÉt

Komárom város
önKormányzata

Deáki-Bonyhád kulturális mÛsora

Városi Sportcsarnok
18.30 óra

Czunyiné dr. Bertalan Judit
beszéde

Fehérlaposok c. rockopera
Magyarock Dalszínház elÕadása

Dr. Molnár Attila polgármester

KecsKés LászlÓ Társaság
Nemes Andrásné elnök

Kövér László házelnök beszéde

