
Felvidéki kitelepítettek és 
deportáltak emléknapja
a benesi dekrétumok kihirdetésének

70. évfordulója

2015. április 12.

Komárom

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 re-
formátus 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)

86/2012. (Xii. 7.) ogy határozat

a Felvidékrõl kitelepítettek  
emléknapjáról

1. az országgyûlés április 12-ét, a magyar lakos-
ság Felvidékrõl való kitelepítésének kezdõnapját 
országgyûlési emléknappá nyilvánítja.

2. az országgyûlés

- szükségesnek tartja méltóképpen megem-
lékezni a benes-dekrétumok következtében 
a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, ma-
gyarországra telepített mintegy százezres 
magyarságról;

- tisztelettel adózik azon családoknak, akik 
állampolgárságuktól, közösségüktõl, va-
gyonuktól megfosztva, szülõföldjükrõl 
elûzve kemény akarással otthont teremtet-
tek maguknak;

- támogatja olyan megemlékezések szervezé-
sét, oktatási anyagok készítését, amelyek a 
Felvidékrõl való kitelepítéssel kapcsolato-
sak.

3. az országgyûlés kifejezi nagyrabecsülését 
mindazoknak, akiket az adott idõszakban 
csehországi kényszermunkára deportáltak, és 
ebben a szenvedésekkel teli helyzetben is igye-
keztek megõrizni magyarságukat.

4. ez a határozat a közzétételét követõ napon lép 
hatályba.



Városháza díszterme
9.30 óra

nagy FerenC elõadJa 
Ha nem nyÚJtunK Kezet C. versét
az „emléKezz, FelvidéK! 1945-1948”  
országos vetélKedõ döntõJe

monostori erÕd JóKai terme
12.30 óra
ebéd

monostori erÕd KlapKa terme
14 óra

Komárom város Képviselõ-
testületéneK emléKülése
dr. molnár attila  KöszöntõJe
egyHázi áldás
FeHér lászló tárogatómûvész          
JátéKa
maJor bálint elõadJa 
saJó sándor versét
Kövér lászló HázelnöK beszéde
deáKi-bonyHád Kulturális mûsora
Czunyiné dr. bertalan Judit 
beszéde

FõvédnöK
Kövér lászló
az országgyûlés elnöKe

védnöK
potápi árpád
a miniszterelnöKség 
nemzetpolitiKáért Felelõs 
államtitKára

a vetélKedõ FõvédnöKe
Czunyiné dr. bertalan Judit
az emberi erõForrásoK 
minisztériumánaK 
Köznevelésért Felelõs 
államtitKára

díszvendég településeK
deáKi és bonyHád

szervezõK
Komárom város 
önKormányzata
dr. molnár attila polgármester

KeCsKés lászló társaság
nemes andrásné elnöK

dr. vadKerty Katalin zsûrielnöK 
értéKelése
a KözépisKolai vetélKedõ díJainaK 
átadása
részleteK a FeHérlaposoK C. 
roCKoperából
Himnusz

monostori erÕd –
Kitelepítési emléKmû

16.45 óra
az emléKmû megKoszorÚzása 
tárogatóJátéK
szavalat
deáKi-bonyHádi Kórus éneKe
szózat

vendéglátás a péKmÚzeumban
17-17.30 óra

Városi sportcsarnoK
18.30 óra

FeHérlaposoK C. roCKopera  
magyaroCK dalszínHáz elõadása

„ b e n n e d  é l  a  m a g y a r s á g ! ”
2 015.  á p r i l i s  1 2 .

Fehérlaposok


