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INFORMÁCIÓK

A KOMÁROMI ÉRDEKLÕDÕKNEK BUSZT 
INDÍTUNK A RENDEZVÉNYRE.

Útvonala:
Komáromi  Református  templom, Gyermekváros, 
Déli vasút, Vásártér, Katolikus templom

Indulás:
Komáromból 9.30 óra
visszaút kb. 15 óra

Jelentkezés a buszra szeptember 20-ig:

Lõrincz Istvánné Áginál 
a komáromi gyülekezeti teremben
(szerda de. 9-11, csütörtök du. 14-17, 
vasárnapi  istentisztelet  elõtt és után)

Turi Gyõzõné Arankánál lakcímén vagy telefonon
(Balaton u. 16. tel.: 34 343 289,  06 20 379 0259)

A Kecskés László Társaság kulturális, hagyo- 
mányõrzõ 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, mú-
zeumalapítás, 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 te-
kintjük, ennek érdekében célunk visszaemlékezé-
sek gyûjtése, kiadása, valamint egy emlékhely ki-
alakítása 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 jegyé-
ben a szekeresgazdák életmódjának, ruházatá-
nak bemutása; három korhû öltözet elkészült, 
megtekinthetõ a Városháza díszterme elõtti vitri-
nekben.

2011-ben volt a   visszaemlékezésekre   épülõ 
Fehérlaposok c. rockopera õsbemutatója.

Csendesen, de erõsen érezzük, hogy tartozunk 
valahová. Egy fizikai és szellemi tájhoz, mely el-
idegeníthetetlenül a mienk, néhány mezõ, egy- egy 
kép, régi népdal..., a Halotti Beszéd, Vörösmar-
ty-strófa és ikes igék, melyeket külföldi nem ért..., 
apám sírja, unokám bölcsõje...itt a mi hazánk!

Kérjük, aki munkánkban segíteni tud, keressen 
meg bennünket, illetve adója 1%-val támogassa 
munkánkat!

Adószámunk: 18614464-1-11
Nemes Andrásné elnök

2900 Komárom, Beöthy Zsolt u. 32. 
Telefon: 34 342-702 (esténként) 

www.klt.hu K
E

C
SK

É
S 

L
Á

SZ
L

Ó
 T

Á
R

SA
SÁ

G



A  benesi  törvények  miatt  meghurcolt  magyarság-
nak tisztelgõ megemlékezés 

BOLDOGOK, AKIKET ÜLDÖZNEK AZ 
IGAZSÁGÉRT, MERT ÖVÉK A MENNYEK 
ORSZÁGA (Mt 5,10)

Szõny, Nagyboldogasszony katolikus templom 
2015.szeptember 26.,  szombat de. 10 óra

Program
Ünnepi szentmise 
Szózat
Az emléktábla ökumenikus megáldása, felszente-
lése Nagy Attila Ákos szõnyi református lelkész 
és Milus Ferenc szõnyi római katolikus plébános 
közremûködésével
Czunyiné dr. Bertalan Judit emlékezõ szavai
A Szõnyben élõ kitelepített, Möhlenkampfné Bordács 
Ilonka Könyörgés c. versét Zsapka Máté tolmácsolja  
Csalava Lászlónak, a  Komáromszentpéterrõl kitele-
pített család leszármazottjának visszaemlékezése   
Möhlenkampfné Bordács Ilonka Emlékezz! c. versét 
kitelepített családok Szõnyben élõ utódai, Csalava 
Ákos, Kardos Eszter, Süveg Balázs, Zsapka Lilla 
mondják el
„Áldott legyen mindég ez a föld!” Tolcsvay Béla 
elõadása
Koszorúk elhelyezése az emléktáblánál
Himnusz

Szeretetvendégség a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház-
ban 
Kocsis vendéglõ egytálétele, kávé

A szõnyi  egyházközség tervei között szerepel 
a 18. század második felében épült Nagybol-
dogasszony templom teljes körû renoválása.

Köszönjük, hogy a perselyben elhelyezett ado-
mányaikkal támogatják a templom felújítását!

„A jókedvû adakozót szereti az Isten.”(2Kor.9,7)

FÕVÉDNÖK

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT
az Emberi Erõforrások Minisztériumának 
köznevelésért felelõs államtitkára, 
országgyûlési képviselõ

VÉDNÖK

DR. MOLNÁR ATTILA 
Komárom polgármestere

A rendezvény támogatója Komárom város 
képviselõ-testülete

A rendezvény szervezõje: 
Kecskés László Társaság

A  KECSKÉS LÁSZLÓ 
TÁRSASÁG DÍJAI

2007
KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYÉÉRT

2009
EMLÉKLAP A HÛSÉGÉRT

2010
PRO URBE KOMÁROM

2013
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT


