
Felvidéki kitelepítettek és 
deportáltak emléknapja

2018. április 14.

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 
református templom, vasútállomás duna-parti 

oldala, monostori erõd 
indulás szõnybõl 9.20, komáromi református 

templomtól 9.40
visszaút kb. 14 óra

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)

a szeretetvendégségben a Kocsis vendéglõ egytál-
ételét szolgáljuk fel.

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.



KoszorÚzás a Kitelepítési emléKmûnél 
FarKas béla tárogatÓJátéKa 
oláH Kálmán szavalata
KoszorÚK elHelyezése a gaUdiUm 
vegyesKar éneKéneK Kíséretével
10 Óra

Komárom város  Képviselõ-
testÜleténeK emléKÜlése 
monostori erõd, KlapKa-terem
10.30 Óra

HimnUsz 
FarKas béla tárogatÓJátéKával

dr. molnár attila KÖszÖntõ szavai

egyHázi áldás bros gergely Katoli-
KUs plébános és máté lászlÓ reFor-
mátUs esperes szolgálatával

CzUnyiné dr. bertalan JUdit 
FelszÓlalása

FarKas béla tárogatÓJátéKa

bayer zsolt ÚJságírÓ FelszÓlalása

FõvédnÖK
dr. semJén zsolt
miniszterelnÖK-Helyettes

védnÖKÖK
CzUnyiné dr. bertalan JUdit
országgyûlési Képviselõ
Kormánybiztos

dr. molnár attila
Komárom polgármestere

szervezõK
Komárom város 
ÖnKormányzata
dr. molnár attila polgármester

KeCsKés lászlÓ társaság
nemes andrásné elnÖK

a  KeCsKés lászlÓ társaság díJai

2007 - Komárom-esztergom megyéért

2009 - emléKlap a Hûségért

2010 - pro Urbe Komárom

2013 - magyar arany érdemKereszt

2017 - ÖrÖKségÜnK-díJ

dsida Jenõ psalmUs HUngariCUs 
Címû versébõl részleteK 
nagy FerenC elõadásában

menyHárt JÓzseF, a magyar KÖzÖs-
ség pártJa elnÖKéneK gondolatai

semJén zsolt FõvédnÖK beszéde 
  
a tél Után az ÚJUlást, a tavaszt 
Hitted-e? a gaUdiUm vegyesKar 
elõadása stirber laJos vezényleté-
vel 

szÓzat

szeretetvendégség
dUnai bástya JÓKai terme
12.30

„ b e n n e d  é l  a  m a g y a r s á g ! ”

2 018 .  á p r i l i s  14 .
Fehérlaposok


