
Felvidéki kitelepítettek és 
deportáltak emléknapja
Komárom képviselõ-testületének 

emlékülése keretében

2014. április 12.

Komárom

KitelepítetteK emléKmûve  
a monostori erõdben

nagy János 
szobrászmûvész alKotása (2004)

Kedves vendégeinKet 
a programoK zárása után  

szeretetvendégségre várJuK 
az erõd KlapKa-termében.

a komáromi érdeklõdõknek buszt indítunk a 
rendezvényre, mely az erõdön belüli helyszineken 

is közlekedik. Útvonala: szõnyi református temp-
lom, Kórház, vásártér, déli vasút, gyermekváros, 

komáromi református templom, vasútállomás du-
na-parti oldala. indulás szõnybõl 9.20, komáromi 
református templomtól 9.35. 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. 343 289)

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.



KOMÁROM VÁROS  KÉPVISELÕ-
TESTÜLETÉNEK EMLÉKÜLÉSE 
MONOSTORI ERÕD KLAPKA-TEREM

10 ÓRA

dr. molnár attila polgármester 
megnyitÓ beszéde  

„HalKan Felsír a tárogatÓ…” 
vesztergám miKlÓs tárogatÓmû-
vész elõadása
vÖrÖsmarty miHály szÓzat C. 
versét szavalJa JÓnás Csaba
eltÖrÖlHetiK-e a benes-deKrétumo-
Kat? dr. bagÓ zoltán FelszÓlalása –
„CsendÜlJÖn bennÜnK magyarságtu-
datunK” vesztergám miKlÓs 
tárogatÓJátéKa
a FelvidéKrõl Kitelepített, 
szõnyben élõ id. nagy vilmos 
emléKezése 
részleteK másiK leHel-vizeli Csaba: 
FeHérlaposoK C. roCKoperáJábÓl 
– varga miKlÓs, magyaroCK dalszín-
Ház elõadása

szÓzat
 

védnÖKÖK

dr. bagÓ zoltán 
eurÓpai parlamenti 
Képviselõ

dr.molnár attila   
polgármester

szervezõK

Komárom város    
ÖnKormányzata

KeCsKés lászlÓ társaság

MONOSTORI ERÕD –
KITELEPÍTÉSI EMLÉKMÛ

  

az emléKmû megKoszorÚzása 
Fellép a bonyHádi KitelepítetteK 
egyesÜleténeK éneKKara
mûvészeti vezetõ: 
steib gyÖrgyné
HarmoniKán Kísér: 
FeHérvizil istván

Himnusz

KlapKa-terem
szeretetvendégség

„ b e n n e d  é l  a  m a g y a r s á g ! ”
2 014 .  á p r i l i s  1 2 .

Fehérlaposok


