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86/2012. (XII. 7.) ogy. határozat

a Felvidékrõl kitelepítettek emléknapjáról

Az országgyûlés április 12-ét, a magyar lakos-
ság Felvidékrõl való kitelepítésének kezdõnapját 

országgyûlési emléknappá nyilvánítja.

1. Az országgyûlés
- szükségesnek tartja  méltóképpen megemlékezni 
a Benes-dekrétumok következtében a Csehszlovák 
Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített 
mintegy százezres magyarságról;

- tisztelettel adózik azon családoknak, akik állam-
polgárságuktól, közösségüktõl, vagyonuktól meg-
fosztva, szülõföldjükrõl elûzve kemény akarással 
otthont teremtettek maguknak;

- támogatja olyan megemlékezések szervezését, ok-
tatási anyagok készítését, amelyek a Felvidékrõl 
való kitelepítéssel kapcsolatosak.

2. Az  országgyûlés  kifejezi  nagyrabecsülését mind-
azoknak, akiket az adott idõszakban csehországi 
kényszermunkára deportáltak, és ebben a szenve-
désekkel teli helyzetben is igyekeztek megõrizni 
magyarságukat.

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

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 visszaemléke-
zések gyûjtése, kiadása, valamint egy emlékhely 
kialakítása 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 vit-
rinekben.

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, Vörös-
marty-strófa és ikes igék, melyeket külföldi nem 
ért..., apám sírja, unokám bölcsõje...itt a mi ha-
zánk!

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

A  komáromi érdeklõdõknek buszt indítunk a rendez-
vényre, mely az erõdön belüli helyszíneken is közlekedik.
Útvonala: Szõnyi Református templom, Kórház, Vásár-
tér, Déli vasút, gyermekváros, komáromi Református 
templom, vasútállomás Duna-parti oldala, Monostori 
erõd. 
Indulás Szõnybõl 9.20, komáromi Református templom-
tól 9.40.  Visszaút kb. 14 óra.
Jelentkezés a buszra:
Lõrincz Istvánné Áginál a komáromi gyülekezeti terem-
ben a vasárnapi istentisztelet elõtt és után
Túri gyõzõné Arinál lakcímén vagy telefonon 
(Balaton u. 16.; tel. 34/343 289; 06/20 379 0259)
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MoNoSToRI ERÕD
2019. ÁPRILIS 13., DE. 10 óRA

KoSZoRÚZÁS AZ ELÛZETÉS EMLÉKFALNÁL

MEgEMLÉKEZÉS A DUNAI BÁSTyA KLAPKA 
TERERMÉBEN

„ÉL A MAgyAR MINDÖRÖKKÉ!” 
FARKAS BÉLA TÁRogATóMÛVÉSZ 
ELÕADÁSA

SZóZAT

DR. MoLNÁR ATTILA PoLgÁRMESTER, 
VÉDNÖK KÖSZÖNTÕJE

EgyHÁZI ÁLDÁST MoND
FAZEKAS LÁSZLó  
SZLoVÁKIAI REFoRMÁTUS 
KERESZTyÉN EgyHÁZ PÜSPÖKE
BRoS gERgELy  
KoMÁRoM RóMAI KAToLIKUS PLÉBÁNoSA
MILUS FERENC  
SZÕNy RóMAI KAToLIKUS PLÉBÁNoSA

FÕVÉDNÖK
HARRACH PÉTER
KDNP FRAKCIóVEZETÕJE

VÉDNÖKÖK
CZUNyINÉ DR. BERTALAN JUDIT
oRSZÁggyÛLÉSI KÉPVISELÕ

DR. MoLNÁR ATTILA
KoMÁRoM PoLgÁRMESTERE

A RENDEZVÉNy TÁMogATóJA
KoMÁRoM VÁRoS 
ÖNKoRMÁNyZATA

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

2017 - ÖRÖKSÉgÜNK-DÍJ

ADy ENDRE HAZAMEgyEK A FALUMBA
oLÁH KÁLMÁN SZAVALATA

CZUNyINÉ DR. BERTALAN JUDIT 
VÉDNÖK FELSZóLALÁSA

MÉSZÁRoS JÁNoS ELEK ÉNEKMÛVÉSZ 
ELÕADÁSA

HARRACH PÉTER FÕVÉDNÖK BESZÉDE

KELLER TIBoRNÉ VISSZAEMLÉKEZÉSE
FELoLVASSA UNoKÁJA, 
gERZSENyI KRISZTIÁN 

„ÁRVA MAgyARNAK SZÜLETTEM” 
MÉSZÁRoS JÁNoS ELEK ÉNEKE ÉS 
FARKAS BÉLA TÁRogATóJÁTÉKA

HIMNUSZ

  
SZERETETVENDÉgSÉg A DUNAI BÁSTyA 
JóKAI TERMÉBEN

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

2 019.  áp r i l i s  13 .
Fehérlaposok


