Gondolkodtál már azon, hogy mit szeretsz Komáromban? Ha egy diáktársad érkezne más
városból vagy külföldről, mit mutatnál meg neki a város nevezetességei közül?
Kecskés László művei:
Komárom utcanévadói, műemlékei és
emlékművei / Hegedüs Béla (társszerző)
Komárom: Komáromi Városi Tanács,
1975.
Komáromi mesterségek / Bratislava:
Madách, 1978.
Komáromi mesterségek 2006. / Kecskés
László Társaság honlapján (www.klt.hu)
Komárom irodalmi élete /Tb. : KT-HNF,
Honismereti Bizottság, 1979. (Komárom
megyei honismereti kiskönyvtár 3.)
Komárom az erődök városa / Budapest:
Zrínyi, 1984. (Újabb kiadás 1993-ban)
Komárom /[közreadta] Komárom M.
Idegenforgalmi Hivatal [Tatabánya]: K.
M. I. H., 1985.
Kecskés László könyveinek megjelenése
utáni újabb információk találhatók az
alábbi könyvekben:
Rédli Margit, Számadó Emese: Komárom
/ Bp.: CEBA, 2002. (A XXI. század
küszöbén)
Rédli Margit, Számadó Emese:
Révkönyv: Komárom 2010 /Komárom:
Komárom Város Önkormányzata, 2010.

Komárom Város Önkormányzata és a Kecskés László Társaság
Kecskés László városunk díszpolgára, Pro Urbe- díjasa, helytörténész és múzeumalapító születésének
100. évfordulójára helytörténeti pályázatot hirdet.
A pályázat tárgya: Kecskés László műveinek felhasználásával
egy komáromi személy, mesterség, emlékmű, műemlék, épület stb. bemutatása
prezentációval kísért előadás keretében.
A pályázaton részt vehet minden komáromi, 13-16 éves korosztályba tartozó tanuló.
A pályázat kétfordulós.
Az első fordulóban a pályaművek leadási határideje, helyszíne: 2013. június 10., Jókai Mór Városi
Könyvtár, Komárom, Táncsics Mihály u. 10.
Az első fordulóra kérjük beküldeni a legfeljebb 20 diából álló prezentációt, és a legfeljebb 10 perces
előadás szövegét (CD-n vagy e-mail-ben).
A második forduló: 2013. október 19.
A beküldött pályamunkák közül a legjobb 10 versenymunka készítőjét vetélkedőre hívjuk. A versenyzők a
városháza dísztermében tartott nyilvános vetélkedőn bemutatják a választott komáromi témát prezentációs
előadás keretében.
A pályázat védnökei: dr. Molnár Attila és Kecskés Lászlóné
Minden pályázó emléklapot vehet át. A pályázatra érkezett művek értékelése után a zsűri 10 díjat ítél oda.
A díjakat ajándékutalvány formájában kapják meg a díjazottak.
1. helyezett: 30.000 Ft
2. helyezett: 20.000 Ft
3. helyezett: 10.000 Ft
4– 10. helyezett 2.000 – 2.000 Ft

