Mindazon honfitársaink figyelmébe, akik nem lehettek velünk:
A felvidéki kitelepítés és deportálás 70. évfordulója emlékévének 2017-es rendezvénysorozatának
eseményei írásban és képekben
A komáromi Kecskés László Társaság Alapítvány immár 15 éve szervezi a felvidéki magyarság XX.
századi tragédiájának, a benesi dekrétumok miatt elszenvedett elűzetés és kényszermunka
áldozatainak sorsát, életét bemutató rendezvényeket.
Komárom a felvidéki magyarságot sújtó kitelepítés emlékvárosa. E hosszú évek alatt itt állítottuk fel a
Kitelepítés emlékművét, több könyvet adtunk ki – visszaemlékezésekből, történészi munkákból,
versekből – több település templomában avattunk emléktáblát, felkérésünkre íródott meg a
Fehérlaposok c. rockopera. Mivel a honi történelemoktatás igencsak hiányosnak mondható, ami a XX.
század történéseit illeti, ezért a fiataloknak több pályázatot hirdettünk, majd elkészítettük a
középiskolások számára az érintett kort bemutató történelemkönyvet is.
Indítványunkra fogadta el a magyar országgyűlés 2017. április 12-ét a felvidéki kitelepítés és
deportálás emléknapjává.
A kitelepítés és deportálás kezdő napjától, 1947. április 12-től annak lezárultáig, vagyis 1948.
december 22-ig terjedő időszak 70. évfordulója emlékévének 2017-re eső eseményeiről adunk most
számot.
Az 70. évfordulóval együtt felvállaltuk a reformáció 500. évfordulójára való komáromi emlékezést is,
mivel a Felvidékről kiűzöttek nagy része református vallást követett és követ.
Szándékainkat, törekvéseinket teljes szívvel támogatja Komárom város képviselőtestülete, élén dr.
Molnár Attila polgármester valamint térségünk országgyűlési képviselője Czunyiné dr. Bertalan Judit
kormánybiztos. A közéleti szereplők közül többek között Kövér László, az országgyűlés elnöke,
Szijjártó Péter miniszter, Völner Pál államtitkár, Soltész Miklós államtitkár szintén ügyünk
elkötelezett támogatója.
2017. április 12. parlamenti emléknap:
A Monostori Erődben megkoszorúztuk az áldozatok emlékművét, majd Soltész Miklós államtitkár a
Czunyiné dr. Bertalan Judit szólt az emlékezőkhöz.
“A túlélők és a leszármazottak tudják, mekkora szenvedést jelentett az ősi templomok, iskolák és a
települések elhagyása.” – mondta köszöntőjében az Emmi államtitkára.
Soltész Miklós hozzátette: a magyarországi 13 őshonos nemzetiség “életünk közös része”, mely
pozitív hatást gyakorol a határon túl élő magyar nemzetiségre. “A nemzetiségek támogatási
rendszere egyedülálló Európában, abban az Európában, ahonnan támadnak bennünket” –
fogalmazott. “Az emberek és emberek, a települések és települések közötti kapcsolatok hálója erőt
fog adni, hogy a Kárpát-medence lakói békében tudjanak együtt élni” – tette hozzá az államtitkár.
Czunyiné Bertalan Judit (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője a 2010 és 2014 közötti
időszakból a Felvidékről kitelepítettek emléknapja mellett a Trianon-emléknapot és a kettős
állampolgárság megszavazását idézte fel, mint azokat a mérföldköveket, melyek jelezték, hogy az
ország vezetése szakított a korábbi értékrenddel. “Mertünk magyar választ adni ezekre a

történelmi kérdésekre. Ami a múltban történt az nem gyógyítható, nem feledhető, de kötelességünk
megtenni mindent, hogy ne is legyen feledtethető” – fogalmazott a kormánybiztos.
Az 1945-ös Benes-dekrétumok a magyar és német lakosságon torolták meg Csehszlovákia
széthullását, a nem szláv népességet megfosztották állampolgárságától, vagyonától és állásától.
Csaknem 170 ezer magyar hagyta el emiatt az állam területét, javait kényszerűen hátrahagyva.
Oláh Kálmán a visszaemlékezésekből idézett meg emberi sorsokat, felidézve a szülőföld
elhagyásának fájdalmát.
Felvidéki magyar hangokat szólaltatta meg Korpás Éva művésznő, s este előadásra került a
Fehérlaposok c. rockopera.

2017. szeptemberi rendezvények, 70. évforduló és Dunamenti Református Napok:
Komárom szőnyi városrészében él a legtöbb felvidéki gyökerű család. A református templomba
megérkeztek az érintett felvidéki települések képviselői is, kiemelten Szentpéterről, mint az egyik
leginkább érintett térségből.
Az istentiszteleten Dr Somogyi Alfréd a Pozsonyi Református Egyház esperese apácaszakállasi
lelkipásztor hirdette Isten igéjét, a 2Korintus 5, 16-21, és Hóseás 6,1-2: „Jöjjetek, térjünk be az Úrhoz,
mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt,
harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte.” Az igehirdetés rövid történelmi
áttekintéssel kezdődött: 1945 április 5-én kormányrendeletben mondták ki a kollektív bűnösség elvét
(Benes dekrétum) amit Kassán dolgoztak ki, most is ez a kormányrendelet a szlovák jogrend alapja.
Szlovákiából közel 100 ezer magyar lakost telepítettek át Magyarországra, kiknek fele református. Ez
háborús bűn és emberiség elleni bűntett - mondta az esperes úr. „Bele kell néznünk a múltba és
emlékezni kell! Isten megbékéltetett minket önmagával és nekünk adta a megbékéltetés szolgálatát.
Nem ígér gondtalan életet a keresztyéneknek. Megver, de be is kötöz, be is gyógyít. Az Ő
irgalmassága van rajtunk. Kiemel a szeretetlenségből, harmadnapra életre kelt, feltámaszt, előtte
élünk. Isten által gyógyított seb okán vagyunk most is. Ő tud lelki békét teremteni mindnyájunkban.
Ez emlékezés váljon bennünk erővé!”
Az igehirdetés után a kitelepítési és reformációs emléktáblák leleplezése, ökumenikus megszentelése
és megáldása következett. A Kecskés László Társaság képviseletében jelenlévő Tóth Bertalanné
felolvasta a kitelepített családok névsorát.
Czunyiné Dr Bertalan Judit országgyűlési képviselő, kormánybiztos köszöntő szavaiban a meghívón
található igeszakasz kapcsán arról beszélt, hogy „emlékezzünk vissza az egész útra, amelyen vezetett
Istened, az Úr” (5Móz8,2) Nehéz zord idők voltak, történelmi időkre emlékezünk, de most is
történelmi időket élünk. Kiemelte, hogy minden magyar felelős minden magyarért.
Ezután a komáromszentpéteri kórus szolgálata következett majd Győrffy Gézáné Kosdi Margit
komáromszentpéteri kitelepített család Szőnyben élő tagja visszaemlékezését hallgattuk meg. A
szőnyi Duna Népdalkör szolgálata után Bordács Ilona: Emlékezz című versét Szabó Csenge szavalta
el, majd az egyházi és közjogi méltóságok megkoszorúzták az emléktáblákat.
A következő ünnepi alkalomnak a dél-komáromi református templom adott otthon,
szeptember 23-án. Farkas Béla kitelepített családból származó, szajki polgármester úr

tárogatójátéka kíséretében vonultak be az egyházi és közjogi méltóságok. Máté László esperes úr
köszöntötte a jelenlévőket majd Fazekas László a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke
hirdette Isten igéjét az Efézus 2,8 alapján:”Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által és ez
nem tőletek van: Isten ajándéka ez;” Prédikációjában elmondta: „Reformációra akkor van
szükségünk, amikor reformálódás kell. Visszatérni az alapokhoz. Mit jelent ma a reformáció? Lelki
megújulást.”
Egy nép akkor tud felemelkedni, ha Istenre figyel! A mi gondolataink deformálódnak, tévútra visznek,
de Jézus Krisztus az „út az igazság és az élet”.
Czunyiné Dr Bertalan Judit országgyűlési képviselő köszöntőjét egy Pilinszky versel kezdte:
„Megtörtént, holott nem követtem el, és megtörtént, holott elkövettem.” Tovább arról beszélt,
hogy a visszaemlékezéshez erő, hit és bátorság kell. Merjünk szembenézni a múlttal! A változtatást
személy szerint önmagunknak kell elkezdeni. A változás legyünk mi magunk, mert amit teszünk és
nem teszünk hatással van a világra. Ravasz Lászlót is idézte a képviselőasszony: „Magyarnak születni
sem nem végzet, sem nem dicsőség, hanem feladat!” Találja meg minden magyar önmagát- mondta.
Ezt követően Illyés Gyula a Reformáció genfi emlékműve előtt c. versből hallgattunk részletet
Agócs Judit színművésznő előadásában, amit a Komáromi Kamarazenekar szolgálata követett
Medveczky Szabolcs vezényletével.
Ezután a templomban elhelyezett emléktáblák leleplezése, megkoszorúzás következett
A harmadik alkalom az észak-komáromi református templomban került megrendezésre
szeptember 24-én.
Farkas Béla tárogatója ez alkalommal a templomtoronyból szólt. Az egyházi méltóságok orgonaszó
kíséretében vonultak be a templomba. A Szózatot a Concordia Vegyeskar közreműködésével
énekeltük. A megjelenteket Fazekas László püspök úr köszöntötte, majd igehirdetéssel Máté László
esperes úr szolgált. „A Te életed nem kérdés, hanem válasz, Isten üdvözítő szeretetére!
Mi a helyzet ma, amikor mintha a világ rácsukta volna a templomajtót a keresztyénekre, mondván: ti
csak hajtogassátok a magatokét, minket az nem érdekel. Mintha lenne boldogulás Isten nélkül;
akaratból, futásból, szorgalomból felépülhetne a tökéletes világ. De ez nem lehetséges. Ismét fel
kellene ismerni azt, ami megadatott az I. században, aztán a reformációban: az életed nem kérdés,
amire remegve kell keresned a választ¸a létezés nem talány, ahol nincs válasz életre-halálra; te nem
azért vagy kedves Istennek, mert akarsz, futsz, szorgoskodsz, hiszen: nem azé… Te fontos vagy
Istennek, az egyszülött Fiú halt meg érted. A te életed válasz lehet, Isten üdvözítő tettére. Akarj, fuss,
igyekezz – de ne azért, hogy választ kapj, hanem mert választ kaptál Istentől. Ne azért akarj, fuss,
hogy így menekülj kérdéseid, vagy Isten elől, hanem azért, mert életedben, halálodban vígasztal az a
hit, hogy nem a magadé vagy, hanem hűséges Megváltód, Jézus Krisztus tulajdona.
Gyönyörű, szép ige. A reformáció jelmondata lehetne. Legyen a szívben, munkáljon igaz hitet
Jézus Krisztusban, vigasztalást élet-halál dolgaiban, reménységet nemzeti sorskérdésekben: „Ezért
tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.”

Az igei szolgálat után Fekete Vince a helyi gyülekezet főgondnoka és felesége Fekete Éva zenei
szolgálatát hallgathattuk meg. Túrmezei Erzsébet „Nem tehetett másképp” című versét Bors Ákos
színművész szavalta el.
Stubendek László Észak- komáromi polgármester köszöntőjében elmondta, hogy áldást kérve és
békességet hozva érkezett ide. Örömét fejezte ki afelett, hogy ma már az egyházak kiválóságait is
köszönthetik és ők is részesülhetnek a legmagasabb állami kitüntetésekben is, és további áldást kíván
a gyülekezeteknek.
Mindhárom napon szeretetvendégséggel zárult a rendezvénysorozat, ahol lehetőség nyílt további
beszélgetésekre, ismerkedésre.
Soli Deo Gloria! Isten áldása legyen az olvasón!

