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Észak- és Dél-Komárom Klapka György tábornok születésének 200. 

évfordulója alakalmából megálmodott rendezvénysorozatra készül, melyet a Rába-

Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás által az Interreg V-A 

Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként meghirdetett Kisprojekt 

Alap a nyugati határtérségben elnevezésű program keretein belül valósít meg. 

Klapka György a két Komárom közös hőse, aki 1849-ben a vár kapitányaként 

hetekkel a világosi fegyverletétel után, csak kemény feltételekhez kötve adta át a 

császári seregeknek a várat. Születése 200. évfordulójának méltó megünneplését 

mindkét város alapvető erkölcsi kötelességének tartotta. Eredeti célunk az volt, hogy 

minél több lakosunkat bevonva az eseményekbe tegyük emlékezetessé számukra a 

Klapka emlékévet. Fontosnak tartottuk azt is, hogy rendezvényeink ne csak 

szórakoztassanak, hanem történelmi ismereteket is közvetítsenek. 

A járványhelyzet miatt tavaly elmaradt programok - ha kisebb csoportokban, 

vagy korlátozott létszámú közönség előtt is - remélhetőleg idén megvalósulnak. A 

nyári hónapok egyikében a Monostori erődben sor kerül a Magyarock Dalszínház 
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Másik Lehel–Vizely Csaba: Klapka c. rockmusical előadására.  Ugyanitt a két 

Komárom fúvószenekarai közös koncertjükön a Klapka indulót játsszák el.  Az ehhez 

szükséges saját hangosító berendezést a pályázat költségvetéséből vásároljuk meg. 

Az előadásokról felvétel készül, melyet eljuttattunk minden helyi iskolába. 

Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi - az eredetileg tervezett nyilvános 

játszóházak helyett - még a nyári szünet előtt mindkét város magyar iskoláiban és 

óvodáiban az 1848/49-es eseményekhez kapcsolódó játékos iskolai vetélkedőkre és 

foglalkozásokra kerül majd sor, melyekhez egyedi játékcsomagokat biztosítunk be az 

intézményeknek. Reményeink szerint az élőbábus játék, a pexeso, puzzle és 

helytörténeti játék a későbbiekben is szórakoztatva tanítja majd a gyermekeket 

szülővárosuk történelmére és Klapka György tábornok tiszteletére. Pósa Lajos 

kevéssé ismert Klapka című versével is megismertetjük a gyermekeket.  A játékokat 

és az új utcai lobogókat a külön erre a célra tervezett, Klapka tábornok szobrát 

ábrázoló logóval látjuk el.  

A projekt nagyon fontos elemeként 2500 példányban egy hézagpótló, 

tudományos igénnyel elkészített ismeretterjesztő kiadvány is megjelenik Klapka 

tábornokról, magyar, szlovák, angol és német nyelven. 

A Klapka 200 – ünnepségsorozat Klapka György honvédtábornok 

születésének 200. évfordulója alkalmából címmel benyújtott 

SKHU/WETA/1901/4.1./220 számú projekt előkészítésekor szem előtt tartottuk azt a 

célt is, hogy erősítsük a két testvérváros lakosai közti együttműködést és a határon 

átnyúló tevékenységekben való kiterjedt társadalmi részvételt is. Mivel Klapka 

tábornok személye mindkét városban a mai napig nagy tiszteletnek örvend, lakosaink 

bizonyára örömmel fogadják majd a rendezvényeket, melyek megvalósításához 

Észak-Komárom 19 965,95 euró, Dél-Komárom pedig 11 959,50 euró támogatást 

kap az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül 

meghirdetett Kisprojekt Alapból. A városoknak ehhez 15% önrésszel kell 
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hozzájárulniuk, ami Észak-Komárom esetében 3 523,41 euró, Dél-Komárom részéről 

pedig 2 110,50 euró. 

A rendezvények pontos időpontjáról a későbbiekben értesítjük az érdeklődőket a 

helyi sajtón és a városok internetes ill. facebook oldalain keresztül. 

További információért forduljon bizalommal:  

Bajkai János 

Iskola-, Szociális-, Kultúr- és Sportügyi főosztályvezető 

Észak-Komáromi Városi Hivatal 

  

E-mail: janos.bajkai@komarno.sk 

 

 

A jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos 

álláspontját. 

 

 

 


