AZ EMLEKPONT SZAKMAI MUNKABESZAMOLOJA
2013. JANUAR l-AUGUSZTUS 31.
BEVEZETES
A 2013-as esztendoben az Eml<~kponta konibbi evekben kialakitott munkarend szerint
miikodott, termeszetesen az idei evben is sikertilt ujdonsagokkal eloaIIni, amely n6vumot
jelentett az orszagos mUzeumi elet szamara es kivaltotta a szakma es a kozvelemeny
elismereset. A szakmai vezetesben valtozas tortent az ev folyaman: Blazovich Peter, az
Emlekpontot iranyit6 intezmenyvezeto 2013. aprilis 30-aval kozos megegyezessel tavozott az
intezmeny elerol. A kozgyiijtemeny szakmai vezeteseert Dr. Nagy Imre, a Tomyai Janos
MUzeumes Kozmuvelodesi Kozpont igazgat6ja felelt, a napi miikodest Elek Andras sajt6- es
kommunikaci6s munkatars felilgyelte.
Szakmai szempontb61 fontos feladat volt azon torteneszi kutatasoknak a meginditasa,
melynek eredmenyei a jovo evben fognak a kozonseg, illetve a szakma iranyaba (kiaIlitas,
konferenciak, publikaci6k altaI) realizal6dni. A Rakosi-era bortonvilagat, a kommunista
diktatUra alatti bOntetes-vegrehajtas rendszeret felterkepezo kutatasok val6di kuri6zumot
jelentenek a hazai tOrtenettudomanyban. A szakmai celkituzeseken kivUI intenziv PR
tevekenyseggel, sajt6kommunikaci6val es szamos program szervezesevel celozta meg az
intezmeny azt a kozonseget, mellyel sikertilt megtartani azt a tarsadalmi beagyazottsagot, amit
az elmult evekben sikertilt elemi.
Az idei evben is folyamatosan voltak idoszaki kiallitasok a "Galeria" kiallit6teremben; a
mlatokhoz szamos kiserorendezvenyt szerveztek az Emlekpont munkatarsai. A szakmai
munkat az idoszaki kiallitasok mellett szakmai konferenciak szervezese, tovabba a
kutat6munka jelentette. Az Emlekpont szakmai elismertseget erositette, hogy ez ev folyaman
is a Szegedi Tudomanyegyetem kiilonbozo karai kihelyezett szakszeminariumokat tartottak az
Emlekpontban, illetve havi rendszeresseggel zajlott a szegedi egyetem oktat6inak tOrtenelmi
szabadegyeteme.
Az elmult evek gyakorlatahoz hasonl6an folytat6dott az a oktatasi program, mely alapjan
a 8. es 12. evfolyamos h6dmezovasarhelyi diakoknak a tanrendjebe beepitesre kernlt az
Emlekpont altaI bemutatott idoszak. A 201O-ben elindftott oktatasi programot tovabb
folytatva az intezmeny lehetoseget biztositott a h6dmezovasarhelyi kozepiskolaknak arra,
hogy vegzos diakjaik szamara a szaktanaraik tortenelem 6rakat tarthassanak a muzeum
adatbazisat es targyi anyagat feIhasznaIva a NAT-ban foglalt ismeretanyag elsajatitasahoz. Ez
a gyakorlatban azt jelentette, hogy H6dmezovasarhely varosanak vegzos kozepiskolai
osztaIyai heti egy alkalommal tortenelem6rait, a szaktanar vezetesevel a kozgyujtemenyben
tartottak, az Emlekpont tortenesz-muzeol6gusa kozremiikodesevel. Az oktatasba bevont
celcsoportok koze az 6vodasok es az egyetemi hallgat6k is be lettek vonva.
KOZONSEGKAPCSOLATOK
Alabbiakban az erdeklodok, a nyilvanossag szamara sz616 idoszaki kiallitasok es (oktatasi es
kozonseg) programok kertiltek felsorolasra.
IDOSZAKI KIALLiTAsOK
Fenykeprejtveny

- Hoi van ez?

2012. november 15. - 2013. januar 13.

1

Teleobjektivvel keszitett fenykepek es hozzajuk kapcsol6d6 helyismereti feladvanyok
szerepelnek Domotor Mihaly fot6miivesz interaktiv tarlatan, ahol kozel nyolcvan
jenykeprejtvenyt ad fel a latogat6knak. A kiallitason a miivesz sajatos jatekra invitalja
az erdeklodoket, ugyanis a kiallitott epiiletreszletek magukban hordozzak a kerdest:
hoI is kesziilhetett a felvetel, illetve mi hitszik a kepen?
Hezso 75
2013. januar 26. - 2013. majus 5.
Jubileumi kiallitas Hezso Ferenc festomiivesz hatvanas-hetvenes evekbeli miiveibo1. A 75
eves Munkacsy-dijas mester miiveszete elkotelezett a vasarhelyi es az alf6ldi nepelet irant.
A pusztulasra itelt tanyavilagot, a kiilso kenyszerek hatasara megvaItozott paraszti
eletformat sajatos szimb61umrendszerrel jeleniti meg.
On the Ground:

1989-1994

2013. majus 30. - 2013. jfulius 30.
Az Emlekpont idoszaki tarlata a rendszervaltast koveto idoszak underground kulturajat es
tarsadalmi valtozasait veszi g6rcso ala a h6dmezovasarhelyi gyokerekkel rendelkezo
francia fotografus, Rodolf Herve kamerajan keresztu1. A mintegy szaz fot6b61 es
vide6installaci6b61 all6 kiallitas a dokumentator es a kepzomiivesz szemevel lattatja az
1989 es 1994 kozotti eveket.
PROGRAMOK,
2013. januar 14. (hetfO) 16 6ra

RENDEZvENYEK

HoI volt ez? - dijatad6
Domotor Mihaly fot6miivesz sajatos jatekra invitalta a Fenykeprejtveny tarlat nezoit: a
kiallitott fotokon szereplo epuletreszletek magukban hordozzak a kerdest, hogy hoI is
kesziilhetett a felvetel, illetve mi latszik a kepen? A helyes megfejtok kozott ertekes
konyveket sorsolnak ki szervezok, melyeket dr. K6sz6 Peter alpolgarmester es DomotOr
Mihaly fotomiivesz ad at a szerencses "fenykep-rejtvenyfejtoknek".
2013. januar 16. Cszerda) 17 6ra
Magyarorszag

a masodik vilaghaboruban

A 2013-as ev elso tortenelmi szabadegyetemen dr. Pihurik Judit egyetemi adjunktus (SZTEBTK Torteneti Segedtudomanyok Tanszek) eloadasa a hetven evvel ezelotti doni attores
evfordul6jahoz kapcsol6d6dik. Celja eletkozelibb, amyaltabb kep kialakitasa Magyarorszag
masodik vilaghaborUs szerepvaIlalasar61, kiemelve azon temakat, melyekkel kapcsolatban
maig szamos tevhit e1.
2013. januar 17. (csiitortok) 10 ora
Svab sors a Karpat-medenceben

1945 utan
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A magyarorszagi nemetek kitelepitesenek emleknapjahoz kapcsolodo rendhagyo tanoran egy
bacskai (delvideki) nemet csalad megrazo tortenetet ismerhetik meg a diakok. A negyeves
Oswald Waltert es csaladjat a gadori lagerbe zartak a szerbek - ez idoben tobb tizezer
magyart es nemetet gyilkoltak meg -, ahonnan a szfilei vele es karoniilo kishugaval 1946
oszen az ehhalal elol Magyarorszagra szoktek. Mikozben Magyarorszagon folyt a svabok
kitelepitese, a magyar nyelvtudas es hivatalos papirok nelkUli Oswald csalad itt leit
menedeket. ..
2013. januar 17. (csiitortok) 17 ora
Evtizedeim a titkosszolgalatmil

- Egy magyar kemelharito

emlekiratai

Balint Laszlo konyve a kadari kemelharitas, tagabban pedig az allambiztonsag ezidaig
ismeretlen vilagat mutatja be szamos newel, konkret tortenetek leirasaval. A szerz6
gyerekkoraban sok detektivregenyt olvasott, ezert elhatarozta, hogy nyomozo lesz. 1969-ben
jelentkezett a Budapesti Rend6r-f6kapitanysagra, ahova fel is vettek. Am az csak az eskiitetel
utan demIt ki, hogy szolgalati helyer61 a legkevesbe sem 0 dontott, s a kiterjedt
hatterellenorzes ellenere is a Politikai Osztalyra, a BRFK III/II-A Alosztalyra osztottak be
kemelharitonak ...
2013. januar 26. (szombat) 11 ora
Hezso 75
Iubileumi kiallHas nyilik Hezso Ferenc fest6miivesz hatvanas-hetvenes evekbeli miiveib61. A
75 eves Munkacsy-dijas mester miiveszete elkotelezett a vasarhelyi es az alfoldi nepelet irant.
A pusztulasra Helt tanyavilagot, a kulso kenyszerek hamsara megvaltozott paraszti eletformat
sajatos
szimbolumrendszerrel
jeleniti
meg. A megjelenteket
Blazovich
Peter
intezmenyvezeto koszonti, a kiallitas megnyitja Szuromi Pal miiveszeti iro. A megnyiton
kozremiikodik Lada Flora nepdalenekes.
2013. februar 13. Cszerda) 17 ora
Keresztes hadjaratok
A keresztes hadjaratok koraba kalauzolja Hunyadi Zsolt egyetemi adjunktus (SZTE-BTK
Torteneti Intezet) eloadasaban a tortenelemtudas egyetemenek hallgatosagat.
2013. februar 21. (csiitOrtok) 17 ora
Sarreti sasok
A Bekes megyei Sarret lakoi eloszor tapasztaltak meg az orszag polgarai kozUi a szovjet
megszallas es kommunista terror borzalmait. Tobb evnyi elnyomatast kovet6en vakmer6
szervezkedesbe fogtak; Oze Sandorne szekkutasi tanamo es Oze Sandor, a Pazmany Peter
Katolikus Egyetem docense Sarreti Sasok cimii kotete e kelet-magyarorszagi
nemzeti
ellenallasi mozgalmat es a diktarunival szembeni ebred6 osszefogast vazolja fel.
2013. februar 25. (hetfO) 17 ora
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Kommunizmus

Aldozatainak

Emleknapja

EmlekezzUnk februar 25-en a kommunista diktatUra aIdozataira: tobb tlzezer, csaladjat61
elvruasztott es kenyszermunkataborba
hurcolt honfitarsunkra, a koholt vadak alapjan
meszarszekre kiildott emberekre, az ellenallokent martirhalalt halt hosokre. Koszontot mond
Blazovich Peter, az EmMkpont intezmenyvezetoje, az aldozatokra emlekezik Bencik Peter
tortenesz. A megemlekezesen kozremiikodnek a Peczely Attila Alapfoku Miiveszetoktatasi
Intezmeny miivesztanarai es tanuloi. Gytijtsunk egyiitt gyertyat a meggyilkoltak, a bortonbe
vetettek, a meghurcoltak emlekere!
2013. februar 28. (csutortok) 17 6ra
A "nemzet lelkiismerete"
A Nemeth Laszlo tiszteletere rendezett irodalmi esten az ir6 kozelmultban megjelent koteteit
(Ferfisors, Masik mester, "A nemzet lelkiismeretenek" - Nemeth Laszlo dedikalt konyvtara)
kivaIasztott reszletek segitsegevel mutatja be Nemeth Agnes es Gal Mihaly; a szovegeket
Szabo Andras adja elo.
2013. marcius 6. (szerda) 17 ora
Ostorteneti

csodabogarak

A tortenelemtudas egyetemen Balogh Laszlo, az SZTE-BTK Kozepkori Egyetemes Torteneti
Tanszekenek tudomanyos segedmunkatarsa a magyar ostOrtenet kutatasanak alternativ
elmeleteirol tart eloadast.
2013. marcius 14. (cslitortok) 17 6ra
Politika es film a ket vilaghaboru

kozott

A magyar sajto napjahoz kapcsolodoan Meszaros Tibor, az SZTE Sagvari Endre Gyakor1o
Gimnazium tortenelem tanara tart rendhagy6 mediaismereti 6rat a ket vilaghaborU kozotti
propagandarol: a film es politika kapcsolatar61.
2013. marcius 20. (szerda) 17 6ra
A folyton valtozo,atalakulO

vilag kronikasa

Festoi hitvallasarol, egyedi, a vasarhelyi hagyomanyokban gyokerezo, de semmi mashoz nem
hasonlit6 miiveszeti stilusar61, tobb evtizedes tanari pruyajar61 es csaladjarol beszelget Hezso
Ferenc Munkacsy-dijas festomiivesszel a Kozeleti Pont estjen Blazovich Peter, az
EmIekpont intezmenyvezetoje.
2013. marcius 28. (csutortok) 17 6ra
Delvideki Magyar Golgota 1944-45 - konyvbemutato
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A masodik vilaghaborU vegen, 1944-45-ben brutalis tamadas erte a magyarsagot a
Delvideken. A Tito partizanjai vezenyletevel vegrehajtott tobb tizezer artatlan magyar
aldozatot es meg tobb kifosztottat, lagemyomorftottat eredmenyez6 nepirtasr61 hosszu
evtizedekig meg beszelni sem lehetett. Bank Barbara es Cseresnyesne Kiss Magdolna kotete e
temahoz kapcsol6d6 2011. evi rendezvenyek legfontosabb gondolatait es kapcso16d6
dokumentumait adja kozre. A konyv szerz6i bemutat6jan sz6 lesz a kutatasok, a kegyeletadas,
a rehabilitaci6 es a kcirp6tlas akadalyair61,ellentmondasair61es lehetosegeiro1.
2013. marcius 27. (szerda) 10 6ra
Hetkoznapok Rikosi bortoneiben es intermil6hiboraiban
Az 1950-es evek terrorisztikus legkorenek kituntetett szinterei voltak az AVH (Allamvedelmi
Hat6sag) bortonei es intemal6 taborai. A rendszer nemcsak megtiirte, de szinte el6irta a
foglyokkal val6 kegyetlenkedest. A Rakosi Matyas nevevel femjelzett diktatilla idoszakanak
bortonviszonyair61 Bank Barbara, az Allambiztonsagi Szolgalatok Torteneti Leveltciranak
tortenesz-leveltarosa tart rendhagy6 tortenelem6rat kozepiskolas diakoknak.
2013. aprilis 4. (csutOrtok) 14 6ra 30 perc
Kistersegi versmond6 verseny
Az iden is az Emlekpont ad helyet a h6dmez6vasarhelyi kisterseg als6 tagozatos tanul6inak
versmond6 versenyenek a Liszt Ferenc Enek-Zenei Altalanos Iskola szervezeseben. A
megmerettetesen a kisdiakok egy-egy szabadon valasztott koitemenyt adnak elo.
2013. aprilis 11. (csiitortok) 17 6ra
"Szeretlek, mint anyjat a gyermek .•."
A magyar kolteszet napjan, J6zsef Attila szerelmi kolteszeterol tart rendhagy6 magyar
irodalom 6rat Hornok Andras, a szegedi Sagvari Endre Gimnazium szakvezet6 tanara.
2013. aprilis 16. (kedd)
Embermentok a Veszkorszak idejen
Aprilis 16-an orszagszerte a holokauszt magyarorszagi aldozataira emlekezunk. 1944-ben
ezen a napon kezdtek meg az elso gett6k felallitasat Kcirpataljan. Az emleknapon a
Veszkorszak emberment6irol rendez konferenciat az Emlekpont, azokr61, akik emberek
maradtak az embertelensegben es akar sajat eletuk kockaztatasaval is mentettek es segitettek
az Uldozotteket.A konferenciat Blazovich Peter intezmenyvezeto nyitja meg, az eloadasokon
sz6 lesz a mentokrol es az aldozatokr61; H6dmezovasarhely peldajar61, arr61, hogy a yaros
vezetese elszabotalta a gett6 felallftascit 1944-ben. A konferencia n5sztvevoi a holokauszt
oktatasanak m6dszertanar61, valamint Auschwitz bombazasanak lehetosegeirol is hallhatnak
eloadasokat.
2013. aprilis 22. (hetfo) 16 6ra
Harom az egyben: konyvek a romaniai magyarsag kozelmultjar61
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Harom, a Kriterion Konyvkiad6 gondozasaban megjelent kotetet mutatnak be a szerz6k es H.
Szabo Gyula a konyvkiad6 igazgat6ja. A szatman svabsag spontan, avagy er6ltetett
elmagyarosodasanak temaja mind a mai napig amolyan darazsfeszeknek szamit, a temar61
Baumgartner Bernadette tudomanyos kutat6 beszel majd. Nove Bela tortenesz egy ujonnan
"felfedezett" erdelyi, Pasint Odon igen erdekes elettortenetenek reszleteibe avatja be
hallgat6it, G. Matyus Melinda reformatus lelkesz a temesvari reformatus egyhazkozseg
1989-es forradalmat bemutat6 kotetet ismerteti.
2013. aprilis 30. (kedd) 17 6ra
A vadnyugat

"meghoditasa"

Az Emlekpont tortenelmi szabadegyetemen Kiikeny Andrea, az SZTE-BTK Ujkori
Egyetemes Torteneti es Mediterran Tanulmanyok Tanszek egyetemi adjunktusa az Amerikai
Egyesult Allamok korai tortenetebe, a (vad)nyugati terjeszkedes id6szakaba vezeti be
hallgat6sagat.
2013. majus 9. (csutortok) 17 6ra
Ekszerdoboz

a Fekete-hegyek

kiiziitt: Montenegro

Farkas Ferenc kozepiskolai tanar vezetesevel virtualis mara indulhatnak az erdek16d6k a
Balkan ekszerdobozaba, Montenegr6ba azaz a Fekete-hegyek orszagaba. A vetitessel
szinesitett utibeszamol6 resztvev6i - karosszekb61 - maszhatjak meg a Dinari-hegyseg
legszebb csucsait, a Durmitort es a Lovcent, majd leereszkedhetnek az Adria legszebb
videkere, a Kotori-obolbe, valamint vegigjarhatjak Cma Gora 6si es lenyiigoz6 varosait.
2013. majus 12. (vasamap) 9 6ra 30 perc
Orszagos Rajzfilmiinnep
Harmadszor rendezi meg az Orszagos Rajzfilmiinnepet a KEDD, Magyarorszag egyik
legsikeresebb animaci6s miihelye az AEGON Magyarorszag Zrt. tamogatasaval. A
programsorozathoz 37 yaros csatlakozott, kozel 70 helyszinnel, koztUk H6dmez6vasarhely is.
Vasamap delel6tt az Emlekpont e16ad6terme moziva valtozik; 10 6rat61 az elmult tObb mint
fel evszazad maig rendkivtil nepszerii magyar rajzfi1mjeib61 valaszthatnak az erdekl6d6k, a
kavez6ban pedig a gyerekek illusztraci6kat keszithetnek a mesekhez, ezekb6l kiallitast
rendeznek a helyszinen, es a rajzok keszit6it jutalmazzak is!
2013. majus 14. Ckedd) 15 6ra
Hezso-rajzpalyazat

dijatado

Hezs6 Ferenc jubileumi kiallitasahoz kapcsol6d6an rajzpalyazatot hirdetett az Emlekpont
altalanos es kozepiskoilis diakoknak. A beerkezett 142 alkotas koztil a szakmai zsuri
valasztotta ki a harom kateg6ria gy6zteseit; a kozonsegdijat az Emlekpont Facebook oldalan
legtobb szavazatot kapott fiatal alkot6 nyerte el. A dijakat Hezso Ferenc Munkacsy-dijas
festomuvesz adja at.
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2013. majus 17. (pentek) 9 6ra
Termeszettudomanyos

diakkonferencia

A Nemeth Laszl6 Gimnazium es Altalanos Iskola szervezeseben evente megrendezesre keriil6
diakkonferencian harom kateg6riaban, termeszettudomanyos es kornyezetvedelmi temakban
keszitett palyamunkaikat mutatjak be a kisterseg altalanos es kozepiskolas tanul6i. A
rendezvenyt Arva Laszlo iskolaigazgat6 es Rokus Akos, a Polgarmesteri Hivatal referense
nyitjameg.
2013. maius 28. (kedd) 17 6ra
On the Ground:

1989-1994

Az EmIekpont uj kiallitasa a rendszervaltast kovet6 id6szak underground kultUrajat es
tarsadalmi valtozasait veszi g6rcs6 ala a h6dmez6vasarhelyi gyokerekkel rendelkez6 francia
fotografus, Rodolf Herve kamerajan keresztiil. A mintegy szaz fot6b61 es vide6installaci6b61
all6 kiallitas a dokumentator es a kepz6miivesz szemevel lattatja az 1989 es 1994 kozotti
eveket. Koszont6t mond es a miivesz munkassagat meltatja Eifert Janos fot6miivesz, a
kiallitast Verebes Gyorgy fest6miivesz nyitja meg. A megnyit6n git!iron kozremiikodik Turi
Csaba.
2013. maius 30. (csiitortok) 9 6ra
Varosi Tortenelemverseny
Az idei evben is az Emlekpont ad helyet a varosi tortenelemversenynek. A Klauzal Gabor
Altalanos Iskola, valamint a kozgyiijtemeny altaI szervezett megmerettetesen hatvan 5-6.
osztalyos tagozatos diak ad szamot tortenelmi ismereteib61. A tanul6knak egy altalanos, az
adott evfolyam tananyagab61 alI6 tortenelmi feladatokat tartalmaz6 feladatlapot, valamint egy
az Emlekponthoz kapcsol6d6 feladatsort kell megoldaniuk.
2013. ju.nius 6. (csutortok) 14 ora

Varosi tortenelemverseny

eredmenyhirdetes

Majus vegen rendeztek
meg az Emlekpontban
a yaros altalanos
iskolasainak
tortenelemversenyet. A Klauzal Gabor Altalanos Iskola altaI szervezett megmerettetesen
hatvan 5-6. osztalyos diak adott szamot tortenelmi ismereteib61.
2013. iUnius 14. (pentek) 17 6ra
Nagy Imre elete es halala kepekben
Nagy Imre es martirtarsai temetesenek emleknapjahoz kapcsol6d6an az '56-os forradalom
jelkepeve vait martir miniszterelnok, a 20. szazadi magyar tortenelem meghataroz6
politikusanak eletutjat bemutat6 tabl6kiallitas nyilik az Emlekpont kavez6jaban. A
kamaratarlatot Sipos Jozsef tortenesz, a Szegedi Tudomanyegyetem Uj- es Legujabbjori
Magyar Torteneti Tanszekenek egyetemi docense nyitja meg; Nagy Imre snagovi jegyzeteib61
reszleteket olvas fel Vincze Gabor, az EmIekpont tOrtenesz-muzeoI6gusa. A megnyit6t
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kovetoen helyezziik el az emh~kezes vinigait es mecseseit Nagy Imre emlektabhijruuil a
forradalom es szabadsagharc kivegzettjeinek emlekere.
2013. j(mius 22. Cszombat) este 6 es ejjel1 6ra kozott
Muzeumok Ejszakaja

Ez az ejszaka az Emh5kpontmil az iden is mas lesz, mint a tobbi. J(mius 22-en este hat 6nit61
ejjel 1 6niig varjuk az erdeklodoket alland6, valamint idoszaki kiallitasunkra. Lesz koncert,
divatbemutat6 es haj-show, valamint, felidezziik az 1953-at, amikor is eljott a vilagvege es uj
tarsberloje lett Leninnek a mauz6leumban a Voros teren.
2013. augusztus 2. (pentek) 17 6ra
Ex Oriente Lux - A fcny keletrol crkezik
Doma-Mik6 Istvan kinilyi udvari festomiivesz egy rovidfilmvetitessel egybekotott esten
szamol be a polinez szigetvilagban fekvo Tongai Kiralysag magyarkedvelo uralkod6ihoz
fiiz6do szemelyes kapcsolatar61, bemutatva a tavoli kiraIysag eletet, kiralyainak orszag epito
tevekenyseget, valamint politikai es kulturalis kapcsolatat hazcinkkal. Beszelget6tarsa Feher
J6zsef ir6, kolto, a Magyar Kultlira Lovagja lesz.

H6dmezovascirhely, 2013. december 3.
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