Az Emlekpont szakmai tevekenysege 2016-ban

Az Emlekpont 2016. evi szakmai tevekenysegenek kozeppontjaban az 1956-os
forradalom es szabadsagharc hatvanadik evfordul6ja, s az ebb61 az alkalomb61 megszervezett
rendezvenyek alltak.
Az otvenhatos emlekevhez kapcsol6d6 esemenyek (rendhagy6 tan6rak, konferenciak,
konyvbemutat6k) mellett Dr. Miklos Peter intezmenyvezet6 szakmai koncepci6ja alapjan
6sszefogas a szabadsagert cimmel 811itottossze nagyszablisu sajat kiallitast az Emlekpont. A
kozgyiijtemeny

torteneszei

(Nagy
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h6dmez6vasarhelyi 1956-os esemenyekr61, amelyben a meg e16 vasarhelyi otvenhatosokkal
kesziilt interjUk is helyet kaptak. A kiadvanyt H6dmez6vasarhely Megyei Jogu Varos
6~ormanyzata

jelenterte meg.

Az emlekev kapcsan szamos rendhagy6 6rat, valamint
egy-egy tortenelem vetsenyt is
,
szervezett az Emlekpont vasarhelyi altalanos iskohls es' kozepiskolas diakok reszere.
November 4-en

a 1i6dii1ez6vasarhelyi Besseftyei' Fer~n~ Muve16dMi Kozpontban bemutattak

az EmIekpont munkatarsainak. szakmai segitsegev'e! elkes,zhlt /{J?l'ikorm:eisziinik a felelem
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cimii

dokumentumfilmet."
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h6dmezovasarhelyi. pedag6gusoknak
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tortenelem oktatasanak lehetasegei'rol es nehezsegeirol, valamint modern m6dszereirol
cimmel pedag6giai m6dszertani konferenciat szervezett az intezmeny.
2016 januarban az Emlekpontban megemlekeztek a doni attoresr61, a magyarorszagi
nemetek kitelepiteser61, a Magyar Kulmra Napjarol, a holokauszt aIdozatainak nemzetkozi
emleknapjarol, februarban a kommunizmus aldozatair61, aprilisban pedig a Felvidekr61
kitelepitett magyarokr61, valamint a holokauszt magyarorszagi aldozatair61.
Az Emlekpont 2016-os konferenciain olyan temak keriiltek e16, amelyek tortenelmi
esemenyek evfordu16ihoz kapcso16dtak. igy tudomanyos e16adasok hangoztak el a masodik
Magyar Koztarsasag kikiaItasa (1946), a hetven evvel ezel6tt kotott csehszlovak-magyar
lakossagcsere-egyezmeny, vagy a huszonot eve el hunyt Grezsa Ferenc h6dmez6vasarhelyi
irodalomtortenesz professzor munkassagar61. Az otvenhatos emlekev kereteben szeptember
22-en Ut aforradalomba. Szovjet-Magyarorszag, 1945-1956; okt6ber 21-en Pokol

es menny.

Melysegek es magassagok az 1956-os magyar forradalomban es szabadsagharcban; okt6ber
27-en Istenert, emberert, szabadsagert! Kozelitesek Mindszenty J6zsef biboros palyakepehez
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cimmel tartottak konferenciat az intezmenyben, ahol majusban Marton Aron erdelyi
piispokrol,

jliniusban

kenyszermunkataborok

a

trianoni

vilaganak

bekekotesrol,

magyarorszagi

novemberben
aldozatair61 volt

a

gulag
sz6

es

a

tudomanyos

tanacskozas kereteben.
Ebben az evben tobb kia11itas kernlt bemutatasra az Emlekpontban. Aprilisban a
Lengyel Nernzeti Emlekezet Intezete altaI osszea11itottA hideghaborU. Egy megosztott vilag
tortenete, majusban az erdelyi Lazar Csilla gondozasaban kesziilt Marton Aron munkassagat
bemutat6 A kozosseg szolgalataban, valamint a Dr. Margittai Gabor es Major Anita keszitette
Szamarsziget szellemkatonai, szeptemberben az Aknay Janos, efZamb6 Istvan es Tabori
Csaba alkotasaib61 a116Jezus elete cimii kiallitas erkezett az intezmenybe, okt6ber 23-an
pedig megnyilt az Emlekpont torteneszei altaI osszeallitott 6sszeJogas a szabadsagert cimii
tarIat. Novemberben harom Mtig volt lathat6 Radics Mark 4000 tank dmii insta11aci6ja.
Az Emlekpont ebben az evben tobb civil szervezettel is egyiittmiikodott: a
h6dmezovasarhelyi helytorteneti kutat6kat tomorito Szer'emlei Tarsasaggal es a Csongrad
Megyei Honismereti Egyesiilettel szervezett kozos rendezvenyeket. Tavasszal a'VERITAS
Tortenetkutat6 Intezet es az Emlekpont egyiittmiikudesi megallapodast kotOtt.
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Az Emlekpont Dr. Mikl6s Peter szerkeszteseben megjeleno tudomanyos periodikaja,
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foly6irat 2016-ban k_et 'alkalommal j(de~t meg;" amelyben az

intezmenyben rendezett konferenciak eloadasainak irott valtozatai nie11ett recenzi6k is
olvashat6k. Az Emlekpont Konyvek dmii kiadvanysorozat elso kotete is publikalasra kernlt az
ev folyaman (Vincze Gabor: "A' legnagyobb nyugta'iansag tapasztalhato ... " Eljarasok
reJormatus egyhcizi szemelyek ellen a "nepi. demokracia" elsa eveiben a Bekes-Banati
Egyhazmegyeben ).

H6dmezovasarhely, 2017. januar 4.

