border(hi)stories
100 Jahre Grenzgeschichte
100 éves határtörténet
100 years of border history

100 éves
Határtörténet(ek)
Vándorkiállítás és dialógus
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Meghívó
a
border(hi)stories
projekt
Vándorkiállítás megnyitójára
2022. május 25-én

Program
Időpont: 2022. május 25., 16.00 - 18.00 óra
Győr, Esterházy-Palota (Király u. 17.)
Moderátor: Vissi András
Köszöntő: dr. Pető Péter - Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat alelnöke
Székely Zoltán - Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója
border(hi)stories projekt háttere:
Franjo Steiner, IZ - Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung
Pódium beszélgetés előadásokkal:
"1956 - A világ szeme Magyarországon"
- Dr. Varga Balázs - Egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Győr - szakértő
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. megbízásából
- Gerhard Baumgartner - Tudományos vezető
Az osztrák ellenállás dokumentációs archívuma DÖW

Kiállítás megtekintése és büfé – 17:00 - tól

A kiállítás ingyenesen megtekinthető 2022. május 25. - június 5. között.

Szeretettel várjuk rendezvényünkön.

1. helyszín: Győr, Esterházy-Palota
1956 - A világ szeme Magyarországon
A sztálini diktatúra idején egyre nőtt az elégedetlenség a kommunista
rendszerrel szemben a kelet-európai országokban. Miután 1953-ban Sztálin
meghalt, felkelések törtek ki, először Berlinben, majd Poznańban, melyet az
orosz tankok véresen megtoroltak. Az 1956-os forradalom a XX. századi
magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt – közvetlen
ausztriai, európai, sőt világpolitikai „kisugárzással”. Az eseménysorozat a
budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a
fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen
november 11-én. Győr az 1956-os eseményekben kiemelkedő szerepet
játszott. Objektív adottságainak (a nyugati határ közelsége, Budapest és Bécs
közt félúton fekvés) és kedvező személyi feltételeinek köszönhetően a
forradalom második fővárosa lett.
A forradalomban több ezren vesztették életüket, a sebesültek száma több
tízezerre rúgott. Részben a megtorlás, részben a jobb élet reményében több
mint 200.000-en menekültek Nyugatra. Döntő többségük fiatal, 40 év alatti
volt. Tíz menekültből kilenc Ausztria felé hagyta el hazáját. Ez úgy volt
lehetséges, hogy 1956 tavaszán a magyar pártvezetés elrendelte az osztrák–
magyar határon húzódó hírhedt taposóaknazár felszámolását, mintegy
békülékenységet mutatva a semleges Ausztria felé. A helyébe tervezett
modernebb határzár megépítését pedig a forradalom zavarta meg. Október
28–30. között Győr-Moson-Sopron megye több területén átjárhatóvá vált a
határ, így sokan menekülhettek át Ausztriába. Az igazi menekültáradat
november 4-én indult el, amikor szovjet páncélosok megszállták Budapestet.
Számos visszaemlékezés származik az események győri átélőitől is, ezért
döntöttünk úgy, hogy felélesztjük az 1956-os eseményeket jelen kiállításunk
megnyitója során.

A kiállítás időtartama: 2022. május 25. - június 5.
Helyszín: Győr, Esterházy - Palota (Király utca 17.)
Nyitvatartási idő: kedd-vasárnap 10:00 – 18:00
További információk a projektről az alábbi linken olvashatók:
https://www.interreg-athu.eu/borderhistories

border(hi)stories – 100 éves
határtörténet
A "border (hi)stories" projekt témája a sokszínű identitású osztrák-magyar határrégióban jelen
lévő kulturális és gazdasági térség történelme és jelene.
Az osztrák-magyar határtérség történetét konfliktusok és együttműködés, kirekesztés és
befogadás, egymástól elválasztó és egymással összekötő tényezők sokasága jellemzi, melyek
visszatükröződnek azokban a különböző történelmi narratívákban is, amelyeken az egyes
identitások kialakulása alapult.
A projekt a történelem ezen kevésbé ismert területének közös feldolgozása révén kíván
hozzájárulni a történelmi határ- és kulturális térség modern identitásának kialakításához és a
fennálló kulturális sokszínűség értékalapú elismeréséhez.
A háromnyelvű (német, magyar, angol) vándorkiállítás 2021 októberétől indult útjára, az eddigi
burgenlandi helyszíneket követően a győri kiállítás az első magyarországi megjelenése. A
kiállítás megnyitói egyben alkalmat kínálnak helyi dialógusok lefolytatására is, történészek,
szakértők és a helyi lakosság bevonásával vitatva meg egy-egy érdeklődésre számot tartó témát.
A „border(hi)stories – 100 évnyi határtörténet“ projekt az Európai Unió Interreg Ausztria –
Magyarország 2014-2020 Program finanszírozásában valósul meg.
Ismerje meg az osztrák-magyar határtérség történetét, és keresse fel a border(hi)stories
projektet az interneten:
A border (hi)stories projekt honlapja: https://www.interreg-athu.eu/borderhistories
Digitális emléklevéltár interaktív térképpel: https://www.borderhistories.eu/
Iskolai projektek: https://www.borderhistories.eu/schulkooperationen
www.facebook.com/borderhistories
Kapcsolat:
Halinka Péter határon átnyúló projektek
igazgatója, Nyugat-Pannon Terület- és
Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft., 9700 Szombathely, Horváth
Boldizsár krt. 9. +36-94-500-496
peter.halinka@westpannon.hu
www.westpannon.hu
Osztrák projektpartnerek:
IZ - Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog
und Bildung
DÖW - Dokumentationsarchiv des
österreichischenWiderstandes
Land Burgenland - Referat Kultur und
Wissenschaft

Magyar projektpartnerek:
VMÖH - Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
NYUPAN - Nyugat-Pannon Terület- és
Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft
GYMS - Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat

Stratégiai partnerek Magyarországon:
Soproni Tankerületi Központ
Győri Tankerületi Központ
Sárvári Tankerületi Központ
Szombathelyi Tankerületi Központ

Stratégiai partnerek Ausztriában:
Bildungsdirektion für Wien
Bildungsdirektion für Burgenland
Verein Gedenkinitiative RE.F.U.G.I.U.S.
Burgenländische Volkshochschulen
Burgenländische Forschungsgesellschaft

