
1956-os Művészeti Galéria nyílt Mosonmagyaróváron
    A városi középiskolai kollégium 1956-os Emlékhetet (október 21- 24.) szervezett az 1956-os
forradalom és szabadságharc 63. évfordulójára. A diákok vetített képes előadás formájában
ismerkedhettek meg a mosonmagyaróvári 1956. október 26-ai sortűz mosoni áldozataival, történelmi
sétát tettek a magyaróvári temető hősi sírjai és emlékhelyei között, kiállítást néztek meg a művelődési
központban, részt vettek a városi Október 23-ai ünnepségen, filmklubjuk keretében megnézték az
Eldorádó c. filmet.

    Az emléksorozat csúcspontja a 2019. november 4-én megnyitott 1956-os Művészeti Galériájuk, mely
az első ilyen tárlat Magyarországon. Az ünnepélyes megnyitón a kollégista diákok és tanáraik mellett
meghívott vendégek is részt vettek. Megtisztelte az intézményt, korábbi névadójuk, Gulyás Lajos
református lelkész, ’56-os mártír lányai, Gulyás Anikó és Gulyás Csilla, a Győri Tankerület igazgatója,
Blazovicsné Varga Marianna, a Fekete István Általános Iskola és a Kossuth Lajos Gimnázium képviselői,
nagy számban a kiállított alkotások művészei, ’56-os emlékmegőrzők, érdeklődő mosonmagyaróvári
polgárok.

    Budapestről érkezett vendég volt Juhász Levente tábori püspök, aki szót kérve köszöntötte a
megjelenteket, külön megemlékezett Gulyás Lajos mártírról, Isten áldását kérte a kiállításra valamint
ajándékkönyvet és koszorút adott át az intézménynek.

    A  megnyitó  Suba György:  Ha magyar  vagy,  légy  magyar!  Szabadvers  az  ’56-os  hősök emlékére c.
versével kezdődött Polczer Evelin kollégista előadásában. Ezt követte a Kossuth Lajos Gimnázium és
Kollégium intézményvezetőjének, Veres Máriának a köszöntő beszéde, aki a két intézmény
összevonása után is fontosnak tartja és támogatja a kollégium ’56-os hagyományainak megőrzését,
továbbvitelét.

    A kiállítást Simon Zsuzsanna tanár, kiállítás rendező rendhagyó módon nyitotta meg. Százhetven
fotóból álló vetített képes előadást tartott, melyen beszélt a magyarországi 1956-os képzőművészeti
kiállítások történetéről, kiemelve a város tízévenként (1996,2006,2016) meghirdetetett és
megrendezett In memoriam 1956 c. országos pályázatát, kiállítását valamint az Art Flexum Művészeti
Társaság 2006-os művésztelepét, művészeti kiadványát, kiállítását a Hansági Múzeumban.

    Beszélt továbbá a kollégium valamennyi ’56-os előadásáról, kiállításáról, egyesével bemutatva az
előadó történészeket, jogászokat, művészeket, tanárokat.



    Külön megemlékezett a közelmúltban elhunyt Ekker László (1931-2019) ötvenhatos menekültről,
mosoni lokálpatriótáról, aki az intézmény ’56-os rendezvényeinek fő támogatója volt. Emlékére
mécsest gyújtottak.

    A kollégium tizenkét éve tartó gyűjtőmunkájának köszönhetően ötvenhat művésztől ötvenhat
alkotás került a falakra, fekvőtárlókba. Az előadó minden művész minden alkotását bemutatta,
ismertetve életrajzukat, munkásságukat, a jelenlévőket pedig személyesen is köszöntötte.

    A teljességre törekvő, részletes megnyitó után került sor a kiállítás szabad megtekintésére és a büfé
asztalnál baráti beszélgetésekre.

    A megnyitóról kétperces tudósítást készített a városi televízió, fotókat közölt az infomovar.hu.

    Külön az alkotásokról készült képek letölthetők még a duoinfomovar.hu weboldalról is.

    A Kisalföld megyei napilap 2019.november 12-i számában Mészely Réka újságíró írt cikket a
megnyitóról.

    A HÍR14 Mosonvármegye c. havilap november 15-ei számában a kiállítás nyitva tartásáról és
csoportos tárlatvezetéssel történő megtekintéséről lehet olvasni.

    Az 1956-os Művészeti Galéria a kollégium nyitva tartási idejében H-Cs: 8-20, P: 8-18, V: 17-20
látogatható.

    Csoportos tárlatvezetésre Simon Zsuzsannánál a movar1956@freemail.hu címen lehet
bejelentkezni.


