MEGHÍVÓ

2017. január 26-án (csütörtök) 10 órára a KÁLVINEUMBA,
A rendezvény támogatója a Gulág Emlékbizottság

a MÁLENKIJ ROBOTRÓL tartandó
Történelmi konferenciára
„TÚSZFOGLYOK A HAJDÚSÁGBAN” –
címmel

A konferencia helye: a KÁLVINEUM Díszterme
(Hajdúböszörmény, Kálvineum u. 10.)

Tisztelt Meghívott!
Engedje meg, hogy 2017. január 26-i
rendezvényünket a figyelmébe ajánljam. TÖRTÉNELMI
KONFERENCIÁNK ezúttal a II. Világháború utolsó szakaszának egy
megrázó szegmensét dolgozza fel. Jelesül a málenkij robot helyi
és hajdúsági történéseit kívánjuk bemutatni. Az előadások
autentikus módon, tudományos kutatásokon alapszanak.
Témaválasztásunk alapvetően a Hajdúság eseményeire
koncentrál. Az előadók korábban több publikációban foglalkoztak
Hajdú-Bihar megye illetve egyes települések például
Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás adekvát
eseményeinek bemutatásával, vizsgálatával. Az elemző, képekkel
is illusztrált előadások oly módon is megismertetik a málenkíj
robot történetét, hogy azok egy-egy helyi sajátosságra,
közösségek, családok tragikus történetére is ráirányítják a
figyelmet. Azt gondoljuk fontos beszélni az adott korról, a
szovjethatalom -és vöröskatonák civil lakosokkal szemben
elkövetett cselekedeteiről. Hiszen eddig nemzetünk egy teljesen
még ki nem beszélt fejezetéről, annak történéseiről van szó. Sok
százezer honfitársunk szenvedte el az akkor a GULAG-ok poklát, a
málenkij robot, a hadifogság következtében. Ha teheti Ön is
vegyen részt a konferencián. Várjuk szeretettel!
Üdvözli Önt: Varjasi Imre

A konferencia ideje 2017. január 26. (csütörtök) 10 óra
A konferencia programja:
Aki soha nem tért haza, avagy egy elhurcolt levele - felolvassa
Dávid Manassé színész
Köszöntőt mond és a konferenciát megnyitja: Sőrés István
alpolgármester
Bevezető gondolatok: Rózsáné Ócsai Edit tagintézmény-vezető
(BSzC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)

Előadások: Levezető elnök Szikla Gergő igazgató-helyettes (MNL
HBML)

Buczkó József intézmény-igazgató (Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Gyűjtemény Hajdúnánás) – Akiknek még sír sem jutott
Pozsonyi József ny. múzeumigazgató – Deportáltak a Hortobágy
mellyékéről
Varjasi Imre fióklevéltár-vezető (MNL HBML Hajdúböszörményi
Fióklevéltára) – Túszfoglyok a Hajdúságban
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