Szakmai beszámoló a Korok, kultúrák, lelőhelyek című
régészeti előadássorozat 2016/17. évi rendezvényeiről
Pályázati azonosító: 207108/00364

A Tornyai János Múzeum 2014-ben indította útjára régészeti előadás-sorozatát Korok,
kultúrák, lelőhelyek címmel. A 2016/17-es esztendőben tavaszi és téli szemeszterrel
jelentkezett

a

sorozat:

az

előadások

hónapról-hónapra

komoly

szakmai-

és

közönségérdeklődés mellett zajlottak. Az esteken átlagosan 50 főnyi hallgatóság vett részt,
akik egyrészt Csongrád megye régészeiből, a szegedi egyetem hallgatóiból álltak, illetve
Hódmezővásárhely városának múltunk iránt érdeklődői alkották a közönséget. Az előadásokat
követően eszmecserére nyílt lehetősége a régészeknek és a „laikusoknak”, ezzel is erősítve a
tudományos ismeretterjesztést és a közvetlen kapcsolatot a múzeumi szakemberek és a város
polgárai között. A referátumok tematikája szerteágazó volt: szerepeltek benne a
hódmezővásárhelyi

régészeti

eredmények

bemutatásai,

országos

érdekességek,

sőt

nemzetközi kitekintés is. A régészeti kutatások újabb eredményeinek, illetve módszereinek
ismeretterjesztő előadások keretében történő népszerűsítése mellett fontos szakmai
célkitűzésnek tekintettük azt, hogy bemutatassuk városunk, Hódmezővásárhely régészeti
értékeit, ezzel is erősítve a lokálpatriotizmus érzését.
A előadások sikere a további folytatást is előre vetíti.
A RENDEZVÉNY RÉSZLETES PROGRAMJA
(leírás, kreatív anyagok, fotódokumentáció, sajtómegjelenések, résztvevők száma
előadásonkénti bontásban)
2016. március 23. (szerda) 17.00
MEGTALÁLNI — FELTÁRNI — DARABOKRA SZEDNI — ÚJRA ÖSSZERAKNI
A miskolci Herman Ottó Múzeum új régészeti kiállítása
Előadó: Dr. Pusztai Tamás régész, múzeumigazgató, Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Leírása:
A Herman Ottó Múzeum új állandó régészeti kiállítása — Az Elit Alakulat — nem csak a
magyar honfoglalás korának leggazdagabb temetőit mutatja be, de a karosi ásatásokon
keresztül azt is megtudhatjuk, hogyan lehet "darabokra szedni" egy temetőt, hogy aztán újra
értelmezhető egységekbe összerakva megpróbáljunk megrajzolni egy lehetséges világot.
Résztvevők száma: 40 fő
Fotódokumentáció

Sajtómegjelenések
www.vasarhelyihirek.hu/sajat_magunk_altal_iranyitott_felfedezes_orome
http://promenad.hu/cikk/amikor-a-latogato-is-regessze-lehet-164586
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=8514
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Meghívó

2016. április 27. (szerda) 17.00
„CSEREPÉN ISMEREM, MINEMŰ FAZÉK VOLT…”
Előadó: Dr. Lajkó Orsolya, a Móra Ferenc Múzeum régésze
Leírás:
Az előadásban két Hódmezővásárhely belvárosában feltárt, közel 6000 kerámiatöredékből
álló leletegyüttes komplex – történeti, régészeti és néprajzi – vizsgálatán keresztül egy
tudományos kísérlet műhelytitkaiba avatta be hallgatóságot az előadó. Bemutatta, hogyan
működhet közre a régészet a népi kerámia eredetének feltárásában, és hogyan tágíthatja a
korszak anyagi kultúrájára vonatkozó ismereteink körét.
Résztvevők száma: 45 fő
Fotódokumentáció
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Sajtómegjelenések
http://www.vasarhelyihirek.hu/kepzeletbeli_utazas_a_tortenelemkutatas_senkifoldjere
http://www.vasarhelyihirek.hu/mi_az_igazsag_a_vasarhelyikent_ismert_nepi_keramia_gyoke
reirol
http://promenad.hu/cikk/cserepdarabkak-gondolatfolyamok-a-tornyaiban-165801
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=8789
Meghívó
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„Veres fazék, tokános tál, paraszt csupor.” A történeti források szerepe a régészeti
kutatásban.
Időpont: 2016. december 7. 17:00
Előadó: Ferkéné dr. Lajkó Orsolya, a Móra Ferenc Múzeum Régészeti és Műtárgyvédelmi
Osztály vezetője (Szeged)
A kora újkori edényművesség kutatása összetett feladat, több tudományág eredményeit kell
felhasználni. Ebben a komplex felmérésben a régészetnek kell felvállalni a vezető szerepet,
ugyanis a cserépből készített termékek értéktelenségük miatt ritkán szerepeltek írásos
forrásokban. A vizsgált időszakban a táplálkozáskultúrában is jelentős változások zajlottak változatosabb és jellegében újszerű edénykészletet eredményezve.
Résztvevők száma: 40 fő
Fotódokumentáció
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Sajtómegjelenések
http://www.vasarhelyihirek.hu/folytatodik_a_nagy_sikeru_eloadassorozat
http://promenad.hu/cikk/ekkor-jelent-meg-az-uj-keramia-173052
Meghívó
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A CSOMORKÁNYI RÉGÉSZETI KUTATÁSOK ÚJABB EREDMÉNYEI
Időpont: 2017. január 11. 17:00
Előadó: Dr. Béres Mária, a Koszta József Múzeum igazgatója (Szentes)
[leírás:] Vásárhely legrégibb műemléke, a csomorkányi templom alapjait Szeremlei Sámuel
megbízásából tárták fel a 19. század végén. Az Árpád-kori templom és a török időkben
elpusztult mezőváros területén Béres Mária a kilencvenes években végzett ásatásokat; ennek
régészeti és természettudományos eredményei alapozzák meg az egykoron gazdag alföldi
településről szerzett ismereteinket.
Résztvevők száma: 75 fő
Fotódokumentáció

Sajtómegjelenések
http://www.vasarhelyihirek.hu/ajtony_foldje_volt_ez
http://promenad.hu/cikk/januarban-csomorkanyrol-lesz-szo-173688
http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/14420/csomorkany_lesz_a_tema_a_tornyaimuzeum_kovetkezo_regeszeti_eloadasan
http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/12/csomorkanyrol-szol-a-tornyai-muzeum-januari-regeszetieloadasa.html#more-691090
http://www.museum.hu/program/50234/Korok_kulturak_lelohelyek
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/januarban-csomorkanyrol-lesz-szo-a-tornyai-muzeumregeszeti-eloadasan-2016-12-30-121634
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http://promenad.hu/cikk/holnap-nyit-a-tornyai-es-az-alfoldi-galeria-173779
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=10213
http://vasarhelyihirek.hu/nyitnak_a_vasarhelyi_muzeumok
http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/14479/muzeumi_programok_az_ujevre
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/01/nyit-a-tornyai-muzeum-es-az-alfoldi-galeria.html
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/kedden-kinyitott-a-tornyai-muzeum-es-az-alfoldi-galeria2017-01-04-135641
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/csomorkanyi_tanulsagok/2502361/
http://promenad.hu/cikk/csomorkanyrol-lesz-szo-a-tornyaiban-173688
http://vasarhelyihirek.hu/mit_uzen_vasarhely_legregebbi_muemleke
http://promenad.hu/cikk/negyedszazad-a-csomorkanyi-templomromnal-174026
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=10271

Meghívó

Régészeti kutatás egy 1600 éves szőlőskertben
KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA A 4–5. SZÁZADI SELYEMÚTON
Időpont: 2017. február 8. 17:00
Előadó: Dr. Felföldi Szabolcs, a Határtalan Régészet folyóirat főszerkesztője (Szeged)
[leírás:] A magyar Stein Aurél belső-ázsiai expedíciói során felfedezte fel és folytatott
ásatásokat egy a Takla-makán sivatag szívében elhelyezkedő romváros, Nija maradványai
között. Az egyedülálló épségben megmaradt rommezőt a Selyemút Pomejiének is nevezik. A
sivatag száraz klímájának köszönhetően nemcsak az épületek és a régészeti leletek, de az
épületeket körülvevő gyümölcsösök, szőlőskertek is szinte teljes épségben vészelték át az
azóta eltelt több, mint másfélezer évet.
Résztvevők száma: 60 fő
Fotódokumentáció
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Sajtómegjelenések
http://promenad.hu/cikk/hatartalan-utazas-a-regeszeti-esten174786http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/stein-aurel-nyomaban-2017-01-26114545
http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/14894/stein_aurel_nyomaban
http://vasarhelyihirek.hu/a_selyemut_pompejie_-_stein_aurel_nyomaban
http://promenad.hu/cikk/a-selyemut-szoloskertje-174864
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=10414
Meghívó
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Kiadványok
Az előadássorozat valamennyi programjához külön meghívó készült, illetve plakátok is,
valamint a téli szemeszter előzeteseként szórólapon népszerűsítettük az előadásokat.

Hódmezővásárhely, 2017. március 10.

……………………….
Dr. Nagy Imre
múzeumigazgató
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