
 

 

 
 

 

VÁSÁRHELY ANNO  

ONLINE FOTÓARCHÍVUM LÉTREHOZÁSA 

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, Hódmezővásárhely 

2017. augusztus 25.-2018. március 31. 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Azonosító: 37260/2017/KULTIG 

Célkitűzés 

A program egy online, közösségi fotóarchívum létrehozását célozta meg, mely 

Hódmezővásárhely 1890 és 2000 közötti történetét dolgozza fel. A projekt a városról készült 

és a városhoz, a városban lakó polgárokhoz kötődő felvételek, fotógyűjtemények 

összegyűjtésére, rendszerezésére, megőrizésére és közkincsé tételére irányult. Az 

archívumban közölt felvételeket adatokkal és leírásokkal ellátva, kiterjedt keresési 

lehetőségekkel ellátott adatbázisként kívántuk a nagyközönség elé tárni. A cél egy 12 ezer 

darabos online fényképarchívum létrehozása volt. Intézményünk az anyag összegyűjtésén, 

digitalizálásán, rendszerezésén, a felvételek adatokkal történő ellátásán, illetve egy internetes 

oldalon (és annak közösségi felületein) túl hagyományos publikálást és bemutatást is 

tervezett. A Vásárhely Anno fotótárból egy könyvet terveztünk kiadni, illetve a gyűjteményt 

egy, az Emlékpont Galériában megrendezett, Vásárhely közelmúltbeli történetét fényképeken 

keresztül bemutató kiállításon kívántuk a nagyközönség elé tárni. 

 

Megvalósított tevékenységek 

A projekt a pénzügyi- és szakmai tervének megfelelően a tevékenységek az alábbi módon 

valósultak meg – szakmai részletezés és számszerűsíthető eredmények alább: 

1. Szakmai megbízások és járulékai: 

A projekt megvalósításában részt vevő munkatársak honoráriuma, mely kiterjedt a 

fotóarchívum szakmai tanácsadására, a kiállítás kurátori feladatainak ellátására, az 

adatbázis fotóanyagának digitalizálására, a fotográfiai előkészítésére, a kiállítás és 

kötet adminisztrációs, valamint szerkesztői és menedzseri feladataira. 

Szerződő felek: 

 Bernátsky Ferenc 

 Dr. Zeman Ferenc 

 Bíró Zsanett 

 Surinyáné Kókai-Balog Ibolya 

 Kovács Ferenc 

 Baranovszky Jenő 

 Dr. Miklós Péter 

 Arany-Tóth Attila 
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2. Vásárhely Anno fotóarchívum megvalósítása: 

Itt jelentek meg az adatbázis kiépítésének, kialakításának és megvalósításának 

feladatai és költségei. 

Szerződő fél: Kurír Média Kft. 

3. Vásárhely Anno internetes oldal fejlesztése: 

A vasarhelyanno.hu honlap kialakítása, fejlesztése. 

Szerződő fél: Informédia Kft. 

4. Vásárhely Anno – Változó város 1945-1990 kiállítás: 

Az Emlékpont Galériában 2018. március 23. és 2018. május 7. között fennállt kiállítás 

megvalósítása.  

5. Vásárhely Anno. A változó város 1945-1990 kötet: 

A projekthez kapcsolódó kiadvány előkészítése és nyomdai kivitelezése. 

Szerződő felek: 

 Zaka Péter Pál ev. 

 INNOVARIANT Nyomdaipari Kft. 

6. Reklám- és propaganda kiadások, feladatok: 

Ez a létrejött weboldal népszerűsítését, az információnak a célközönség számára 

történő eljuttatását, valamint a kiállítás számára megfelelő publicitást és látogatottság 

biztosítását jelentette. (Ezen feladat a kötet marketingjét alig érintette.) 

Szerződő fél: Informédia Kft. 

 

A Tornyai János Múzeum 2017 őszén az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával 

nagyszabású kutatási projektbe kezdett (szakmai vezetők: Bernátsky Ferenc történész-

muzeológus és dr. Zeman Ferenc történész-muzeológus), amelynek célja a Hódmezővásárhely 

múltjára vonatkozó fényképanyag minél teljesebb föltárása, földolgozása és egységes 

adatbázisba rendezése.  

A fotóadatbázis elsődlegesen Hódmezővásárhely közgyűjteményeinek fotóarchívumaira 

támaszkodott, így az Emlékpont, a Tornyai János Múzeum, a Németh László Városi 

Könyvtár, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár fotógyűjteményei 

alkották a törzsanyagot. Az adatbázisba bekerültek hírlaparchívumok és több magánszemély 

gyűjteményének fényképei is. A projekt magvalósítása két nagy feladat köré összpontosult: 

először az adatbázis anyagának, a nagyszámú fotónak a digitalizálását és azok megfelelő 

adatokkal történő ellátását kellett megoldani, mellyel párhuzamosan egy olyan offline 

(kizárólag a rendszergazdák, szerkesztők által elérhető) adatbázis struktúrát, felültetet kellett 

kitalálni és kivitelezni, mely a kutatási és publikálási alapként szolgált a később kialakított 

vasarhelyanno.hu honlap számára.  

Ezt követte a vasarhelyanno.hu internetes oldal megalkotása, lefejlesztése, mely a fenti 

adatbázisra támaszkodik. A honlapon jelenleg 23.351 db fotó elérhető, melyek nagyobb része 

teljes leírással, ún. metaadatokkal ellátott. (A vállalt célérték mintegy dupláját sikerült a 

programban megvalósítani.) Az oldalon számos, már ismert felvétel mellett a legtöbb fotót 

most láthatja először a nagyközönség.  

Célkitűzésünkben szerepelt egy kiállítás megrendezése és egy kiadvány megjelentetése. Ezek 

témájaként együttesen Hódmezővásárhely városképének 1945 és 1990 közötti változását 

jelöltük meg, hiszen ezen időszakban, a kommunista diktatúra nyomta rá leginkább bélyegét a 

város épített örökségére és városszerkezetére.  
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Az Emlékpont Galériában 2018. március 23-tól május 7-ig látogatható kiállítás (kurátorok: 

Bernátsky Ferenc és dr. Zeman Ferenc) ötven tablón, számos térképen és légi felvételen 

keresztül vezette be azt a több mint ezer látogatót Hódmezővásárhely (fél)múltjába, akik 

ellátogattak a közgyűjteménybe. A kiállítás bemutatta a város épített környezetének 

átalakítását az 1945 és 1990 közötti években, melynek eredményeképp – a szocialista 

„városrendezési” elvek hatására – a belváros mezővárosias-parasztpolgári hangulata helyébe a 

szocreál „betondzsungel” szürkesége lépett. A kiállítás kivitelezésében közreműködő 

munkatársak: Arany-Tóth Attila, Baranovszky Jenő, Erdős László, Preczer Zoltán, Szender 

Ákos, Terhes András 

Míg a kiállítótér lehetőségei gátat szabtak a bemutatható fotók számának, addig a Vásárhely 

anno. A változó város 1945-1990 című kötetben (szerkesztő: dr. Miklós Péter, szerzők: 

Bernátsky Ferenc és dr. Zeman Ferenc, műszaki szerkesztés: Szender Ákos) bővebb, 200 

felvételből álló válogatás segítségével mutattuk be az Andrássy út és az Oldalkosár utca 

környékének átalakítását, a panelnegyedek születését valamint a Kertváros és a Hódtói 

városrész létrejöttét. Az albumból kiderül, hogy hogyan lesz egy polgári városból szocialista 

város, s hogy miként törölték el a paraszti gazdasági egységeket, az ősi, hagyományos 

életforma kereteit, melyek helyét egyveretű panel- és sorházas vagy házgyári technológiával 

létrehozott környezet foglalta el. A kötet fényképein, nyomon követhető, hogy miként tűnt el 

az, ami az Alföldön is egyedivé tette a vásárhelyiek városélményét, s hogyan formálták át a 

város arculatát a szocialista érában a lakótelepek. A 132 oldalas könyv 500 példányban 

készült el. 

 

A támogatási időszakot követő tevékenységek és tervek 

A megjelentett Vásárhely Anno kötet nyilvános bemutatója a kiállítás finisszázsaként, 2018. 

május 7-én zajlott le. A kiadványt a könyv szerzőpárosa Bernátsky Ferenc és Zeman Ferenc 

mutatta be az Emlékpont galériájában megjelent érdeklődőknek. 

A projekt befejezésével a fotóarchívummal kapcsolatos szakmai és közönségkapcsolati 

munka nem áll le: a Tornyai János Múzeum és az Emlékpont történészei folytatják az 

adatbázis fotóinak további metaadatolását, új felvételek digitalizálását, feltöltését, a még 

fellelhető, főként magánszemélyeknél lévő fotóarchívumok összegyűjtését, feldolgozását és 

az anyagok publikálását a vasarhelyanno.hu honlapon.  

 

Hódmezővásárhely, 2018. május 25. 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Miklós Péter 

múzeumigazgató 
 

 

Csatolt kiadványok: 

 nyomdai kreatív anyagok: 1 db meghívó, 1 db szórólap 

 1 db Vásárhely anno könyv 
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MELLÉKLETEK 

Vásárhely Anno honlap: https://www.vasarhelyanno.hu/  

Nyitóoldal 

 

Tematikus galériaoldal 

 

https://www.vasarhelyanno.hu/
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Képoldal, leírással 

 

Kreatív, promóciós anyagok 

Kiállítási meghívó 
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Kiállítási szórólap 

 

Kiállítási plakát 
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Kiállítási molinó 

 

Fotódokumentáció 

Vásárhely Anno kiállítás építés – 2018. 03. 22. 
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Vásárhely Anno kiállításmegnyitó – 2018. 03. 23. 
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Látogatói csoportok a Vásárhely Anno kiállításon – 2018. 03. 29. 
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Online sajtómegjelenések listája 

 

03. 22. 

Vásárh

ely 

anno 

kiállítá

s-

megnyi

tó 

előzetes 

infohodmezovasarh

ely.hu 

http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/vasarhely-

anno-kiallitas-az-emlekpontban-2018-03-19-104433 

radio7.hu http://radio7.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=511 

vasarhely24.com 
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/vasarhely-anno-regi-

fotokbol-nyilik-kiallitas-vasarhelyen-vasarhelyrol 

vasarhely24.com 

http://www.vasarhely24.com/vasarhely/valtozo-epuletek-

atalakulo-tarsadalom-regi-vasarhelyi-fotokbol-rendeznek-

kiallitast-az-emlekpontban 

vasarhelyihirek.hu 
http://vasarhelyihirek.hu/valtozo_epuletek_atalakulo_tarsadalo

m 

vasarhelyitv.hu http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=12815 

tiltottvoroscsillag.bl

ogstar.hu 

https://tiltottvoroscsillag.blogstar.hu/2018/03/23/penteken-

nyilik-a-vasarhely-anno-kiallitas-az-emlekpontban/50212/ 

infohodmezovasarh

ely.hu 

http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/valtozo-

epuletek-atalakulo-tarsadalom-2018-03-22-150229 

Vásárhelyi 

Televízió 
https://youtu.be/SC25lbvVBik 

  

03. 23. 

Vásárh

ely 

anno 

kiállítá

s-

megnyi

tó 

promenad.hu 
http://promenad.hu/2018/03/24/otthonok-meleget-sugarzo-

hazak-helyett-a-beton-szurkesege/ 

vasarhely24.com 

http://www.vasarhely24.com/vasarhely/letunt-epuletek-

elhalvanyulo-emlekek-vasarhely-multjarol-mesel-az-emlekpont-

kiallitasa 

Kossuth Rádió https://youtu.be/wKTNNOSHnDk 

infohodmezovasarh

ely.hu 

http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/otthonok-

meleget-sugarzo-hazak-helyett-a-beton-szurkesege-2018-03-26-

094954 

tiltottvoroscsillag.bl

ogstar.hu 

https://tiltottvoroscsillag.blogstar.hu/2018/03/23/vasarhely-

varoskepvaltozasai-a-szocializmus-koraban/50244/ 

radio7.hu http://radio7.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=563 

http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/vasarhely-anno-kiallitas-az-emlekpontban-2018-03-19-104433
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/vasarhely-anno-kiallitas-az-emlekpontban-2018-03-19-104433
http://radio7.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=511
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/vasarhely-anno-regi-fotokbol-nyilik-kiallitas-vasarhelyen-vasarhelyrol
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/vasarhely-anno-regi-fotokbol-nyilik-kiallitas-vasarhelyen-vasarhelyrol
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/valtozo-epuletek-atalakulo-tarsadalom-regi-vasarhelyi-fotokbol-rendeznek-kiallitast-az-emlekpontban
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/valtozo-epuletek-atalakulo-tarsadalom-regi-vasarhelyi-fotokbol-rendeznek-kiallitast-az-emlekpontban
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/valtozo-epuletek-atalakulo-tarsadalom-regi-vasarhelyi-fotokbol-rendeznek-kiallitast-az-emlekpontban
http://vasarhelyihirek.hu/valtozo_epuletek_atalakulo_tarsadalom
http://vasarhelyihirek.hu/valtozo_epuletek_atalakulo_tarsadalom
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=12815
https://tiltottvoroscsillag.blogstar.hu/2018/03/23/penteken-nyilik-a-vasarhely-anno-kiallitas-az-emlekpontban/50212/
https://tiltottvoroscsillag.blogstar.hu/2018/03/23/penteken-nyilik-a-vasarhely-anno-kiallitas-az-emlekpontban/50212/
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/valtozo-epuletek-atalakulo-tarsadalom-2018-03-22-150229
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/valtozo-epuletek-atalakulo-tarsadalom-2018-03-22-150229
https://youtu.be/SC25lbvVBik
http://promenad.hu/2018/03/24/otthonok-meleget-sugarzo-hazak-helyett-a-beton-szurkesege/
http://promenad.hu/2018/03/24/otthonok-meleget-sugarzo-hazak-helyett-a-beton-szurkesege/
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/letunt-epuletek-elhalvanyulo-emlekek-vasarhely-multjarol-mesel-az-emlekpont-kiallitasa
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/letunt-epuletek-elhalvanyulo-emlekek-vasarhely-multjarol-mesel-az-emlekpont-kiallitasa
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/letunt-epuletek-elhalvanyulo-emlekek-vasarhely-multjarol-mesel-az-emlekpont-kiallitasa
https://youtu.be/wKTNNOSHnDk
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/otthonok-meleget-sugarzo-hazak-helyett-a-beton-szurkesege-2018-03-26-094954
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/otthonok-meleget-sugarzo-hazak-helyett-a-beton-szurkesege-2018-03-26-094954
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/otthonok-meleget-sugarzo-hazak-helyett-a-beton-szurkesege-2018-03-26-094954
https://tiltottvoroscsillag.blogstar.hu/2018/03/23/vasarhely-varoskepvaltozasai-a-szocializmus-koraban/50244/
https://tiltottvoroscsillag.blogstar.hu/2018/03/23/vasarhely-varoskepvaltozasai-a-szocializmus-koraban/50244/
http://radio7.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=563
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vasarhelyihirek.hu 
http://vasarhelyihirek.hu/vasarhely_varoskepvaltozasai_a_szoci

alizmus_koraban 

vasarhelyitv.hu http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=12840 

Vásárhelyi 

Televízió 
https://youtu.be/PIZasHNQOi4 

Vásárhelyi Valóság 
https://www.hodmezovasarhely.hu/images/hirek/Vasarhelyi_Va

losag/VasarhelyiValosag.pdf 

03. 29. 

Iskolai 

csoport

ok a 

Vásárh

ely 

anno 

kiállítá

son 

vasarhely24.com 
http://www.vasarhely24.com/esemeny/regi-vasarhely-utcain-az-

emlekpontban 

radio7.hu http://radio7.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=705 

promenad.hu 
http://promenad.hu/2018/03/29/a-regi-vasarhely-utcain-az-

emlekpontban/ 

tiltottvoroscsillag.bl

ogstar.hu 

https://tiltottvoroscsillag.blogstar.hu/2018/03/29/a-regi-

vasarhely-utcain-az-emlekpontban/50478/ 

infohodmezovasarh

ely.hu 

http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/-a-regi-

vasarhely-utcain-az-emlekpontban-2018-03-30-232228 

 

 

 

http://vasarhelyihirek.hu/vasarhely_varoskepvaltozasai_a_szocializmus_koraban
http://vasarhelyihirek.hu/vasarhely_varoskepvaltozasai_a_szocializmus_koraban
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=12840
https://youtu.be/PIZasHNQOi4
https://www.hodmezovasarhely.hu/images/hirek/Vasarhelyi_Valosag/VasarhelyiValosag.pdf
https://www.hodmezovasarhely.hu/images/hirek/Vasarhelyi_Valosag/VasarhelyiValosag.pdf
http://www.vasarhely24.com/esemeny/regi-vasarhely-utcain-az-emlekpontban
http://www.vasarhely24.com/esemeny/regi-vasarhely-utcain-az-emlekpontban
http://radio7.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=705
http://promenad.hu/2018/03/29/a-regi-vasarhely-utcain-az-emlekpontban/
http://promenad.hu/2018/03/29/a-regi-vasarhely-utcain-az-emlekpontban/
https://tiltottvoroscsillag.blogstar.hu/2018/03/29/a-regi-vasarhely-utcain-az-emlekpontban/50478/
https://tiltottvoroscsillag.blogstar.hu/2018/03/29/a-regi-vasarhely-utcain-az-emlekpontban/50478/
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/-a-regi-vasarhely-utcain-az-emlekpontban-2018-03-30-232228
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/-a-regi-vasarhely-utcain-az-emlekpontban-2018-03-30-232228

