Májusban rendezik meg első alkalommal
az emlékhelyek napját
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Mv: A Nemzeti Örökség Intézet elnöke Radnainé doktor Fogarasi Katalin a vonalban.
Jó reggelt kívánok! Radnainé Fogarasi Katalin, elnök, Nemzeti Örökség Intézete: Jó
reggelt kívánok önnek is és a kedves hallgatóknak is! Mv: Az apropó pedig az, hogy
első alkalommal rendezik meg az emlékhelyen napját. Ez egy országos program és
május14-én fog megvalósulni. Mi lesz a nap programja, miről fog szólni? Radnainé
Fogarasi Katalin: Hát az gondolom, hogy erre a rám szánt műsoridő nagyon kevés,
hiszen képzeljék el a kedves hallgatók, hogy ahogy ön is elmondta a felkomfban, ez
egy országos rendezvény. Ötven helyszín kapcsolódott a felhívásunkhoz az ország
legkülönbözőbb részéről, és ne felejtsük el, hogy egy hosszú hétvégére esik ez
alkalommal. Ez az első alkalom, amikor
00:45
meghirdettük és megrendezzük az emlékhelyek napját. Úgyhogy én azt gondolom,
hogy mindenki felkerekedhet a szűkebb környezetébe vagy messzebb és mindenhol
fog találni színes programokat, amit egyébként 25 ezer példányban egy
programfüzetben meg is mutatunk, és természetesen az intézet honlapján is nyomon
követhető. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy akár ha a fővárosban nagyon sok
helyszínen lesznek színes és látványos programok, és tényleg az ország
legkülönbözőbb részén, Ópusztaszertől Egerig... Mv: Vagyis akkor ez azt jelenti,
bocsánat, hogy a szavába vágok, hogy a mindenhol az azt
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jelenti, hogy a nemzeti emlékhelyeken. Radnainé Fogarasi Katalin: Nemzeti és a
történelmi emlékhelyeken. Úgyhogy hiszen ez az emlékhelyek napja program azért
került meghirdetésre, hogy az országba tudatosítsuk azt, hogy az ezeréves
történelmünknek milyen helyszínei voltak. Mert talán külön-külön tudják azt, hogy
létezik Ópusztaszer, vagy létezik Mohács, de azt már talán kevesebben tudják, hogy
ezek a helyek, ezek a történelmünknek a jelentős helyszíne, most csak kettőt
mondtam, de hát természetesen mind a hatvanról tudnék beszélni, azok a
történelmünknek mely
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korszakát ölelik fel. És ezek az emlékhelyek úgy kapcsolódtak a felhívásunkhoz, hogy
természetesen minden emlékhely gondoskodik a kicsikről, a nagyobbakról, tehát hogy
családi programok keretében jól tudjanak szórakozni. De azért az is cél volt, hogy
ezeken a családi programokon, meg a jól szórakozás meg a jó időtöltés mellett
ténylegesen nem azt mondom, hogy tudományos szinten, mert nem ez acél, de
megismerjék azt, hogy végül is, hogy milyen helyszíneken járnak. Összesen ha ennyit

elérünk, hogy valaki felismerve azt, hogy milyen helyszínen van és érdeklődő lesz a
magyar történelem iránt, vagy az országunk iránt, szerintem
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az már egy nagyon fontos eredmény. Elsősorban egyébként ez a program azt
gondolom, hogy ebben az évben a magyart belföldi turistákat célozza meg,
természetesen szeretettel és nagy örömmel várva a külföldi idelátogató turistákat is.
Nyilván vannak olyan kiemelt helyszínek mint a nyitórendezvény a budapesti Kossuth
téren, ami az egyetlen kiemelt nemzeti emlékhely és tíz órakor ünnepélyes keretek
között ott indítjuk el az egész emlékhely programot. Azt gondolom, hogy a Kossuth
tér az elsősorban az ott sétáló külföldi turistákat fogja megcélozni.
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Mv: Technikailag jelent-e ez belépők vagy bármilyen más tudnivalók szempontjából
változást ezen a napon, ezen a bizonyos május 14-ei napon? Radnainé Fogarasi
Katalin: Igen, köszönöm a kérdést. Ezen a napon azért minden emlékhely igyekezett
valamivel kedveskedni az odalátogatóknak. Ez a kedveskedés ez nyilván árban is
kifejeződhet. Nem egyforma, tehát azért nem tudok erre most egy egyszerű választ
adni, mert ahány emlékhely, annyiféleképpen próbáltak az odalátogatóknak könnyíteni
a költségein.
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Van, ahol 50%-os kedvezmény van, van, ahol 25%-os kedvezmény van, van, ahol
óraszámba van kedvezmény, szóval mindenhol nagyon más. De azért összességébe azt
tudom mondani, hogy minden emlékhely gondolt arra, és főleg gondoltak a
családosokra, de minden bővebb információ mint ahogy említettem a 25 ezer
példányos programfüzeten és a honlapunkon megtekinthető.
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Mv: Még árulja el azt, hogy a programok szervezésénél az adott nemzeti emlékhelyre,
történelmi emlékhelyre bízták a program kialakítását, vagy voltak a szervezőknek, a
központi szervezőknek is kéréseik? Radnainé Fogarasi Katalin: Alapvetően az
emlékhelyek önállóak. Tehát őrájuk bíztuk, egyébként minden emlékhely
tulajdonosával és kezelőjével az elmúlt három három évben már rendkívül jó
kapcsolatot és együttműködést alakítottunk ki, és ennek már számos egyéb eredménye
és jele is volt.
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Én azt gondolom, hogy minden emlékhely saját maga pontosan tudja, hogy mi az,
amire be lehet csábítani a környezetükbe látogató belföldi vagy külföldi turistákat. De
természetesen ahogy az előbb is említettem, az a szempontrendszer, hogy azért az
odalátogatók azonkívül, hogy természetesen vannak a szokásos várjátékok. Hát
nagyon sok vár történelmi és nemzeti emlékhely, most csak kiragadtam egy példát. A
sztereotip általános programok mellett ami a mi célunk volt és amit az emlékhelyek
meg is fogadtak, hogy azért ismeretterjesztés is legyen.
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Tehát lesznek tematikus séták a különböző emlékhelyeken. Csak egyet említsek,
mondjuk az a szűkebb pátriám a Fiumei úti nemzeti emlékhely sírkert, amit egyébként
május 1-jétől mi veszünk át vagyonkezelésbe és ebben a nemzeti emlékhelyen például
mi szervezünk tematikus sétákat. Tehát odavonzzuk a látogatókat és megmutatjuk,
hogy mi minden szépség van egy sírkertben egy nemzeti sírkertben, és hogy mennyire
ott van a történelmük és az irodalmunk és minden. Mv: Május 14-én tehát első
alkalommal rendezik meg az emlékhelyek napját, erről beszélgettem az előző
percekben a Nemzeti Örökség Intézet elnökével Radnainé doktor Fogarasi Katalinnal.

