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A paraszti társadalom felszámolása

Campanari-Talabér Márta, Várpalota város polgármestere A2 egész országot bejárta mára helyi elemekkel is kiegészített történelmi ^ d c rid M tás

Sorsfordítás — A paraszti társadalom felszámo
lása 1945-1962 címmel nyílt különleges kiállí
tás a múlt héten a várpalotai Faller középisko
lában, ahol rendhagyó történelemórán is részt 
vehettek az intézmény végzős diákjai

A Nemzeti Emlékezet Bi
zottsága (NEB), Várpalota 
Város Önkormányzata, a 
PSZC Faller Jenő Szakgim
náziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma, valamint a 
Krúdy Gyula Városi Könyv
tár közös szervezésében 
nyílt meg kedden délelőtt a 
tárlat a tanintézmény konfe
renciatermében.

- Az országban számos 
helyen bemutattuk már ezt 
az utazó kiállítást, amely
nek anyaga megyénként 
változik. Minden helyszí

nen, így Várpalotán is, he
lyi vonatkozású tartalmak 
is helyet kaptak a tárlókon. 
A kiállítás egy olyan ese
ménysorozatra emlékeztet, 
ami a magyar gazdatársa
dalom elleni kommunista 
hadjáratként vonult be a 
történelembe. Erről sajnos 
nagyon keveset beszélünk, 
pedig az 1956-os forrada
lom utáni megtorlást még 
egy országos erőszakhul
lám, a „téeszesítés" követ
te, amelynek során ütöt- 
ték-verték az embereket, s

a fizikai bántalmazások 
mellett a lelki presszúra is 
igen erősen je len  volt - 
mondta el megnyitó beszé
dében Máthé Aron, a Nem
zeti Emlékezet Bizottsága 
elnökhelyettese.

C a m p a n a r i -T a l  ab ér 
Márta, Várpalota polgár
mestere személyes hangvé
telű köszöntőben beszélt a 
kiállítás fontosságáról. - A 
családunk nem véletlenül áll 
azon az oldalon, amelyiken 
áll, hiszen pontosan tudjuk, 
hogy mit jelentett abban a 
korban élni és túlélni. A 
sorsfordítás, a paraszti tár
sadalom  fe lszám o lá sa  
ugyanis az én édesapám 
családjára is vonatkozott - 
jegyezte meg a polgármes
ter, aki a megjelent fiatalok

figyelmébe ajánlotta a tár
latot.
Hajdu István, a házigaz

da tanintézmény igazgatója 
köszöntőjében emlékezte
tett, az elmúlt években több 
alkalommal adott otthont 
olyan rendezvényeknek a 
középiskola, amelyek a kom
munizmus áldozataihoz 
kapcsolódnak.

A folytatásban a megjelent 
érdeklődők és középiskolás 
diákok m egtekinthették 
az Apáink földje című kisfil- 
met, ami a kiállítás kísérőal
kotása. Bemutatja, hogy a 
paraszti gazdaságok erő
szakos kollektivizálása a 
népesség közel felét érintet
te Magyarországon. Az en
nek történetét bemutató film 
az egykori üldözöttekre,

meghurcoltakra, áldozatok
ra az érintett családokra 
emlékezik. A megszólalta
tott emberek az említett kor
szak tanúi. Történeteik, va- 
lamint'a bemutatott korabeli 
híradórészletek, egykori do
kumentumok felidézik, ho
gyan terrorizálták a kom
munista diktatúra alatt a 
parasztságot, belekénysze- 
rítve őket a termelőszövetke
zetekbe.

Zárásként rendhagyó tör
ténelemórán vehettek részt 
a diákok, a Faller középiskola 
végzőseinek a témában 
több könyvet is jegyző vár
palotai történész, Galambos 
István, a NEB Hivatalának 
tudományos kutatója beszélt 
a korról, több várpalotai 
mozzanatot is felvillantva.

A PSZC Faller Jenő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma végzős diákjai kíváncsian Sajnos kevés szó esik a magyar gazdatársadalom elleni kommu- 
hallgatták Galambos István előadását és forgatták a NEB által biztosított kiadványokat nista hadjáratról, mondta el Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese


