MEGHÍVÓ
„VESZPRÉM HÁBORÚS VESZTESÉGEI – NÉGY TÉTELBEN”
II.tétel: A háború itt van
A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára tisztelettel
meghívja Önt következő rendezvényére, amely a
„Veszprém integrált városfejlesztés-belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. ütem” tárgyú KDOP 3.1.1/D 2010-0001 kódszámú kiemelt
projekt keretén belül valósul meg.

Bűnösök és ártatlanok a háborúban
Időpont: 2012. november 22. (csütörtök) 15:00 óra
Helyszín: Lovassy László Gimnázium
(Veszprém, Cserhát ltp. 11.)
Program:
14:45 – Regisztráció
15:00 – Előadások
Az MNL Veszprém Megyei Levéltára a XX. századi diktatúrák szorításában élő veszprémi emberek személyes történetein keresztül szeretné
bemutatni és felidézni a korszakot beszélgetések, előadások megtartásával és a visszaemlékezők történeteinek dramatikus feldolgozásával.
Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze 2012.
november 21-ig az mvorosh@veml.hu e-mail címen vagy a 70/457-78-87-es telefonszámon!

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.
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meghívja Önt
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Bűnösök és ártatlanok a háborúban
Előadások:

A háborús erőszak történetírásunk hallgatásokkal és
torzításokkal teli fejezete és a felejtés egyéni és társadalmi szinten is jelentkezik. A civilek, főleg a nők,
gyerekek és öregek legfeljebb mint polgári áldozatok
szerepelnek, történeteik nem kerülnek bele a történelemkönyvekbe.
A Nagy Honvédő Háború idején a Vörös Hadsereg végigerőszakolta a megszállt területeket, polgári áldozatok tízezreit mészárolta le, mint 1945. március 22-én
Olaszfaluban, ahol 32 fiatalt gyilkoltak meg ártatlanul.
A szovjet katonák által megszállt területen elkövetett
mészárlásoknak és a nők elleni nemi erőszaknak komoly lélektani hatása volt. A megszállt ország korábbi
jogorvoslati szervei összeomlottak, az előállt hatalmi
vákuum nem adott rá módot, hogy a győztes hadsereg
katonáit bevádolják a hatóságoknál.

Dr. Hudi József, levéltárigazgató
(Dunántúli Református Egyházkerületek Levéltára):
A magyarországi német nemzetiség helyzete
a II. világháború alatt és után

67 évvel az események után végre szembenézhetünk
a múlttal? Ma már lehet tárgyilagosan beszélni a történtekről?

Dr. Kahler Frigyes, kollégiumvezető bíró
(Veszprémi Törvényszék):
A háború jogáról

Időpont:

Dr. Zinner Tibor, jogtörténész
(Országos Kriminológiai Intézet):
Kisebb vagy nagyobb mértékben bűnös a
magyar nép is

2012. november 22. (csütörtök) 15 óra
Helyszín:
Lovassy László Gimnázium
		

(Veszprém, Cserhát lakótelep 11.)

