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1. Megvalósult program:  

 

A 2016. szeptember 28-október 1. között megrendezésre kerülő International 

Panorama Council (Nemzetközi Körkép Társaság) jubileumi, 25. 

világkonferenciája méltó társprogramjaként az Erdélyi Panoráma és az azt 

kiegészítő 1848-49 emlékezete kiállítás 2016. 09. 28-től 2017. 02. 19-ig volt 

megtekinthető az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 

Látogatóközpontjában. A Bem-Petőfi Körképet a lengyelországi Tarnowi 

Regionális Múzeumból szállították az Emlékparkba. A múzeum és az 

Emlékpark munkatársainak közreműködésével valósult meg a csomagolás, 

szállítás, valamint a képek biztonságos kicsomagolása és installálása. Az 

Erdélyi Panoráma kiállítás mellett a monumentális mű értelmezését segítő, 

történetét ismertető 4 kiállítási tabló és 1 db, a körkép egészét bemutató 

reprint került bemutatásra, valamint az 1848-49 emlékezete kiállítást kísérő 6 

db tabló. 

 

2. Elért látogatószám: 

2016. 09. 29-től 2017. 02. 19-ig összesen 14.371 fő látogatta az időszaki 

kiállítást. 

 

3. Múzeumpedagógiai foglalkozás: 

Ezer év a hadak útján – „Indulás Nagyszebenbe!” 

Az Erdélyi Panorámának a Tarnowi Regionális Múzeum által összegyűjtött 

egykori darabjaiból és magyar köz-, illetve magángyűjtők 1848-49-es militária-

tárgyaiból rendezett kiállításhoz készült tematikus foglalkozáson a résztvevő 

gyerekek a művészet és a hadtörténelem szemüvegén keresztül 

ismerkedhettek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc erdélyi 

hadszínterén aratott egyik legragyogóbb magyar győzelem, a nagyszebeni 

csata történetével. A foglalkozás bevezetőjében a résztvevők tömören 

megismerték a forradalom kitörése utáni erdélyi történéseket, és Bem téli 

hadjáratának eseményeit, amelyek a nagyszebeni csatához vezettek. Ebben 

az ismertetőben előkerültek a magyar honvédsereg harceljárásai, ehhez 

kapcsolódóan fegyverei és felszerelési tárgyai. A gyerekek ezeket az 



eszközöket, felszereléseket előszeretettel öltötték magukra, ily módon mintegy 

átélhették a hazájukat védő magyar katonák helyzetét. Ezt követően a 

hadműveletek bemutatása zajlott, külön kitérve Jozef Bem személyére. 

Minden alkalommal érdekes pontot jelentett, többször hasznos vita 

bontakozott ki Puchner hibája, illetve Bem zseniális hadmozdulata kapcsán, 

amely értékelte mindkét hadvezér tevékenységét és a lehetséges stratégiai 

opciókat a medgyesi ütközet után. Az óra további részében a körkép részletei 

segítségével hasonlítottuk össze, azonosítottuk be a valóságban lejátszódott 

eseményeket a festő által ábrázolt jelenetekkel.  

A foglalkozás a kiállítás időtartama (mintegy 5 hónap) végig elérhető volt. 

Átlagosan 3-4 foglalkozást tartottunk meg havonta, a csoportok átlagos 

létszáma mintegy 20 főt tett ki. Elmondható, hogy leginkább azon korosztályok 

(általános iskola felső évesei, középiskolások) körében volt népszerű a 

foglalkozás, akik már tanulták/tanulják a forradalom történetét. 



4. Fotódokumentáció: 

 

 

 1. A Bem-Petőfi Körkép kicsomagolása 

 

 

 2. A tarnowi múzeum munkatársai 

 



 

 3. A kicsomagolt képek egy része 

 

 

 4. Az Emlékpark és a tarnowi múzeum munkatársai építik a kiállítást 

 



 

 5. Az Emlékpark és a tarnowi múzeum munkatársai építik a kiállítást 

 

 

 6. Az International Panorama Council konferenciát és az Erdélyi Panoráma kiállítását Kertész Péter, 

 az Emlékpark ügyvezető igazgatója nyitotta meg  

 



 

7. A résztvevők a megnyitót követően megtekintették a kiállítást, majd megkezdődött a szakmai 

program 

 

 

8. A Bem-Petőfi Körkép 



 

9. Az International Panorama Council megnyitóján a résztvevőket tánccal köszöntötték 

 

 

 10. A legkisebbek érdeklődve figyelték a honvéd hagyományőrzőket 

 

 

 



 

 11. A tárgyi kultúrával is megismerkedtek a diákok 

 

 

 12. A huszárság története is előkerült 

 

 

 

 



5. Média megjelenések: 

 

Bem-Petőfi Körkép kicsomagolása - Sajtószemle 

2016. szeptember 21. 

 

Online: 

SzegedMa.hu 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/09/eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-

feszty-korkep.html 

 

PécsiÚjság.hu 

http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/belfold/egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-

korkep?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pecsiujsag

+%28P%C3%A9csi+%C3%9Ajs%C3%A1g%29 

 

Dehír 

http://www.dehir.hu/kultura/eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-

korkep/2016/09/21/ 

 

Pécsi Napilap 

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Eloszor_lathato_egyutt_az_Erdelyi_Panorama_es_a_Feszty

-korkep/200335/ 

 

OrientPress 

http://orientpress.hu/cikk/2016-09-21_eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-

feszty-korkep 

 

Siófoki Napilap 

http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Eloszor_lathato_egyutt_az_Erdelyi_Panorama_es_a_Feszt

y-korkep/200335/ 

 

Magyar Idők 

http://magyaridok.hu/kultura/eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-feszty-korkep-

1021330/ 

 

Magyar Online 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/09/eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-korkep.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/09/eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-korkep.html
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/belfold/egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-korkep?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pecsiujsag+%28P%C3%A9csi+%C3%9Ajs%C3%A1g%29
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/belfold/egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-korkep?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pecsiujsag+%28P%C3%A9csi+%C3%9Ajs%C3%A1g%29
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/belfold/egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-korkep?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pecsiujsag+%28P%C3%A9csi+%C3%9Ajs%C3%A1g%29
http://www.dehir.hu/kultura/eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-korkep/2016/09/21/
http://www.dehir.hu/kultura/eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-korkep/2016/09/21/
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Eloszor_lathato_egyutt_az_Erdelyi_Panorama_es_a_Feszty-korkep/200335/
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Eloszor_lathato_egyutt_az_Erdelyi_Panorama_es_a_Feszty-korkep/200335/
http://orientpress.hu/cikk/2016-09-21_eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-korkep
http://orientpress.hu/cikk/2016-09-21_eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-korkep
http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Eloszor_lathato_egyutt_az_Erdelyi_Panorama_es_a_Feszty-korkep/200335/
http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Eloszor_lathato_egyutt_az_Erdelyi_Panorama_es_a_Feszty-korkep/200335/
http://magyaridok.hu/kultura/eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-feszty-korkep-1021330/
http://magyaridok.hu/kultura/eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-feszty-korkep-1021330/


http://www.mon.hu/eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-

korkep/3198021?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+m

on%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29 

 

Lengyelországi megjelenések 

http://krakow.tvp.pl/27014973/panorama-siedmiogrodzka-jedzie-na-wegry 

 

http://www.imav.tv/kat-164,a,1209,panorama-siedmiogrodzka-opuscila-dzis-tarnow-

teraz.html 

 

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/tarnow-muzeum-okregowe-kupilo-kolejny-

fragment-panoramy-siedmiogrodzkiej/ 

 

http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Panorama-Siedmiogrodzka-jedzie-na-

Wegry 

 

http://tarnow.in/panorama-siedmiogrodzka-jedzie-na-wegry/ 

 

http://www.mon.hu/eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-korkep/3198021?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.mon.hu/eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-korkep/3198021?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.mon.hu/eloszor-lathato-egyutt-az-erdelyi-panorama-es-a-feszty-korkep/3198021?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://krakow.tvp.pl/27014973/panorama-siedmiogrodzka-jedzie-na-wegry
http://www.imav.tv/kat-164,a,1209,panorama-siedmiogrodzka-opuscila-dzis-tarnow-teraz.html
http://www.imav.tv/kat-164,a,1209,panorama-siedmiogrodzka-opuscila-dzis-tarnow-teraz.html
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/tarnow-muzeum-okregowe-kupilo-kolejny-fragment-panoramy-siedmiogrodzkiej/
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/tarnow-muzeum-okregowe-kupilo-kolejny-fragment-panoramy-siedmiogrodzkiej/
http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Panorama-Siedmiogrodzka-jedzie-na-Wegry
http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Panorama-Siedmiogrodzka-jedzie-na-Wegry
http://tarnow.in/panorama-siedmiogrodzka-jedzie-na-wegry/


 

 

 

 

http://krakow.tvp.pl/27013976/20-ix-2016-godz-1830 

 

Turizmus online 

http://www.turizmusonline.hu/cikk/erdelyi_panorama_es_feszty_korkep___eloszor_egyutt 

 

Inforadio.hu 

http://inforadio.hu/kultura/2016/09/22/eloszor_lathato_egyutt_az_erdelyi_panorama_es_a_fe

szty-korkep/ 

 

http://krakow.tvp.pl/27013976/20-ix-2016-godz-1830
http://www.turizmusonline.hu/cikk/erdelyi_panorama_es_feszty_korkep___eloszor_egyutt
http://inforadio.hu/kultura/2016/09/22/eloszor_lathato_egyutt_az_erdelyi_panorama_es_a_feszty-korkep/
http://inforadio.hu/kultura/2016/09/22/eloszor_lathato_egyutt_az_erdelyi_panorama_es_a_feszty-korkep/


Vajma.info 

http://www.vajma.info/cikk/kultura/11373/Opusztaszer-Eloszor-lathato-egyutt-az-Erdelyi-

Panorama-es-a-Feszty-korkep.html 

 

 

 

Televízió: 

MTVA -> élő bejelentkezés, nyilatkozott: Kertész Péter 

M5 -> anyag és kulturális hírek, nyilatkozott: Kertész Péter és Tóth Antal 

 

Rádió: 

Rádió 88-> telefonos, Kertész Péter nyilatkozott, 09. 23-án 

 

http://www.vajma.info/cikk/kultura/11373/Opusztaszer-Eloszor-lathato-egyutt-az-Erdelyi-Panorama-es-a-Feszty-korkep.html
http://www.vajma.info/cikk/kultura/11373/Opusztaszer-Eloszor-lathato-egyutt-az-Erdelyi-Panorama-es-a-Feszty-korkep.html


A rendezvényen képviselték magukat: 

MTI 

SzegedMa.hu 

MTVA 

 

 „Az elfeledett körkép – 1848-49 emlékezete” c. kiállítás megnyitója 

és IPC konferencia - Sajtószemle 

2016. szeptember 29. 

 

Online: 

Museum.hu 

http://www.museum.hu/kiallitas/17141/Az_elfeledett_korkep 

 

SzegedMa.hu 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/09/az-erdelyi-panorama-reszleteit-mutatjak-be-

opusztaszeren-fotok.html 

 

Turizmus Online 

http://www.turizmusonline.hu/cikk/most_eloszor_egyutt_lathatjuk_a_feszty_korkepet_es_az_

erdelyi_panoramat 

 

http://www.museum.hu/kiallitas/17141/Az_elfeledett_korkep
http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/09/az-erdelyi-panorama-reszleteit-mutatjak-be-opusztaszeren-fotok.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/09/az-erdelyi-panorama-reszleteit-mutatjak-be-opusztaszeren-fotok.html
http://www.turizmusonline.hu/cikk/most_eloszor_egyutt_lathatjuk_a_feszty_korkepet_es_az_erdelyi_panoramat
http://www.turizmusonline.hu/cikk/most_eloszor_egyutt_lathatjuk_a_feszty_korkepet_es_az_erdelyi_panoramat


 

 



 

 

 

Promenad.hu 

http://promenad.hu/cikk/az-elfeledett-korkep-galeria-170860 

 

Delmagyar.hu 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/petofi_sandor_is_feltunik_az_erdelyi_panoraman/24

91354/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso 

 

Magyar Idők 

http://magyaridok.hu/kultura/az-erdelyi-panorama-opusztaszeren-1048237/ 

http://promenad.hu/cikk/az-elfeledett-korkep-galeria-170860
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/petofi_sandor_is_feltunik_az_erdelyi_panoraman/2491354/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/petofi_sandor_is_feltunik_az_erdelyi_panoraman/2491354/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso
http://magyaridok.hu/kultura/az-erdelyi-panorama-opusztaszeren-1048237/


 

 

 

Webradio 

http://webradio.hu/hirek/kultura/az_erdelyi_panoramat_bemutato_kiallitas_nyilt_opusztaszer

en 

 

Hirado.hu 

http://www.hirado.hu/galeriak/opusztaszeren-lathato-az-erdelyi-panorama/ 

 

Televízió: 

MTVA -> élő bejelentkezés az M1, Külföldi híradóban ajánló anyag (angol, német, orosz és 

kínai) 

Kistelek VTV -> tudósítás híradóba, nyilatkozó: Kertész Péter 

http://webradio.hu/hirek/kultura/az_erdelyi_panoramat_bemutato_kiallitas_nyilt_opusztaszeren
http://webradio.hu/hirek/kultura/az_erdelyi_panoramat_bemutato_kiallitas_nyilt_opusztaszeren
http://www.hirado.hu/galeriak/opusztaszeren-lathato-az-erdelyi-panorama/


 

Rádió: 

Rádió 7 -> tudósítás az eseményről, nyilatkozó: Kertész Péter 

Lánchíd Rádió 

 

A rendezvényen képviselték magukat: 

Rádió 7 

www.promenad.hu 

MTVA 

MTI 

Délmagyarország 

SzegedMa.hu 

Kistelek VTV 

 

 

Utolsó lehetőség, hogy lássa az Erdélyi Panorámát (sk) - 

Sajtószemle 

2017. február 22. 

 

Online: 

Programturizmus 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-opusztaszer-nemzeti-torteneti-emlekpark-

hagyomany-program-esemeny-rendezveny-skanzen-emlekhely.html 

 

Delmagyar.hu 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/erdelyi_panorama_marcius_5-eig/2508603/ 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-opusztaszer-nemzeti-torteneti-emlekpark-hagyomany-program-esemeny-rendezveny-skanzen-emlekhely.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-opusztaszer-nemzeti-torteneti-emlekpark-hagyomany-program-esemeny-rendezveny-skanzen-emlekhely.html
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/erdelyi_panorama_marcius_5-eig/2508603/


 

 

 

 

 

 

 


