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Január: 

1. megújult a Memento Park honlapja:

Január elején elindult a Memento Park új internetes honlapja, amely a korábbiakhoz képest 
részletesebben ismerteti a Memento Park Projekt történetét, koncepcióját és fejlődését, 
bemutatja az intézmény jövőbeni terveit.  Folyamatosan bővülő tartalom, hírek, események.

2. képzőművészeti projekt:
 
Bodó N. Sándor képzőművész Paparazzi című videójának felvétele a Memento Parkban. A 
videót Budapest és Pozsony után Zágrábban, Párizsban és New Yorkban is bemutatják. A 
művész a felvételekhez olyan infravörös kamerát használt, amely érzékeli a környezet 
hőmérsékletét és szinte élőként ábrázolja a szobrokat. A videón látható, hogyan reagál Lenin 
és az ismeretlen katona zászlójára öntött vörös csillag a környezet és a nap hőhatásaira. 

Február: 

  1.  új kötet megjelenése  Sztálin csizmái címmel:

Új, angol nyelvű kiadványt jelentetett meg a Memento Park, amely kötet gazdag képanyaggal 
mutatja be az intézmény látnivalóit és egyúttal látogatói kalauzként is működik. A 
megjelenéssel egy időben a kötet magyar nyelvű változatának ingyenes letöltésére is 
lehetőség nyílik a honlapon.

2. Kapcsolatfelvétel az ISIC nevű diákszervezettel 

Az ISIC nevű nemzetközi diákszervezet évtizedek óta képviseli a világ diákjainak érdekeit. A 
memento Parkal történzt megállapodás értelmében a szervezet - érvényes ISIC igazolvánnyal 
rendelkező tagjai – 33%-os kedvezménnyel látogathatják a múzeumot.

Március: 

1.  Idegenvezetők továbbképzése a Memento Parkban

Közel  száz  turisztikai  szakember  vett  részt  a  múzeum  rendezvényén,  ahol  az  intézmény 
munkatársai  bemutatták  az  új  látványosságokat,  a  Sztálin  csizmája  című  kiállítást,  a 
vetítőtermet.  A  rendkívül  jó  hangulatban  zajló  találkozón  a  turista  csoportok  vezetői 
információkat gyűjthettek, hogy minél vonzóbbá és érdekesebbé tegyék a látogatók számára a 
Memento Parkot. 



2. Figyelemfelkeltő rendezvény a Vese Világnapja alkalmából, együttműködésben a 
nemzetközi nephrológiai szervezetekkel.

A Szoborparkban a kommunista diktatúra gigantikus emlékművein március 12 és 15 között 
vese alakú piros matricák voltak láthatók.  Az akció a Vese Világnapja alkalmából, a 
nemzetközi nephrológiai szervezetek kezdeményezésére született. A szervezők így kívánták a 
minél szélesebb rétegek figyelmét felhívni a vesebetegségek kockázatára, mivel 
Magyarországon ez körülbelül 500.000 embert érint. Az akció egyik támogatója a Memento 
Park. A múzeumban a különleges, egyedi kezdeményezésről ezeken a napokon minden 
látogató magyar, illetve angol nyelvű tájékoztatót is kapott. 

Április: 

1. A Kulturális Turisztikai Tanács ülése a Memento Parkban. A Memento Park felvétele  
a Tanács  tagjai közé

A Memento Parkban tartotta ülését a Kulturális Turisztikai Tanács, a legjelentősebb fővárosi 
múzeumok szervezete és az ülés alkalmával a Kulturális Turisztikai Tanács felvette tagjai 
közé a múzeumot. A Kulturális Turisztikai Tanács 2007 őszén alakult meg azzal a céllal, 
hogy a múzeumok turisztikai fejlesztéseit, promócióját egységesebbé, hatékonyabbá tegye az 
Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárságának támogatásával. A találkozó 
a Memento Park vezetőjének vezetéses túrájával kezdődött, majd a résztvevők egyeztető 
tanácskozást tartottak az év második felében sorra kerülő „Budapest a Múzeumok Városa” 
programsorozatról. 

2. Együttműködés a Funzine című magazinnal - Cikksorozat a Memento Parkról

Hosszú távú együttműködés eredményeként a Budapest Funzine programmagazin március 
hónaptól cikksorozatban mutatja be a Memento Parkot, annak látnivalóit, valamint az általa 
megidézett történelmi korszakot. A kéthetente megjelenő, angol nyelvű lap március 13-tól 
minden számban külön oldalon foglalkozik a Memento Parkkal. A Funzine-ban megjelenő 
sorozat szándéka, hogy a múzeum szobrain keresztül felkeltse az érdeklődést a múlt század 
magyar történelme iránt, és mivel programmagazinról van szó, az ismeretterjesztésen túl 
felhívja a figyelmet a Memento Park aktuális rendezvényeire, a kiállításokra, 
megemlékezésekre is, amely eseményekről a cikksorozatnak köszönhetően az olvasók 
folyamatosan értesülhetnek

Május:

1. Tanulmánykötet előkészítése

Peter Meusburger, a University of Heidelberg és  Mike Heffernan a University of Nottingham 
történelem-professzorok látogatása a Memento Parkban, együttműködés a Landscape,  
Memory and Place című kötetük az intézményről szóló fejezetének kapcsán.



2.  művészeti projekt

A Memento Parkban járt Jon Shakleton, angol fotóművész az éjszakai fotók nagymestere. 
Budapest egyéb látványosságai mellett megragadta a Memento Park hatalmas szobrainak 
látványa és fotósorozatban mutatta be a múzeum szobrait. Alkotásai a művész engedélyével 
az intézmény honlapján is bemutatásra kerültek.

3. Gasztronómiai rendezvény

A Lucullus BT extrém főzése a Memento Parkban

A Sztálin-dísztribün csizmáján Turóczi Gábor szakács grúz egytálételt, bozartmát főzött a 
grúz kultúra, illetve a II. Kaukázus Rali népszerűsítésére. „Odalent” örmény Taron-i 
csirkelevessel kedveskedett a résztvevőknek. Az esemény célja a grúz kultúra, illetve a II. 
Kaukázus Rali népszerűsítése. A nemzetközi autós kalandtúra 2009. augusztusában indul a 
Memento Parkból.  

 

Június:

1. Garantált idegenvezetések 

Június hónaptól garantált idegenvezetést indított a Memento Park vezetése. Déltől egészen 
napnyugtáig óránként indulnak a csoportok a park bejárata elől. A túra, amely angol és német 
nyelven kérhető, 50 percig tart. A vendégek az interneten fellelhető bőséges mennyiségű 
információ, valamint a helyszínen megvásárolható, vadonatúj guide mellett végre élőszóban is 
meghallgathatják a Memento Park történetét, betekinthetnek a kulisszafal mögé, megismerve 
a szoborpark szobrairól szóló legendákat, a Sztálin dísztribün múltját és jövőjét, a történelmi 
korszakot, amelyben a szobrok még a köztereken álltak.

2. Vlagyimir, a titkos ügynök - kémjáték 

Szórakoztató program kidolgozása azok számára, akik nemcsak a szobrok és a kiállítás 
megtekintésére érkeznek a Memento Parkba, hanem játszani és nyerni is szeretnének.
A játék lényege: a Szoborpark területén Vlagyimir, a kommunista időszakból ittmaradt titkos 
ügynök bujkál, régi elvtársai között rejtőzködik. Az a sikeres nyomozó, aki - megfejtve a 
titkos információkat - rátalál Vlagyimirra, a helyszínen vicces ajándékot kap, sőt részt vehet 
egy sorsoláson, ahol megnyerheti Vlagyimir kedvenc használati tárgyait.

Július:

1. új kiadvány megjelenése

Válts rendszert! címmel megjelent a Memento Park múzeumpedagógiai  munkafüzete. A 
kötetet  Baranyai András illusztrálta. A kiadvány kapható a múzeum boltjában és ingyenesen 
letölthető az intézmény honlapjáról.



2. művészeti projekt

Liane Lang a Londonban élő képzőművész a látogatók szeme előtt készítette Budapestről 
szóló új sorozatát, melyhez a Szoborpark gigantikus alkotásai adták a kiindulópontot. A 
művésznő egy hetet töltött a múzeumban, ahol embernagyságú gumiszobraival lepte meg a 
látogatókat.

Augusztus:

1. kutatói együttműködés 
Florence Todd Fordham, a University of Nottingham kutatója egy hetet töltött a Memento 
Parkban, ahol a múzeum munkatársaival együttműködve kutatómunkát végzett és anyagot 
gyűjtött a kelet-európai szabadtéri múzeumokról szóló munkájához.

2.  Kaukázus Rali 

Előző évhez hasonlóan 2009. augusztusában is a Memento Parkból indult a Kaukázus Rali, 
amely áthalad a Balkán és a Kaukázus 11 országán. Az út során érintik a 90-es évek és 
napjaink háborús zónáit, Bosznia, Koszovó, Észak-Grúzia és Hegyi Karabah tájait is. A 
verseny célja, hogy a résztvevők megismerjék az ott élők mindennapi életét, kultúráját, a 
régiók múltját és jelenét. A szervezők karitatív programot is hirdettek.

Szeptember: 

1.  Együttműködés aláírása a Multimédia Concerts Tutanhamon kincsei című 
kiállítása kapcsán
A Tutanhamon kincsei című kiállítás szervezője, a Multimédia Concerts és a Memento Park 
közös akciót hirdetett a mindkét tárlat iránt érdeklődő látogatók számára. A Budapesti VAM 
Design Centerben rendezett Tutanhamon Kincsei című kiállítás 10% kedvezménnyel 
látogatható a Memento Park belépőjegyének felmutatásával, mindazok pedig, akik az egykori 
köztéri szobrok múzeumát keresik fel, a Tutanhamon-jegyükkel, a Memento Parkban 33% 
kedvezményt kapnak a belépő árából. 
 
 
Október:

1. „Séta az ötvenes években"

A Budai Sport Általános Iskola rendezvénye „Séta az ötvenes években” címmel. Iskolai 
megemlékezés az 1956-os forradalom alkalmából.

2. A Memento Park új múzeumpedagógiai programjának bemutatása

Az elmúlt években egyre több diákcsoport, iskolai osztály látogatott a Memento Parkba 
rendhagyó történelemórákra. E célcsoport számára 2009-re elkészült a Memento Park 
múzeumpedagógiai programja. A szobrok által megidézett korszak, és néhány sajátossága, 
mint például a politikai propaganda eszközrendszere, a diktatúra szimbolikája, az egyén és a 



hatalom viszonya csak néhány téma, amely az iskolák tanulói számára jobban megérthető e 
helyszínen. Mindehhez további segítséget nyújtanak az intézmény által összeállított 
óravázlatok, irodalmi szemelvények, feladatsorok, valamint a Memento Park új kiadványa, a 
„Válts rendszert!” című munkafüzet.

3. Részvétel a Kárpát-medencei történelemtanárok találkozóján

A múzeumpedagógiai program bemutatása a Rákóczi Szövetség szervezésében zajló Kárpát-
medencei történelemtanárok találkozóján. PowerPoint prezentáció.

4. Részvétel a Történelemtanárok Országos Konferenciáján

A Történelemtanárok Egyesülete a rendszerváltással kapcsolatos konferenciát tartott, amelyre 
meghívta a Memento Park múzeumpedagógus kolegáját is. PowerPoint prezentáció

5. Történelemtanárok  a Memento Parkban

Az  intézmény  múzeumpedagógiai  programjának  bemutatása  A  különféle  korcsoportok 
számára, kisiskolásoktól egészen az érettségizőkig, más-más szintű és tematikájú programok 
vehetők  igénybe  az  intézmény  múzeumpedagógiai  munkatársa  segítségével.  Szervezett 
látogatás történelemtanárok számára.

November

1. Múzeumok Őszi Fesztiválja, a Sztálin dísztribün titkai című kiállítás megnyitása 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja nagy népszerűségnek örvendő esemény, amely minden évben 
egyre több érdeklődőt vonz és a múzeumok is igyekeznek ritkaságokkal, új programokkal 
elkápráztatni a látogatókat. A Memento Park 2009-ben a Sztálin dísztribünt nyitotta meg a 
közönség előtt. Az időszakos tárlaton többek között Sztálin és Lenin mellszobrok, a 
Parlamentből származó Népköztársasági címer és más, a korszakot jellemző tárgyak láthatók.

2.III. Aurora Filmnapok

Az idén harmadik alkalommal rendezték meg az Aurora Filmnapokat a Memento Parkban. A 
filmrajongók és a múzeumlátogatók ezúttal kedvezményt is kaptak, hiszen a Memento Parkba 
szóló belépőjegy egyben mozijegyként is működött. A jegy mellé pedig mindenkinek egy 
csésze orosz tea járt. A négy nap alatt 12 dokumentumfilmet vetítettek. Ezek többnyire a 
Kádár korszakban készült dokumentumfilmek, melyek filmszínházakban hosszú évtizedek óta 
nem láthatók.



December

1.   Retro-karácsony a Memento Parkban

Lenin és Sztálin gyertyákkal, valamint egyedi, a kommunizmus korszakát idéző retro-
tárgyakkal várta a látogatókat a Memento Park üzlete. A Vörös csillag ajándékboltban az 
ünnep alkalmából kedvezményes áron kaphatók poszterek és különböző speciális 
ajándéktárgyak.  

2.  Internetes áruház

Decemberben megnyílt a Memento Park webshop, ahol megtalálható a múzeumi bolt teljes 
kínálata. Az internetes áruház címe: www.mementopark.hu/shop.

file:///C:/Users/Andor/Downloads/www.mementopark.hu/shop

