
 
Hősök éve 1956–2016 

 
Vetélkedő az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére 
 
 
 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeire emlékezve a Vasi Múzeumbarát 
Egylet az ’56-os Szövetség Vas Megyei Szervezete, az Agora Savaria Szombathelyi Kulturális 
Központ, a Berzsenyi Dániel Könyvtár, a Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára és a Savaria 
Megyei Hatókörű Városi Múzeum (továbbiakban: együttműködő szervezetek) támogatásával 
vetélkedőt hirdet a szombathelyi és a szombathelyi járási oktatási intézmények 4 fős csapatai 
számára. 
 
Korcsoportok: 

7–8. évfolyam 
9–12. évfolyam 

 
A vetélkedő résztvevőinek a három előzetes feladat közül legalább az egyiket teljesíteniük kell 
ahhoz, hogy részt vehessenek a 8 állomásból álló történelmi stafétajátékban, amelynek 
időpontja: 

 
7–8. évfolyam: 2016. október 20. csütörtök, 8:00–14:00 
9–12. évfolyam: 2016. október 21. péntek, 8:00–14:00 

 
I. Előzetes feladatok: 
 

1.„Fogadj örökbe” egy emlékhelyet! 
Látogassanak el a résztvevők egy tetszés szerint választott 1956-os emlékhelyre, majd – ha 
szükséges – önkéntes munkában tisztítsák meg az emlékhely környékét! Készítsenek az 
emlékhely történetéről és az önkéntes munkáról egy rövid (legfeljebb 3000 karakter 
terjedelmű) szöveges, fényképekkel illusztrált tudósítást! 
 
2. Gyűjts „relikviákat"! 
Kutassanak fel a résztvevők 1950-es éveket idéző dokumentumokat, tárgyakat a korszak 
hétköznapjait bemutató virtuális kiállítás számára! Készítsenek néhány digitális 
fényképfelvételt és egy-egy rövid (legfeljebb 2000 karakter terjedelmű), szöveges 
ismertetést a tárgyakról/dokumentumokról! 
 
3. Rögzítsd az emlékeket! 
Készítsenek a résztvevők rövid riportot egy Vas megyei visszaemlékezővel a korszakról, 
1956-ról! A beszélgetés anyagából szerkesszenek legfeljebb 5–8 perces hang- vagy video 
anyagot! 



Az előzetes feladatként elkészített alkotásokat a résztvevők a VMbE honlapján található feltöltő 
felület használatával közzéteszik. 
 
 
II. Történelmi séta 8 szombathelyi helyszínen 
 
A történelmi séta állomásaihoz kötődő eseményeket tömör, szövegekből és dokumentumból 
álló történeti összefoglaló szakanyag segítségével ismerik meg a résztvevők. A kapott 
ismeretekről számítógépes feladatok megoldása során adnak számot a csapatok a séta végén, a 
Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Itt kerül sor az ünnepélyes eredményhirdetésre. 
 
A történelmi séta állomásai: 

1. a megyeháza 
2. az ÁVH egykori székháza 
3. a Magyar-Szovjet Társaság egykori székháza 
4. a Szent Márton utcai temető 
5. az egykori Nagy Lajos Gimnázium 
6. a püspöki palota 
7. a Városi Rendőrkapitányság egykori székháza 
8. a Forradalmi Nemzetőrség egykori székháza 

 
Az előzetes feladatokra beérkezett anyagot és a 8 sétahelyszín feladatlapjait az együttműködő 
szervezetek szakembereiből álló zsűri értékeli. 
 
Regisztráció a vetélkedőre: az adott korszakot jól tükröző csapatnévvel, fantázianévvel a 
www.muzeumbarat.hu weboldalon található elektronikus jelentkezési lapon. 
 
Jelentkezési (regisztrációs) határidő: 2016. szeptember 23. 24:00 
 
Az előzetes feladatok feltöltésére 2016. október 14. 24:00-ig van lehetőség. 
 
A vetélkedő korosztályonkénti 1–3. helyezett csapatai értékes jutalomban részesülnek. 
 
 

Élményekben és ismeretekben gazdag gyűjtőmunkát, történelmi sétát és sikeres vetélkedést 
kívánnak az együttműködő szervezetek nevében is a szervezők: 

 
 

Bodó Judit középiskolai tanár 
Tóth Kálmán múzeumpedagógus 

 
A vetélkedő a Magyar Művészeti Akadémia pályázati támogatásával valósul meg. 

 

 

http://www.muzeumbarat.hu/

