A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE 1956-os HAGYOMÁNYŐRZŐI ÉS AZ
1956 ÖRÖKSÉGE ALAPÍTVÁNY 2017-ben
Irodalmi, történelmi pályázatot hirdetnek magyarországi és határon túli diákok részére 25 éves
korig két kategóriában
1. Téma: Barátság a forradalom idején
* Készíts interjút egy, az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit megélt személlyel, aki a
forradalmi események vagy a megtorlás napjaiban igaz barátra talált.
* Kérdezd meg arról, miként, milyen körülmények között ismerkedtek meg, hogyan alakult a kapcsoltuk,
sorsuk, s a forradalom nagyszerű, majd a megtorlás kegyetlen napjaiban mit jelentett számukra e
kapcsolat.
* Faggasd arról, hogy az 1956-ban keletkezett barátság milyen hatással volt és van további életére.
A megkérdezett személy lehet rokonod, ismerősöd, szűkebb vagy tágabb környezeted olyan
személyisége, aki koránál fogva emlékszik 1956-ra. A megszólaló lehet olyan személy is, aki aktívan –
forradalmárként – nem vett részt az eseményekben, ám a további életét is meghatározó baráti kapcsolatra
tett szert 1956 viharos napjaiban.
Az interjú párbeszédes forma, konkrét kérdésekre adott konkrét válaszokat tartalmazó dolgozat.
Terjedelme: 5-10 oldal.
II. Téma: Égiek ajándéka - igaz barátság az örvénylő napokban
*Írj novellát, esszét, mesét vagy verset egy 1956-ban, a forradalom, vagy a megtorlás napjaiban szövődő
barátságról.
*Képzeld magad az akkor élő emberek helyébe, akik tüntetőkként, harcostársakként, vagy cellatársakként
találkoztak egy nagyszerű történelmi korszak különös pillanatában, s köztük baráti kapcsolat szövődött.
*Versben vagy fikciós történetben írd le a találkozást; képzeld el és írásodban érzékeltesd, hogy mit
jelenthetett a szolidaritáson és közös értékek vállalásán alapuló barátság és mekkora lelkierőt adhatott a
forradalmi tettek vállalásához és a megtorlás elviseléséhez.
Prózai munka esetében a terjedelem: 5-10 oldal. Vers esetében terjedelmi korlát nincs.
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A pályázatokat az antaltopamon@hotmail.com címre várjuk.
A pályázat további részleteiről – a dolgozatok beadásának határidejéről, az eredményhirdetés pontos
dátumáról, a pályázati nyereményekről – a közeljövőben a POFOSZ Hagyományőrzőinekwww.hagyomanyorzok1956.weebly.com - és az 1956 Öröksége Alapítvány honlapján –
www.1956oroksege.x3.hu – lehet bővebben tájékozódni.

