1956-os forradalom és szabadságharc
Történelemverseny 2016
1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet!
Itt ........................................... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma
hajnalban a .......................... csapatok támadást intéztek fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló
szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. .............................. harcban
állnak! A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
Ki intézett még ugyanezen a napon rádióbeszédet? .................................................................................
4/.....................
2. Hogy nevezik az alábbi címereket?

......................................................................................................................................................................
2/.....................
3. Hol halt hősi halált a forradalom első mártírja?
a) Budapesten, a Kossuth téren
b) Debrecenben (1956. október 23-án este 6 órakor)
c) Budapesten, a Magyar Rádió székházánál
1/....................
4. Mi volt a Molotov-koktél?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4/....................
5. . Kösd össze a szabadságharcos ellenállási központokat parancsnokaikkal!
Tűzoltó utca
Angyal István (1928 -1958)
Corvin köz
Pongrátz Gergely (1935 – 2005)
Széna tér
Szabó János vagy „Szabó bácsi” (1897 - 1957)
3/.................

6. Melyik országok irányában hagyták el hazánkat a „disszidensek” a forradalmat követően?
......................................................................................................................................................................
2/..................
7. Hányan távoztak Nyugatra a megtorlás elöl menekülve?
a) kb. 50 ezren
b) kb. 100 ezren
c) kb. 200 ezren
1/................
8. Sorolj fel forradalmi jelszavakat! (legalább hármat)
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3/.................
9. Melyik szervezet a kakukktojás és miért? Karikázd be a felsorolásba nem illő betűjelét
és indokold meg választásod!
a.) Államvédelmi Hatóság
b.) ÁVO
c.) Nemzetőrség
d.) Karhatalom
e.) Munkásőrség
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3/...................
10. Ki volt a forradalom miniszterelnöke, akit 1958. június 16-án végeztek ki?
.............................................................................
1/................
11. Mi az internálás?
a) kivégzés
b) ítélet nélküli fogva tartás
c) pénzbüntetés
1/................
12. Oldd fel a rövidítéseket! Írd le jelentésüket!
MEFESZ ........................................................................................................................................................
MUK .............................................................................................................................................................
MSZMP ........................................................................................................................................................
3/..................
13.
Mi a film címe? .............................................................
Ki ellen játszottak a magyar pólósok? ...........................
Hol zajlott a sportesemény? ........................................
Mi lett az eredménye? ................................................
Miért véres Zádor Ervin arca? ......................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
6/....................

14. Kitől származnak az alábbi versrészletek, idézetek? A vers címét is írd a pontozott vonalra!
.........................................................................

.....................................................................

„Mennyből az angyal menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony,
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.”

„Piros a vér a pesti utcán,
munkások-ifjak vére folyt,
- a háromszín-lobogók mellé
- tegyetek ki gyászlobogót.
A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét
s fogadalmat: te kicsi ország
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy a pesti utcán hullt a vér.”

........................................................................
„A rendszert az egész magyar nép söpörte el. … A világon páratlan szabadságharc volt
ez, a fiatal nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet
szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akar határozni sorsa,
államának igazgatása, munkájának értékesítése felől.”
.........................................................................
„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint
bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben.”
6/..................
15. Írók, költők kapcsolata 56-hoz
 Az írók közül ő is a forradalom mellett volt. Ő írta a GYÁSZ című regényt. .............................................
 A forradalom leverése után letartóztatták, az un. „Nagy Íróperben” elítélték. Gyermekverseivel vált
ismertté. .......................................................................................................
 Ki írta az „Egy mondat a zsarnokságról” című verset? .............................................................................
3/.....................
16. Villámkérdések








Mi volt a forradalom jelszava? ................................................................................................................
Mikor kezdődött a forradalom? .....................................................................................................
Mi volt a forradalom kissé megtépázott jelképe? ............................................................................
A forradalom éjjelén melyik fontos épületet foglalták el a felkelők? ...................................................
A forradalom idején felkelőközpontok alakultak. Hol volt ilyen fegyveres központ?
............................................................................................................................................................
Hova temették kivégzése után Nagy Imrét? .............................................................................................
Mikor volt az újra temetésük? ........................................................................................................
7/...................

17. Villámkérdések „A Tanú” című filmhez

Hogy hívták a film főhősét? ..................................................................................

Hogyan hívták a malacot, melyet a disznóölés tilalma ellenére Pelikánék
levágtak? ..................................................................................................

Ki mondta a szállóigévé lett híres mondatokat?
„A nemzetközi helyzet fokozódik”
„Az élet nem habostorta”
......................................................................................................................

Hogy nevezte el Pelikán József, mint a Vidám Park igazgatója a szellemvasutat?
......................................................................................................................

Milyen gyümölcsbe harapott bele Bástya elvtárs a filmben?
...........................................................................
És a valóságban? ...............................................

6/.............................

18. Jelöld be a térképen az alábbi sortüzek
helyszíneit!
a.) 1956. október 23. - Budapest, Bródy
Sándor utca (Magyar Rádió)
b.) 1956. október 25. - Budapest, Parlament
c. ) 1956. október 26. - Miskolc
d. ) 1956. október 26. - Mosonmagyaróvár
e.) 1956. október 27. – Mórahalom
f.) 1956. október 27. – Tiszakécske
g.) 1956. december 8. – Salgótarján
h.) 1956. december 12. - Eger

8/………………

19. Képcsarnok – Kit látsz a képen? Írd a nevet a kép fölé!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Az 1956-os események mely helyszíneit látod a képeken?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
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