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A program célja: Az 1956-os forradalom történetének és eszméinek megismerése, 

kiemelt figyelmet fordítva az egri eseményeknek 

A program célcsoportja: általános iskola 8. osztályos tanulói és középiskolások 

A program időtartama: 60 perc  

A program során elsajátítandó kompetenciák: digitális kompetencia, kifejező 

készség, kezdeményező képesség 

 

A program tartalma: Az 1956-os forradalom és szabadságharc egy nehéz téma a mai kor 

gyermekének. Az eszmékért folytatott harc természetét és előzményeit, lefolyását majd 

utóéletét talán egy párhuzammal tudjuk megérteni a diákokkal. 

 

A tanulást segítő eszközök: 

A LearningApps tankockák használata 

Az online platform segítségével interaktív és multimédiás oktatási segédanyagokat, ún. 

tankockákat állíthatunk elő egészen egyszerűen. A tankockák előállítása, 

megváltoztatása nem igényel különösebb technikai előképzettséget. Használata 

egyszerű, könnyen megtanulható. 

Az alkalmazás sokoldalú, bármilyen mobil eszközön használható iskolában, 

könyvtárban, otthon vagy akár útközben is. 

Az oldalon történő regisztráció után sablonokat használva egyszerűen lehet 

applikációkat (tankockákat) létrehozni, megosztani. Ezeket a regisztrált felhasználók 

hozhatják létre a feladatsablonok tartalommal történő feltöltése során, illetve válogatni 

is lehet a többi felhasználó által létrehozott tankocka közül. Az oldal használata könnyű 

és nagy lehetőséget ad a differenciált feladatkiosztásra. 
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Google Térkép 

A Google Térkép a Google által fejlesztett ingyenes internetes térképszolgáltatás. Az 

elérhető térképek és műholdfelvételek az egész Földet lefedik 2006. április 25. óta sok 

más európai ország között Magyarországról is elérhetők utcanévadatok, melyek 2007. 

május eleje óta kereshetők is 

2005 júniusában megjelent a Google Maps API, amellyel a teljes felület személyre 

szabható. A programozáshoz szükséges fejlesztői kulcs bárki számára ingyenesen 

regisztrálható. 

A Google Maps nyílt API-jának következtében kiválóan alkalmas arra, hogy bárki 

bármilyen adatbázist illesszen fölé. Így gomba módra szaporodnak a Google térképet 

felhasználó saját, illetve mashup oldalak.  

 

Kahoot! 

A Kahoot! alkalmazás legismertebb funkciója a kvíz, mellyel nagyszámú diák, így az 

egész osztály is játszhat egyszerre. A következőképpen működik: a feleletválasztós 

kérdések megjelennek a kivetítőn, melyekre a diákok a saját készülékükön válaszolnak, 

úgy hogy kiválasztják a megfelelő válasz színét. A kivetítőn minden kérdés 

megválaszolása után látjuk az eredményt: hányan válaszoltak jól és közli a 

pontszámokat is. A gyorsaság is fontos!  

 

Könyvtár kiállítása 1956-ról: https://brody.iif.hu/friss-szelek-fenyes-szelek-fujnak 

 

Ajánlott irodalom az egri és Heves megyei eseményekhez: 

 

Harsányi Judit(újságíró) 

Bátorság és rémület : '56 fénye és árnya / írta és szerk.: Harsányi Judit. - 

Eger : Média Eger, 2017 

https://brody.iif.hu/friss-szelek-fenyes-szelek-fujnak
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Egri Magazin : különszám :2016. október / [szerk. Harsányi Judit] ; [Cseh 

Zita közrem.]. - Eger : Média Eger Nonprofit Kft., 2016. 

 

Szecskó Károly(1939-2020) (történész, levéltáros) 

Emberi sorsok 1956 / Szecskó Károly. - Eger : Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár, 2016 

  

Az 1956-os forradalom és megtorlás heves megyei dokumentumai / összeállította 

... Cseh Zita ; [szerk. Bán Péter]. - Eger : Heves Megyei Levéltár, 2006.  

 

Gyűjtemények, honlapok az 1956-os forradalom és szabadságharc 

feldolgozásához 

 

http://1956.osaarchivum.org/ 

 

 

http://1956.osaarchivum.org/
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https://1956.mti.hu/Pages/Default.aspx 

 

https://mek.oszk.hu/kiallitas/1956/html/ujsagok.htm 

 

 

https://www.kozterkep.hu/12885/az-1950-53-kozott-kitelepitettek-

emlekere#vetito=69785 

https://1956.mti.hu/Pages/Default.aspx
https://mek.oszk.hu/kiallitas/1956/html/ujsagok.htm
https://www.kozterkep.hu/12885/az-1950-53-kozott-kitelepitettek-emlekere#vetito=69785
https://www.kozterkep.hu/12885/az-1950-53-kozott-kitelepitettek-emlekere#vetito=69785
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Sztálin szobor Budapesten: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Szt%C3%A1lin_szobor_Budape

st.jpg 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Szt%C3%A1lin_szobor_Budapest.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Szt%C3%A1lin_szobor_Budapest.jpg
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Újságcikkek 

 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/HevesMegyeiNepujsag_1956_10/?pg=37&layou

t=s 

https://www.heol.hu/heves/kozelet-heves/itt-a-szabad-eger-radio-beszel-634773/ 

 

 

Filmek 1956-ról 

 

Éjfélkor (1957) Rendező: Révész György 

Viki (Ruttkai Éva) és János (Gábor Miklós) éppen a mézesheteiket töltik, amikor utoléri 

őket a forradalom híre Révész György 1957-es filmjében (Éjfélkor). Amikor hazaérnek, 

kiderül, hogy a nő anyja már Bécsben várja őket. A balerina Viki menne, úgy érzi, 

karrierjét csak külföldön folytathatja, a színész János azonban maradna. 1956 

szilveszterén sietve csomagolnak, és miközben az autót várják, amely átviszi majd őket 

az osztrák határon, lepereg előttük egész addigi közös életük. 

 

Húsz óra (1965) Rendező: Fábri Zoltán 

A címével ellentétben nem csak húsz óra, hanem nagyjából húsz év történetét, 

eseményeit, sérelmeit skicceli fel Fábri Zoltán 1965-os alkotása. Egy évekkel ezelőtti 

gyilkosság szálainak a felfejtése, egymásnak feszülő indulatok, félbetörött életpályák 

a Húsz órában, mely nem csak könyvben volt sikeres, de filmként is aratott – itthon a 

filmszemle nagydíját vihette el 1965-ben, a moszkvai filmfesztiválon pedig a fődíjat. 

 

Szerelem (1971) Rendezte: Makk Károly 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/HevesMegyeiNepujsag_1956_10/?pg=37&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/HevesMegyeiNepujsag_1956_10/?pg=37&layout=s
https://www.heol.hu/heves/kozelet-heves/itt-a-szabad-eger-radio-beszel-634773/
http://archiv.magyar.film.hu/hmdb/filmek/22168/ejfelkor.html
http://archiv.magyar.film.hu/hmdb/filmek/10535/husz-ora.html
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Amiről sokáig nem beszélhetett, azt Déry Tibor inkább megírta, Makk Károly pedig 1971-

ben megrendezte (Szerelem). János (Darvas Iván) az ötvenes években börtönbe kerül, 

felesége (Törőcsik Mari) azonban nem fedheti fel anyósa (Darvas Lili) előtt, hogy fiát 

fogva tartják, ezért elhiteti az idős asszonnyal, hogy a férfi filmet forgat külföldön.  

 

Napló apámnak, anyámnak (1990) Rendezte: Mészáros Márta 

János (Jan Nowicki) aktívan részt vesz a forradalmi eseményekben, ezért később 

menekülni kényszerül (Napló apámnak, anyámnak). Juli (Czinkóczi Zsuzsa) kénytelen 

Moszkvában kibekkelni a forradalmi napokat, az elvtársak csak november 4-én engedik 

haza. Jánossal tart Ausztriába, ám bízva a változásban, végül mégis hazatérnek. Nem 

biztos, hogy jó ötlet volt. 

 

Szabadság különjárat (2013) Rendező: Fazakas Péter 

Szárnyakat adtak vágyaiknak – pontosabban, csak adtak volna. 1956 júliusában, pár 

hónappal a forradalom kitörése előtt, három fiatal (Lengyel Tamás, Varju Kálmán és 

Tenki Réka) úgy dönt, eltéríti a Budapest-Szombathely belföldi repülőjáratot. Cél: a 

nagybetűs Nyugat. A terv kivitelezése azonban, talán mondani sem kell, nem várt 

akadályokba ütközik.  

 

Eldorádó (1988) Rendező: Bereményi Géza 

Bereményi Géza nagypapája a Teleki téren volt kereskedő (pont, mint Monori), és nem 

szívelte a vejét (pont, mint Monori). Végül arannyal fizetett, hogy megszabaduljon a 

nemkívánatos családtagtól, akárcsak később azért, hogy a kórházban megmentsék 

fiúunokája életét (pont, mint Monori). Az Eldorádóban Monori, a piackirály (Eperjes 

Károly) 56-ban szeretné külföldre juttatni a családját, mindent azonban ő sem tud 

elintézni. Még egy rúd arannyal sem. 

 

 

http://archiv.magyar.film.hu/hmdb/filmek/2304/szerelem.html
http://archiv.magyar.film.hu/hmdb/filmek/3067/naplo-apamnak-anyamnak.html
http://archiv.magyar.film.hu/hmdb/filmek/589/eldorado.html
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Videók 1956 

 

Az ÁVH feloszlatása: 

https://www.youtube.com/watch?v=47Gntbwmjcw&t=236s (2:26-3:37) 

 

1953. július 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=0CT_tJozz3U 

 

1956. október 20. 

A MEFESZ céljai 

https://youtu.be/CtW6I0uoKoY  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=47Gntbwmjcw&t=236s
https://www.youtube.com/watch?v=0CT_tJozz3U
https://youtu.be/CtW6I0uoKoY

