
 Április 4. – „A felszabadulás ünnepe” 

1 
 

 

DÍSZLET ÉS VALÓSÁG – DIÁKÉLET PÉCSETT A KÁDÁR-KORSZAKBAN 

helyismereti csapatjáték (Pécs, 2018. május 10.) 

 

1. feladat – Források feldolgozása 

1. Helyszín: Várkonyi Nándor Könyvtár  

a) A Dunántúli Napló kikészített számaiban meg kell találnotok egy-egy, Magyarország 

április 4-ei „felszabadulásának” ünnepségével kapcsolatos információt. 

A kikészített lapszámok: 

1. cikk: 1979. április 1. 12. oldal. Cikk címe: Lobogózzuk fel a házakat! 

2. cikk: 1979. április 4. 1. oldal. Cikk címe: Koszorúzási ünnepség  

A cikkek alapján válaszoljatok  az alábbi kérdésekere! (A válaszoknak a későbbi 

feladatok során még hasznát vehetitek!) 

 

Kérdések – 1. cikk 

1. Milyen színű zászlókat helyeztek ki az ünnep alkalmából? ..….........……………… 

    ………………………… 

 

2. Mit jelképeznek ezek a zászlók?                                           ………………………….  

   .………………………… 

Kérdések – 2. cikk 

 

3. Melyik két helyszínen tartottak koszorúzást április 4-én? ......……………………... 

….………………………… 

4. Milyen megszállás alól „szabadította fel” az országot a szovjet Vörös Hadsereg? 

(A helyes választ a betű bekarikázásával jelöld!) 

a.) a török 

b.) a náci Németország 

c.) az amerikaiak 

 

5. Miért hívjuk ma szovjet megszállásnak azt, amit a kommunizmus idején 

felszabadulásként ünnepeltek? (A helyes választ a betű bekarikázásával jelöld!) 

a.) mert szovjetek kiűzték a megszállókat, de nem hagyták el az országot, hanem 

maguk is megszállóként viselkedtek és elősegítették a kommunista diktatúra 

bevezetését. 

b.) a szovjetek valójában nem űztek ki senkit az országból. 

c.) mert szállást kellett adni az orosz katonáknak. 
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2. feladat – séta https://pecs8.zsottya.hu/tours  

Indulj el a telefonos alkalmazás (Pécs8 swap) 1. útvonalán! A túra három helyszínt érint. 

Minden helyszínen két feladatot kell megoldanotok. Az egyiket a swap alkalmazáson 

olvashatjátok, a helyszínre érkezve automatikusan felugró ablakban. A megoldást az 

alkalmazásban és ezen a feladatlapon is adjátok meg! A másik feladatot itt olvashatjátok. 

1. helyszín: Lenin szobor 

Swap feladat megoldása:  

 

Keressétek meg a szobor még megmaradt talapzatát és az egyik csapattagot fotózzátok le 

ott az egykori Lenin szobor testtartásában! 

 

2. helyszín: Ifjúsági Ház 

Swap feladat megoldása:  

 

A május 1-jei felvonulások az Ifjúsági Ház előtt haladtak el. Nem messze tőle helyezkedett 

el a dísztribün, a párt- és a város vezetőinek fenntartott ünnepi emelvény.  

A mellékelt korabeli térkép segítségével keresd meg a dísztribün helyét és integess a 

felvonulóknak! Készíts róla fényképet! 

 

A térképen számos régi utcanevet találsz. Hogy hívják ma a következő utcákat: 

Sallai utca: 

Bem utca: 

Kossuth Lajos utca: 

https://pecs8.zsottya.hu/tours
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3. helyszín: Köztársaság tér 

Swap feladat megoldása:  

 

Játsszátok el, hogy megkoszorúzzátok az emlékművet és készítsetek róla fotót! 

 

 

 

3. feladat – kreatív előadás, prezentáció készítése és bemutatása 

Az alábbi szituációk közül egyet kell eljátszanotok. Az iskolába visszatérve 

sorsolással dől el, melyiket. 

helyszín: Deák gyakorló iskola 

  

A) Év végi őrsi foglalkozáson számoljatok be rajvezetőtöknek, hogy hogyan emlékeztetek 

meg a szocialista ünnepekről különös tekintettel az első feladatban általatok 

feldolgozottról. (Max. 3 perc) 

Készítsetek prezentációt a szituáció bemutatásához, amelyhez használjátok fel a nap 

során készített fotókat és keresettek még oda illő képeket az adatbázisból. (maximum 5 

dia) 

 

B) Az iskolában a huszadik század második feléről tanultok. Azt a házi feladatot kaptátok, 

hogy készítsetek beszámolót, hogy hogyan emlékeztek meg ebben az időszakban a 

szocialista ünnepekről. Faggasd ki nagyszüleidet az ünneplés módjáról, különös 

tekintettel az általatok feldolgozottról. (Max. 3 perc) 

Készítsetek prezentációt a szituáció bemutatásához, amelyhez használjátok fel a nap 

során készített fotókat és keresettek még oda illő képeket az adatbázisból. (maximum 5 

dia) 

 

C) Történelem órán a szocializmus a téma. A tanóra keretében beszélgessetek a szocialista 

ünnepekről, különös tekintettel az általatok feldolgozottról. (Max. 3 perc) 

Készítsetek prezentációt a szituáció bemutatásához, amelyhez használjátok fel a nap 

során készített fotókat és keresettek még oda illő képeket az adatbázisból. (maximum 5 

dia)  

 


