
 DÍSZLET ÉS VALÓSÁG – diákélet Pécsett a Kádár-korszakban 

helyismereti csapatjáték 

 

Javítókulcs 

1. feladat 

Április 4. 

 Milyen színű zászlókat helyeztek ki az ünnep alkalmából? (vörös, trikolor) 1p (2x0,5p) 

 Mit jelképeznek ezek a zászlók? (nemzet, kommunizmus) 1p (2x0,5p) 

 Melyik két helyszínen tartottak koszorúzást április 4-én? (Felszabadulás szobor, Szovjet 

Hősök Emlékműve – temető) 1p (2x0,5p) 

 Kiknek a megszállása alól „szabadította fel” az országot a szovjet Vörös Hadsereg? 1p 

1. a török 

2. a náci Németország 

3. az amerikaiak 

 

 Miért hívjuk ma szovjet megszállásnak azt, amit a kommunizmus idején 

felszabadulásként ünnepeltek? 1p 

1. kiűzték a megszállókat, de nem hagyták el az országot, hanem maguk is megszállóként 

viselkedtek és elősegítették a kommunista diktatúra bevezetését 

2. valójában nem űztek ki senkit az országból 

3. mert szállást kellett adni az orosz katonáknak 

 

Május 1. 

 Május elseje a munka és a nemzetközi munkásmozgalom ünnepe volt a kommunizmus 

idején. A címlap fotóján (Pécs dolgozói a dísztribün előtt) milyen jelképek találhatók, 

amik a nemzetköziségre utalnak? (különböző országok zászlói a tribünön) 1p 

 Kik követték a felvonuláson a sportolókat? (bányászok) 1p 

 Olvasd le a képről a ház falán elhelyezett jelmondatokat! Melyik eszme győzelmét 

ünnepelték ekkor? 1p 

1. marxizmus-leninizmus 

2. liberalizmus 

3. kereszténység 

 

 Kik foglaltak helyet a dísztribünön (ünnepi emelvényen)? (párt, állami és 

tömegszervezeti vezetők, kitüntetett dolgozók) 1p 

 Vajon melyik párt vezetői voltak jelen az ünnepségen? 1p 

1. Kisgazdapárt 

2. Magyar Szocialista Munkáspárt 

3. Kétfarkú Kutyapárt 

 

 



 DÍSZLET ÉS VALÓSÁG – diákélet Pécsett a Kádár-korszakban 

helyismereti csapatjáték 

 

November 7. 

Oroszországban a kommunista rendszer születésének a „Nagy Októberi Szocialista 

Forradalmat” tekintették. A második világháború után az összes kommunista államban, így 

Magyarországon is hivatalos ünnep lett. 

 Melyik évben történt a forradalom? (1917) 1p 

 Melyik két ország himnusza hangzott el az 1982-es ünnepségen? (magyar, szovjet) 1p 

(2x0,5p) 

 Miért novemberben ünnepelték Magyarországon a Nagy Októberi Szocialista 

forradalmat? 1p 

1. Mert ez volt a Szovjetunió utasítása 

2. Mert meg kellett várni, hogy a szüret után elkészüljön az új bor az ünnepségekre 

3. Mert Oroszországban az akkor használt Julián naptár szerint október 25-e a Gergely 

naptár szerint november 7-re esett  

 

 Miért Lenin szobránál tartották a hivatalos ünnepséget? 1p 

1. Mert Lenin meghalt a forradalomban 

2. Mert a szobor a pártszékház előtt állt 

3. Mert Lenin volt a forradalom vezetője 

 

 Kommunista műszaknak nevezték a korban a szabadnapokon ingyen végzett munkát. A 

„felajánlások” elvileg önkéntesek voltak, a valóságban kötelező plusszmunkáról volt 

szó. Milyen munkát ajánlottak föl a Pécsi Faipari Vállalat Kilián György szocialista 

brigádjának tagjai? (az üzemrész karbantartása, anyagszállító kocsik karban tartása, 

kompresszor ellenőrzése) 1p 

 

2. feladat – séta (swap) 

Ifjúsági Ház – 2. válasz (rajzverseny) 

Köztársaság tér – 3. válasz (József Attila) 

Lenin szobor – 2. válasz (Az 1989-es rendszerváltás után az összes, kommunizmust 

jelképező szobrot elbontották.) 

 

 

 

 


