
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete 

pályázatot hirdet egyetemi, főiskolai, középiskolai és általános iskolai hallgatók számára az 

1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére 

 

A pályázat célja: 

A fiatalokban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és 

szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést. Az Alapítvány ezzel a pályázatával 

is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történelmi szerepének ismerete és megítélése méltó helyet 

foglaljon el az utókor emlékezetében.   

 

A pályázók köre: egyetemi, főiskolai, középiskolai és általános iskolai hallgatók, 

határainkon innen és túl. 

 

A pályázat témája: A pályázók arra keressenek választ, hogy ki, mire emlékszik; illetve mit 

hallott, mit tud, mit gondol az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharcról. 

Egyszerűsítve és összefoglalva: kinek mit jelent ma, 2016. Magyarországán az 1956-os 

nemzeti forradalom és szabadságharc?  

Szólaltassanak meg embereket, függetlenül életkoruktól és attól, hogy átélték-e a forradalmi 

napokat vagy nem, és attól is függetlenül, hogy a megszólalók a barikád egyik vagy másik 

oldalán álltak.  

Mutassák be a kiváltó okokat az egyes emberek szemszögéből; hogy a forradalmat átélőket mi 

indította, netán mi kényszerítette, vagy éppen mi volt az az élethelyzet, amelynek 

következtében a barikád egyik, vagy másik oldalára kerültek, vagy önként is szerepet 

vállaltak.   

Örökítsék meg azok történetét, akik már nincsenek köztünk, találjanak olyan tanúkat, akik 

élnek még ma is, és szólaltassanak meg olyanokat is, akik hozzátartozóiktól, ismerőseiktől 

hallottak az ötvenhatos eseményekről.  

Írjanak azokról, akik börtönbe kerültek, vagy hóhér kezére, akik külhonba menekültek, akik 

ma szegénységben, esetleg testi fogyatékossággal, betegen élnek - vagy épen és egészségesen, 

kedvező körülményeket élvezve. Felhasználható – természetesen forrásmegjelöléssel – 

mindenféle írásos és egyéb anyag, képek, dokumentumok, továbbá túlélők, hozzátartozók 

elbeszélései és saját kutatási eredmények. A téma kidolgozható egyénileg, vagy csoportosan. 

 

A pályázat címe: 

Mit jelent ma 1956? 

 

A pályázatra jelentkezni a mavsz@t-online.hu illetve a szieberth.istvan@t-online.hu  e-mail 

címeken lehet, a jelentkezésről visszaigazolást küldünk.  

 

mailto:mavsz@t-online.hu
mailto:szieberth.istvan@t-online.hu


A dolgozatokat 2016. szeptember 30-ig e-mailen és nyomtatott formában a Magyar 

Állatorvosok Világszervezete 1052 Budapest, Semmelweis Ignác utca 1/3 címre kell 

eljuttatni.  

 

Az írás nyelve magyar, terjedelme ne haladja meg az A4-es papíron, 14 pontos betűvel írt 20 

oldalt. A beküldött anyagokat történészekből, irodalmárokból, a témakörrel foglalkozó 

újságírókból álló zsűri értékeli és rangsorolja.  

 

Eredményhirdetés és a pályadíjak átadása a budapesti II. kerületi ünnepi megemlékezésen 

lesz. Az ünnepség pontos helyszínéről és időpontjáról a pályázóknak értesítést küldünk. 

 

Az Alapítvány a legjobbnak ítélt pályamunkákat könyv alakban is megjelenteti, ennek 

részleteiről az érintettek a későbbiek folyamán értesítést kapnak. 

 

 

Beadási határidő:    2016. szeptember 30. 

 

Eredményhirdetés és díjátadás:  2016. október 22. 

 

Pályadíjak:     I.   díj  150 000 Ft 

      II.  díj  100 000 Ft 

      III. díj               50 000 Ft 

 

A díjak mértéke időközben változhat – tervezzük a kategóriánkénti díjazást - a beérkező 

pályázati támogatásoktól függően. 

 

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvántól (+36-30-231-1652 telefonon), vagy a 

megadott e-mail címen.  

 

Honlapunk: www.mavsz.com , a pályázattal kapcsolatos ismeretek a főoldal  

Múzeum 56  

soron találhatóak.  

 

Budapest, 2016. április 30.  

http://www.mavsz.com/

