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Helytörténeti adatgyûjtõ pályázat

A Honvéd Kulturális Egyesület �Megõrzött emlékezet� címmel helytörténeti adatgyûjtõ
pályázatot hirdet általános- és középiskolai tanulóknak magyarországi települések máso-
dik világháborús eseményeirõl szóló adatok összegyûjtésére.

57 éve fejezõdött be a második világháború és egyre kevesebben vannak, akik szemtanúi voltak
a lakóhelyükön lezajlott harcoknak, eseményeknek. Az egykori élmények manapság történeti for-
rásokká lettek, de csak kevesek vetették papírra visszaemlékezéseiket, szívesebben mesélnek bár-
kinek, aki meghallgatja õket. Megkérjük a közép- és általános iskolás tanulókat, hogy keressék fel
az idõs szemtanúkat, hallgassák meg õket, és jegyezzék le emlékeiket. Az adatgyûjtés elsõ lépése-
ként szerezzenek be egy térképet lakóhelyükrõl és annak környékérõl. (Sok területrõl rendelkezésre
áll turistatérkép, az önkormányzatok szintén rendelkeznek térképpel. Ez másolható. A Hadtörténeti
Intézet Térképtárában megtalálhatók a katonai térképek. Ha nem sikerül térképet beszerezni, akkor
egy részletesen megrajzolt vázlat is alkalmas.) Ezután keressék meg azokat, akik a településen élték
át a második világháború harcait. Készítsenek velük riportot, mely során az alábbi kérdésekre
keressenek választ:

� Milyen harci cselekmények folytak a településen és környékén?
� Milyen katonai szervek (pl. parancsnokság, raktár, javító mûhely stb.) helyezkedtek el a

településen? (Hol, melyik házban, a település melyik részén helyezkedtek el?)
� Maradtak-e a háború után harci jármûvek (harckocsi, rohamlöveg stb.), harceszközök

(ágyú, teherautó, egyéb fegyverek, katonai eszközök), repülõgéproncsok ott; s mi lett ezek
további sorsa?

� Hol vannak eltemetve a háborús áldozatok (kertekben, külterületen, erdõkben)?
� A háború után a környéken elhagyott hadianyagokat kik és hogyan gyûjtötték be? Mit

gyûjtött a szovjet hadsereg, a tûzszerészek, a lakosság?
� A visszaemlékezõ(k) személyes háborús élményei: hogyan élte meg családja és õ a front

átvonulását?

Az adatokat rögzítsék a térképen vagy térképvázlaton!

A pályázat ideális terjedelme 10�20 oldal. Kérjük, hogy a pályamunkák egy példányát
nyomtatásban és elektronikus formában is (flopin) juttassák el az alábbi címre:
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A borítékra és a kéziratra kérjük ráírni a pályázó pontos címét és a �Megõrzött emlékezet�

megjelölést. A beérkezett pályamunkákat külön általános- és középiskolás kategóriában szak-
mai zsûri bírálja el. Mindkét kategóriában az elsõ öt legjobb pályamunka készítõjét és felké-
szítõ tanárát emléklappal és hadtörténelmi tárgyú könyvekkel, kiadványokkal jutalmazzuk. A
díjat a pályázó iskolájában adjuk át egy rendhagyó történelemóra keretében, melyet egyesüle-
tünk hadtörténelmi tagozatának tagjai (a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hadtörténelem
tanárai) tartanak az iskola által választott hadtörténelmi témában.
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