
 

A megvalósult program bemutatása: 

A konferencia, valamint a kiállítás, diákpályázatok szervezésére és lebonyolítására a Kiskun 

Múzeum 2016. január 14-én együttműködési megállapodást kötött a Kecskeméti Katona 

József Múzeummal és a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárával. A 

konferencián lehetőséget kívántunk biztosítani a 1956-os forradalom és szabadságharc Bács-

Kiskun megyei eseményeit kutatók számára, eredményeik ismertetésére. A konferenciára 

történészek, helytörténészek, szociológusok jelentkezését vártuk. Célunk volt, hogy 

biztosítsuk a bemutatkozás, valamint a kapcsolatépítés lehetőségét a történészek és 

helytörténészek számára. 

A konferencia idejére több kísérő rendezvényét szerveztünk. 2016. év tavaszán esszéíró és 

képzőművészeti pályázatot hirdettünk Bács-Kiskun 56/60 címmel általános és középiskolás 

diákok számára. A pályázati felhívást Bács-Kiskun Megye összes általános és 

középiskolájába eljuttattuk. A felhívást az őszi tanév indulásakor megismételtük. A 

pályázatokat szakmai zsűri értékelte. A díjazott képzőművészeti alkotásokból vándorkiállítást 

rendeztünk. 

 

Bács-Kiskun 56/60 konferencia bemutatása: 

A konferencia időpontja: 2016. október 18-19. 

Helyszíne: Kiskun Múzeum valamint a kiskunfélegyházi városháza díszterme. 

A konferencián elhangzott előadások száma 13 (1. melléklet), az előadók 7 intézményből 

(MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Bács-Kiskun Megyei Főügyészség, Viski Károly 

Múzeum Kalocsa, Kiskun Múzeum Kiskunfélegyháza, Thorma János Múzeum Kiskunhalas, 

ELTE BTK, 56-os Múzeum Kiskunmajsa) továbbá több településről helytörténészek érkeztek. 

A konferencia megnyitóját és a bevezető előadást Lezsák Sándor az Országgyűlés Alelnöke 

tartotta. Az első nap délutánján, a konferencia program részeként került sor az esszéíró és 

képzőművészeti pályázatok eredményhirdetésére. Az esszéíró pályázat díjazottjai, az 

eredményhirdetés után a konferencia közönségével ismertették beadott pályaműveiket. A nap 

zárásaként a Kiskun Múzeumban került sor a beérkezett képzőművészeti pályaművekből 

rendezett kiállítás megnyitójára. A konferencián 159 fő vett részt. 



 

Bács-Kiskun 56/60 esszéíró pályázat bemutatása: 

A pályázatot 9-11. évfolyamos diákok számára írtuk ki az alábbi témákban: 

• Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei településemen 

A dolgozat készülhet szakirodalom, levéltári források, sajtóanyag és személyes 

beszámoló alapján. 

• Személyes történetek az 1956-os forradalom és szabadságharc idejéről 

A dolgozat interjú és személyes beszámoló felhasználásával is készülhet. A 

pályaműben bemutatható a választott személy tevékenysége a forradalom és 

szabadságharc idején, vagy teljes életútja is. 

 

A pályázat időtartama: 2016. március 7- 2016. szeptember 30. 

A pályázatra 4 db mű érkezett. A beérkező pályaműveket történészekből álló bíráló bizottság 

értékelte. Tagjai: dr. Gyenesei József (történész – igazgató MNL Bács-Kiskun Megyei 

Levéltár), Hajagos Csaba (történész, Kecskeméti Katona József Múzeum), dr. Knipl István 

(történész, Kiskun Múzeum). A pályázat eredményhirdetésére a konferencia első napjának 

délutánján került sor. A zsűri első, második és megosztott harmadik díjakat adományozott. A 

díjazottak az eredményhirdetés után ismertették a konferencia részvevőivel pályaműveiket, 

továbbá könyvjutalomban részesültek (2. melléklet). 

 

Bács-Kiskun 56/60 képzőművészeti pályázat bemutatása: 

A pályázatot általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok számára írtuk ki az alábbi 

témában: 

1956 emlékezete 

A pályázat időtartama: 2016. március 7- 2016. szeptember 30. A pályázaton technikai és 

stílusbeli megkötés nem volt. Szervezők egyedül méretbeli korlátot írtak elő, a művek 

megengedett maximális mérete 70x50 cm volt. 

A pályázatra 24 mű érkezett a megye több településéről. A beérkezett alkotásokat bíráló 

bizottság értékelte. Tagjai: Osztényi Éva (Kecskeméti Katona József Múzeum, 



művészettörténész), Kis László (Wesel Hugó Fotókör szakmai vezetője), Molnár István 

(Holló László Képzőművész Kör vezetője). A zsűri első, második, harmadik díjat valamint 

különdíjat adományozott. A díjazottak tárgyjutalomban részesültek (3. melléklet). A 

pályázatra érkezett alkotásokból 1956 emlékezete címmel vándorkiállítást rendeztünk, mely a 

Kecskeméti Katona József Múzeum által kivitelezett 1956 Kecskeméti kronológiája című 

kiállítással együtt került bemutatásra. A kiállítás megnyitójára a Kiskun Múzeumban 2016. 

október 18-án került sor. A kiállítást Hajagos Csaba (Kecskeméti Katona József Múzeum) 

történész nyitotta meg. A kiállítás 2016. november végéig volt megtekinthető a múzeum 

épületében, ez idő alatt 993 fő tekintette meg. A későbbiekben a kiállítás több helyszínen is 

bemutatásra került. 

A vándorkiállítás helyszínei: 

2016.11.28-12.05. Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai 

Tagintézménye. A kiállítást megtekintette 426 fő.  

2016.12.05-19. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola. A kiállítást 

megtekintette 386 fő. 

2017.01.09-23. Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola. A kiállítást 

megtekintette 440 fő. 

2017.01.31- Kecsekméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. A kiállítást 

megtekintette 2500 fő. 

A kiállítást az öt helyszínen összesen megtekintette 4745 fő. 

 


