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Világszövetségünk 1956-os emlékprogramjai 

 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 

forradalmunk és szabadságharcunk 60. évfordulójára a 

Szabadságharcosokért Közalapítvány megbízása alapján a 

társszervezetek javaslatait összegyűjtötte a hatvanadik évfordulóra, 

majd a programokat összesítette, és pontokba szedve terjesztette elő 

a Közalapítvány Kuratórium részére. 
 

Emlékünnepségeink: 

 

 EMLÉKEZZÜNK, EMLÉKEZTESSÜNK! 
 

A Fiumei úti Nemzeti Sírkertben nyugvó ’56-os forradalmárok 

síremlékére nemzeti színű szalag kötése és a sírokra lyukas 

zászlócskák elhelyezése 2016. október 18-ig. 

 

2016. október 19-én 14.
00 

órai kezdettel a Nemzeti Sírkertben 

koszorú elhelyezése a központi kopjafánál. 

2016. október 20-án 10.
30

 órai kezdettel a 

Corvin Filmpalotában emlékünnepség és emléktábla - avatás 

2016. október 29-én megemlékezés Kiskunmajsán 

2016. december 5-én megemlékezés a Fölművelődési  

Minisztérium Dísztermében az Asszonytüntetés évfordulóján 

kitüntetés – átadó ünnepségén.   

2017. február 25.-én az Emlékbizottság által támogatott Országos 

rajzpályázat záró kiállítása. 

 



Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége  
az Emlékbizottság támogatásával 

EESSSSZZÉÉPPÁÁLLYYÁÁZZAATTOOTT  

hhiirrddeett  
 
 Pályázat címe: Az Én októberi tűzvirágom 

 

Pályázók köre:  
Bárki, aki veszi magának a fáradságot, és van mersze 
megjelenni a nagy nyilvánosság előtt.  
Életkor szerinti kategóriák:  

 I.  kategória : 13 éves kortól  14 éves korig  

 II. kategória: 15 éves kortól  18 éves korig  

 III. kategória: 18 éves kor felett 
 
Pályázat témája: 
Olyan írásművek elkészítése, amelyeknek ihletadó 
forrása az „Októberi Tűzvirág ’56” című antológia 
versei,   vagy az Országos rajzpályázat alkotásai. 
 
A pályázattal célunk: 
Nem műelemzéseket várunk, hanem kreatív fogalmazásokat, irodalmi 
parafrázisokat, amelyek a kiválasztott alkotásra rezonálnak.  
 

Formai követelmények: 
Pályázni prózai művekkel lehet. A pályázatot kizárólag word 
dokumentumban kérjük beküldeni emailben:. corvin56@gmail.hu  

Az alkotó max. 2 gépelt oldalon küldhet írást.  
Fel kell tüntetni: 
A mű címét, 
A szerző nevét, életkorát,  

A szerző elérhetőségét. 

A pályaművek zsűrizése: Szakmai zsűri a kiíró által 
felkért magánszemélyek.   
 
Pályázati díj 
Kategóriánként: 

 I. díj:      15.000.-Ft 

 II.  díj:    10.000.-Ft 

 III. díj:      5.000.-Ft 
értékben vásárlási utalvány és oklevél. 
Minden pályázó emléklapban részesül. 
A pályázatok beküldésének határideje:     
                    2016. december 20. 

            e-mail    corvin56@gmail.hu 

Eredményhirdetés:           
                               2017. február 20. 

                SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÖN PÁLYÁZATÁT IS! 

 
 

 
 
 
 
 
A pályázó a pályázaton történő részvételével automatikusan hozzájárul, hogy műve 
térítésmentesen megjelenjen a kiíró valamely elektronikus, vagy nyomtatott 
kiadványában. 

Az antológia és rajzpályázat alkotásai 
megtekinthetők a Szövetségünk honlapján:  
http:// www.1956mszvsz.hu/ 


