MEGEMLÉKEZÉS
RENDHAGYÓ OKTÓBER 23. A GANZBAN

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés
a kommunista pártvezetés
ellenséges
reakciója és a fegyvertelen tömegre
leadott sortűz következtében nőtt még
aznap éjjel, fegyveres felkeléssé. Ennek
következtében közel 3000 hős magyar
veszítette életét. Erről minden évben
megemlékezünk, azonban a járvány
okozta helyzetben ezt nem tehettük meg
a hagyományos módon. A tornatermi
vagy
rádiós
műsor
helyett
a
megemlékezés egy sokkal izgalmasabb
variációját valósítottuk meg.
Iskolánk osztályainak egy, a szegedi
Dugonics András Piarista Gimnázium
tanárai által létrehozott 1956 témájú
virtuális

szabadulószobából kellett kijutnia,
melyben az általuk választott karakter
(Bíró István, Gömöri György, Kárpáti
György, vagy Pongrátz Ödön)
személyében kérdésekre válaszolva
egy számkódot kellett megfejteniük,
mellyel
aztán
kijuthattak
az
Államvédelmi Hatóság hideg és
kínokkal teli pincebörtönének sötét
cellájából. A szobákban olyan
érdekességekre
bukkanhattunk
a
forradalom kapcsán, amelyekről eddig
alig vagy egyáltalán nem lehetett
hallani. Minden szoba végén egy kód
várta a játékosokat, amit a végső
szabadulás után gépelhettünk be.

A kérdések karakterenként eltérőek
voltak, és megjelent bennük a
filmművészet, az irodalom, a történelem
és a zene témaköre is. Iskolánk
közlekedési ágazatának 10. évfolyama,
akinek egy csoportjáról az alábbi kép is
készült, Kárpáti György karakterének
segítségével örömmel, és persze sikerrel
oldották
meg
a
kihívásokat.
Mindenkinek, aki sikeresen kijutott,
esélye nyílt arra, hogy egy márkás
hangszórót nyerjen. Ehhez nem kellett
mást tennünk, mindössze kitölteni egy
kérdőívet és megadni az e-mail
címünket.

Kovács Krisztián
ZSzC Ganz Ábrahám
Technikum 10.D osztály
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