
14 végleges munkacsoport 

Munkacsoport 
neve röviden 

Mit csinálnak? 

Sajtórészleg 
Ebbe a csoportba azok jelentkezését vártuk, akik vállalják, hogy dokumentálják az egész 
projektet. Cikket írnak, fényképeznek, videóznak, interjút készítenek, és megjeleníthető 
formába hozzák azt (pl. honlapra, sajtóba).  

Művészeti 
munkacsoport 

Képregény: 6-12 képsorban. Téma: Kitelepítés mozzanatai, érzelmi ráhangolódás 
Illusztráció készítése a következő témák valamelyikéhez  

 Mészöly novella 

 Kitelepítés mozzanatai 

 A vagonban 

Kőüzenet, papírfecni üzenet (lehet csoportfeladat) - együttműködés az irodalmi csoporttal  
Emlékmű terv, esetleg makett 
Vasúti sín festése (csoportmunka): 10m hullámpapírra fekete, vörös festékkel megfesteni a 
sínt 
Írásüzenetek, gondolatok: Szinte mindenki, tanárok is részt vehetnek, ezeket ráragasztjuk 
bőröndszerű dobozra - installáció része 
Fotókollázs 
Kihajtható képeskönyv 3D-s illusztrációkkal 
Az installációt helyszínen nov. 18-n a tornateremben állítanánk fel. 

Irodalmár mcs. = 
Kreatív írás 
munkacsoport+ 
Mészöly Miklós: „A 
kitelepítő 
osztagnál” c. 
művének 
interpretációja 

Rövid, fiktív történet vagy vers írása arról, hogy milyen érzések kavarognak a 
kitelepítettekben a folyamat bármely fázisában (előtte, alatta, utána). 
Korhű képeslap írása (bárki írhat bárkinek, aki a kitelepítésben érintett volt) 
Újság különszám a kitelepítettekről/ a kitelepítésről  
Egy fiktív szereplő nevében rövid naplórészlet vagy útleírás készítése 
Képvers: egy korabeli dal képvers formába való átformálása 

Ez a munkacsoport Mészöly Miklós „A kitelepítés feldolgozása” c. novelláját fogja feldolgozni 
két lépésben. 
Először elemezik, kérdéseket fogalmaznak meg, babrálnak a szöveggel. 
Második lépésben a (meglehetősen bonyolult szerkezetű) novellából készítenek egy nagy 
plakátot, amiben rekonstruálják a novella szereplőit, időrendjét, helyszíneit, cselekményét.  

Drámapedagógia 
munkacsoport:  

A foglalkozás keretében túlélők elbeszéléseiből 
készült szövegekkel dolgozunk. A ráhangolódás után 
a kiválasztott történetet/ történeteket a cselekmény 
egy pontján megállítjuk, továbbjátsszuk/írjuk.  Majd 
visszatérünk az eredeti szöveghez. Összevetjük a mi 
verziónkkal, továbbgondoljuk. A drámajáték 
lehetőséget ad arra, hogy nem kívülálló olvasóként, 
hanem a történet részeseként foglalkozzunk a 
történésekkel. Az egész foglalkozás kötetlen, 
gyakorlatilag a résztvevők képzelőereje és 
játékkedve mozgatja. A foglalkozás nyelve a 
résztvevők döntésétől függően német vagy magyar. A túlélők elbeszélései német nyelvűek. 

50 kg 
munkacsoport 

A kitelepítettek 50kg csomagot vihettek magukkal.  
Ez a munkacsoport összeállít egy 50 kg-ból álló csomago(ka)t, amit mai és/vagy akkori 
körülmények között magával vinne, ha hátra kellene hagynia minden vagyonát és idegen 
országban, bizonytalan körülmények között új életet kellene kezdenie. Jelenítsék ezt meg 
kiállítható formában. Színpadon elmesélni, hogy mit tettek bele, mit volt nehéz itthagyni, mi 
hiányzott volna a legjobban. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Batyucipelő 
akadálypálya 
munkacsoport 

Akadálypálya megtervezése, építése, amelyen 50 kilós teherrel kell végigmenni a 
résztvevőknek. A pálya illusztrálja az állomáshoz jutás nehézségét, nehezen csomagolható 
tárgyak nehéz szállíthatóságát, cipelését. (Hasonló batyunak a cipelése, mint amilyet az 50 
kilós munkacsoport összeállít.) 

Társasjáték 
munkacsoport 

Ez a munkacsoport elkészít egy, a gyakorlatban is használható társasjátékot a kitelepítés 
témájában. Pl. Ha a „Német név” mezőre lépsz, lépj vissza a startvonalhoz… 

Facebook / 
Veßbook 
munkacsoport 

Ez a munkacsoport Facebook-profilokat hoz létre kitelepítendő/ kitelepített konkrét 
személyek számára. Kitől köszönne el? Mi posztol? Mit kommentel? Milyen képet tesz föl? 
Levesz valamit? 
Hogy nézne ki ez egy 47’-ben kitelepített és egy ma kitelepített esetében? 

Előadás az éhezés 
és fázás fiziológiai 
(esetleg lelki) 
hatásairól, 
következményeiről 

Ez a munkacsoport (korabeli, a kitelepítéshez kapcsolódó forrásokból (pl. interjúk, 
feljegyzések, statisztikák stb.) alapján összeállít egy Ppt-prezentációval egybekötött 
tudományos előadást az éhezés és/vagy fázás fiziológiai és esetleg lelki hatásairól és 
bemutatja azt. Biosz, anatómia, pszichológia kedvelők hajrá! 

Étrend a vagonban 
munkacsoport 

Egyheti étlap összeállítása abból az élelmiszermennyiségből és forrásból, ami egy vagonban 
„fellelhető volt”. 
Tehát: Mit ehettek a vagonban lévők reggeli-ebéd-vacsorára két-három héten keresztül? 
Állítsd össze a lehetséges korhű menüsort és hozd azt megjeleníthető formába. 

Térkép, útvonal 
munkacsoport 

Milyen útvonalon haladtak a kitelepítettek? Források alapján ábrázolás elkészítése (pl. 
óriásplakáton). 
Nagy-Magyarország térkép megrajzolása, rajzszögekkel megjelölni, melyik településekről 
telepítettek ki. 

Zenei 
munkacsoport 

Egy kitelepítésről szóló dal feldolgozása, hangszerelése és előadása több különböző stílusban 
és módon. 
Cél: a projekt-napot az adott dallam „vezérmotívum”-ként kísérje végig. A projektmunkák 
prezentációit, azok tartalmát és formáját kifejezve és azt alátámasztva szólaljon meg a dal. 
/Ötletek:  

1. A capella, kíséret nélküli szólóének (az eredeti is ez) népzenei stílusú előadásmód 
2. Sváb fúvószenekari verzió írása 
3. Többszólamú énekes feldolgozás 
4. Szabad variációk a dallamra (pl. a fotónovella ill. fotómontázshoz) 
5. Német nyelvű szöveg írása a dallamhoz 
6. Könnyűzenei feldolgozás a számítógépes feleletválasztós „játék”- hoz. / 

Várjuk minden zenélni tudó (hangszeres/énekes) jelentkezését! (Elsősorban harmonika, -
trombita,- klarinét,- fuvola,- furulya,-hegedű- szakértőkre lenne szükség.)    

Kalandjáték 

Feleletválasztásos számítógépes "kalandjáték" készítése az alábbi minta alapján: Egy 18 éves, 
kitelepítés előtt álló fiú helyzetébe beleélve magad kell a felkínált lehetőségek közül 
választani 

a)  
b)  
c)  

Klikkelés után lesznek helyes válaszok, illetve rossz döntések (magyarázattal). Ezeket a 
felvetéseket/ választási lehetőségeket kell megírni. 
Példa: 
1. Tehát képzeld el, hogy a szülővárosodban már nem minősülsz teljes értékű állampolgárnak, 
családtagjaid közül egyik bátyádat már kitelepítették, szüleid, valamint másik bátyád és felesége 
otthonukban várják a további eseményeket. Mit teszel? 

a) Otthagyva családod és barátaid, elszöksz otthonról. 
b) Kivársz, hátha a helyzet idővel jobbra fordul. 
c) Összeszeded minden bátorságod és csatlakozol a kitelepítés előtt állókhoz. 

Hasonló helyzetek láncolatát állítaná össze a csoport, mely végül egy számítógéppel játszható 
„kalandjátékká” állna össze. 

Flashmob 
munkacsoport 

Kitelepítés átélésének szimulációja, melybe a záró rendezvényen többeket bevonnánk. A 
munkacsoport ennek megszervezését végzi, beleértve a tartalom pontos kitalálását és 
kivitelezését. 


