
EMLÉKSÉTA 
Pályázat általános- és középiskolai tanulók számára 

 
A Pécsi Zsidó Hitközség pályázatot hirdet 7-13 évfolyamos diákoknak a 70 éve, 1944-
ben, Pécsről elhurcolt zsidó honfitársaink emlékhelyeinek felkutatására és a kutatási 

eredmények prezentációjának elkészítésére. 
 
Városunkban több emlékhely, szobor, márványtábla őrzi munkaszolgálatra, lágerekbe 
elhurcolt zsidó honfitársaink emlékezetét. Ezekhez, és a zsidó élet több helyszínéhez történő 
emlékséták szervezésére szól a felhívás iskolai osztályok, diákközösségek, baráti közösségek 
számára. A pályázatra 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. 
 
A feladat 2014. március 3 - május 15. között 4-8 helyszín felkeresése, amely a zsidó 
vallással, az egykori és mai kulturális és közösségi élettel, illetve a holokauszttal kapcsolatos; 
az emlékséta dokumentálása, képes és írásos beszámoló készítése prezentáció formájában. 
A prezentáció terjedelme 15-30 dia lehet, ppt-ben.  
 
A prezentációt DVD-n 2 példányban kérjük, átadható személyesen a Pécsi Zsidó 
Hitközség irodájában hétköznap 9-12 óra között, vagy elküldhető postán a hitközség 
címére: 7621 Pécs, Fürdő utca 1.  
 

Jelentkezési határidő: 2014. március 3. 
 

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve a  2014.pzsh@gmail.com címre 
küldjék. 

 
Amennyiben az emlékséta egyik helyszíne a zsinagóga, a szervező Pécsi Zsidó Hitközség 
ingyenes belépést biztosít a résztvevőknek, és vállalja a zsinagóga szakszerű bemutatását is. 
Előzetes bejelentkezés és igény esetén lehetőséget adunk a hitközség dísztermének 
felkeresésére, valamint a hagyományos zsidó sütemény, a flódni megkóstolására is.  
 

A pályázat beérkezésének határideje: 2014. május 20. 
 
A beküldéssel a csapat hozzájárul ahhoz, hogy az általuk készített anyagot a hitközség saját 
kiadványában, általa szervezett konferencián, pályázati beszámolóban szabadon 
felhasználhassa, a készítő csapat nevének feltüntetésével. 
 
A felhívással és a pécsi zsidó emlékhelyekkel kapcsolatos segítséget adunk a jelentkezéshez 
megjelölt e-mail címen. 
 
A csapatok teljesítményét korcsoportonként értékeli a zsűri: 7-8. évfolyam, 9-10. 
évfolyam, 11-13. évfolyam. 
 
 



Díjazás: A győztes csapat és felkészítő/segítő tanára korcsoportonként tanulmányi úton 
vehet részt a Pécsi Zsidó Hitközség szervezésében és költségén. Minden jelentkező csapat 
emléklapot kap. 
 
A beérkezett beszámolókat szakértő zsűri értékeli az alábbi szempontok alapján: 

• A helyszínek kiválasztásának szakszerűsége, ötletessége: 1-5 pont. 
• A beszámolóban az előírt formai követelményeknek való megfelelés: 1-5 pont. 
• A beszámolókban tükröződő történelmi háttértudás: 1-20 pont. 
• A beszámolókban tükröződő háttértudás a zsidó életről, emberekről, mindennapokról: 

1-25 pont. 
• A beszámoló stílusa, nyelvhelyessége: 1-5 pont. 
• A prezentáció megszerkesztettsége, látványa: 1-10 pont. 
• A csoport által készített fényképek esztétikája, ötletessége, beállítása: 1-10 pont. 
• Kreativitás a szervezésben és a beszámolóban: 1-10 pont 
• A zsűri fenntartja magának a jogot arra, hogy általa választott szempont alapján 

többletpontot adjon: 1-10 pont. 
 
 
Az ünnepélyes eredményhirdetés 2014. július 4-én, a Pécsi Zsidó Hitközség dísztermében 

lesz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jelentkezési lap 

 

A jelentkező csoport neve:   

A szervező diákvezető neve:   

Telefonszáma:   

E-mail címe:   

A szervezést segítő tanár 
vagy szülő neve:  

 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

Az emlékséta tervezett 
időpontja:  

 

Zsinagóga meglátogatását 
tervezik-e? (igen/nem) 

 

Hitközség meglátogatását 
tervezik-e? (igen/nem) 

 

Az emlékséta tervezett 
útvonala:  
 

 

 

 

 

 


