
 
„HÍREVESZETT” 

PÁLYÁZAT a holokauszt üldözöttjei, zsidó vagy cigány gyerekek, fiatalok sorsának 

felkutatására 

 
A Pécsi Zsidó Hitközség pályázatot ír általános és középiskolai tanulók számára a holokauszt 
idején üldözött pécsi vagy baranyai, zsidó vagy cigány gyermek sorsának felkutatására, és a 
kutatási eredményeinek bemutatására.  
 
Éppen 70 esztendeje, hogy 1944-ben, a holokauszt utolsó fejezeteként, néhány hét alatt, a német 
különleges alakulat tanácsadói tevékenysége mellett, a magyar közigazgatás és karhatalmi 
szervek hatékony közreműködésével a magyar állam kiszolgáltatta állampolgárai százezreit egy 
idegen hatalomnak, a náci Németországnak. Ezzel megsemmisült Európa utolsó nagy létszámú 
zsidó közössége, elpusztult a magyarországi vidéki zsidóság. Üldöztetés, és 1944 őszén az akkor 
még magyar (nyilas) ellenőrzés alatt lévő országrészben sok esetben deportálás jutott 
osztályrészül a magyarországi cigányságnak is.  
A II. világháborút követően a haza nem térők holttá nyilvánítási eljárása során emberek 
tízezreiről jelent meg közleményekben, hogy híre veszett. Kutatásainkkal emlékezzünk a 
holokauszt üldözöttjeire, a munkaszolgálat és a lágerek áldozataira. 
 
Az eltűnt személyek után lehet keresni iskolai évkönyvekben, a levéltárban, ahol előfordulnak 
fényképek, bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, levelek és egyéb dokumentumok! Egy 
személy kiválasztása után, a róla szóló adatok, információk feldolgozása során a prezentációban 
kérjük bemutatni kutatás módját, menetét. Fontos, hogy a választott személy családjának 
bemutatása minél több szempontból megtörténjen, pl.: foglalkozás, gazdasági helyzet, 
társadalmi helyzet, esetleg családfa, kapcsolódásuk a hitközségi élethez. Fontos a források 
pontos feltüntetése is! 
 
A kutatási beszámoló tetszőleges módon készülhet, de javasolt valamilyen elektronikus 
technika alkalmazása: 

• mellékletekkel ellátott esszé: 5-10 oldal + max 5 oldal melléklet 12-es betűméret, Times 
New Roman betűtípus, normál margók 

• videofilm 3-8 perc 
• honlap 
• facebook oldal 
• prezentáció: 20-60 dia és magyarázó szöveg 
• tematikus faliújság 4-6 tablóval 
• elektronikus fényképalbum 8-20 képpel 
• bármely más audiovizuális produktum a fentiekhez hasonló terjedelemben. 

 
A projektek mellékletében szerepeltetni kell a támogatói nyilatkozatokat arról, hogy a 
projektben felhasznált, nem nyilvános dokumentumok/tárgyak közléséhez hozzájárulnak az 
eredeti tulajdonosok.  
A felkészítő/segítő tanárokat és szülőket a Hitközség - egy később pontosításra kerülő időpontra 
- szeretettel meghívja egy kötetlen beszélgetésre a pályázattal kapcsolatban. 
 
 



A projekt készítéséhez módszertani ötletek, szakmai segítség az alábbi honlapokon olvashatók: 
www.centropa.hu 
www.emlekezem.hu 
www.hdke.hu 
www.holokausztmagyarországon.hu 
 
A csapatok teljesítményét korcsoportonként értékeli a zsűri: 7-8. évfolyam, 9-10. 
évfolyam, 11-13. évfolyam. 
 

A pályázatra 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. 
Jelentkezési határidő: 2014. március 3. 

 
Kérjük, hogy a jelentkezéseteket a pályázati lapot kitöltve a következő e-mail címre 

küldjék: 2014.pzsh@gmail.com 
 
A kutatási beszámolókat DVD-n, két példányban, a Pécsi Zsidó Hitközség irodájába várjuk 
hétköznap 9-12 óra között, vagy postán a hitközség címére: 7621 Pécs, Fürdő utca 1. (A 
borítékra kérjük ráírni “ Híreveszett Pályázat” - és a csapat nevét.)  
 

Projektek beküldésének határideje: 2014. május 20. 
 
A beküldéssel a csapat hozzájárul ahhoz, hogy az általuk készített anyagot a hitközség saját 
kiadványában, az általa szervezett konferencián, pályázati beszámolóban szabadon 
felhasználhassa, a készítő csapat nevének és iskolája nevének feltüntetésével.  
 
Díjazás: A győztes csapat és felkészítő/segítő tanára korcsoportonként tanulmányi úton 
vehet részt a Pécsi Zsidó Hitközség szervezésében és költségén. A 11-13. évfolyam győztes 
csapatának tanulmányi útját a Szent Egyed Közösség (Comunità di Sant’Egidio) ajánlotta fel. 
Minden részvevő csapat emléklapot kap. 
 
Az ünnepélyes eredményhirdetés: 2014. július 4-én, a Pécsi Zsidó Hitközség dísztermében. 
 
A beérkezett pályázatokat szakértő zsűri az alábbi szempontok alapján értékeli: 
A pályázat érdekében felkutatott dokumentumok eredetisége, egyedisége 1-10 pont 

A pályázatban tükröződő történelmi ismeretek a korszakról: 1-20 pont 

A beszámolókban tükröződő ismeretek a 20. századi zsidó életről, emberekről, mindennapokról: 1-25 
pont 

Kreativitás a kutatásban és a megvalósításban: 1-15 pont 

A  pályázat anyag szerkesztettsége, látványa: 1-10 pont 

A pályázatban az előírt formai (pl. terjedelmi) követelményeknek való megfelelés: 1-5 pont 

Szakirodalom, források felhasználása és pontos hivatkozás: 1-5 pont 

A pályázat stílusa, nyelvhelyessége: 1-5 pont 

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy általa választott szempont alapján többletpontot adjon: 1-5 
pont 
 
 

http://www.centropa.hu/
http://www.emlekezem.hu/
http://www.hdke.hu/
http://www.holokausztmagyarországon.hu/
mailto:____________________@gmail.com


 
 

Jelentkezési lap 
 

A jelentkező csoport  neve:  

   Címe:  

A csoport diákvezetőjének  neve:  

   Telefonszáma:  

   E-mail címe:  

A pályázatot segítő tanár/szülő neve:  

   Telefonszáma:  

   E-mail címe:  

A csoport többi tagjának a neve: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


