
 

 

Hazai embermentők a 

vészkorszakban  
– előadás és esszéíró pályázat diákoknak 

 

 
A Holokauszt Emlékközpont esszéíró pályázatot hirdet felsőoktatásban tanuló diákok 

számára. A verseny célja, hogy a főiskolán illetve egyetemen tanuló korosztály a magyar 

holokauszt történetét egy-egy kiemelkedő személyiség életén, sorsán keresztül mélyebben és 

személyesebben ismerje meg.  

 
A PÁLYÁZAT TÉMAKÖRE: 

 
A pályázótól azt várjuk, hogy dolgozata mutassa be a választott személyiség életútját, 

tevékenységét, kulturális, társadalmi, történelmi helyzetét, rávilágítva, mi által jutott el az 

embermentő tevékenységig. A dolgozat megírása során ne csupán a szakirodalomra, hanem 

levéltári forrásokra, családi dokumentumokra is támaszkodjon a pályázó. 

A dolgozat témája eddig nem ismert személy élete is lehet, hiteles dokumentumokkal illetve 

tanúvallomásokkal alátámasztva. 

 
A PÁLYÁZÓK KÖRE:

 
Határon innen és túlról egyaránt várjuk az egyetemi illetve főiskolai hallgatók pályamunkáit. 

Egy szerzőtől legfeljebb egy pályázatot tudunk elfogadni. 

 
JELENTKEZÉS: 

 
Jelentkezési határidő: 2014. november 24. hétfő, 9 óra 

Jelentkezni név, iskola, cím, elérhetőség és a választott téma megjelölésével a 

oktatas@hdke.hu e-mail címen lehet.   

 
A PÁLYÁZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI: 

 
- Power point (.ppt) előadás 20-25 diából képekkel és szöveges információkkal 

- A/4-es formátum, minimum 6 oldal, maximum 8 oldal, Calibri betűtípus, 12-es betűméret, 

1.5 sortávolság, Word formátum (.doc, .docx) 

 
A BEÉRKEZÉS HATÁRIDEJE, MÓDJA: 

 
A pályamunkákat elektronikus úton kérjük beküldeni a oktatas@hdke.hu e-mail címre 

legkésőbb 2014. november 24. hétfő, 9 óráig.  

A határidő lejártával, késve érkező pályaműveket nem tudjuk elfogadni. 
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ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: 

 
• a megközelítés eredetisége; 

• a téma rendszerezett, árnyalt kifejtése; 

• példaanyag, hivatkozások felhasználása; 

• minél több dokumentum bemutatása, értő elemzése 

• a téma eredetisége 

• a felsorakoztatott érvek minősége; 

• nyelvhelyesség és helyesírás.  

 
A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS: 

 
1. díj: 50 000 Ft  + könyvjutalom 

A 2014. december 16-án a Parlamentben tartandó „Embermentők Magyarországon” c. 

konferencián bemutatatja kutatását, dolgozatát hazai neves történész előadók társaságában 

2. díj: 30 000 Ft + könyvjutalom 

3. díj: 20 000 Ft + könyvjutalom 

A legjobb pályamunkákat az eredményhirdetést követően megjelentetjük a Holokauszt 

Emlékközpont honlapján. 

 

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó: 
Eredményhirdetés 2014. december 04.  

Ünnepélyes díjátadó: 2014. december 10. Holokauszt Emlékközpont Gyűjteményi könyv 

bemutatóján 

 

További információ: okatatas@hdke.hu, 1-455-3305 

 

Sikeres pályázatírást kívánunk! 

 

Csatolmányok:  
Pályázati adatlap 
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