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Az ő sorsuk 
– a mi történelmünk
Diákpályázat Győr és környékének zsidó emlékeiről

Kiírás
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Háttér röviden
 
1944 májusában és júniusában Magyarországon is elkezdődtek a deportá-
lások. Röpke két hónap alatt körülbelül 450000 vidéki, köztük több mint  
5000 győri és környékbeli, zsidó származású magyar állampolgárt hurcol-
tak el. Nagy részüket meggyilkolták. 

Diákpályázat és Világtalálkozó 2024
 

2024. július 4-7 között a 1944-es drámai események 80. évfordulójának alkal-

mából a civil kezdeményezéssel létrehozott Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány 

Világtalálkozót rendez a kevésszámú győri túlélő Magyarországon vagy külföl-

dön élő leszármazottjai részére. 

Számos tervezett esemény és projekt mellett az Alapítvány Kuratóriuma diák-

pályázatot indít a fenti címben megjelölt témakörben.

A pályázaton meghívásos alapon tíz győri és környéki középiskola diákjai vesz-

nek részt.

A diákpályázat célja
 
A cél alapvetően a helyi fiatalok érdeklődésének felkeltése a győri és kör-
nyéki zsidó közösség múltja iránt. Ez a múlt közös múlt, alaposabb meg-
ismerése toleránsabb, nyitottabb, összefogóbb és erősebb jövőt biztosít 
mindannyiunk számára. 

Ennek jegyében a pályázó diákcsoportok tevékenysége az ismeretszerzést és 

terjesztést, valamint a téma iránti társadalmi nyitottság és érzékenység növe-

lését szolgálja. Nem tudományos-akadémiai alapkutatásról van szó, hanem az 

eddigi ismeretek esetleges kiegészítéséről és / vagy már ismert példák kieme-

léséről, néhány összefüggés lehetőség szerinti bemutatásáról, továbbá, külön, 

egy alkotó jellegű, un. kreatív munkáról. 
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A diákpályázat tartalma
 

A diákok tevékenysége részben irányulna a Holokauszthoz vezető folyamatnak és ma-

gának a bekövetkezett népirtásnak a vizsgálatára. Ez testesíti meg az un. kutatómunkát 

(A), amely két részből áll: egy átfogó és egy különleges témakör kidolgozásából. 

A résztvevő csapatok értékelésében az átfogó és a különleges témakör anyaga együtte-

sen 80%-os arányt képvisel.

A diákverseny másik ága egy kreatív, művészeti vagy más jellegű önálló alkotás (B)  

elkészítéséből áll. Ennek értékelési súlya 20%.

A pályázati anyagok terjedelmi és formai követelményeit mellékletben foglaljuk össze. 

(1. sz. melléklet)

A. A kutatómunka témakörei
 
A kutatás alábbi, átfogó témaköreiből egy témát kell kötelezően választani. 

1. Kiegészítések, példák az 1944-ben meggyilkolt győri és környéki 

zsidó gyerekek névsorához, ismeretek e névsor összetételéről, min-

dennapi életükről, az általuk látogatott iskolákról, a zsidó közös-

ség általános iskolájának működéséről, kapcsolatukról más vallású 

gyerekekkel  

2. A győri és környéki „Világ Igazai” személyisége, tevékenysége,  

intézményi háttere, különösen az üldözött zsidó gyermekek és  

fiatalok mentésére szolgáló akciók 

3. Szemelvények a még fennmaradt győri és környéki zsidó emlékhe-

lyekről (zsinagógák, temetők, iskolák, emlékművek, emléktáblák 

stb.). Leírások, fényképek 

4. A zsidótörvények alkalmazása Győrben (a numerus clausus-tól 

1945-ig), a győri zsidó fiatalságot is érintő elemek és hatásuk  

bemutatása, néhány példával 

5. Adatok zsidó származású személyiségek által alapított jelentősebb 

győri cégekről, vállalkozásokról azok rövid történetével, kitérve  

az esetleg ma is működő utód cégekre
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A kutatás eredményét vetítendő PPT anyagban kell leadni, amit minden csapat 

egy 20 perces szóbeli előadás formájában mutat be a zsűrinek.

A különleges témakörökből szintén egy témát kell kötelezően választani.  
Választható különleges témaként egy második „átfogó téma” szűkített változata is. 

1. A Révai Gimnázium épületében kialakított „vegyes gettó”  

áldozatainak azonosítása, e gettó körülményeinek feltárása

 

2. Pattantyús-Ábrahám Imre, Apor Vilmos, vagy Dobrovics Mária 

életmentő tevékenysége 

 

3. A győri és környéki zsidó állampolgárok társadalmi-gazdasági  

kirekesztése a deportálás előtt; 1-2 konkrét példa bemutatása

 

4. A győri zsidóság a helyi sajtó tükrében (1935-1945) – tendenciák  

és szemelvények, 1-2 konkrét eset kritikai bemutatása

 

5. Jeles, győri gyökerekkel rendelkező, 1945 előtt élt zsidó származású 

személyek bemutatása, 1-2 konkrét példa

6. Adalékok és szemelvények a győri zsidó kulturális életről,  

egyesületekről a két világháború között, 1-2 konkrét példa

A kutatás eredményéről egy legfeljebb háromoldalas, írásos jelentésben („dol-

gozatban”) kell számot adni.
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B. Az alkotómunka tartalmi változatai
 
Az önálló kreatív alkotás témáját egyedül a diákpályázat alcíme határolja be:  
Győr és környékének zsidó emlékei. 

Az alkotás jellegét az induló csapatok szabadon választják meg. 

Szóba jöhet irodalmi mű (pld. novella, vers, dráma-töredék; a megengedett  

terjedelem 8-10 oldal, formai követelményei azonosak a különleges kutató-

munkáról készülő jelentésre vonatkozó feltételekkel, l. 1. sz melléklet), kép-

zőművészeti alkotás (pld. festmény, plakett, kisplasztika, emléktábla/emlék-

mű terv), kisfilm (pld. riportfilm, portré film, emlékhelyeket bemutató film, 

amelyek terjedelme legfeljebb 15 perc), fotóriport, elektronikus alkotás  

(megengedett időkorlát, amennyiben releváns, 10 perc) stb.

Ezt az alkotást a kutatási munkáról (A) készülő jelentésekkel együtt kell leadni 

a megadott határidőre. 

Kapcsolat győri vagy győri kötődésű  
zsidó személyekkel
Javasoljuk, hogy pályázatuk elkészítése során a csapatok lehetőség szerint lépje-

nek kapcsolatba győri vagy győri kötődésű zsidó fiatalokkal vagy az idősebb ge-

nerációk képviselőivel, ami segítheti kutató vagy alkotómunkájuk elmélyítését. 

Ez a téma vagy a műfaj megválasztásától függően egyenesen elkerülhetetlen  

lehet. Az Alapítvány felkérésre segít ilyen jellegű találkozások létrehozásában.
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Általános feltételek

A diákpályázat időzítése 
A diákok munkájára a 2022-23-as tanév idején, végső befejezésére legkésőbb 

2023. december 31-ig kerül sor. 

Csapatok, nevezés, copyright
A pályázaton a meghívott győri és környéki középiskolák diákjai vesznek részt. 

A diákok személyes közreműködése önkéntes alapon, tanári irányítással és tá-

mogatással történik. Egy csapat háromfős. Egy iskola több csapatot is indíthat, 

amelyek teljesítményét a zsűri külön-külön értékeli.

A csapat tagjai lehetnek mindazok, akik bizonyíthatóan az induló középiskola 

diákjai, beleértve a 2022/2023-as tanévben érettségizőket.

A csapatokat a támogató tanárnak kell nevezni egy, a kiírás aláírójának eljut-

tatandó, hivatalosnak tekintett email értesítéssel. A nevezésben fel kell tüntet-

ni a csapattagok nevét, életkorát és osztályát, valamint a támogató tanár nevét 

és szakterületét. A nevezés leadási határideje: 2022. november 15. 

Amennyiben a későbbiek során változás történik a benevezett csapat összeté-

telében, azt a támogató tanár haladék nélkül emailben közli a kiíró felé.

A jelentkezéssel a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy pályázatukat ellenszol-

gáltatás nélkül valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő módon a ki-

író felhasználja, így különösen, de nem kizárólagosan saját honlapján. A csa-

pattagok már a nevezéssel egyértelműen vállalják, hogy ők lesznek a pályázat 

szerzői és ezáltal joguk lesz azt benyújtani és a felhasználásra engedélyt adni, 

továbbá garantálják a pályázat eredetiségét. Tudomásul veszik továbbá, hogy 

esetleges plagizálás a versengésből történő kizárást eredményezi. 

Felkészítés
A benevezett csapatokat tanácsadó/támogató tanár segíti módszertani, forrás-

kutatási, munkaszervezési és más kérdéskörökben.

Az induló csapatok tanácsadó tanárai részére Bana József úr, a győri levéltár 

nyugalmazott igazgatója, továbbá a Holokauszt Emlékközpont felkért képvi-

selője és esetleg további szakértők egy, 2022 őszén tartandó indító megbeszélés 

keretében ismertetőt tartanak és folyamatos támogatást nyújtanak, különösen 

az (A) kutatási rész módszertani és forrás kérdéseit illetően. Az általános tájé-
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koztatás céljait szolgálja a mellékelt, nem kizárólagos és nem kötelezően hasz-

nálandó forrás-, ill. irodalomjegyzék. (2. sz. melléklet) 

Hardi Titusz úr, a Pannonhalmai Főapátság Oktatási Igazgatója, koordinálja 

a résztvevő iskolák és kutató csapatok tevékenységét, lehetőség szerint össze-

hangolja a kutatási témakörök megválasztását és a kreatív alkotások jellegét 

a párhuzamosságok elkerülése, illetve csökkentése érdekében. Megszervezi az 

induló csapatokat támogató tanárok első és a későbbiekben esetleg szükséges-

sé váló megbeszéléseit. Kidolgozza továbbá a pályázatok elbírálásának pontos 

módszertanát.

Dologi költségek
A kiíró állja a csapatok esetleges dologi költségeit, különös tekintettel a kreatív 

alkotásra. E célra csapatonként legfeljebb 20 000 Ft áll rendelkezésre, amely 

keretből az indokolt költségek fedezésére szolgáló összeget, a támogató tanár 

megkeresése alapján, a kiíró az Alapítvány nevére kiállított számla ellenében 

utalja át a kérelmező csapat által megadandó számlára. 

A pályázatok leadási határideje
 

A pályázatot, amely tehát a két kutatási anyagból és a kreatív alkotásból áll, 

legkésőbb 2023. december 31-ig kell leadni. 

Az online leadás feltételeit l. az 1. sz. Mellékletben.

A nyomtatott anyagokat és az alkotómunka fizikai produktumát Spitzer Olgának, 

a Kuratórium tagjának, személyesen kell átadni, aki időpont egyeztetésre a kö-

vetkező telefonszámon érhető el: 06 20 431 7362 

A pályázati anyagok teljességének leadás előtti utolsó ellenőrzését szolgálja  

a mellékelt ellenőrző lista. (3. sz. melléklet)

A pályázatok elbírálása
A pályázatokat egy későbbiekben összeállításra kerülő zsűri bírálja el. A zsűri-

tagok nevét a kiíró közzéteszi. 

A csapatok 2024 március/április hó folyamán, később meghatározandó idő-

pontban bemutatják a zsűrinek PPT prezentációikat. 

A zsűri legkésőbb 2024. május végéig a leadott kutatási és kreatív anyagok, 

valamint a szóbeli bemutatók figyelembevételével megállapítja az első három 
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helyezett csapat sorrendjét. Külön kiválasztja a legjobban helyezett szakképző 

iskolai csapatot is. Amennyiben a legjobban helyezett szakképző iskolai csapat 

eleve az általános rangsor első három helyezettje közé kerül, akkor nem hatá-

roznak meg külön szakképző iskolai helyezést.

Díjazás 
A három első helyezett csapat, valamint a legjobban helyezett szakképző isko-

lai csapat a következő díjazásban részesül:

1. Első helyezett: 240 000 Ft (3 x 80 000 Ft)

2. Második helyezett: 150 000 Ft (3 x 50 000 Ft)

3. Harmadik helyezett: 90 000 Ft (3 x 30 000 Ft)

4. Legjobban helyezett szakképző iskolai csapat:  
60 000 (3 x 20 000 Ft, ha ez a helyezés külön  

kerül megállapításra, l. fent)

A támogató tanárokat tiszteletdíjban részesítjük.

A győztes csapat bemutatja a pályamunkáját a Világtalálkozó keretében rende-

zendő emlékkonferencián. Itt kerül majd sor a helyezettek jutalmazására és az 

induló csapatok értékelésére is. 

A legjobb kreatív alkotások ez alkalommal lehetőség szerint kiállításra kerülnek. 

A jewishgyor.org honlapon valamennyi pályamunka összefoglaló anyagát 

megjelentetjük, bemutatva a pályamunkákat, illetve a munkában részes diá-

kokat és tanárokat. 

A kiírás mellékletei
1. Melléklet: A leadandó pályázati anyagok formai és terjedelmi  

                       követelményei

2. Melléklet: Ajánlott forrás- és irodalomjegyzék

3. Melléklet: A pályázati anyagok teljességének leadás előtti ellenőrzését     

                             szolgáló kérdéslista
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1. Melléklet

A leadandó pályázati anyagok formai és  
terjedelmi követelményei
 
A munka önállósága, a források pontos feltüntetése
A leadandó pályázati anyagokhoz egy írásos nyilatkozatot kell mellékelni, 

melyben a pályázó csapat tagjai aláírással megerősítve nyilatkoznak, hogy  

(a) a két kutatási jelentés az „adott összeállítást illetően saját, önálló szellemi 

termékük” és (b) az elkészített alkotás a csapat önálló munkájának eredménye.  

E nyilatkozatot a beadandó nyomtatott anyagokkal együtt adják le (l. lent).

Mind az átfogó, mind a különleges kutatási témakör kidolgozásának céljára 

használt összes adatforrást és forrásmunkát önálló forrásjegyzékben kell pon-

tosan feltüntetni. 

Szó szerint idézett szövegeket idézőjelbe kell tenni, mind az idézett, mind csu-

pán tartalmában ismertetett szövegeket forrásmegjelöléssel kell ellátni. 

A. Kutatási anyagok
 
Az átfogó kutatási témáról készülő, vetíthető anyag (PPT) követelményei
A leadandó slide-ok száma fedlap nélkül legfeljebb tizenöt (15). Ezek mintáját  

a kiíró határozza meg (l. lent). 

 

A slide-sorozat egy fedlappal kezdődik, amely tartalmazza a kutatás címét  

és a kidolgozó csapat jeligéjét. 

A minta slide-okon szereplő betűtípus és méretek (főcím, oldalcímek és szö-

veg) kötelezően alkalmazandók. A fedlap mintán található logót csak a fed-
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lapon kell kötelezően feltüntetni. A slide-okra felvett szabvány lábjegyzet 

minden lapon kötelezően szerepel. A lapok halványkék háttérszíne nem változ-

tatható. Minden más PPT formai megoldás teljesen szabadon választható.  

A fedlap és a többi slide kötelező mintája a fenti. A kiíró e mintát emailben is 

eljuttatja az induló csapatok támogató tanárainak.

Egy-egy slide-ra csupán kulcsszavak, legfeljebb tőmondatok írhatók. Összefüg-

gő szövegek szigorúan mellőzendők. Képes és egyéb illusztrációk, továbbá  

a PPT eszközrendszerének használata feltétlenül ajánlott.

A PPT bemutató anyagot online és nyomtatott formában kell leadni.

A zsűri előtti, kötetlen, szigorúan nem olvasott szóbeli bemutatóra minden 

csapatnak legfeljebb 20 perc áll rendelkezésre. Az időkeret túllépésére nem 

lesz lehetőség.

A különleges kutatási témáról készülő írásos jelentés követelményei
A különleges témakörben készülő írásos jelentés terjedelme nem haladhatja 

meg a 3 gépelt oldalt (Word, Arial betűtípus, 11-es betűméret, egyes sortáv, tér-

köz 6 előtte, 6 utána, normál 2,5 cm-es margó mindenhol, külön fedőlap, ami 

nem része a terjedelemnek, oldalszámok). 

A jelentés a fő szövegben pontosan hivatkozott rövid szöveges mellékletekkel, 

szemléltető anyagokkal (fényképek stb.) kiegészíthető. Sem a mellékletek, sem 

a szemléltető anyagok nem számítanak bele a megengedett terjedelembe. 

A jelentést online és nyomtatott formában kell leadni. 

A jewishgyor.org honlapon megjelenítendő kutatási anyag
A Világtalálkozó honlapján történő megjelentetés céljaira a csapatok PPT anya-

gukat (átfogó kutatási téma) és írásos jelentésüket (különleges kutatási téma) 

együttesen legfeljebb egy egyoldalas írásos összefoglalóban leírják és kötelező-

en leadják. Ehhez képeket vagy más szemléltető anyagot mellékelhetnek. 

Egy külön oldalon, egyenként 2-3 soros, egy-egy fényképpel ellátott bekezdés-

ben bemutatják a (a) csapattagokat, (b) a támogató tanárt, (c) a témaválasztás 

indokát és (d) egy, a közös munka keretében megélt, tömören összefoglalt kö-

zös élményt. 

A honlapra szánt fenti két oldal formai követelményei azonosak a különleges 

témáról készülő írás követelményeivel (l. fent).

E két tájékoztató oldalt online és nyomtatott formában kell leadni.
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B. Az alkotómunka produktuma 
 

Az alkotó pályamunka jellege meghatározza a beadás formáját. 

Írott alkotást online és nyomtatott formában kell leadni. 

Tárgy jellegű alkotásokat fizikai valójukban kell leadni. Ezekről legfeljebb 5 db 

fénykép is készítendő, melyeket online és nyomtatott formában kell leadni.

A Világtalálkozó honlapján történő megjelentetés céljára a pályázat kötelező 

része az alkotást nagyon röviden, legfeljebb fél oldalon bemutató leírás leadása 

online és nyomtatott formában, melyhez 1-2 kép vagy más szemléltető anyag 

mellékelhető. 

Valamennyi pályázati anyag anonim leadási módja
Az online leadandó anyagok anonimitását a kiíró a továbbítás elektronikus 

eszközének helyes megválasztásával biztosítja. Ez az eszköz később kerül meg-

határozásra.

A nyomtatott anyagokat lezárt belső borítékba kell helyezni, amelyen a pályázó 

csapat titkos jeligéjét kell feltüntetni. A pályázó csapat egy másik zárt boríték-

ban azonosítja önmagát, amelyen kívülről a jelige, belül pedig egy lapon  

a jelige és a pályázó iskola/csapat neve kerül feltüntetésre.  Mindkét belső borí-

tékot egy külső, jelige és más jelek vagy írások nélküli borítékba kell helyezni, 

melyet a Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány Kuratóriumának kell címezni. 

Az alkotómunka során született tárgyszerű alkotást a munka jellegétől füg-

gően kell kétszeresen becsomagolni. A műalkotást tartalmazó belső csomago-

lást meg kell jelölni a csapat titkos jeligéjével. A pályázó csapat egy zárt, a belső 

csomagolásba helyezett borítékban azonosítja magát, amelyen kívülről a jelige, 

belül pedig egy lapon a pályázó iskola/csapat neve és a jelige kerül feltüntetés-

re.  A külső csomagoláson jeligét és más jelet vagy írást a Zsidók Győri Gyöke-

rei Alapítvány Kuratóriuma címzésen kívül feltüntetni nem szabad. 
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2. Melléklet

Ajánlott forrás- és irodalomjegyzék
Hasznos linkek
 
A Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány honlapján található, a győri zsidóság-
gal kapcsolatos link gyűjtemény  

https://jewishgyor.org/hasznos-linkek/ 

Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma  

http://vha.usc.edu/login

Centropa  

https://www.centropa.org/hu/home 

Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság  
http://www.degob.hu/ 

A magyarországi holokauszthoz köthető magyarországi és külföldi fényképek  
https://holokausztfoto.hu/ 

Enciklopédia az Egyesült Államok Holokauszt Múzeum gondozásában  

https://encyclopedia.ushmm.org/hu

Irodalomforrások
 

A győri zsidóság története, különös tekintettel a holocaustra. Dokumen-
tumgyűjtemény.  

Szerk. Bana József. Győr, Duna-táj Magyar-Izraeli Baráti Kör, 2005. (Győri holo-

caust füzetek, 1.)

Berkes Tímea: A Győr-Moson-Pozsony megye zsidóságának története 1944-ben. 
In: Holocaust Füzetek, 4. évf. 5. sz. (1996), p. 6-42.

Braham, Randolph L.: A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. 1. köt. 
Budapest, Park Kiadó, 2006. p. 478-482.

Cseh Viktor: Zsidó örökség. Vidéki zsidó hitközségek Magyarországon. 
Szerk.: Fenyves Katalin. Budapest, Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, 2021. p. 

615-619. 
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Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez.  
Iratok a Győr-Sopron megyei levéltárból. I-II. köt. Összeáll. és a bev. írta Gecsényi 

Lajos és Varga Imréné. Budapest, Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Doku-

mentációs Központ, 1994.

Domán István: A győri izraelita hitközség története, 1930-1947.  
Budapest, Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1979. 68 p. (A magyarorszá-

gi zsidó hitközségek monográfiái, 9.)

Egy épület újjászületett. A volt győri zsinagóga múltja, jelene és jövője. 
Öszeáll. Tóthné Papp Terézia, N. Mészáros Júlia, Hancz Gábor; szerk. Hancz Gá-

bor. Győr, Medius Iroda, 2006.

Gazda Anikó: Magyarországi zsinagógák.  
Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1989. p. 137-138.

Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag  
árnyékában.  
1. köt. Abaliget, Lámpás Kiadó, 1992. p. 297-323. 

Kecskés Attiláné: Pattantyús Ábrahám Imre élete és munkássága (különös 
tekintettel győri éveire).  
In: Győri tanulmányok, 9. Győr, 1988. p. 179-200.

Kemény József: Vázlatok a győri zsidóság történetéből.  
Győr, Győri Zsidó Hitközség, 2004. (reprint kiadás) (eredeti megjelenés: 1930)

Koloszár Tamás: Győr-Moson-Sopron megye zsidó emlékei.  
In: Zsidó emlékek a Nyugat-Pannon Eurégióban. Szerk. Balázs Edit. Szombat-

hely, Magyar-Izraeli Baráti Társaság, 2008. p. 59-114. (Borítócím: Zsidó emlék-

helyek a Nyugat-Pannon EuRégióban) 

Lónyai Sándor: A Holocaust győri gyermekmártírjai.  
In: Holocaust Füzetek, 8. évf. 13. sz. (1999), p. 118-131.

Lónyai Sándor: A Numerus Clausustól Auschwitzig. A Holocaust 3621 győri 
mártírjának, és az egykori Győr megye falvai 732 deportáltjának teljes 
anyakönyvi adatsora.  
Budapest, LaborPress, 2004.

Nagy István: Győr vértanú püspöke, Apor Vilmos. Győr, Győri Egyházmegyei 

Levéltár, 2012. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgo-

zások, 16.)
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Nagy István: Quiritatio. Sikoly. Győri zsidó tragédia, 1938-1945.  
Győr, Győri Zsidó Hitközség, 2010.

Quittner, Eva: Az emlékezés kavicsai.  
Győr, Print-Tech Kft., 1996.

Soós Viktor Attila: Apor Vilmos győri megyés püspök tevékenysége 1944-
1945-ben. Embermentés a vészkorszak idején.  
In: Mártírok és embermentők. Budapest, Szent István Társulat, 2022. p. 45-69.

Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok 1870-1940 között. Sikeres történe-
ti modellváltás. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2002.

Ujvári Péter (szerk.): Magyar zsidó lexikon.  
Budapest, 1929. p. 332-333.
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3. Melléklet

A pályázati anyagok teljességének leadás előtti 
ellenőrzését szolgáló kérdéslista

1. Elkészítettétek az átfogó kutatási témát bemutató PPT anyagot?

 

2. Elkészítettétek a különleges kutatási téma eredményét leíró anyagot?

 

3. Elkészítettétek az önálló (művészeti stb.) alkotást?

 

4. Elkészítettétek a Világtalálkozó honlapjára kerülő összefoglalókat, 

mellékleteket és nyilatkozatot?

 

5. Betartottátok a leadandó anyagok formai és terjedelmi követelményeit?

6. Kinyomtattátok a leadandó anyagokat és továbbítottátok a kiírónak 

azok online változatát?

7. Az előírások szerint helyeztétek borítékokba a kutatási PPT anyag, 

a kutatási írásos jelentés és egyéb írásos anyagok nyomtatott válto-

zatát? Ügyeltetek az anonim jellegre (a jelige használatára és a bo-

rítékok címzésére)?

8. Betartottátok az alkotómunka során készült tárgyjellegű alkotás 

csomagolási és jelölési szabályait?

 

9. Leadtátok a nyomtatott anyagokat és a tárgy jellegű alkotást a  

Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány Kuratóriumának a megadott  

határidőig (2023. december 31.)?



Győr, 2022. augusztus 5.
Dr. Krausz Péter
Elnök
Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány Kuratóriuma
www.jewishgyor.org 

gyorjews@gmail.com  


