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Felhívás közópiskolaí vetéikedöre

A Raoul Wallenberg Egyesület és AlapíWány,

a Budapesti Yendéglátóipari és Humán SzC Raoul Wallenberg §zakgimnáziuma és
§zakközepiskolája"

a Holokauszt Dokumentiiciós Központ és Emlókhely

n Holokanszt Maryarországi ÁtOozatainak Emlóknapján

Wallenberg nyomún

címmel vetélkedőt hirdet
rnagyarorsági és hataron tnli középfokú intéa:rények tanulói sámára.

A vetélkedőt tárnogatia a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a §véd Kiralysag
budapesti nagykövetsége, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetse#, ffi Élet Menete
Alapítvany.

***

A vetéIkedőre 2010 óta minden évben sor került Régen volt? Hol i* volt? cirnen.
Megbirdetésével ffi célunk az vott, hogy a holokauszt a magyar történelem, a kollektiv
emlékezet részévé váljon, az áfiatlanul üldözött és meggyilkolt rnagyar rárllampolgrárok emlékn
fennrnaradjon. Emlékezztink rnindazokra, akik emberek tudtak maradni az embefielenségben,
akiket ismerünk és akik ismeretlenek maradtak, iegfcljebb cselekedetük hozadékq az emberi
óletek megmentése maradt meg.

Az idö múlasával saímos új, még megoldatlan kérdés merült fel. A most meghirdetésre
kedilő vetélkedő célja - az eddigi tapasztalatok hasmosítása meliett - szeurbesíteni és
felkéseíteni a felnövekvő nemzedékeket a mindennapjainkban jelen ievó emberi és kisabbségi
jogi feladatok megoldásara. Mindannyiunk &lelóssége és feladata segíteni a valós történések
megismerésel a prablémák sokoldalú megvizsgálísát" az egymas kultúrajaról, rnultjaról,
eselekedeteiról szóló ismeretek gyarapítasát.

Mindezek szellemében a vetélkedó felöleli

- uü antiszemitiumus é§ az embermentés,
- a ragszizmu§,8 xenofóbi* és a tglerancia

témaköreit.

Kéíiük, támogassa egyesületünket adója l%-val (adószámunk: 190081§2-141) vagy közvetl§nül,
bankszámla§zámunkra utalással: t 1 70500&201 31 605!



Jqlentkezér:

A vetélkedőre2§t7.június lS-ig lehet jeientkezni a Raoul Wallenberg Eg_vesület honlapjan:

http : //www.waltrenbergegyesulet.hu/

A vetélkedőre 3 fős csapatok, valamint felkészitő tanáraik jelentkezhetnek" Egy
intézményből több csapat is jelentkezhet, A vetélkedőre a 9-12. évfolyamos tanulók
jelentkezését r.arjuk. s nrindazok részt vehetnek, aliik a jelentkezés időpontjában még
középiskolai tanulók voltak,

A jelentkezéshez az crnline felületen kérjük megadni a csapat választott nevét, a
tanintézmény nevét és címét. a csapat tagjainak és l-elkészító tanarának ner,ét és elérhetőségét
(e-mail, telefonszám),

A jelcntkczéshez kériink csatolni egy levc|et. amelyben a csapat mcgíi:galmazza. tni
késztette arra. hogy a vetélkedóre jclcntkezzen. mi keltette fel az érdeklődését a
íblhívásunkban jelzett témák iránt. ( A felttlltc;tt fajl formátuma: PDF, n,lérete: maximum i
Mbáit. A fájl neve a csapat választott neve iegyen,)

A jelentkezés regisárálása ugyancsak az onlinc fclületcn történik meg.

Előzetes feladatok:

1. A csapatok hozzanak iétre eg1,, facebook-profilt. Ennek vezetékneve legyen az iskola
településének neve. keresztneve a csapatnév. A profilt töltsék meg a kömyezeíükben
fellelhető, a vetélkedó témáihoz illeszkedő hel.v*színek lbtóival. A jelentkezés
regisztrálásá után levelet küldünk ki" melyben megadjuk ehlrez a szempontokat.

?. A csapatok készítsenek eg.r* min. 3, max, 5 perces filmet a vetélkedő térnáiban.
amel,vet a regionális elödöntőn mutatnak be. A film tartalmazhat interjút. emlékhelyek
benrutatását, illetve ezek kombinációját. (A filmrnel kapcsolatos részletek
nregbeszélésére a j elentkezési határidő lej árta után keriilhet sor.)

Regionális előd.öntők:

A csapatok a szervező bizottság által megadott időpontban és helyszínen regirrnális
elődöntőkön vesznek részt2a17. október l8. és november 18. között,

Az elődöntőkön kerül sor

- az elkészült facebook-ptofil és múködtetésének értékelésére;
- az előzetesen elkészített fiinr bemutatására és értékelésére:
- a helyszínen ismertetett különféle ,.vetélkedő jellegú. kompetencia alapú" feladatokra.

amelyekhez előzetesen megküidj ük a fellrasználható szakirodalom l istáj át.

A feladatok értékelése pontozással történik, Az elérhető pontszárnokaí a szerve7.ő bizottság
clőzetesen közli.

Az elődöntókön részt l,el,ö ,,,alamennyi csapat oklevélben, tárgy- és könvr,jutalorrrlrarr
részesüi.

Döntő:

A döntóre 2018, január 25-én, a l,Iolokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely,
valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium épületében. továbbá egyéb budapesti
enrlék}rclyeken kerül sor.

A döntőben az elődöntők nyertes csapatai vesznek részt,

Kérjük, támogassa egyesületünket adója |o/o-val (adószámunk: 19008,192-1-41) vagy közvetienül,
bankszámlaseámun kra uta|ással: 1 1 705008-201 3 1 605 !



Díiqzás:

A döntöben ny§rtes csapat és felkészító tanara 2ül8 tava*zán négynapos svédországi
utazásban vesz részt;

A döntő második helyozett csapata és felkészítő tanára 2018 áprilisában rószt vesz a
Nemzetközi Élet Menete lengyelorsági ernlékprogramjan;

A döntö harmaük helyezeit csapata és felkészító taniira 2018 tavaszán részt yö§u egy
szomszédos ország emlékhelyeit érintő kiranduláson,

A dönón részt vevő valamennyi csapat oklevéiben, üirgy- és könyvjutalomban részesül.

Budapest, 2al7 . április

Kérjük, támogassa egyesületünket adója 1%-val {adószámunk: 190CI8192-141) vagy közvetlenül,
bankszámlaszámunkra utalással: 1 1 70500§-201 3 1 605 !
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