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A Soha többé Soá ! Alapítvány a holokauszt 65. évfordulója alkalmából,  
 

2009. április 15 - június 13-ig 
Bonyhádon, Szekszárdon, Bátaszéken és a Völgységben 

 

Auschwitzi Album  

Rólunk, nekünk, nélkülük 
címmel 

 

Holokauszt Emlékkiállítást tart! 
 

A tárlat méltó emléket kíván állítani az elpusztult zsidóságnak. 
Az Alapítvány ebből az alkalomból azzal a kéréssel fordul az Iskolák vezetéséhez,  

hogy az éves holokauszt megemlékezésüket az osztályok a kiállítás helyszínén tartsák meg! 
Így az érintett településeken tanuló diákok részesei lehetnek az emlékkiállításnak, 

és kifejezhetik szolidaritásukat! Az emlékévhez kapcsolódóan az alapítvány: 
 

Rajzpályázatot ír ki: 
- Hiányzó kisebbségek nyomai a Völgységben - 

témakörben 
(technika szabadon, számítógéppel is választható, méret kötetlen - max. A3 ill. 4MB 

nagyságban; a pályázatnak tartalmaznia kell a pályamű címét, ha van mottóját, 
ill. a pályázó nevét, korát és iskoláját).  

Figyelem: a pályázatokat az osztályfőnökök gyűjtik be, az alapítvány a benyújtott 
pályázatokat csak rajtuk keresztül fogadja el! 

 

Benyújtási határidő: 

2009. március 23. 
A pályázatokat a Soha többé Soá! Alapítvány kuratóriuma,  

ill. Kovács Ferenc tanár és festőművész bírálja el. 
 

A nyertes pályaművek kiállításra kerülnek az emlékkiállításon,  
ill. könyvjutalomban részesülnek, valamint bekerülnek az alapítvány képgalériájába: 

www.sohatobbesoa.com  
honlapon. 
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Továbbá az alapítvány 

Tárlatvezetői pályázatot ír ki! 
 

Feltétel: 
 

17 év feletti középiskolás diákok önként jelentkezése és osztályfőnöki ajánlása mellett,  
 (településenként öt fiú és öt lány); Blau László: Bonyhád, Egy elpusztított zsidó közösség 

könyvének ismerete; Jó beszédkészség; aktív iskolai szerepvállalás. 
 
A jelentkezők az emlékkiállítás helyén, Bonyhádon a tárlat megnyitása napján (09.04.15-én) 

a Holokauszt Emlékközpont segítségével készülnek fel. 
Megismerik a tárlat és a helytörténet háttéranyagát. Ehhez az alapítvány  

segédanyagként, Blau László könyvét ajánlja. 

 
Jelentkezési határidő:  

 

2009. március 23. 
 

 

Cím: 7150 Bonyhád, Dózsa Gy. u. 4. 
E-mail: info@sohatobbesoa.com 

 

* * * 
 
 

Az aktivizáló pályázatok nyomán a Soha többé Soá! Alapítvány meghirdeti a: 
 

Történelmi vetélkedőt 
 amelyre a diákok osztályukból háromfős csapatot állíthatnak. 

 

 
 

 

 
A történelmi vetélkedő 

helyszíne és időpontja: 
 

Bonyhád, Művelődési Központ 
2009. október 28. 
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A vetélkedőre nevező csapatok  

 

2009. október 02-ig pontgyűjtő - pályázat útján,  
vagyis az elvégzett munka alapján biztosíthatják helyüket!   

 
 

Az Iskola neve: 
Osztályfőnök: 
Osztály: 

Pályázó csapat neve: 
Tagjai (3fő): 
Az osztály létszáma: 

Pályázat 
neve: 

Résztvevő 
1pont/fő 

Nyertes résztvevő 
5pont/fő 

Összes 
pontszám: 

1. Rajz    
2. Tárlatvezető    
Megjegyzés: Pontot gyűjteni csak a 

2009. március 23-ig leadott és az alapítvány 

kuratóriuma által kiértékelt pályázatokkal lehet! 

Pont /Oszt.létszám = Átlag: 

 fő pont  
Összes:_________pont 

 A vetélkedőre a csapat a kitöltött Pontgyűjtő táblázattal jelentkezhet  
(a táblázatot az osztályfőnök tölti ki, a visszaigazolt pályázatok alapján).  
Az egyenlő esély érdekében a vetélkedőn a csapatok induló pontját:  

az igazoltan elért pont határozza meg. 
 
 
 

A történelmi vetélkedőn megnyerhető az: 
 

  Auschwitzi tanulmányi                                                                     
kirándulás! 

 
 

 

 
A programtervezet: 

 
együttműködésre hívja a diákságot és felvázolja az emlékév egészére kiterjedő 

programot, amelynek csúcspontja a történelmi vetélkedő. 
A megnyerhető Auschwitzi tanulmányi kirándulás pedig méltó jutalmazása annak a 

munkának, amit a diákság szolidaritásképpen végez el a 65. jubileumi év alkalmából! 


