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A versenyre Magyarországról, Ukrajnából, Lengyelországból,
Szlovákiából, Moldovából, Litvániából és Grúziából várjuk
diákok kreatív pályamunkáit az alábbi két kategóriában:

Film

Online brosúra

A TÖRTÉNETEK UNIVERZÁLISAK.
A TÖRTÉNETMESÉLÉS ÖSSZEKÖT MINKET.
MESÉLD EL NEKÜNK EGY ZSIDÓ TEMETŐ
TÖRTÉNETÉT A SAJÁT TÉRSÉGEDBŐL!

A P R O J E K T E D H E Z A K Ö V E T K E Z Ő A D AT B Á Z I S O K B Ó L
G Y Ű J T H E T S Z A N YA G O K AT:
CENTROPA: itt interjúkat, fényképeket, filmeket találsz; hasznos forrás élettörténetek
és azok történelmi kontextusának feltárásához
https://www.centropa.org
ESJF European Jewish Cemeteries Initiative:
itt térképeket, leírásokat, történelmi áttekintő anyagokat és fényképeket találsz
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
Zsidó temetőkről a tanteremben – az ESJF kézikönyve:
ez a kiadvány bevezetést nyújt a zsidó temetők témájába, útmutatást ad a sírfeliratok és szimbólumok
elemzéséhez, illetve gyakorlati feladatokat és megoldásaikat is tartalmazza
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

A P R O J E K T E K B E K Ü L D É S É N E K H ATÁ R I D E J E

2023. február 25.
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ZSŰRI
A beérkezett pályamunkákat egy
hatfős nemzetközi zsűri fogja
értékelni. A zsűritagok a zsidó
történelem és audiovizuális
projektek szakértői. Április végéig
minden résztvevőt értesítünk a
verseny eredményéről.
A nyertes pályamunkákat
2023. májusában egy hivatalos
díjkiosztó ünnepségen fogjuk
bemutatni.
A díjazott projekteket emellett
megosztjuk nemzetközi iskolai
hálózatunkban, valamint online
felületeinken is.

NYEREMÉNYEK

GYŐZTESEK

250 euró értékű elektronikai ajándékutalvány

H E LY E Z E T T E K

150 euró értékű elektronikai ajándékutalvány

KÜLÖNDÍJAK

100 euró értékű elektronikai ajándékutalvány
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Kérjük, figyelmesen olvasd el az alábbi útmutatót.
Ha további kérdéseid vannak, vagy segítségre van szükséged
a projekted megvalósításában, örömmel állunk rendelkezésedre.
Keresd a verseny magyarországi koordinátorát [szilagyi@centropa.
org], vagy kövess minket Facebookon.
C E N T R O PA É S E S J F

Szeretettel várjuk a pályamunkádat!

MINDEN KÉRDÉSRE SZÍVESEN VÁLASZOLNAK
N E M Z E T K Ö Z I K O O R D I N ÁT O R A I N K :
Ukrajna
Litvánia
Lengyelország
Magyarország
Grúzia
Moldova
Szlovákia

Andrii Koshelnyk
koshelnyk@centropa.org
Gintare Liorancaite
gintare.liorancaite@gmail.com
Ewa Arendarczyk
ewa.arendarczyk@galiciajewishmuseum.org
Szilágyi Sára
szilagyi@centropa.org
Teona Dalakishvili
teonadalak@gmail.com
Ion Ungureanu
ion@ecovisio.org
Dr. Jana Odrobiňáková
jana.odrobinakova908@gmail.com
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Film

1.	Inspirációként nézd meg az alábbi két kisfilm egyikét. Az elsőt
a Kós Károly Általános Iskola diákjai készítették a pestszentlőrinci
zsidó temetőről. A második lengyel diákok alkotása, ami
Biala Podlaska város zsidóságának történetét, illetve két zsidó
temetőjének sorsát mutatja be.
A pestszentlőrinci zsidó temető története
Biala Podlaska zsidóságának története
2.	Figyelmesen olvasd el, és kövesd az útmutatónkat.
A legfontosabb, hogy a filmeknek 5 és 8 perc között kell lenniük,
és kell hozzájuk angol felirat.

LÉGY KREATÍV ÉS LÉGY PROAKTÍV OSZD MEG EZT A FELHÍVÁST
TANÁRAIDDAL ÉS DIÁKTÁRSAIDDAL IS!

3.	Keress témát a filmedhez. Nézz utána, milyen zsidó temetők vannak
Magyarországon vagy a saját térségedben, és válassz ki egyet, amit
szívesen tanulmányoznál. Meséld el kreatívan a kiválasztott temető
történetét.
4.	Töltsd fel a filmedet a YouTube-ra, vimeo-ra, vagy más hasonló
multimédiás felületre.
5.	Küldd el a filmed linkjét emailben a verseny magyar koordinátorának,
Szilágyi Sárának (szilagyi@centropa.org). Az emailben a neveden kívül
szerepeljen a városod, iskolád és vezető tanárod neve is.
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1.	Inspiráció gyanánt nézd meg a Haver Alapítvány által készített
Zsidó Temető Zine-t.
2.	Olvasd el és kövesd az online brosúrához szánt útmutatásainkat.
A legfontosabb, hogy a brosúrának legalább 12 fényképet kell
tartalmaznia, a benne található szöveg terjedelme pedig nagyjából
500 szó legyen, és legyen angol-magyar, vagy kizárólag angol nyelvű.

Online brosúra

3.	Tanulmányozd Magyarország zsidó temetőit: a 3. és 9. oldalon
megjelölt adatbázisokban térképeket, leírásokat, történelmi áttekintő
anyagokat és fényképeket is találsz ehhez.
4.	Képekkel, szövegekkel és egyedi dizájnnal állítsd össze a saját
brosúrádat, és töltsd fel az ISSUU oldalra.
5.	Elkészült brosúrád linkjét küldd el emailben a verseny magyar
koordinátorának, Szilágyi Sárának (szilagyi@centropa.org) Az
emailben a neveden kívül szerepeljen a városod, iskolád és vezető
tanárod neve is.
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ÚTMUTATÓ A CENTROPA ÉS
AZ ESJF 2022/23-AS NEMZETKÖZI
IFJÚSÁGI VERSENYÉHEZ

TA R TA L O M

1. Bevezetés

1. BEVEZETÉS

2. Zsidó temetők kutatása / Témaötletek
3. Helytörténeti kutatás és fotók
4. Hol érdemes kutatni?
5. Kerülendő dolgok
6. Zsidó temetők látogatása
7. Útmutató lépésről lépésre: Filmek
8. Útmutató lépésről lépésre: Online brosúra

Örülünk, hogy saját pályamunka létrehozásán gondolkodsz,
és reméljük, hasznosnak találod majd munkád során ezt
az útmutatót.
Hogyan használd az útmutatót?
Mielőtt belevágnál a projektedbe, kérjük, olvasd el
az útmutató első hat fejezetét, mert ezekben fontos
információkat és hasznos iránymutatást találsz a versennyel
kapcsolatban. Miután kiválasztottad, hogy melyik kategóriában
szeretnél nevezni, mindenképp olvasd el az adott kategóriához
írt útmutatónkat is.
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Adatbázisok
Magyar adatbázisok
Izraelita temetők
Az összes ismert magyar zsidó temető
alapadatokkal és fényképekkel.
http://www.izraelitatemetok.hu/
Zsidó temetők Magyarországon
Térkép az összes ismert magyar zsidó temetővel.
https://zstm.hu/

Nemzetközi adatbázisok:

2 . Z S I D Ó T E M E T Ő K K U TATÁ S A / T É M A Ö T L E T E K

Nézz utána, milyen zsidó temetők vannak Magyarországon vagy a saját
térségedben, és válassz ki egyet, amelyet szívesen tanulmányoznál.
Az alábbi adatbázisokban tudsz az egyes országok zsidó temetőire rákeresni:

International Jewish Cemetery Project
(működtetője az International Association of
Jewish Genealogical Societies)
http://iajgscemetery.org/eastern-europe
Online Worldwide Burial Registry by
Jewishgen (JOWBR) https://www.jewishgen.org/
databases/Cemetery/tree/CemList.htm
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2 . Z S I D Ó T E M E T Ő K K U TATÁ S A / T É M A Ö T L E T E K

Témaötletek mindhárom
kategóriához
A verseny fő témája a helyi zsidó temetők
bemutatása. Alább összeszedtünk néhány ötletet
a szűkebb téma kiválasztásához. Ne feledd, ezek
csak javaslatok. Az említett témák közül többet is
társíthatsz. Amit fontos szem előtt tartanod, az az,
hogy pályamunkáddal az általad kiválasztott temető
történetét meséld el.

Egy zsidó temető története / egy zsidó család
élettörténete / a zsidó temetők jellegzetességei
A 9. oldalon megjelölt adatbázisokban nézz utána
Magyarország zsidó temetőinek, és válaszd ki azt,
amelyet szívesen bemutatnál másoknak is. Találd
ki, hogyan tudnád kreatívan elmesélni a temető
történetét, és feltétlen ejts szót mai állapotáról is.

Tipp: Ha egy olyan temetőt mutatnál be, amelynek már nem
sok látható nyoma maradt, bátran vedd elő a kreativitásod!
Inspiráció gyanánt nézd meg a Biała Podlaska nevű lengyel kisváros
zsidóságáról szóló filmet “The Jewish history of Biała Podlaska”.

További ötletek
Ha nem riadsz vissza a héber írástól, és kedved van a gyakorlatban is kipróbálni,
ami az ESJF kézikönyvben szerepel, tanulmányozd a temető sírkövein szereplő
évszámokat, és számolj be erről is a projektedben.
•	Temetőlátogatásod során vizsgáld meg a sírköveket, és próbálj meg minél több
évszámot beazonosítani. Segítségül használd az ESJF kézikönyvét.
• Számold ki az évszámok Gergely-naptár szerinti megfelelőit.
• A kapott eredmények alapján próbáld megválaszolni a következő kérdéseket:
»	Milyen idős lehet a temető?
» Mikori a legrégebbi, és mikori a legújabb sírkő?
» Melyik a leggyakrabban előforduló év vagy évtized?
» Milyen következtetést tudsz mindebből levonni?
•	A projektedben térj ki az évszámok vizsgálatára és a kapott eredményekre.
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2 . Z S I D Ó T E M E T Ő K K U TATÁ S A / T É M A Ö T L E T E K

Térképek összehasonlítása
A régi térképek hasznosak lehetnek egy település zsidó
temetőjének felkutatásához.
•	A helyi könyvtárak vagy az internet segítségével keress egy régi
térképet a városodról. Az ESJF kézikönyvének 74. oldalán találsz
néhány hasznos linket.
•	Hasonlítsd össze a régi térképet egy mostanival. Ha a Google
Térképet használod, ugyanazt a méretarányt (léptéket) állítsd
be rajta, mint amit a régi térkép alkalmaz. A két térkép
segítségével próbáld megválaszolni a következő kérdéseket:
Hány zsidó temető van a régi térképen? Hány található meg ma
is ezek közül? A még létező temetők úgyanúgy néznek ki, mint
korábban? Ugyanakkora helyet foglalnak el? Hogyan változott a
kiterjedésük? Ha egy régi temető már nem létezik, mi található
jelenleg a helyén? Látogasd meg a helyszínt, és érdeklődj az
ott élő emberektől, hogy tudják-e, hogy valamikor egy zsidó
temető állt azon a helyen.
Megvizsgálhatod a sírköveken gyakran előforduló díszítő
motívumokat, és akár ez is lehet a projekted témája.
Készíts fotókat is, ha lehetséges, profi fényképezőgéppel.
•	Válaszd ki a legjobban sikerült képeket.
•	A képek mellé keress történelmi adatokat a település
vagy régió zsidóságáról, illetve az adott temetőről.
•	A szimbólumok és díszítő motívumok értelmezéséhez használd
az ESJF kézikönyvének ide vonatkozó fejezetét. Ennek végén
további anyagokat is találsz.
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Hogyan találj jó fotókat?
3 . H E LY T Ö R T É N E T I K U TATÁ S É S F O T Ó K

Bármelyik kategóriát is választod, fontos, hogy a temető
történetének elmeséléséhez végezz kutatást és válassz
érdekes fotókat.

A zsidó történelemhez és helytörténethez kapcsolódóan hasznos fényképeket
találhatsz könyvtárakban, levéltárakban vagy a helyi zsidó múzeumban. Szintén
jó fotókra bukkanhatsz, ha a Google keresőbe beírod a településed nevét,
utána pedig pluszjellel azt, hogy „zsidó”. A keresés során az Eszközök (Tools),
majd a Felhasználási jogok (Usage rights) funkciók segítségével szűrni is tudod
a találatokat úgy, hogy csak a jogdíjmentes fotók jelenjenek meg. Ha találsz
egy jó fotót, de nem tudod, hogy szabadon felhasználható-e vagy sem, próbáld
megkeresni a szervezetet, amelyhez tartozik. Mondd el nekik, hogy milyen
projekthez szeretnéd felhasználni képet, és kérj tőlük engedélyt.

Milyen képfelbontás szükséges?
Keress magas felbontású, legalább 1084 x 824 megapixeles képeket.
Az ennél alacsonyabb felbontású képek már nem mutatnak jól.

Múzeumok és levéltárak
A múzeumi vagy levéltári fényképek szkennelése nem bonyolult,
ellenben időigényes, és olykor pénzbe is kerül.

Saját fotó készítése
Akár saját fényképezőgéppel is készíthetsz fotókat. Arra mindenképp figyelj,
hogy jó minőségű, magas felbontású képeket készíts. Ezeket alakítani is tudod
majd képszerkesztő program segítségével.
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Nézd meg az ESJF kézikönyv 74. oldalán található forrásokat.
Itt adatbázisok és egyéb hasznos anyagok linkjeit találod,
valamint egy szimbólumokról szóló összefoglalót.
Megjegyzés a forrásokkal kapcsolatban: Sok információt
gyűjthetsz az internetről is. Ez teljesen rendben van, de ilyenkor
is fontos megjelölni, hogy honnan származnak az adatok, illetve
figyelni rá, hogy megbízható legyen a forrás. A Yad Vashem,
a Washingtoni Holokauszt Múzeum, és a Zsidó Virtuális Könyvtár
apéldául megbízható (angol nyelvű) források, de magyarul is
találni hasonlóan hiteles honlapokat.
Amikor a holokauszttal kapcsolatban dátumokat vagy
számadatokat használsz, azok pontosságát két forrással is támaszd
alá a biztonság kedvéért. Ne feledd, hogy pályamunkádat
nemzetközileg elismert szakemberek fogják értékelni.
HASZNOS TANÁCS!
4 . H O L É R D E M E S K U TAT N I ?

Amikor elkészültél a pályamunkáddal, kérd meg
az angoltanárodat, hogy nézze át a szöveged felépítését, és
ellenőrizze a helyesírást. A történelemtanárodat pedig kérd meg,
hogy ellenőrizze a projektedben szereplő adatok helyességét.
A Centropa csapata is szívesen segít. Kérdéseiddel fordulj
a magyar koordinátorhoz, Szilágyi Sárához (szilagyi@centropa.org)
vagy vedd fel velünk a kapcsolatot Facebookon!

13

5. KERÜLENDŐ DOLGOK

Kérjük, tartsd be az alábbi szabályokat:
• Érzékeny témák bemutatása esetén kerüld a színészkedést.
• Ne másold le más munkáját.
•	Ne használj kétes eredetű forrásokat, adatokat. Ha nem
vagy biztos egy forrás vagy adat megbízhatóságában,
küldj nekünk egy emailt, és segítünk.
•	Győződj meg róla, hogy nem használod jogosulatlanul
más fotóját – ennek jogi következményei is lehetnek. Ha
nem vagy benne biztos, hogy szabadon felhasználhatsz
egy fotót, küldj nekünk egy emailt, és segítünk.
•	Ne használj erőszakos tartalmú vagy halott embereket
ábrázoló képeket.

6 . Z S I D Ó T E M E T Ő K L ÁT O G ATÁ S A

Bármely, használatban lévő vagy már nem használt zsidó temető különleges vallási
jelentőséggel bír a zsidó emberek számára. Emiatt a látogatóknak – függetlenül
attól, hogy személyes okokból vagy kutatási céllal érkeznek – be kell tartaniuk néhány
alapszabályt.
Egy zsidó temetőben – különösen ha aktív, használatban lévő temetőről van szó –
a férfiaktól elvárt, hogy a zsidó hagyományt tiszteletben tartva fejfedőt viseljenek.
Ez lehet bármilyen sapka vagy kalap, de a helyszínen általában biztosítanak kipát (
kis, kerek zsidó fejfedőt) is. A temetőben tilos enni, inni és dohányozni. A zsidók
a temetőt rituálisan tisztátalan helynek tekintik, emiatt előfordulhat, hogy a temetőből
való távozásod előtt arra kérnek, hogy moss kezet. A legtöbb zsidó temetőben
biztosítanak kézmosási lehetőséget.
A temetés során az egybegyűltek különféle szokások és szertartások segítségével
vesznek búcsút a halottól. Ilyen a kádis, a zsidó halotti imádság elmondása –
érdekesség, hogy az ima maga nem a halálról, hanem Isten nagyságáról szól. A sírnál
a gyászolók gyertyát gyújtanak, és apró köveket helyeznek el a síron. Virágot nem
szokás a sírhoz vinni, mivel ezt inkább keresztény, semmint zsidó szokásnak tekintik.
Összességében elmondható, hogy a zsidók nagy tisztelettel tekintenek a temetőkre
és a temetési szertartásokra. A Chevra Kadisa* tagjaként dolgozni például igen
tiszteletreméltó dolog, sőt már az is megtiszteltetésnek számít, ha az ember részese
lehet egy temetési szertartásnak. A hagyomány szerint annak, aki összetalálkozik
egy temetési menettel, rögtön adakoznia kell valamilyen jótékony célra.

*SZÓJEGYZÉK: A Chevra Kadisa (arámi nyelven szent társulatot jelent) egy különleges egylet, amelynek
szerepe a halottak testének előkészítése a temetésre, valamint a temetési szertartás levezénylése.
A Chevra Kadisa minden zsidó közösség fontos részét képezi, és tagjait nagy megbecsülés övezi.
ESJF kézikönyv, 52. oldal
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7 . Ú T M U TAT Ó L É P É S R Ő L L É P É S R E :
FILMEK

A film létrehozásában akár többen is részt vehettek.
A munkát a következő részfeladatokra lehet bontani:
•
•
•
•
•

történelmi háttér kutatása
fotók gyűjtése, szkennelése és szerkesztése
forgatókönyv megírása
jogdíjmentes zene kiválasztása
film narrálása, angol felirat elkészítése

Mi szerepeljen a filmben?
Egy 7 perces filmhez legalább 40 fotóra lesz szükséged (nagyjából
10 másodpercenként jelenjen meg új fotó). Használhatod a saját
képeidet vagy másokét is, de mindig győződj meg róla, hogy
szabadon lehet őket használni. A filmed végén az összes fotó
forrását tüntesd fel.
Az alábbi fejezetben végigvesszük azokat a lépéseket, amelyek
segítségével elkészítheted zsidó temetőről szóló filmedet.
FONTOS:
•	A film magyar nyelvű legyen, angol felirattal.
•	A filmet teljes egészében diákok készítsék,
ne tanárok vagy szakemberek.

1. LÉPÉS

A projektedet érdemes kutatással kezdeni.
Válassz ki egy zsidó temetőt és olvass utána:
a) Mikor költöztek először zsidók a városba?
b)	Mikor volt a legnépesebb a zsidó közösség? Hány zsidó ember élt a
városban akkoriban?
c) Hány zsidó temető volt a városban abban az időben?
d)	Kik voltak a város vagy a vidék leghíresebb zsidó lakói? Akad-e közülük bárki,
aki az általad választott temetőbe van eltemetve?
e)	Hány zsidó ember él most a városban? Maradtak-e fenn zsidó temetők? Ha
nem, maradtak-e nyomai egykor volt temetőknek?
f) Mivel foglalkoztak a városban élő zsidók?
g) Mi zajlott a városban a holokauszt idején?
h) Mi történt a város zsidóságával a holokauszt után?
i) Mit lehet tudni a város jelenlegi zsidó közösségéről?
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2. LÉPÉS

Keress jó fotókat, amik segítenek a történetmesélésben.
Keresgélj a Centropa honlapján, könyvtárakban, levéltárban vagy zsidó múzeumokban.
A fotók kereséséről a 12. oldalon írtunk részletesebben.
7 . Ú T M U TAT Ó L É P É S R Ő L L É P É S R E :
FILMEK

3. LÉPÉS

Forgatás
Ha idáig eljutottál, bizonyára már túl vagy a kutatáson, és a fotók gyűjtésén. Ezután következhet
a temető meglátogatása, ahol saját fotókat vagy videófelvételt készíthetsz. Ma már a legtöbb
telefon alkalmas videófelvétel készítésére, de ha teheted, használj professzionális gépet, hogy jobb
minőségű legyen a felvételed.
A videózásnál segítségedre lehetnek a következő tippek:
•	Ha a felvétel tárgya mozgásban van, a kamerát kézben is tarthatod. Ha zsinagógát, temetőt
vagy ülő embert filmezel, használj állványt.
•	Ha egy magas épületet filmezel, lassan mozgasd fel-le irányba a kamerát (ezt svenkelésnek
hívják).
• Egy-egy felvétel körülbelül 20 másodperc hosszú legyen.
•	Ha valaki beszél a filmben, próbálj mikrofont használni a hang rögzítéséhez. Bár a telefonok és
videókamerák hangot is felvesznek, a hang minősége általában nem elég jó, főleg akkor, ha
a felvétel külső helyszínen zajlik. Tudjuk, hogy a mikrofon nem mindig megoldható, de ajánljuk,
hogy próbálj beszerezni egyet.
Fontos: Jó ötlet, ha interjút készítesz valakivel, de a filmed ne csak az interjúból álljon.
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7 . Ú T M U TAT Ó L É P É S R Ő L L É P É S R E :
FILMEK

Fontos, hogy a storyboard ne csak tények és adatok
egymásutánja legyen, hanem ténylegesen egy történetet
meséljen el. Ha az iskoládban van drámával vagy kreatív írással
foglalkozó tanár, ő tud ebben segíteni.
4. LÉPÉS

Storyboard létrehozása

Az alábbiakban egy egyszerű példán keresztül mutatjuk be,
hogyan nézhet ki egy storyboard, ami egy város zsidóságát
bemutató filmhez készült.

Készíts egy angol nyelvű storyboardot, amely a filmed
felépítését jeleníti meg vizuálisan, képekkel,
videófelvételekkel és szöveggel.

Ne feledd, ez csak egy minta. Nyugodtan alakíthatod,
sőt egészen újra is gondolhatod, hogy jobban illeszkedjen
a saját projektedhez.

1.

Ez a kép a városunkat ábrázolja, amit
az 1300-as években alapítottak. Jelenleg
körülbelül 30.000 lakója van. Szeretnénk
bemutatni a város zsidóságának történetét
a zsidó temető és az ott nyugvó emberek
történetén keresztül.

2.

A városban az 1700-as évek óta élnek
zsidók. A zsidó közösség az 1930-as
években volt a legnagyobb, akkor mintegy
10.000 tagot számlált.

3.

A zsidó családok számos területen
hozzájárultak városunk fejlődéséhez. Voltak
közöttük munkások, kocsmatulajdonosok,
orvosok és ügyvédek is. Egyesek boltot
üzemeltettek, mint például Herskovits úr.

4.

Egykor két zsidó iskola is működött
a városban. Ez a tablókép egy 1920-ban
végzett osztályt ábrázol.

5.

A város zsidó temetőjében körülbelül
5000 sír található, de a temető területét
meglehetősen benőtte a gaz.

6.

A zsidó temetőben található ez az emlékmű,
amely azoknak állít emléket, akiket
a második világháború idején deportáltak,
és öltek meg. 98 név szerepel rajta.

7.

Napjainkban már nem sok zsidó él
a városunkban. Bernard Cohen a ma itt
élő zsidó közösség egyik tagja. 2005-ös
nyugdíjazásáig fogorvosként dolgozott.

8.

Amikor a zsidó temetőbe látogattunk,
megtaláltuk szülei, Berta és Hermann
Cohen sírját.

...és így tovább, képekkel,
szöveggel, videórészletekkel,
míg össze nem állt
a teljes történet.
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5. LÉPÉS

Videókészítés
A videód elkészítéséhez manapság számos videószerkesztő program közül választhatsz:
Microsoft Movie Maker, Sony Vegas, Apple iMovie stb. Ha van az iskoládban olyan
informatikus vagy tanár, aki videókészítésben jártas, kérj tőle segítséget a narráció
felvételében.

TIPPEK!

FONTOS!

1. Rendszerezés	Hozz létre egy mappát, és ebbe rendezd a filmhez szükséges anyagokat:
		
• Fotók
		
• Videófelvételek
		
• Hangfájlok
		
• Hangeffektek

A filmed végén jelenjen meg egy főcímlista,
amelyben szerepelnek:
• a filmkészítésben résztvevő diákok
• a felhasznált zene,
• a felhasznált fotók, mozgóképek, források és bibliográfia

2. Importálás

Ismét hangsúlyozzuk, hogy jogosulatlanul ne használj fel
zenét vagy fényképet, hanem mindig olyanokat keress, amiket
szabadon, jogdíjmentesen tudsz használni. Zene kereséséhez
használd a Free Music Archive weboldalt, fényképkereséshez
pedig a Flickr CC vagy a Wikimedia Commons oldalakat. Fusd át
a zenékre, fotókra vonatkozó különböző fajta licenszfeltételeket.

		
3. Elrendezés
		
		

•	Nyisd meg a videószerkesztő programot, és győződj meg róla, hogy
működik az „Importálás” funkció.
•	Importáld az anyagokat, amelyekből majd egy strukturált filmet fogsz
létrehozni.
•	A programnak bizonyára lesz egy „idővonal” (timeline) felülete,
amelyen el tudod helyezni a filmed elemeit.
• Előbb a narrációt vedd fel a saját, kényelmes tempódban.
•	Ha készen van a narráció, ehhez igazítsd tetszésed szerint
a képeket, videófelvételeket, hanganyagokat.

NE FELEDD GYAKRAN ELMENTENI A MUNKÁDAT!
4. Exportálás
		

•	Az elkészült munkádat .MOV vagy .MP4 kiterjesztésben
mentsd el a gépedre.
• A filmet töltsd fel YouTube-ra.

A filmvégi főcímlistádban végül mondj köszönetet azoknak, akik
segítettek a filmed létrehozásában: tanároknak, könyvtáraknak,
a helyi zsidó közösségnek stb.
A filmed linkjét küldd el emailben a a verseny magyar
koordinátorának, Szilágyi Sárának (szilagyi@centropa.org).
Az emailben a neveden kívül szerepeljen a városod, iskolád
és vezető tanárod neve is.
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A brossúra létrehozásában akár többen is részt vehettek.
A munkát a következő részfeladatokra lehet bontani:
•	történelmi háttér kutatása
•	fotók felkutatása, szkennelése és szerkesztése
•	a tartalom megírása
•	a dizájn kitalálása
•	angol nyelvű fordítás elkészítése

FONTOS:
• A brosúra vagy angol-magyar, vagy csak angol nyelvű legyen.
•	A brosúrát teljes egészében diákok készítsék, ne tanárok
vagy szakemberek.

1. LÉPÉS
Inspiráció gyanánt nézd meg a Haver Alapítvány által
készített Zsidó Temető Zine. Döntsd el, melyik temetőt
szeretnéd bemutatni, majd válaszold meg az alábbi kérdéseket:
1.	Ha egy látogató lennél, mit szeretnél megtudni
a temetőről? Milyen információkat tartanál fontosnak?
2. Mit lehet tudni a temető történetéről?
3. Milyen állapotban van jelenleg a temető?
4. Miért érdemes ide ellátogatni?
5. Mit láthat, miről tanulhat, aki ellátogat ide?
6. Mi lehet érdekes más diákok számára?
7.	Hogyan nézzen ki a brosúra borítólapja ahhoz,
hogy azonnal felkeltse az érdeklődést?
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2. LÉPÉS
Kezdj el kutatni, összegyűjteni a fontos
információkat. Ügyelj rá, hogy csak megbízható
forrásokból informálódj, és jegyezd is fel
a forrásaidat. Ha bizonytalan vagy egy forrás
hitelességét illetően, kérj segítséget.

	A legvégén mondj köszönetet mindenkinek,
akik segítettek a brosúra létrehozásában:
tanároknak, könyvtáraknak, a helyi zsidó
közösségnek stb. Ne feledd megjelölni
a forrásaidat is (irodalomjegyzék,
felhasznált fotók).
Ezután nincs más hátra, mint feltölteni
a brosúrát az ISSUU platformjára.

3. LÉPÉS
Ez egy brosúra, nem egy könyv.
A túl sok információ összezavarhatja az olvasót,
és elvonhatja a figyelmet a fő mondanivalóról.
Egy brosúrának nem kell sok szöveget
tartalmaznia; oldalanként elég néhány sort
írni a fotók mellé, ami lényegretörő legyen.
Látogass el az általad választott temetőbe,
és készíts néhány fényképet. Ha a temetőt
már nem lehet meglátogatni, akkor keress
jó minőségű fotókat, amikkel a brosúrádat
illusztrálni tudod.

5. LÉPÉS
Hozz létre egy ingyenes ISSUU felhasználói
fiókot. Ha csapatban dolgoztok, olyan
felhasználói fiókot hozzatok létre, amit
közösen tudtok használni.
6. LÉPÉS
Töltsd fel a dokumentumot – ezzel létre
is hoztad az online brosúrát. FONTOS:
feltöltéskor ne tedd nyilvánossá a brosúrádat
a „Publish” gombbal, hanem válaszd
az „Only listed” opciót.

4. LÉPÉS

8 . Ú T M U TAT Ó L É P É S R Ő L L É P É S R E :
ONLINE BROSÚRA

Kezdd el összeállítani a brosúrádat egy
dokumentumban. A terjedelme körülbelül
12-16 oldal legyen: az első oldal a címlap, míg
az utolsó oldalra kerülhet például a temető
címe. Oldalanként 1-2 fotót helyezz el, és
mindegyikhez tartozzon leírás is. A brosúra
terjedelme körülbelül 500 szó legyen.

7. LÉPÉS
A brosúrád linkjét küldd el emailben
a magyar koordinátornak, Szilágyi Sárának
(szilagyi@centropa.org). Az emailben
a neveden kívül szerepeljen a városod,
iskolád és vezető tanárod neve is.
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