
 

A Sztehlo Gábor Gyermek és Ifjúságsegítő Alapítvány pályázatot hirdet általános és középiskolás 

diákok számára a Holocaust 70 évfordulója alkalmából 

 

Holocaust – 70 éve 

 „In memoriam Sztehlo Gábor” címmel 

 

A pályázat célja, hogy a Holocaustra emlékezve a fiatalok eleven példaként lássák Sztehlo Gábor 

evangélikus lelkész mentőmunkáját, emberségét. 

I. alsó tagozat - rajzpályázat 

Címe: „Oltalmazó otthonok”  - 1944-45. Budapest 

A gyerekek A/4-es méretű rajzlapon a Budapesten szervezett otthonokat elevenítsék meg. 

II. felső tagozat pályázata – három kategóriában 

 

1) „Oltalmazó otthonok”  képek, térképek, videofelvételek az 1944-45-ben működő otthonok 

mai állapotáról.  Ajánlott irodalom: Sztehlo Gábor Isten kezében c. könyv Függeléke, amely az 

otthonok címét tartalmazza. 

 

2) „Isten kezében”  címmel készült írásmű, amely tartalmában egy képzeletbeli visszaemlékezés,  

önvallomás, naplórészlet: egy gyermek története és napja, egy otthonban 1944/45   

Az írás terjedelme A/4-es méretű lapon 2-3 oldal. 

Ajánlott irodalom: Sztehlo Gábor Isten kezében  Bp., 1994 

Sztehlo Gábor emlékezete Szerk.: Füzéki Bálint 2009. (Vermes Gábor, Halász Gábor, Rácz 

András, Roth György , Merényi Andrásné írása) 

Miklya Luzsányi Mónika: Frontvonal   Harmat 2003. 

 

3) „Kedves Gábor bácsi!” címmel levél írása Sztehlo Gábornak, amely a gyerekek által is 

tapasztalt mai szociális problémákról szól.  

Az írás terjedelme A/4-es méretű lapon 2-3 oldal. 

 

III. középiskolások pályázata – öt kategóriában 

9-10. évf. 

1) Riport egykori mentett gyermekkel. Írásban rögzített személyes beszélgetés egykori Sztehlo 

gyerekekkel. (Személyes találkozón, beszélgetésen, külföldiek esetében  emilen történő 

megkeresés alapján készült riport.) 

Konzultáció a lehetséges személyekről:  Andrási  Andor  

Az írás terjedelme A/4-es méretű lapon min. 3 oldal. 



 

11-12. évf. 

1) Egy korabeli dokumentum felhasználásával a mentőmunka bemutatása (ajánlott forrás: 

Országos Evangélikus Levéltár, Evangélikus Országos Múzeum) 

Az írás terjedelme A/4-es méretű lapon 4-5 oldal. 

 

 

2) Filmes riport egy otthon egykori  lakójával 

Konzultáció a lehetséges személyekről:  Andrási  Andor 

A riport időtartama 15-20 perc 

 

3) „365 nap” – Mi fogott meg?  Mi az üzenete számodra Sztehlo Gábor 1944-45-ös 

mentőmunkájának? Esszé írása A/4-es lapon 4-5 oldal terjedelemben, Sztehlo Gábor Isten 

kezében  (Bp., 1994.) c. könyv elolvasása alapján. 

 

4) A megkülönböztetés problémái napjainkban – tanultunk vagy sem a holocaustból? –címmel  

esszé írása  A/4-es lapon 4-5 oldal terjedelemben 

 

korhatár nélkül:  

Képzőművészeti alkotás: 

Holocaust 70. évforduló – Sztehlo Gábor emlékezete 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2014. március 30. Postai úton Sztehlo Gábor Alapítvány 1014 

Budapest Táncsics Mihály utca 28. címre 

A pályázat nyertesei értékes jutalomban részesülnek. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2014. május utolsó szombatján a Budavári Evangélikus 

Gyülekezet imatermében kerül sor. 

 

További irodalom: 

Keveházi László: Sztehlo Gábor: A tolerancia példája c. tanulmánya. Evangélikus Nevelés. Pedagógiai 
Szakfolyóirat, 12. évf. 2013/1. sz.,  
Merényi Zsuzsanna: Sztehlo Gábor, a gyermeknevelő  Bp., 1993. 2009. 
Koren Emil: Sztehlo Gábor élete és szolgálata, Bp., Az országos Evangélikus Múzeum kiadása 
Bartosné Stiasny Éva: Háborúban békességben. Bp., Luther Kiadó, 2005. 
 

A pályázattal kapcsolatban kérdést  a „palyazat@sztehloalapitvany.hu” címen tehetnek fel a 

pályázók. 
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