
 
A szabadkai Zenith Műhely  

PÁLYÁZATA 
 

 1 FÉNYKÉP/1 TÖRTÉNET 
       

CÉLCSOPORT: az általános iskola 7.,  8. osztályosai és  középiskolások  
 

S MILYEN TÉMÁBAN? Egy zsidó kultúrához kötődő fénykép s 

képaláírásként rövid történet.                                                                                 

      S PÉLDÁK? A fénykép ábrázolhat épületet, tárgyakat... lehet családi fotó 
(melyhez egy adott személytől szereznek információt a tanulók – elbeszélt 
történelem), egy jelenben  készült fénykép (zsidó temető, zsinagóga vagy 
annak egykori helyszínei....)... 

A középiskolásoktól szülőhelyükről  várunk helytörténeti képeket, 
történeteket.  

S A SZAKIRODALOM? Lehet e témában kiadott könyveket használni, de 
akár irodalmi jellegű írásokat is elfogadunk. (Milyen gondolatokat, reflexiókat 
ébreszt a tanulóban a kép? Milyen érzelmi töltést okoz?...)  

Hasznos honlapok:  
http://hu.josu.rs/ 
http://zachor.hu/ 
http://haver.rs/ 
http://www.yadvashem.org/ 
http://www.centropa.org/ 

– híradók, újságcikkek, dokumentumfilmek, you tube-on lévő kisfilmek 

S A TECHNIKAI  KÖVETELMÉNYEK? A fényképek lehetnek 

dokumentum jellegűek, de művészi indíttatásúak is. 
Az alatta lévő szöveg ne legyen hosszabb fél A4-es oldalnál! 

S A JELENTKEZÉSI ADATLAP: csatolni a pályázathoz! 

S A HATÁRIDŐ? 2017. május 3.  

S HOVÁ? erika.roncsak.p@gmail.com 
A legsikeresebb munkákat jutalmazzuk! 
MOTTÓ: „Egy kép – 10 szóval kísérve – többet ér, mint ezer szó.” 

 

 Roncsák Petrovics Erika, pedagógus 
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Radionica Zenith Műhely iz Subotice objavljuje 

KONKURS  
 

1 FOTOGRAFIJA/1 PRIČA 
za učenike 7. i 8. razreda osnovne i za učenike srednje škole  

 

A TEMA? jedna fotografija, vezana za jevrejsku kulturu i kratka priča 

ispod                                                                                                        

      PRIMERI? porodična fotografija (oral history – priča od vlasnika 

fotografije), na fotografiji može biti zgrada, neki predmet, fotografija iz 
današnjice (jevrejsko groblje ili mesto nekadašnjeg groblja, sinagoga ili mesto 
nekadašnje sinagoge...) 

Od srednjoškolaca očekujemo fotografije iz svojih rodnih mesta. 

A LITERATURA? Koristite stručnu literaturu vezanu za ovu tematiku ali 

očekujemo i kratka književna dela, refleksije na fotografije, emocije i 
razmišljanja izazvane određenim slikama...  

internet:  
www.josu.rs/ 
http://haver.rs/ 
http://www.yadvashem.org/ 
http://www.centropa.org/ 
https://www.youtube.com/watch?v=gT5_oBBa938 
- kratki film o Matildi Kalef, (senzibilizacija učenika na tematiku konkursa)  
- televizijske emisije, vesti, dokumentarci... 

A TEHNIČKI PARAMETRI? Fotografije mogu biti dokumentarnog ili 
umetničkog karaktera. Tekst ispod fotografije da ne bude duži od pola stranice 
A4 formata.  

A PRIJAVNI LIST? prikačiti uz konkursno delo  

A ROK? 3. maj 2017.   

A GDE POSLATI? Isključivo putem mejla:erika.roncsak.p@gmail.com 
Najbolji radovi biće nagrađeni. 
 
MOTO: “Jedna slika – s deset reči popraćena – vredi hiljadu reči.”  

 

 Erika Rončak Petrovič, pedagog , mart 2017.  
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PRIMER/PÉLDA: (fotografija o zgradi+književni osvrt... 
az épületről készült fénykép egy irodalmi ihletésű szöveggel kísérve) 

 
 

A PÁLYÁZAT ELNEVEZÉSE: FELTŰNT?  
Ha Szabadkán sétálunk a Strossmayer utcában s nem csak a lábunk elé nézünk hanem a 
házakra is tekintünk,  a 18-as számú ház homlokzatán,  a világító ablakokban fém Dávid-
csillagokat látunk. A ház egykori zsidó tulajdonosára utalnak e szimbólumok. Sokat járok 
ebben az utcában, de csak a közelmúltban figyeltem fel erre.  
Vajon hány – napi szinten itt közlekedő – polgártársunk látta már ezeket a csillagokat? 
Közülük hányan gondolkodnak el arról, hogy vajon kik élhettek e falak között? Hová 
tűntek? 
Lássunk is, ne csak nézzünk!  
 
A TANULÓ NEVE: 
A PÁLYÁZAT CÍME: 
ISKOLA: 
A FELKÉSZÍTŐ TANÁR NEVE: 
A FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSÉNEK PONTOS HELYSZÍNE (ha meg lehet határozni): 
AZ ADATKÖZLŐ NEVE (ha van ilyen): 
FORRÁS:  

 
 
 
 



 

 
NASLOV: JE STE LI PRIMETILI?  
Ako se šetamo Štrosmajerovom ulicom u Subotici  i pogled bacimo nagore, na 
zgrade videćemo kod broja 18. Davidovu zvezdu. Nekadašnji vlasnik i graditelj 
ove kuće je bio Jevrejin. Samo sam nedavno primetio ovu jevrejsku simboliku! 
Razmišljam o tome koliko građana prolazi ovom ulicom dnevno, koliko njih 
uopšte primete ove zvezde? Koliko nas razmišlja o tome, ko su bili ljudi koji su 
nekad živeli u ovoj zgradi? Gde su nestali? Koju kulturu, priče, sage, mitove, 
tuge čuvaju ovi zidovi?  
 
Ime i prezime učenika: 
Naslov dela: 
Škola: 
Nastavnik: 
Mesto gde je fotografija pravljena (ako se moze naznačiti): 
Ime i prezime osobe koja je ispričala priča u vezi porodične fotografije (ako je fotografije 
takvog karaktera): 
Korišćena stručna literatura:  
 
 
 


