
CSALÁDI LEGENDÁRIUM 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A VASKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT pályázatot hirdet „CSALÁDI 

LEGENDÁRIUM” címmel. A pályázat célja, hogy a településünkön élő vagy élt családok 

története lejegyzésre kerüljön. 

Az embernek természetes igénye, hogy ismerje származását, gyökereit. Saját családunk 

múltjának, őseinknek a megismerése izgalmas feladat. Régen apáról fiúra öröklődtek a családi 

ereklyék, feljegyzések és történetek. Ma már kevesebbet tudunk elődeinkről. Ezzel a 

pályázattal szeretnénk tisztelegni őseink előtt, hogy a „családi kincsek” feledésbe ne 

merüljenek. 

TÉMAKÖRÖK 

1. Egy, a családban különösen becsben tartott tárgy története. (írásos források, 

családtagok visszaemlékezése alapján). 

2. Egy emlékezetes családi történet, családtörténeti esemény elbeszélése több szereplő 

nézőpontjából. 

3. Életútinterjú készítése egy családtaggal. Műfaja: interjú vagy az életútinterjú anyagát 

felhasználva novella írása. 

4. Családfa készítése. 

A pályázat kinyomtatott formában, a dokumentumok és fényképek másolataival, családfa, 

illusztrációk csatolásával nyújtható be. A családtörténeti tanulmányok, interjúk terjedelme 

maximum 8 oldal lehet, a novellák terjedelme pedig 3 oldal (1,5-es sortávolság, 2,5 cm-es 

margó, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret). 

A pályamunkák leadási határideje 2019. április 30. A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja 

el. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra is, hogy a zsűri értékelésében figyelembe fogja venni a 

dolgozatok illusztrálását is (archív fotók/képek, rajzok, szerzők rajzai); a pályamunkák egy 

részéből kiállítást rendezünk. A zsűri korosztályonként és műfajonként külön bírálja el a 

munkákat. A nyertesek pénzjutalomban részesülnek. 

Eredményhirdetés a Vaskúti Német Nemzetiségi Napon, 2019. júniusában. 

A beadott pályázatok a Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat birtokában maradnak, a 

legjobb pályamunkák esetleges kiadásról a későbbiekben a szerzővel egyeztetve döntenek. 

Felmerülő kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel: posgayerzsi@gmail.com e-mail 

címen; illetve telefonon 70/456 56 82-es mobilszámon.  

http://www.szmalapitvany.hu/cikkek/csaladi-legendarium---orszagos-csaladkutatasi-palyazat---2015..html
mailto:posgayerzsi@gmail.com


Növeli a pályamunka értékét, ha a pályázat 

- alapos kutatómunka eredményeként több nemzedékre elkészül, így a régmúltba visszavezeti 

egy család történetét, vagy részletesen feltárja annak fontos szakaszát; 

- többféle illusztrációt, dokumentumot, fényképet tartalmaz, azok szöveges ismertetésével 

együtt; 

- pontosan feltünteti a forrásokat, hivatkozásokat; 

- élvezetes stílusú, különösen a szerteágazó családok esetében fontos a kívülálló számára is 

megérthető szerkesztés, tagolás. 

 


