
 
 
 
 
 
 
 

A Győri Ipartörténeti Alapítvány  
a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára közreműködésével 

ipartörténeti pályázatot hirdet általános iskolások számára 
 

A pályázat célja: 
A XX. század utolsó évtizedeiben a politikai és világgazdasági változások miatt számos nagy múltú 
gyár átalakult, vagy megszűnt Győr városában. Ezekben az üzemekben emberek ezrei, gyakran 
dinasztiák dolgoztak, és értek el sikereket, vagy szenvedő alanyai voltak a megszűnésnek.  
A pályázat elsősorban nekik állít emléket azzal, hogy  a még élő kortanúk visszaemlékezéseit a diákok 
lejegyzik, az otthon tartott relikviákat, dokumentumokat, fotókat, tárgyi emlékeket, vagy azok 
másolatait összegyűjtik és a hozzájuk kapcsolódó történeteket lejegyzik és a köz számára 
hozzáférhetővé teszik. 

A pályázat témakörei: 

 Személyes, vagy leíró hangvételű visszaemlékezés családtagra, közeli ismerősre, aki valamely 
gyár bármely munkakörében dolgozott, és emlékeket hagyott, akár történetekben, akár 
fotók, kitüntetések, gyári dokumentumok formájában a munkájáról. A dolgozat mutassa be a 
gyár szerepét a család életében, a gyárban folyó munka, vagy a munkatársi kapcsolatok 
révén. Le lehet írni anekdotákat, történeteket, melyek a termeléssel, a szabadidő közös 
eltöltésével kapcsolatosak. Kifejthető, hogy a családban, vagy ismeretségi körben levő, vagy a 
téma feldolgozása során talált gyári vonatkozású fotók, vagy tárgyi emlékek mit üzennek a 
mai ifjúságnak. 

 Gyári családi dinasztiák leírása, munkásságuk bemutatása, hogyan él a jelenlegi 
generációkban az adott gyár emléke. 

 Még élő kortanúk visszaemlékezéseinek leírása olvasmányos formában, ez lehet riport, vagy 
esszé. A visszaemlékezések témája kötetlen, lehet a termelés sikereiről, nehézségeiről, a 
belső kapcsolatokról, a munkakörülményekről, vagy az alkalmazott technológiáról írni. 

 Valamely gyár, üzem, volt ipari szövetkezet történetének feldolgozása könyvtári, levéltári, 
múzeumi, vagy más források felhasználásával. 

 Az egyes gyárak meghatározó vezetői, mérnökei munkásságának feldolgozása családi 
hagyaték, vagy kutatás alapján. 

 Valamely jellegzetes termék bemutatása, esetleg gyártási fázisainak leírása, kereskedelmi 
sikerességének bemutatása.  

 Valamely, a szakmához kötődő tárgy, eszköz – pl. egy ipari iskolás vizsgamunka – 
bemutatása.  Mit gondol a mai ifjúság egy ilyen munka láttán? 

A pályázók köre: 
Általános iskolások, vagy kisgimnazisták, egyénileg, vagy max. 3 fős csoportban. 

Formai követelmények: 

 A pályázat jeligés. A címlap tartalmazza a jeligét, zárt borítékban mellékelni kell a szerző(k) 
nevét, elérhetőségét (telefon, e-mail, levelezési cím) valamint a pályázók iskoláját, valamint a 
felkészítő tanár nevét. 

 Terjedelem 5-10 A/4-es gépelt oldal, 12-es betűmérettel, másfeles sortávolsággal.  

 A pályázat tartalmazhat fotókat, illusztrációkat, ezek nem számítanak bele a terjedelembe. 
Beépíthetők a szöveges részbe, vagy a dolgozat mellékleteként csatolhatók. A mellékletek 
elektronikus adathordozón csatolandók. 

 A felhasznált forrásokat fel kell tüntetni szövegközi jegyzet formájában, vagy a felhasznált 
irodalomjegyzékben.  



 A pályázathoz csatolni kell az interjú alany hozzájárulását ahhoz, hogy a visszaemlékezés és a 
kapcsolódó dokumentumok közzétételre kerülhessenek az alapítvány honlapján. A 
hozzájárulás formanyomtatványa az alapítvány honlapjáról tölthető le: 
https://ipartortenet.hu/hu/ 

 

A felkészüléshez segítséget adnak  

a Győri Ipartörténeti Alapítvány kurátorai, Mennyeiné Várszegi Judit és Dr. Honvári János, valamint a 
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének 
munkatársai. 
 
Elérhetőségek: 
Mennyeiné Várszegi Judit – email: mennyei76@t-online.hu 
Dr. Honvári János – email: honvari53@gmail.com  
valamint a Kisfaludy Károly Könyvtár, Helyismereti Gyűjtemény Baross Gábor u. 4. sz. alatt 
látogatható nyitvatartási időben. 
 
Az értékelésnél előnyt jelent: 

 eredetiség, a saját munka aránya 

 a tartalom történeti értéke 

 a feldolgozás és az alkalmazott módszerek sokszínűsége, gazdag forrásanyag 
 
Díjak: 

I. helyezett:   20.000 Ft ajándék utalvány 
II. helyezett:   15.000 Ft ajándék utalvány 
III. helyezett:   10.000 Ft ajándék utalvány, 

 valamint a cégek által felajánlott különdíjak. 
 

A legeredményesebb felkészítő pedagógus különdíjban részesül.  
 
 
Az arra alkalmas pályázatok szerkesztett formában, szerzőjük feltüntetésével felkerülnek az 
Alapítvány honlapjára. 

 
Beadási határidő: 2019. május 31. 
 
Az eredmények 2019. augusztus 30-án kerülnek fel az alapítvány honlapjára. 
A díjak átadására, ünnepélyes keretek között 2019. október 15-ig megrendezésre kerülő díjátadó 
rendezvényen kerül sor, melyre minden pályázó meghívást kap. A legjobbnak minősített munkák 
szerzői dolgozataikat az eredményhirdetésen bemutathatják, a zsűri döntésének megfelelően.  
 
Beadáshoz kapcsolódó információk: 
A dolgozatot postai úton lehet benyújtani.  
Cím: 
Rokob Péter 
Győri Ipartörténeti Alapítvány 
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
H-9021 Győr, Szent István út 10/A. 
 
 
Győr, 2019. február 28. 

Győri Ipartörténeti Alapítvány 
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