
Videóinterjús tanóra a holokauszt téma tanításához  

Ajánlott időkeret: 2 x 45 perc 

Ajánlott korosztály: 11. évfolyam 

Tantárgy: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

A tanórák tartalma: 

A tananyag három magyar női sorsot követ végig a kirekesztéstől az Auschwitz-Birkenauba történő deportáláson és németországi kényszermunkán át a 

visszatérésig. 

Előzetes ismeret:  

- milyen rendeletek, milyen területeken korlátozták a zsidóságot? 

- milyen következményekkel jártak a rendelkezések a zsidó családok életére nézve? 

- mi lehetett a célja ezeknek a törvényeknek? 

- milyen hatásuk lehetett a magyar kulturális, tudományos, gazdasági életre? 

- Mit mond ki pontosan a Numerus Clausus törvény? Mi lehetett a célja? Nevezhető-e 0. zsidótörvénynek? 

- Hogyan határozza meg a zsidóság fogalmát az első, illetve második zsidótörvény? 

A tanórák célja:  

- A holokauszt témájához kapcsolódó ismeretbővítés.  

- A túlélők visszaemlékezését megismerve a diákok az elbeszélt eseményeket, azok szereplőinek magatartását, szemléletét morális értékek 

szempontjából elemezzék és értelmezzék, és ezt követően fogalmazzák meg közösen ehhez kapcsolódó véleményüket. 

- A foglalkozás résztvevői gondolják végig, milyen tényezők segítették a túlélők életben maradását. Fogalmazzák meg mi játszhatott szerepet a 

túlélésben.  

- A diákok megértsék a trauma hosszú távú hatását az egyénre, a mikrokörnyezetre és a teljes társadalomra vonatkoztatva.  

- Az elemzések, megvitatások és értelmezések nyomán a kritikai gondolkodás és az empátiás készség fejlesztése 

 



Fejlesztendő kompetenciák: 

- empatikus készség, együttműködési készség  

- múlt és jelen összekapcsolása 

- tájékozódás térben és időben 

- forráselemzési készség 

- kommunikációs készség (szóban, írásban) 

- szövegértési és szövegalkotási képességek  

- kritikai gondolkodás  

- médiaműveltség 

Társadalmi értékek: szociális érzékenység, felelősségtudat, nyitottság és érzékenység a társadalmi problémák iránt, felelősségvállalás, aktív állampolgárság 

Szükséges eszközök: 

Tábla, kréta, vagy fehér tábla, projektor, DVD lejátszó vagy számítógép, feladatlapok (papír, fénymásoló, íróeszközök), füzet 

Módszer:  

A modul videóinterjúkra (forrás: USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum, valamint egy családi archívum) épül. Egyéni feldolgozást, csoportmunkát, 

pármunkát és frontális diszkussziót alkalmaz. 

 

 

 

 

 

 



 

ÓRAVÁZLAT 

1. tanóra 

Idő Tevékenység Módszer Eszköz 

 
0-2. perc 

 
A téma bevezetése:  
Mondjuk el a diákoknak, hogy a modul során 3 történettel – 3 holokauszt-túlélő személyes 
visszaemlékezéseivel, videóinterjú-részletekkel fogunk foglalkozni. 
 
Röviden mutassuk be a 3 túlélőt (vagy adjuk ki a rövid életrajzokat tartalmazó mellékletet – 
1. sz. melléklet – Rövid életrajzok) és mondjuk el, hogy történeteik a holokauszt idején egy-
egy ponton érintik, keresztezik egymást, néhol párhuzamosan futnak. Magyarázzuk el, hogy 
a foglalkozás egyes részeiben a 3 hölgy életének egyes részleteivel dolgoznak majd. 
 
 

 
 
 
 
frontális megbeszélés 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. számú melléklet 
(Rövid életrajzok) 

 
 

 
 
 

 

 
2-12. perc 

Elsőként Mike Terézia videóinterjújának 1. részlete megtekintésére és feldolgozására kerül 
sor. 

(1. klip_Mike_Terézia_antiszemitizmus) 
 
A feldolgozáshoz a diákok a 2. feladatlapot használják.  
Két emléket mesél el Mike Terézia a klipben (Kerka-patak és szentgotthárdi kert). 
A diákok párban dolgoznak, egyikőjük az egyik, másikuk a másik eseményt dolgozza fel, a 2. 
feladatlapon található szempontok alapján. 
 
Kérjük meg a diákokat, hogy jegyezzék fel, ha valamit nem értenek a klipben. 
Tanári magyarázatra szorulhat: 
zöld ing, kosztos diák 
 
Négyfős csoportokban a diákok beszéljék meg és hasonlítsák össze a válaszokat. 

 
 
 
 
páros munka, 
írásbeli 
 
 
 
 
 
 
 
csoportmunka 

1. klip_MikeT_ 

antiszemitizmus 

 
1. feladatlap (Klip-
értelmezés) 

 



12-20.perc Tanári vezetéssel beszéljük meg a diákok reflexióit, felmerült kérdéseit, valamint emeljük ki a 
klipből ezt a mondatrészt megvitatásra: “... a falumban ért engem”  

 
Tanári kérdések: 
1. Miért emeltük ki ezt a részt? Mi lehet a jelentősége? 
2. Milyen tényezők változtathatták meg az addig jónak mondott viszonyokat a faluban? 
3. Mike Terézia és a családja hogyan határozta meg magát, az identitását? 
4. Minek a hatására kezdett el fontos lenni az identitásuk? 
5. Hogyan látjátok most az önmeghatározás, identitás kérdését? 
 

 
 
frontális megbeszélés 

 
 
 

1. feladatlap (Klip-
értelmezés) 

20-30.perc Kutatófeladat – Törvények, rendeletek és megjelenésük a mindennapokban 
 
Az 2. sz. melléklet_Rendeletek segítségével (ezt a diákok már ismerik az előzetes feladatból) 
és az interjúrészletek (2. klip_ MikeT_Lukács K_ rendeletek) megtekintése után a diákok 
párokban gyűjtsék össze a 2. feladatlapon (T-diagram a Rendeletekhez), hogy milyen 
rendeleteket említenek az interjúalanyok. 
Az említett tények mellett jegyezzék fel azt is, hogy vélemény/reflexió szerepel-e. 
Figyeljenek arra is, és jegyezzék le, hogy milyen szavakat és kifejezéseket használnak a 
rendeletek és milyeneket a túlélők. 
 
Tanári magyarázatra szorulhat: kidobolták 
 
Tanári irányítással beszéljük meg az alábbi kérdéseket: 
1. Összegezd, milyen területeken érte korlátozás a zsidóságot!  
2. Milyen következményekkel járhattak a rendelkezések a zsidó családok életére nézve?  
3. Mi minden lehetett a célja ezeknek a rendeleteknek?  
4. Hogyan viszonyulnak ezek a rendeletek a korábbi zsidótörvényekhez? 
 

 
 
 
 
páros munka, 
írásbeli 
 
 
 
 
 
 
 
frontális megbeszélés 

 
 
 

2. klip_ 
MikeT_Lukács 
K_rendeletek 

 
2. sz. 

melléklet_ 
Rendeletek 

 
2. feladatlap 

(T-diagram a Rende- 
letekhez) 

30-40. 
perc 

A rendeletek a gettósítással folytatódtak. 
A következő klipsorozatot (3. klip_Mike T_Klutsik O_Lukács K_gettó) megtekintve a 
diákok minden túlélőtől emeljenek ki egy-egy gondolatot, esetleg  kifejezést,  amely  segít 
megérteni, hogyan élték meg, mit jelentett számukra a gettósítás. Milyennek találják az 
egyes visszaemlékezések hangulatát?  

önálló munka, írásbeli 
 
 
 
 

3.klip_MikeT_Klutsi
kO_LukácsK_gettó 

 
 
 



Jegyezzék le a füzetükbe. 
Mike Terézia: 
Klutsik Olga: 
Lukács Klára: 
 
A klipben megjelenő további tényekkel és reflexiókkal a diákok a korábban  használt T-
diagramot is kiegészíthetik. 
 
Kontextus tanároknak: Klutsik Olga április közepi dátumot említ, míg Mike Terézia és Lukács 
Klára április végit (24-e és 28-a). Olgát Beregszászból deportálták, a gettósítás és a 
deportálások ezen a vidéken kezdődtek, míg a Nagykanizsa és környéke területről április 
végén hurcolták el a zsidó lakosságot. 
 
Tanári kérdés: 
Milyen egyéb szereplők, részletek jelennek meg az emlékekben? 
Mike Terézia – más falubeli csendőrök 
Klutsik Olga – Szabó László (a család nem zsidó barátja, Csudáky László földrajztanár) 
Lukács Klára – bűnjelként lefoglalt sakkon nyert serleg; karikagyűrű 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frontális megbeszélés 

füzet 
 
 

 
2. feladatlap (T-
diagram a 
Rendeletekhez) 

40-43.perc Beszéljük meg a diákokkal, hogy az órán feldolgozottakból: 
• milyen új információt kaptak? 
• mi tette rájuk a legnagyobb benyomást? 
 

frontális 
meg- 

beszélés 

 

43-45. 
perc 

Házi feladat kijelölése:  
A diákok térjenek vissza röviden az 1. sz. mellékletre (Rövid életrajzok) és gondolják végig, 
hogy hogyan alakult a túlélők további sorsa Auschwitz-Birkenau után (németországi 
gyár(ak)ba vitték őket tovább kényszermunkára). 
A diákok kövessék és jelöljék a 3.sz. melléklet_Térképen az utat, amit a túlélőknek be kellett 
járni: 
Mike Terézia: Bajánsenye – Nagykanizsa –Auschwitz-Birkenau – Ravensbrück – Malchow 
Lukács Klára: Nagykanizsa – Auschwitz-Birkenau – Gelsenkirchen – Essen – Bergen-Belsen 
Klutsik Olga: Beregszász – Auschwitz-Birkenau – Gelsenkirchen – Sömmerda – Glachau 

 
 

frontális munka 

 
 

1. sz. melléklet 
(Rövid életrajzok) 

 
3.sz. 
melléklet_Térkép 

 

 



2. óra 

Idő Tevékenység Módszer Eszköz 

0-3. 
perc 

Házi feladat megbeszélése frontális munka 3.sz. 
melléklet_Térkép 
 

3-
10.perc 

A videóklipeket (4. klip_Mike T_Klutsik O_Auschwitz) meghallgatva a diákok párban gyűjtsék 
össze és fogalmazzák meg, hogy a túlélőknek a megpróbáltatás és a megaláztatás milyen 
formáival kellett szembenézni a lágerben vagy a munkatáborba szállítás során.  
A feladathoz használják a 4. feladatlapot (Venn diagram)! 
[a feladatlapon szereplő ábrát a tanár felrajzolhatja a táblára, ennek mintájára a gyerekek a 
füzetükben dolgozhatnak] 

páros munka,  
írásbeli 

 
4.klip_MikeT_Klutsi
k 
O_Auschwitz 
 
3.feladatlap (Venn 
diagram) 

10-12. 
perc 

Kérdezzük meg a diákokat arról, hogy mit gondolnak, milyen tényezők szükségesek a túléléshez 
/mely tényezők segíthetnek a túlélésben?  
(fizikai, lelki, szellemi stb.)  
A tanár a táblára írja a diákok javaslatait. 

frontális megbeszélés tábla 

12-
20.perc 

A videóinterjúk (5. klip_Mike T_Klutsik O_Túlélés) alapján a diákok gyűjtsék ki, hogy a túlélők 
számára mi jelenthette a túlélést és miért? Mi segíthetett a túlélésben? Azt is nevezzék meg, 
hogy fizikai, lelki, szellemi segítség volt-e. 
A diákok válaszait szintén írjuk a táblára.    

   
Pl. elfoglaltság, „kreativitás”, bekezdés – ének, vallás; bekezdés – társaság, család; írás, alkotás, 
irodalom 
 
Térjünk vissza a táblaképhez: 
hogy viszonyult mindez a diákok javaslataihoz?   
 
Tanári kérdés:  
Hogyan viszonyul mindez ahhoz, ahogyan az elkövetők látták őket/bántak velük? 
 

 
 
 
 
 

 
 

Frontális megbeszélés 
 

 
5.klip_MikeT_Klutsi
kO_Túlélés  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

20-25. 
perc 

A diákok kis csoportokban készítsenek gondolattérképet arról, hogy mi jut eszükbe a 
„felszabadulás” és a „hazatérés” kifejezésekről!    
Beszéljük meg, amit a diákok összegyűjtöttek. 

Csoport- 
munka 

füzet 

25-
35.perc 

A diákok meghallgatják a videóklip-sorozatot (6. klip_Klutsik O_Lukács K_Mike T_Hazatérés) 
majd a 4. feladatlapon (Felszabadulás, Hazatérés) az egyes szövegrészletekhez és klipekhez egy-
egy kifejezést, érzést (az interjúalany részéről) és felmerülő kérdést társítanak vagy gondolatot 
fogalmaznak meg.   
Osztálykeretben összevetik válaszaikat korábbi – a gondolattérképen rögzített – saját 
gondolataikkal, érzéseikkel. Megfigyelik és lejegyzik, hogy milyen hasonlóságokat és eltéréseket 
találnak saját gondolataik és aközött, ahogy a túlélők viszonyulnak a felszabaduláshoz és a 
hazatéréshez.  
 
Tanári  kérdés:  Milyen  ellentmondás feszül a „felszabadulás” szó általános jelentése és 
értelmezése, valamint a szövegben/videórészletekben olvasható/hallható interpretációkban? 
Mivel magyarázod, hogy a visszatérők gyakran ellenséges fogadtatásban részesültek? 

 
Önálló 
munka 

 
 

Frontális megbeszélés 
 
 

 

6. 
klip_KlutsikO_Luká
csK_MikeT_Hazatér
és 
 
4. feladatlap 
(Felszabadulás, 
Hazatérés) 

 
 

35-
45.perc 

A diákok meghallgatják a 7.klip_ Lukács K_MikeT_Üzenet videóklipet és kiválasztanak egy-egy, 
számukra legfontosabb gondolatot az egyes klipekből, s leírják a füzetükbe. Ezt a feladatot nem 
kell megosztaniuk társaikkal. 
 
Reflexió 
A teljes munkafolyamatra visszatekintve reflektáljanak a megismert történetekre, folyamatokra 
egy rövid, max. 140 karakter hosszúságú „Twitter” üzenetben. Az „üzenetekhez” használhatnak 
Post-it-et, melyeket aztán a táblán lehet összegyűjteni, vagy csomagolópapírra is írhatják 
gondolataikat, sőt valódi Twitter-üzenetet is küldhetnek. 

Önálló 
munka, írásbeli 

 

7.klip_ 
Lukács 
K_Mike 

T_Üzenet 
 

füzet vagy post it 



Mellékletek 

 

1. számú melléklet 

 

Rövid életrajzok 

 

Klutsik (Klein) Olga (Klutsik Emilné) 

 

Klein Olga néven született Beregszászon 1922. április 1-jén (akkor a város Csehszlovákiához tartozott). Apja Klein Hermann vaskereskedő, anyja Klein Berta, 

született Iczkovics Berta. Olgát (aki jegyben járt a keresztény vallású Szabó Lászlóval) öccsével, nővérével és szüleivel a beregszászi gettóból Auschwitz-

Birkenauba deportálták. Olgát később Gelsenkirchenbe vitték romeltakarítási munkára. Innen Sömmerdába került egy fegyvergyárba dolgozni. 1944 

novembere körül gyalogosan hajtották őket Glachauig, ahol az amerikaiak felszabadították őket. A háború után hazatért Beregszászra, ami akkor már a 

Szovjetunióhoz tartozott. Édesapja nem élte túl a lágert. Zongoratanárként dolgozott, férjétől, Szabó Lászlótól két lánya született. Férje 1979-es halála után 

újra férjhez ment, Klutsik Emilhez 1981-ben. A család Budapestre költözött. 

 

Lukács Klára (Pető Edéné) 

 

1921-ben május 25-én született Komárvárosban (ma Zalakomár). 1939-ben ment férjhez Hamburg Miklóshoz, ekkor Nagykanizsára költözött, ahol férje 

bőrdíszművesként dolgozott, kispolgári kiskereskedő életet éltek. 1942-ben született meg kisfiuk, Jancsika. 1944 áprilisának végén a családot a nagykanizsai 

gettóba zsúfolták, majd innen Szombathelyen keresztül Auschwitz-Birkenauba deportálták. 1944. május 25-én, Klára 23. születésnapján érkezett a vonat a 

hírhedt birkenau-i rámpára, ahol a szelekció után a kétéves Jancsikát elválasztották édesanyjától. A kisfiút és Klára édesapját még aznap gázkamrában 

meggyilkolták. Klára hat hetet töltött Birkenauban, majd kényszermunkára válogatták ki és sok más deportált nővel együtt a németországi Gelsenkirchenbe 



szállították, ahol romeltakarításon kellett dolgoznia, majd egy újabb válogatást követően 1944 augusztus-szeptember körül Essenbe került, gyárban 

dolgoztatták. Essenből gyalogmenetben hajtották a foglyokat Bergen-Belsenbe. 

Itt szabadult fel, de addigra súlyos beteg lett, betegségéből nagyon lassan épült fel. A felépülése után is egy ideig még a kórházban maradt, a többi beteg 

ápolásában segédkezett. 1946-ban került haza. Addigra már tudta, hogy férjét is meggyilkolták. Hazatérve a rettentő hiánnyal szembesült. 1946 

szeptemberében házasodott össze második férjével, Pető (Pollák) Edével. Első fia, Ernő, 1947 augusztusában, második fia, György, 1955 januárjában 

született. Könyvelőként, bérszámfejtőként dolgozott, a nyugdíjazását megelőző közel két évtizedben a Művelődési (Oktatási) Minisztériumban. 2009 

januárjában halt meg. 

 

Mike Terézia (Keller Lászlóné) 

 

1927. november 4-én született Szombathelyen. Családjával, orvos szüleivel, Bajénsenyén lakott. Apja, dr. Mike Imre, nem élte túl a munkaszolgálatot. 

Teréziát édesanyjával, dr. Mike Ilonával (született Diamantstein Ilona) együtt deportálták a nagykanizsai gettóba, majd innen Auschwitz-Birkenauba. Terézia 

itt végzett kényszermunkát, majd 1945 január-májusa között Ravensbrückbe vitték, innen pedig Malchowba. Itt szabadult fel. Édesanyjával mindketten 

hazatértek. Terézia Szentgotthárdon fejezte be a gimnáziumot, majd orvosi egyetemre ment. Itt ismerkedett meg férjével, dr. Keller Lászlóval. Gyermekük 

nem született. 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet  

Rendeletek 

 

1944. március 29. Kormányrendelet a zsidó távbeszélő előfizetők adatszolgáltatási kötelezettsége tárgyában 

 

1.§ A zsidó távbeszélő előfizetők ennek a rendeletnek hatálybalépése napjától számított 3 nap alatt kötelesek írásban a következő adatokat bejelenteni: 

a) az előfizető neve,  

b) vallás,  

c) foglalkozás,  

d) hadiüzemi alkalmazottaknál az üzem megnevezése és az alkalmazás minősége,  

e) a távbeszélő berendezés felszerelési helye (utca, házszám, lakás, üzlet, iroda stb.) és kapcsolási száma,  

f) részt vett-e az 1914–18. évi háborúban és milyen hadikitüntetést szerzett (ide nem értve a Károly csapatkeresztet), 

g) hadirokkant-e, és ha igen, hadirokkantsága milyen mérvű,  

h) az 1918–1919. évi forradalmak idején az azok ellen irányuló nemzeti mozgalmakban részt vett-e olyan módon, hogy életét kockáztatta vagy 

szabadságvesztést szenvedett,  

i) a visszacsatolt területen az elszakítás ideje alatt a magyarsághoz való hűségéről bizonyságot tett-e? […] 

 

 

 



1944. március 29. Kormányrendelet a zsidók közszolgálatának és közmegbízatásainak, továbbá ügyvédi működésének megszüntetése tárgyában 

1.§Tisztviselőként vagy egyéb alkalmazottként zsidó nem léphet az állam, a törvényhatóság, a község, egyéb köztestület, közalapítvány, közintézet vagy 

közüzem szolgálatába. […] 

4.§Zsidót kir. közjegyzővé, hites tolmáccsá, állandó bírósági vagy más hivatalos szakértővé (becsüssé), jogszabálynál fogva véleményadásra rendelt testület 

(bizottság, tanács) tagjává kinevezni, közjegyzői helyettesül kirendelni, szabadalmi ügyvivői jogosítvánnyal felruházni nem lehet. 

5.§Ügyvédi kamarába zsidót felvenni nem lehet. 

Az ügyvédi kamarák névjegyzékébe a jelen rendelet hatálybalépése előtt bejegyzett zsidó ügyvédeket a kamara választmánya az 1944. évi május hó 31. 

napjáig a névjegyzékből törölni köteles. […] 

 

1944. március 29. Kormányrendelet a zsidók sajtókamarai, színművészeti és filmművészeti kamarai tagságának megszüntetése tárgyában 

1.§Az országos magyar sajtókamarába, a színművészeti és filmművészeti kamarába zsidót felvenni nem lehet. 

2.§Az országos magyar sajtókamara, továbbá a színművészeti és filmművészeti kamara tagjainak névjegyzékébe a jelen rendelet hatálybalépése előtt 

bejegyzett zsidó kamarai tagokat az országos magyar sajtókamara illetékes főosztályának választmánya, illetőleg a színművészeti és filmművészeti kamara 

miniszteri biztosa a névjegyzékből legkésőbb az 1944. évi április hó 30. napjáig törölni köteles. […] 

 

 

 

 



1944. március 31. Kormányrendelet a zsidók megkülönböztető jelzése tárgyában 

1.§(1) A jelen rendelet hatálybalépésétől kezdődően minden hatodik életévét betöltött zsidó személy – nemre való tekintet nélkül – köteles házon kívül felső 

ruhadarabjának bal mellrészén, jól láthatóan, 10 × 10 cm átmérőjű szövet-, selyem- vagy bársonyanyagból készült kanárisárga színű hatágú csillagot viselni. 

(2) Az előbbi bekezdésben említett megkülönböztető jelet könnyen el nem távolítható módon kell a ruhára – varrással – ráerősíteni. 

2.§Annak megállapításában, hogy a jelen rendelet alkalmazása szempontjából ki a nem zsidó és ki a zsidó, az 1941:XV tc. 9. és 16. paragrafusának 

rendelkezései az irányadók azzal, hogy nem zsidó az olyan személy is, aki származására és vallására nézve az említett 9. paragrafus utolsó bekezdésében 

foglalt meghatározásnak megfelel, feltéve, hogy nem kötött, illetőleg mindaddig, amíg nem köt házasságot zsidóval, vagy olyan nem zsidóval, akinek egy 

vagy két nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagjaként született. […] 

 

1944. március 31. Kormányrendelet a zsidók tulajdonában levő közúti gépjáróművek bejelentése tárgyában 

1.§ Azok a zsidók, akiknek tulajdonában közúti gépjárómű van, kötelesek azt 1944. április hó 8. napjáig bejelenteni. […] 

1944. április 7. 

 

Kormányrendelet a zsidók utazásainak korlátozásáról 

1.§ Az a zsidó, aki az 1240/1944. Me. számú rendelet 1. paragrafusában meghatározott megkülönböztető jelzés viselésére köteles – a 4. paragrafusában 

foglalt esetet kivéve – sem közlekedés, sem szállítás céljára személy-gépjárművet (személyautó, motorkerékpár, géperejű bérkocsi) nem használ-hat. 

2. § (1) Az 1. paragrafusban meghatározott személy az illetékes hatóság (3. paragrafus) írásbeli engedélye nélkül sem közforgalmi vagy korlátolt közforgalmi 

vasúton, sem közforgalomra berendezett személyszállító hajón, sem pedig közhasználatú társasgépkocsin nem utazhat. […] 

 



1944. április 23. A közellátásügyi miniszter rendelete a zsidók élelmiszerellátásának szabályozásáról 

1. §(1) A zsidók cukorfejadagja az ország egész területén személyenként a havonkénti 30 dkg. (2) A zsidó terhes és szoptatós anyák, valamint a 12, illetőleg 

16 évet be nem töltött zsidó gyermekek, továbbá a zsidó betegek ugyancsak az (1) bekezdésben megállapított cukorfejadagot kapják. 

2. §(1) A zsidók a hatósági zsírellátás keretében zsír helyett személyenként és havonként 30 dkg étolajat (szezámolajat) kapnak. 

(2) A zsidó nehéz testi munkások étolaj pótadagra nem tarthatnak igényt. 3.§ 

(1) A zsidók húsfejadagja személyenként és hetenként legfeljebb 10 dkg csontnélküli marhahús vagy lóhús lehet. Sertéshúst és borjúhúst a zsidók nem 

vásárolhatnak. […] 

 

1944. május 6. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete eltiltja, hogy a zsidó tanulók iskolai egyenruhát hordhassanak 

l.§ Az a zsidó tanuló, aki az 1240/1944. Me. számú rendelet […] értelmében megkülönböztető jel viselésére köteles, középiskolában, középfokú iskolában 

vagy szakiskolában rendszeresített egyenruhát és sapkát sem az iskolában, sem az iskolán kívül nem viselhet. Az ilyen tanuló nem jogosult az iskola 

jelvényének viselésére sem. 

[…] 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet  

Térkép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feladatlapok 

1. Feladatlap – Klipértelmezés 

Interjúalany neve: Mike Terézia 

 Kerka-patak Szentgotthárd 

Mi történt?    

Mikor történt?    

Kik a történet szereplői?   

Testbeszéd, gesztusok, hanghordozás   

További gondolataid, megjegyzéseid   

 

 



2. feladatlap 

T-diagram - Rendeletek 

 

 

               Rendeletek    Az interjúalany véleménye, reflexiói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mike Terézia 

Lukács Klára 

Klutsik Olga 



3. feladatlap 

       Venn-diagram 

 

 

                                                                                                          Mike Terézia                                            Klutsik Olga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. feladatlap 

Feladatlap – Felszabadulás, hazatérés 

 

 Emelj ki egy kifejezést a klipből! Mi volt számodra a klip 
legfontosabb gondolata?  

Milyen kérdés merült fel benned a 
klip meghallgatása közben? 

Klutsik Olga    

Lukács Klára    

Mike Terézia    

 

 



 

 

Videóklipek 

● 1.klip_MikeT_antiszemitizmus 

● 2.klip_Mike T_Lukács K_rendeletek 

● 3.klip_Mike T_Klutsik O_Lukács K_gettó 

● 4.klip_Mike T_Klutsik O_Auschwitz  

● 5.klip_Mike T_Klutsik O_Túlélés 

● 6.klip_Klutsik O_Lukács K_Mike T_Hazatérés 

● 7.klip_Lukács K_Mike T_Üzenetek  

 

 

 


