Kézikönyv

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve kapcsán,
„Emléktáblák kihelyezésének támogatása” címmel kiírt, GUL-15-D pályázat során
kihelyezendő emléktáblák formai és tartalmi követelményiről

Általános bevezetés
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatokat hirdetett „A
Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan. A
pályázati kiírás D komponense „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” címmel került
meghirdetésre, célja egységes emléktáblák elhelyezése minden olyan érintett településen,
ahonnan áldozatokat hurcoltak el politikai fogolynak vagy kényszermunkásnak, illetve
emléktáblák kihelyezése gyűjtő- és hadifogolytáboroknál.

1. Az emléktábla típusa
Az emléktábláknak két típusa támogatott:


gyűjtő- és hadifogolytáborok emléktáblája (I. típus).



politikai fogolynak vagy kényszermunkásnak elhurcolt áldozatok neveinek emléktáblája
(II. típus);

A kétféle emléktábla kinézetében feliratától eltekintve megegyező kell, hogy legyen

2. A kihelyezendő emléktáblák formai követelményei
I. típus:


anyaga: márvány



színe: bézs



használandó betűszín: arany



kopásállóság

II. típus:


anyaga: márvány



színe: bézs



használandó betűszín: arany



kopásállóság

A táblákkal kapcsolatos egyéb formai követelmények a mellékletben olvashatók!

3. A kihelyezendő emléktáblák tartalmi követelményei
I. típus:


a tábla felső részére az emlékév logója kerüljön;



a középső rész tartalmazza az alábbi feliratot:
AZ 194X-BEN
XXX
KÖZSÉGBŐL ELHURCOLT
XXX LAKOS
EMLÉKÉRE



az alsó részen a következő felirat helyezendő el:
ÁLLÍTOTTA XXX ÖNKORMÁNYZATA / A(Z) XXX SZERVEZET
A SZOVJETUNIÓBA HURCOLT POLITIKAI FOGLYOK
ÉS KÉNYSZERMUNKÁSOK EMLÉKÉVE ALKALMÁBÓL
201X

II. típus:


a tábla felső részére az emlékév logója kerüljön;



a középső rész tartalmazza két oszlopban az elhurcoltak neveit (l. a mellékletet)

A nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek által állítandó kétnyelvű táblák esetében a pályázati
kiírás lehetőséget biztosít a pályázó számára, hogy a nemzetiség nyelvén egy második tábla is
kihelyezésre kerüljön. Ebben az esetben a két darab tábla együttes mérete kell, hogy megegyezzen
az egynyelvű tábla méretével, méretarányosan csökkentve az egy táblára vetített méretet.

4. A kihelyezendő emléktáblák elhelyezésének kötelező paraméterei
Földtől való távolság: 2 m
Az épület szélétől számított minimális távolság: 50 cm

Melléklet
Az I. típusú tábla formai követelményei:

A II. típusú tábla formai követelményei:

Az I. típusú tábla látványterve:

