


Mi az a Yellow Candle?
• Egy egyszerű, praktikus eszköz a zsidó közösség számára, hogy emlékezzenek a 

holokauszt elfeledett zsidó áldozataira, Yom HaShoah alkalmából. 
• Minden gyertyához tartozik egy kártya, amelyen egy elhunyt áldozat neve szerepel; 

sajnos sok név gyermekeké 
• Különleges oktatási lehetőség, amely közvetlenül a résztvevők otthonába hozza a 

holokauszt megismerését, így a jelenlegi helyztben nem kell elhagyni lakóhelyünket 
• Hatékony közösségi média kampány, amit az influencerek támogatása is segít, és 

ösztönöz. A gyertyákkal készített fényképeket, mindenki a #yellowcandle és a 
#maccabi hashtaggal töllti fel az oldalára. 2018-ban és 2019-ben a twitteren 4. volt a 
trending listán a Yellow Candle project. 



2020 Projekt - MACCABI GB
• Az Egyesült Királyságban, 2017-ben indult a project 3000 gyertyával egy 

önkéntesekből álló csapat segítségével; 2018-ban már 13 000 gyertyát osztottak szét  
• 2019-ben, a Maccabi GB átvette a projekt irányításat, és 30 000 sárga gyertyát 

osztott szét 
• A Maccabi GB és a Maccabi szervezetek célja 100 000 gyertya terjesztése 2020-

ban,ebben a Magyarországi partner a Maccabi VAC 
• Ahogy a Maccabi GB közösségi Fun Run, amely ma már Magyarországon is 

népszerű és globális eseményé vált, szeretnénk ha a Yellow Candle Projekt is 
globális eseményévé válna a Maccabi szervezeteken keresztül  

• A Yellow Candle project hivatalosan védjegyezve van az Egyesült Királyságban  
• Yom HaShoah 2020 Április 20, ez lesz a közös gyertyagyújtás napja is



2020 Pénzügyi minta & Fenntarthatóság

• Minden gyertya 1000,- Ft-ba kerül, a Maccabi VAC nak, hogy beszerezzék és terjesszék 
Magyarországon. Ez magában foglalja a gyertyát, az emlékkártyát és a csomagolást  

• Minden részt vevő szervezetet felkérünk, hogy járuljon hozzá az önköltségi árhoz ,1000,-Ft-al.              
Ez biztosítja a jelentős növekedést a jövőben   

• Az összes részt vevőtől az önköltségi árat , gyertyánként 1000.- forint hozzájárulást kérünk,  
• Amint a szervezet elküldi megrendelését, a Maccabi VAC visszaigazolja a költségeket és kiállít egy 

átvételi bizonylatot 
• A gyertyák megrendeléséhez kérjük, küldjön e-mailt az info@maccabi.hu címre  
• 2020-ban és azt követően a szervezetek”eladhatnak/továbbadhatnak” gyertyákat a közösségük 

tagjainak, hogy visszatérítsék a költségüket. 



oktatási projekt
• A jövőben 2021-től a Maccabi VAC célja , a sárga gyertyák kiosztása az összes zsidó és nem zsidó partner iskolákban 

(általános és középiskolában) Magyarországon (15 iskola - 7 000 fiatal), ifjúsági szervezeteknek és sportklubboknak is. 
• Az iskolák csomagja tartalmaz egy útmutatót és sablont az iskolai projekthez, illetve egy nagyméretű gyertyát az 

ünnepségre - Yom Hasoah - és egy speciális emlékeztető kártyát, amely összekapcsolja az egyes iskolákat a holokauszt 
során megszűnt zsidó iskolával. 

• Az összes iskolás gyermek hazaviheti a gyertyáját, és lehetősége nyílik arra, hogy koruknak megfelelő megemlékezést 
tartsanak családtagjaikkal. 

• A www.yellowcandleuk.org webhelyet minden címzett számára elérhetővé tesszük; illetve a weboldal közvetlen linket 
tartalmaz a Yad Vashem archívumhoz (ahol a gyerekek és a szülők kikereshetik a gyertyán szerplő nevet). 

•  A weboldalon sokféle forrás, valamint egy útmutató is található az otthoni megemlékezéshez. A fiataloknak, szülőknek, 
valamint a tanároknak és az oktatóknak, a terület ismerő szakértők által elkészített  holokauszt oktatást biztosító legjobb 
forrásai találhatóak , valamint az útmutatására szolgáló oldalak is elérhetőek.



influencerek & közösségi média kampányok 



márkázás és csomagolás



Yellow Candle Project 2021

• Ha más országokból is elegendő bevételt generálunk, akkor 2021-re globális Maccabi 
"márkát" fejleszthetünk ki a Yellow Candle számára  

• A Maccabi GB létrehozna egy nemzetközi Text-to-Give kampányt, amely lehetővé teszi 
az emberek adományozását a projekthez  

• Reméljük, hogy együtt elérjük a közösségben elosztott gyertyák számának növelését, 
annak érdekében, hogy továbbra is emlékezzünk a holokausztban elpusztult áldozatokra 

• A Maccabi GB a világ többi Maccabi szervezetével , így Magyarországon a Maccabi 
VAC-al  és más zsidó szervezetekkel fog együtt működni azért, hogy az iskolák és 
szervezetek , valamint az otthoni megemlékezések számára elérhető legyen a Yellow 
Candle project programja.




