


MI AZ A YELLOW CANDLE – SÁRGA GYERTYA?

• A Yellow Candle – Sárga Gyertya egyszerű, praktikus, önmagában is már szimbólumokat képviselő
eszköz, mely segítségével a zsidó vagy nem zsidó közösségek tagjai, emelkedett hangulatban, az
együvé tartozást kifejezve tudnak megemlékezni a holokauszt elfeledett zsidó áldozataira, Yom
HaShoah alkalmából.

• Az emlékezést segítendő, minden gyertyához tartozik egy kártya, amelyen egy név, a Yellow Candle
nélkül elfeledett áldozat neve szerepel, mely áldozatok közül sajnos torokszorítóan, rendkívül sok a
gyermekkorú.

• A Yellow Candle Project mindezen túl egy különleges oktatási lehetőség, amely közvetlenül a
résztvevők otthonába hozza, emberközelivé, tudatossá teszi a holokauszt megismerését,
feldolgozását, az emlékezést.

• A Yellow Candle Project mindemellett a zsidó közösséget erősítő, modern, hatékony közösségi média
kampány, amit az influencerek támogatása is segít, és ösztönöz. A gyertyákkal készített fényképeket,
mindenki a #yellowcandle és a #maccabi hashtaggal tölti fel az oldalára. Számos partner országban,
2018 – 2022 között 4. volt a trending listán a Yellow Candle project a Twitteren .



2023 PROJEKT - MACCABI GB-MACCABI VAC

• A Yellow Candle Project 2017-ben indult útjára az Egyesült Királyságban 3000 gyertyával egy önkéntesekből

álló csapat segítségével; 2018-ban már 13 000 gyertyát osztottak szét.

• A Maccabi GB 2019-ben átvette a projekt irányítását, aminek köszönhetően már abban az éveben 30 000

sárga gyertyát osztottak szét; ez a szám 2022-re 100 000 fölé növekedett.

• A Maccabi GB és további Maccabi társszervezetek célja 2020-ban már 100 000 gyertya terjesztése volt,

amiben a Magyarországi partner a Maccabi VAC volt.

• Ahogy, a ma már Magyarországon is népszerű közösségi Fun Run globális eseménnyé vált, úgy szeretnénk,

ha a Maccabi szervezeteken keresztül a Yellow Candle Projekt is globális programmá válna

(A Yellow Candle projekt hivatalos védjegyoltalommal rendelkezik az Egyesült Királyságban és az Európai

unióban)

• Idén, 2023. április 17-én (este) lesz a Yom HaShoah közös gyertyagyújtás napja!



2023 PÉNZÜGYI ÁTLÁTHATÓSÁG & 
FENNTARTHATÓSÁG

• A Maccabi VAC egy Yellow Candle csomagot (mely magában foglalja a gyertyát, az emlékkártyát és a csomagolást) 2200.-Ft
önköltségi áron tud beszerezni, melyet nonprofit módon és céllal, ugyanezen összegért adja tovább a programban résztvevő
szervezeteknek.

• A Maccabi VAC a Yellow Candle programot nonprofit közösségi eseményként szervezi, ezért minden résztvevő szervezetet arra
kérünk, hogy a Sárga Gyertyák terjesztésén túl, 2200Ft/gyertya összeggel járuljon hozzá az önköltséghez.

• A résztvevők száma és annak növekedése, a program széleskörű elérhetősége, valamint az önköltségi díjak átvállalása a biztosítékai
annak, hogy a gyertyák száma folyamatosan évről évre emelkedjen.

• A Yellow Candle projektben résztvevő szervezetek a gyertyákra előrendelést adhatnak le, amelyről az önköltség átvállalásának
teljesítésével együtt a Maccabi VAC egy visszaigazolást küld.

• A gyertyák igénylését az info@maccabi.hu vagy a program@maccabi.hu email címre elküldött megrendeléssel lehet
kezdeményezni a megadott határidőig és/vagy a készlet erejéig.

• A Yellow Candle projektben részt vevő szervezetek saját hatáskörükben természetesen ”eladhatnak/továbbadhatnak” gyertyákat a
közösségük tagjainak, igy akár optimalizálhatják a költségeiket.

mailto:info@maccabi.hu
mailto:program@maccabi.hu


YELLOW CANDLE OKTATÁSI PROJEKT

• A Maccabi VAC 2020-tól küldetésként, célul tűzte ki, hogy a Yellow Candle programot, az összes zsidó és nem
zsidó iskolával megismertesse, résztvevő partnernek hívja meg őket. Első lépésben a cél, hogy a sárga gyertyák
kiosztása által legalább 15 általános- és középiskolában, legalább 7 000 fiatalt érjen el; cél továbbá, hogy az
oktatási intézményeken túl további ifjúsági szervezeteket és sportklubokat is bevonjon a programba..

• Az iskolák részére összeállított csomag tartalmaz:
• egy útmutatót és sablont az iskolai projekthez – web oldal
• egy nagyméretű gyertyát az ünnepségre - Yom Hasoah – (külön kérésre)
• valamint egy speciális emlékeztető kártyát, amely az emlékezés által összekapcsolja a programban

résztvevő diákokat és a holokauszt során életüket vesztett személyeket, akár Magyarországon vagy
akár külföldön.

• Cél, hogy az oktatási intézmények minél több tanulója vihessen haza, az otthonába is legalább egy sárga gyertyát,
mely így egyrészt lehetőséget teremt a családtagok által a megemlékezés résztvevői számának növelésére,
másrészt, arra is, hogy koruknak megfelelő megemlékezést tartsanak családtagjaikkal.

• Minden résztvevő számára elérhetővé tesszük a www.yellowcandleuk.org webhelyet, mely weboldal közvetlen
linket tartalmaz a Yad Vashem archívumhoz (ahol a gyerekek és a szülők többek között kikereshetik a gyertyán
szereplő nevet is).

• A weboldalon ezen felül további információkat, tájékoztatókat, valamint egy útmutatót is lehet találni
segítségként az otthoni megemlékezéshez, valamint a programban részt vevő fiatalok, szülők, illetve a tanárok és
oktatók részére, a területet kiválóan ismerő, elismert szakértők által készített, a holokauszt megismerését
támogató további források és anyagok megismeréséhez.



INFLUENCEREK & KÖZÖSSÉGI MÉDIA 
KAMPÁNYOK-MAGÁNSZEMÉLYEK 



MÁRKÁZÁS ÉS CSOMAGOLÁS



YELLOW CANDLE PROJECT 2020-2025 
SÁRGA GYERTYA KAMPÁNY

• A szervezők kiemelt célja, hogy a program nemzetközi kiterjesztésével, elegendő résztvevő szervezetet vonjanak be,
továbbá, hogy a megemlékezés általi tiszteletadás mellett a program önfenntartásához szükséges anyagi fedezetet
biztosítsák a vállalt önköltségi díjak befizetései. Erre az alapra építkezve, egy további lépésként egy nemzetközi brand
építése a következő mérföldkő, mely egy következő szintre lépés alapjait teremtheti meg a Yellow Candle program
számára.

• Mindennek érdekében a Maccabi Szervezetek célja létrehozni egy nemzetközi Text-to-Give kampányt, amely alkalmat és
lehetőséget teremt az érdeklődő magánszemélyek vagy szervezetek számára, hogy személyes adományukkal támogassák
a projektet.

• Természetesen a fenti gazdasági és társadalmi cél azt szolgálja elsősorban, hogy fenntartsa a megemlékezés lángját a
holokausztban meggyilkolt személyek nevét újra és újra bemutatva a közösségi média segítségével.

• A Maccabi GB a világ többi Maccabi szervezetével, ideértve természetesen Magyarországon a Maccabi VAC-al, valamint
további zsidó szervezetekkel eltökélt abban, hogy a Yellow Candle project programja minél szélesebb körben elérhető
legyen az iskolák, a részt vevő szervezetek, valamint a magánszemélyek megemlékezése számára.



UTÓÉLET - FELHASZNÁLÁS
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