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Hírek 

Acerra-i püspöki delegáció látogatása  
November 11-én, pénteken Őexc. Giovanni Rinaldi, Acerra (Nápoly, Olaszország) város püspöke, Dr. Gennaro Niola professzor, az 
Acerra-i Püspöki Könyvtár igazgatója  és Dr. Luigi Montano, a Verolino család képviselője látogatott el intézményünkbe.►► 

 
Daniel Hershkowitz professzor a Páva 39-ben 

Daniel Hershkowitz professzor, Izrael Állam tudományos és technológiai ügyekért felelős minisztere november 16-án délelőtt volt 
vendégünk. ►► 

Jelölés 2012-es Wallenberg díjra 
A Raoul Wallenberg-díj Bíráló Bizottság - az elmúlt évek hagyományát követve – 2012. január 17-én Raoul Wallenberg-díj 
elismerésben részesíti az arra érdemes személyeket és szervezeteket. Javaslatot tenni, a bizottság által közzétett adatlap kitöltésével 
és ajánlás megfogalmazásával lehet december 31-ig. A jelölés módja és feltételei ►► 

 

Ünnepek miatti zárva tartás 
Az Emlékközpont kiállításai 2011. december 23-26., 31. és 2012. január 1-én nem látogathatók. 2012. január 3-tól a megszokott 

nyitvatartási rend szerint fogadjuk látogatóinkat. 

Emlékezés 

Élő emlékezet 
2011. december 1-én, Sopronban és Balfon a Holokauszt Emlékközpont megrendezte az Erődítő kényszermunkások 4. emléknapját. A 
Balfi Nemzeti Irodalmi és Történelmi Emlékhely a második világháború utolsó hónapjaiban Sopron környékén felállított 
kényszermunkatáborok áldozatainak állít emléket. Az emléknapról rövid összefoglalót olvashatnak honlapunkon. ►► 

Emlékséta Zuglóban 
Tizenhetedik alkalommal rendezte meg Budapesten Zugló Önkormányzata a fasizmussal szembeforduló, a hitleri Németországnak 

hadat üzenő Ideiglenes Nemzetgyűlés decemberi megalakulásának és az 1944. évi vészkorszak áldozatainak tiszteletére emléknapi 
programját. ►► 

Képzés | Oktatás 

Elindult az OktaTÁRS 2012  
A 2011. november 2-7-ig tartó oktatási-szakértői program első része sikeresen lezárult, és elismerést váltott ki a résztvevő egyetemi, 
főiskolai, középiskolai tanárok, újságírók körében.  A hatnapos felkészítő program átgondolt, egymásra épülő, egymással összefüggő 
tematikát tükrözött, gyakorlati útmutatót adott, vitára késztette a hallgatókat. ►► 

A holokauszt oktatás új technikái  
A Centropa a Holokauszt Emlékközponttal együttműködésben innovatív és interaktív módszerekkel kívánja a zsidóság történetét 

bemutatni a magyar iskolákban. Családi fényképek és személyes történetek felhasználásával új perspektívákat kíván nyújtani a 
holokauszt oktatásában. A 2011. november 25-27 között megrendezett tanárképző szeminárium összefoglalóját olvashatják. ►► 

Vetélkedő Wallenberg nyomában 

A Raoul Wallenberg Egyesület és a Holokauszt Emlékközpont másodszor rendezett vetélkedőt "Régen volt? Hol is volt?" címmel 
középiskolás diákoknak a holokauszt történéseiről, az embermentőkről. Tizenkét középiskola több mint nyolcvan diákja vett részt a 
két napig tartó versenyen. ►► 

 
 

 
Naptár 

Január 10. 14 óra 

A Terézvárosi 
Önkormányzat  

megemlékezése  
a Jókai utca 1. sz. 
alatti emléktáblánál 

Január 17.  

Raoul Wallenberg 
emlékkiállítás megnyitója a 

Nemzeti Múzeumban 
~ 

Wallenberg díjátadó 

Január 20. 10 óra 

Konferencia, kiállítási 
megnyitó és emléktábla  

avatása az újvidéki razzia 
áldozatainak emlékére 
 

Január 27.  
Nemzetközi Holokauszt 

Emléknap,  
Vagonkiállítás megnyitója 
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Vándorkiállítás 

Az Auschwitz Album kiállítás 2007 óta járja az országot, létrejötte óta 31 helyszínen fordult meg, 900 diák tárlatvezetőt készítettek fel 
oktatóink a több mint 44 ezer, zömében diák látogató fogadására. 
 

Az országjáró vándorkiállítást Veszprémben a Vetési Albert Gimnáziumban mutatták be november 27 és december 2 között. ►► 

Az Auschwitz Album Komáromban, az „Arany 17” Rendezvényközpontban 2011. november 21 - 25 között várta a látogatókat . ►► 

Könyvajánló 

Dr. Botos János: Ez a kifosztás lesz a végső!? 

Az 1938-1945 között elkobzott magyar zsidó vagyonok értéke 

(Attraktor Kiadó, 2011) 
 

A kötet az 1938-1945 között elkobzott magyar zsidó vagyonokkal kapcsolatban azt vizsgálja, hogy a magyar állam és a német 
birodalom milyen stratégiával és mekkora létszámú zsidónak minősített magyar állampolgárt fosztott meg egyéni és közösségi 
vagyonától. A történeti kutatások eddigi eredményeinek figyelembevételével, a fellelhető források segítségével törekszik az ingó és 

ingatlan vagyon szolid összegzésére, értékelésére. 

Sajtószemle 

Randolph L. Braham interjú a Magyar Narancsban ►► 

Nyolcvanöt zsidó emlékhelye Ásványrárón ►► 

A pusztulás kőszegi emlékei ►► 
 

Vélemény 
Olvasótáborunk szépen bővül, Torontótól Nyíregyházáig immár több ezren kíváncsiak intézményünk híreire. Szeretnénk meghálálni 

érdeklődésüket, ezért a következő három hónapban új és új köntösben jelentkezünk majd hírlevelünkkel, hogy egy szavazás keretei 
között márciusban közösen dönthessük el, melyik hírlevél nyerte meg leginkább az Önök tetszését. Addig is javaslataikat, 
véleményüket küldjék el a communicatio@hdke e-mail címre, vagy osszák meg velünk Facebook oldalunkon. 
 

 

Minden hűséges olvasónknak békés ünnepeket és sikeres új esztendőt 
kívánunk! 
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