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Vágújhelyi Péter

Feladó: Holocaust Közalapítvány [communicatio@hdke.hu]
Küldve: 2012. február 17. 9:04
Címzett: vagujhelyi.peter@hdke.hu
Tárgy: Holokauszt Emlékközpont - 2012 februári hírlevél

Nem tudja megnyitni hírlevelünket ? Kérjük, kattintson ide !  

Holokauszt Emlékközpont 
Ahol a Múlt a Jövőnek üzen... 

2012. februári hírlevél 

 

VISSZATEKINTŐ 
 
67 éve, január 17-én veszett nyoma Budapesten Raoul Wallenbergnek 
 
Raoul Wallenberg 1944. július 9-én érkezett Budapestre mint a svéd követséghez 
beosztott titkár. Az ún. „nemzetközi” gettóban számos házat svéd védelem alá 
helyezett, ezrével adott ki svéd állampolgárságot igazoló védleveleket; 
gyalogmenetekből, a Józsefvárosi pályaudvaron deportálás előtt állók tömegéből 
mentett ki embereket. 1945. január 17-én a szovjet hatóságok letartóztatták, 
Moszkvába hurcolták.  
2012. január 17-én eltűnésének helyszínén, a Benczúr utca 16. szám alatt 
megemlékezéssel, a Nemzeti Múzeumban pedig a Számomra nincs más választás 
című vándorkiállítással nyílt meg hivatalosan a Wallenberg emlékév. Aktuális 
eseményeiről tájékozódhat honlapunkról.>> 
 
 
67 éve, január 18-án szabadult fel a budapesti gettó 
 
A Vörös Hadsereg 1945. január 18-án űzte ki az utolsó német és magyar 
alakulatokat a főváros pesti oldaláról, és ekkor szabadította fel a pesti gettót. 
Több mint 100.000 csontig soványodott és elcsigázott zsidó szabadult fel, egy 
részük az ún. „nemzetközi” gettóban (30-35. 000 ember), többségük pedig a 
„nagy” gettóban (70.000 ember). A Budapesti Zsidó Hitközség a 67. évforduló 
alkalmából megemlékezést tartott a Dohány utcai zsinagógában. 
 
 
70 éve, január 20-23 között zajlott az újvidéki razzia  
 
1942. január 20-23 között magyar csendőri és katonai alakulatok egy eredetileg 
a partizánok ellen indított razziát terjesztettek ki megtorlásként Újvidék és a 
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környező községek polgári lakosságára. E napokban 3300-3800 főként szerb és 
zsidó nemzetiségű polgári személyt gyilkoltak le. Az események 70. évfordulóján 
a holokauszt Emlékközpontban emléküléssel, kiállítással és emléktábla avatással 
adóztunk az áldozatok előtt. A szerb televízió kétrészes dokumentumfilmet 
forgatott, melyben túlélők, s történészek beszélnek az újvidéki eseményekről. A 
szerb és angol nyelvű film 1. része, 2. része is megtekinthető a YouTube-on. 
 
 
100 éve, január 24-én született Ervin Gábor,  
a neves katolikus pap és filozófus 
 
Ervin Gábor lelki vezetője, majd titkára volt a zsidótörvényekben érintettek 
védelmére alakult Magyar Szent Kereszt Egyesületnek. Bár papként nem volt rá 
kötelezve, mégis felvarrta reverendájára a sárga csillagot, hogy így mutassa ki 
szolidaritását édesanyjával és testvéreivel, valamint az egész magyar 
zsidósággal. Saját élete is veszélyben forgott, amikor később üldözötteket 
rejtegetett, s nyilvánosan ítélte el a zsidók üldöztetését. Születésének századik 
évfordulója alkalmából az ELTE bölcsészkarán rendeztek konferenciát 
életművéről. 
 
 
67 éve, január 27-én  szabadult fel  
az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor 
 
Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január 27-ét a holokauszt nemzetközi 
emléknapjává nyilvánította. 1945-ben ezen a napon szabadult fel Auschwitz-
Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor. Európa-szerte 
megemlékezések zajlottak,  Budapesten a Holokauszt Emlékközpont és az Élet 
Menete Alapítvány rendezett közösen emlékgyűlést. A Páva utcai intézmény előtt 
ez alkalomból megnyílt az Elhurcolt életek című kiállítás, amely egy korhű vasúti 
szerelvényben mutatta be közel 450 ezer magyar állampolgár utolsó útját a 
megsemmisítő táborokba. Az olaszországi Acerrában rendezett 
megemlékezéshez videó kapcsolat segítségével intézményünk is csatlakozott. 
 
 
A fasiszták 1944/45-ös áldozataira emlékeztek  
a Duna-parti Mártír Emlékműnél 
 
A fasiszták második világháborús civil áldozataira emlékezett több szervezet, 
párt, valamint magánszemélyek 2012. február 12-én, vasárnap Budapesten, a 
XIII. kerületi Duna-parti Mártír Emlékműnél.  
 

HÍREK 
 
Joszi Peled izraeli miniszter az emlékközpontban 
 
Joszi Peled izraeli miniszter január 15-én tett látogatást a Páva utcai 
intézményben. Prof. dr. Szita Szabolcs ügyvezető igazgató és Prof. dr. Haraszti 
György kuratóriumi elnök mutatták be a vendégnek az épületet, s beszéltek az 
itt folyó tudományos, oktatási munkáról, az embermentőkkel, holokauszttal 
kapcsolatos kutatásokról. 
 
 
A Raoul Wallenberg díj 2012-es kitüntetettjei 
 
Január 17-én a Nemzeti Múzeumban, a Wallenberg emlékév ünnepélyes 
megnyitóján adták át az ideji Wallenberg-díjat, valamint a Centenáriumi 
Wallenberg-díjat is. E kitüntetésben hazánkban azok részesülhetnek, akik  a 
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hátrányos helyzetben élőkért, diszkriminációt elszenvedőkért tesznek, 
életútjukkal példát mutatnak. Az idei díjazottak: Dani Eszter református 
lelkipásztor, Novák Ilona, az Élet Menete vagonkiállítás létrehozója, Pócsiné 
Sivák Erzsébet óvónő és Hidvégardó Önkormányzata. A Centenáriumi 
Wallenberg-díj kitüntetettjei: Jan Lundvik svéd diplomata, Kate Wacz holokauszt-
túlélő és Anette Lantos az egykori magyar származású amerikai képviselő, Tom 
Lantos özvegye. 
 
 
Vendégünk volt Douglas Davidson,  
az Egyesült Államok holokauszt különmegbízottja 
 
Január 19-én Douglas Davidson, az Egyesült Államok külügyminisztériumának 
holokauszt ügyekkel foglalkozó különmegbízottja volt a Páva utcai emlékközpont 
vendége.  A Kristine A. Marsh, a budapesti amerikai nagykövetség tanácsosa 
kísértében érkező diplomatának Dr. Botos János ügyvezető igazgatóhelyettes 
mutatta be intézményünket. Douglas Davidson budapesti  látogatásán 
kormányzati képviselőkkel a hazai és nemzetközi zsidóságot érintő kérdésekről 
folytatott tárgyalásokat. >> 
 
 
Meghalt Kazimierz Smoleń,  
az Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum alapítója  
 
Január 27-én elhunyt Kazimierz Smoleń, egykori auschwitzi fogoly, társalapítója 
és hosszú ideig igazgatója az Auschwitz-Birkenau Állami Múzeumnak. 91 évesen, 
éppen a koncentrációs tábor felszabadulásának 67. évfordulóján érte a halál. >> 
 
 
Internazionale:  
emléktáblát avattak Weisz Árpád egykori edző tiszteletére 
 
Emléktáblát avattak a milánói San Siro stadionban az Internazionale 
labdarúgócsapatának egykori edzője, Weisz Árpád és családja tiszteletére. A 
neves edző 1944-ben Auschwitzban halt meg magyar feleségével és két 
gyermekével. >> 
 
 
Megszűnt a MÁV díjmentes utazási kedvezménye 
 
A Holokauszt Emlékközpontba látogató diákcsoportok és kísérőik számára 
érvényesíthető MÁV díjmentes utazási kedvezmény - más múzeumokhoz 
hasonlóan -  2012. február 1-től megszűnt. 
 
 
110 csapat jelentkezett  
a Régen volt? Hol is volt? országos középiskolás vetélkedőre  
 
A Holokauszt Emlékközpont, a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és 
Gimnázium, a Raoul Wallenberg Egyesület „Régen volt? Hol is volt?” címmel 
meghirdetett országos felmenő rendszerű vetélkedőjére 110 csapat küldte el 
jelentkezését. A februárban zajló első fordulón a regisztrált csapatok az 
interneten, egy jelszó segítségével juthatnak hozzá a kérdésekhez. A feladatokat 
2012. február 11 és 20 között, kevesebb mint 3 óra alatt kell megoldaniuk. A 
márciusi elődöntőben az internetes fordulóban legtöbb pontszámot elérő 40 
csapat folytathatja a versenyt.   
A verseny további fordulóiról>> 
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PROGRAMOK 
 
2012. február 22. 15 óra 
A rohonci emlékhely 
Kutatás a magyar zsidó munkaszolgálatos áldozatok sírja után 
 
Az Osztrák Kulturális Fórum, a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete, a 
Budapesti Holokauszt Intézet 2012. február 22-én, szerdán 15 órakor A rohonci 
emlékhely - Kutatás a magyar zsidó munkaszolgálatos áldozatok sírja után 
címmmel előadást tart az Osztrák Kulturális Fórum szalonjában. Vendégek: Horst 
Horváth (Refugius Alapítvány), Eva Schwarzmayer és Andreas Lehner. >> 
 
 
2012. március 1. 17 óra 
HORIZONT-könyvek, filmek, háttérbeszélgetések a holokausztról 
Csapody  Tamás: Bori munkaszolgálatosok – előadás 
 
HORIZONT - könyvek, filmek, háttérbeszélgetések a holokausztról címmel új 
programsorozat indul a Páva utcában. Nyitányaként 2012. március 1-én, 
csütörtökön 17 órakor Csapody Tamás jogász-szociológust a bori 
munkaszolgálatosokról megjelent könyve kapcsán hívtuk meg.  Az előadás, 
miként a könyv (Bori munkaszolgálatosok, Budapest, 2012. Vince Kiadó) is 
bemutatja a szerbiai Bor rézbányájában, később hegyi vasútjának építésén 
dolgozó munkaszolgálatosok életkörülményeinek változását. Érinti a bori keret, 
köztük Radnóti Miklós és Justus Pál gyalogmenetének és az abdai kivégzésnek a 
történetét. >> 
 

KIÁLLÍTÁSOK 
 
Örök barátságtól a népbíróságig - időszaki kiállítás >> 
2012. január 20 - 2012. március 11.  
Holokauszt Emlékközpont  
 
Elhurcolt életek - vándorkiállítás >> 
2012. január 27 - 2012. február 26.  
Holokauszt Emlékközpont 
 
Auschwitz Album - vándorkiállítás >> 
2012. január 24 - 2012. február 8.  
NYÍREGYHÁZA, Bethlen Gábor Gimnázium >> 
 
2012. február 9 - 2012. február 16.  
KISVÁRDA, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium >> 
 
2012. február 20 - 2012. március 2.  
SZEGED, Szegedi Gazdasági Középiskola Kőrösy József Tagintézménye >> 
 
2012. március 05 - 2012. március 9. MAKÓ  
Hagymaház 
 
Anne Frank - vándorkiállítás  
2012. január 23 - 2012. február 17.  
MISKOLC, Diósgyőri Gimnázium >> 
 
2012. február 27 - 2012. március 23. 
OROSHÁZA, Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont  
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Örömmel vesszük továbbra is együttműködő partnerek (iskolák, kulturális 
intézmények, alapítványok) jelentkezését vándorkiállításaink vidéki helyszíneken 
történő bemutatásához! Jelentkezés: info@hdke.hu 

 
TÁMOGATÁS - SZJA 1% 
 
Lom STOP! - emlékmentés ma felhívás 
1%-kal több az esély megőrzésükre  
 
2012-ben a vészkorszakból még családi hagyatékokban fennmaradt tárgyak, 
dokumentumok, fotók szakszerű megőrzésére, raktározására kérjük 
felajánlásukat. Most indult Lom STOP! - emlékmentés ma elnevezésű 
kampányunk révén már eddig is többen kerestek meg minket, hogy 
gyűjteményünk szakembereire bízzák a most előkerült vagy éppen régóta 
céltalanul raktározott hagyatékokat. 
 
Gyűjteményünk legérdekesebb darabjaiból válogatást helyeztünk el 
honlapunkon. Tekintsék meg tárgy>>, dokumentum>> és fotó>> galériánkat, 
olvassanak el eredetiben néhány visszaemlékezést>>! 

Ne feledjék, adójuk 1%-a is sokat tehet egy-egy pótolhatatlan kordokumentum 
megőrzéséért.  
 
Név: Holocaust Közalapítvány 
Adószám: 18245938-2-43 
 
Várjuk ás köszönjük támogatásukat! 
 

RÓLUNK ÍRTÁK 
 
Magyar Múzeumok - 2012. január 25. 
Januári évfordulós programjainkról jelent meg cikk a Pulszky Társaság-Magyar 
Múzeumi Egyesület online magazinjában. >> 
 
 
Kultnegyed - 2012. február. 13. 
A 9. kerületi televízó február 13-ai, Kultnegyed című 25 perces műsorában a 
Holokauszt Emlékközpontot mutatta be. A rólunk készült összeállításban Dr. 
Botos János az intézmény történetéről és terveiről beszélt, Pécsi Tibor az 
épületen és az állandó kiállításon vezette végig a műsor nézőit, Szécsényi András 
pedig a gyűjteményben őrzött tárgyakat, fotókat, iratokat mutatta be. A teljes 
felvétel megtekinthető itt. >> 
 

VÉLEMÉNY 
 
Decembertől havonta új köntösben jelentkezünk hírlevelünkkel, hogy egy 
szavazás keretei között márciusban közösen dönthessük el, melyik hírlevél 
nyerte meg leginkább az Önök tetszését.  
Decemberi szám>>  
Januári szám>> 
Addig is javaslataikat, véleményüket küldjék el a communicatio@hdke e-mail 
címre, vagy osszák meg velünk Facebook oldalunkon. 
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Holokauszt Emlékközpont 
1094 Budapest, Páva utca 39.  

Tel: 1-455-3333 | Fax: 1-455-3399 
E-mail: info@hdke.hu  
Honlap: www.hdke.hu  

 
Ezt a hírlevelet a(z) vagujhelyi.peter@hdke.hu e-mail címre küldtük. 

Ha a továbbiakban nem kívánja olvasni hírlevelünket, itt iratkozhat le róla. 
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