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Elhunyt Hans Maršalek, a mauthauseni koncentrációs tábor egyik túlélője
Nevéhez fűződik a a mauthauseni láger területének történelmi emlékhellyé alakítása. 1974-ben jelent
meg A mauthauseni tábor története című könyve, amely azóta több kiadásban került az érdeklődők
kezébe. Megalakulása óta tagja volt mind a Nemzetközi, mind az Osztrák Mauthausen Bizottságnak.
►►

Dr. Matei I. Hoffmann, német nagykövet látogatása
2011. december 30-án dr. Matei I. Hoffmann, a Németországi Szövetségi Köztársaság
budapesti nagykövete és munkatársai látogatást tettek a Holokauszt Emlékközpontban,
ahol megtekintették az állandó kiállítást majd megbeszélést folytattak dr. Haraszti
Györggyel, a Holocaust Közalapítvány kuratóriumának elnökével és dr. Botos Jánossal,
az Emlékközpont ügyvezető igazgatóhelyettesével. ►►

Terézvárosi megemlékezés a Jókai utcai emléktáblánál
Terézvárosi önkormányzata és a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. január 10-én,
kedden 14.30 órakor megemlékezést tartott a Jókai utca 1. szám alatt lévő emléktáblánál. Beszédet
mondott prof. dr. Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója. ►►

Wallenberg Benczúr utcai menedéke – centenáriumi megemlékezés | 2012. január 17.
13:00
Raoul Wallenberg születésének centenáriuma jegyében az Osztrák Kulturális Fórum, a
Holokauszt Emlékközpont, a Wallenberg Egyesület és Alapítvány 2012. január 17-én,
kedden 13 órától megemlékezést rendez  a Benczúr utca 16. szám alatt, Ocskay László
százados egykori lakásában. ►►

A budapesti gettó felszabadításának 67. évfordulója | 2012. január 18. 10:00
A Budapesti Zsidó Hitközség a budapesti gettó felszabadításának 67. évfordulója alkalmából
megemlékezést tart 2012. január 18-án (szerda) 10.00 órakor a Dohány utcai zsinagógában. Beszédet
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mond: Fröhlich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija, énekel: Szilágyi Gábor kántor. ►►

Emlékülés az újvidéki "razzia" 70. évfordulójára – online közvetítéssel | 2012. január 20.
10:00
1942. január 20-23 között magyar csendőri és katonai alakulatok bácskai településeken körülbelül
3300-3800 főként szerb és zsidó nemzetiségű polgári személyt gyilkoltak le. Az események 70.
évfordulóján, 2012. január 20-án emléküléssel, kiállítással és emléktábla avatással adózunk az
áldozatok előtt. Az emlékközpont történetében először online közvetítésen is követhetik honlapunk
látogatói az előadásokat. ►►

Mentő és Áldozat - Jane Hainingre emlékezünk | 2012. január 26. 17:00
2012. január 26-án, csütörtökön 17 órától Jane Haining a „budapesti skót misszió mártírja” emléke
előtt rója le tiszteletét  a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és a Budapesti Református Skót Misszió.
Helyszín: a Magyar Zsidó Múzeum (Budapest VII. ker. Dohány u. 2.) ►►

Nemzetközi Holokauszt Emléknap | 2011. január 27. 11:00
67 éve ezen a napon szabadult fel az auschwitz–birkenaui haláltábor. A Holokauszt Emlékközpont és
az Élet Menete Alapítvány az idei évben ismét közös megemlékezést rendez 2012. január 27-én,
pénteken 11 órakor. Helyszín: Holokauszt Emlékközpont, IX. Budapest, Páva utca 39. ►►

"Számomra nincs más választás" | 2012. január 17. 10:00
Wallenberg centenáriumi kiállítás megnyitója a Nemzeti Múzeumban
Raoul Wallenberg születésének 100. évfordulóját Svédország és Magyarország is emlékév
megrendezésével ünnepli. A két ország külügyminisztériuma közreműködésével és a Svéd Intézet
szervezésében az emlékév nyitányaként a Magyar Nemzeti Múzeumban "Számomra nincs más
választás" címmel elsőként nyílik meg egy különleges utazókiállítás, melynek további nemzetközi
állomásai Moszkva, Berlin, Tel Aviv, Washington, New York és Toronto. ►►

Örök barátságtól a népbíróságig  | 2012. január 20. 12:00
Megnyitó a Holokauszt Emlékközpontban
Az Újvidéki mészárlás 70. évfordulójára készült kamarakiállítás a magyar történelem egy viharos
szakaszából idéz fel képeket, dokumentumokat, eseményeket. ►►

Anne Frank – történelem a mának | 2012. január 16 - 2012. február 24.
Vándorkiállításunk MISKOLC-DIÓSGYŐRBEN
További helyszínek ►►

Auschwitz Album - Rólunk, nekünk, nélkülük  | 2012. január 21 - 2012. február 15.
Vándorkiállításunk NYÍREGYHÁZÁN
További helyszínek►►

Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok
A Vince Kiadó 2012. január 19-én, csütörtökön 17 órakor mutatja be a kötetet, mely részletesen
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tárgyalja a Borba vitt orvosok és Justus Pál bori időszakát, valamint Marányi Ede, továbbá a bori keret
több tagjának életútját. A 15 térképvázlatot és számos fényképet is tartalmazó kötet a fellelhető
források széles körét egymással összevetve tárja fel a Szentkirályszabadjáról elinduló gyalogmenet és
az abdai kivégzés történetét. ►►

Turbucz Dávid: Horthy Miklós
A decemberben megjelent kötet elsősorban a történettudomány eddigi eredményeinek az
összegzésére vállalkozik, de fontos célkitűzése az is, hogy a kormányzó életútjának kronologikus
tárgyalása során Horthy ellentmondásos megítélésének okai, gyökerei és főbb jellemzői is
megvilágításra kerüljenek. ►►

Lom STOP! – emlékmentés ma
Gyűjteménygyarapítási felhívás
A Holokauszt Emlékközpont idén is várja a korszakkal kapcsolatos, pincék és padlások rejtekéből most
előkerült korabeli iratokat, tárgyakat, fotókat, visszaemlékezéseket. Az átadott dokumentumokat
gyűjteményünk megőrzi, gondoskodik állaguk megóvásáról, tudományos célú kutatásáról, hogy több
ezer emlék történetének közkinccsé tételével hozzájáruljon a holokauszt történetének megismeréséhez.
►►

Wallenberg sorsának bonyolult kérdéseit megkerüli a svédországi emlékév
Az idei év Raoul Wallenberg-emlékév Svédországban, számtalan eseménnyel. A The Local című, angol
nyelvű, Svédországról szóló híreket tartalmazó hírportál azonban a programok mellett egy
meglehetősen kritikus írásnak is helyet biztosított. ►►

Ön melyiket olvasná legszívesebben?
Január hónapban is  új köntösben jelentkeztünk hírlevelünkkel, hogy egy szavazás keretei között
márciusban közösen dönthessük el, melyik nyerte el leginkább az Önök tetszését. Addig is
javaslataikat, véleményüket küldjék el a communicatio@hdke e-mail címre, vagy osszák meg velünk
Facebook oldalunkon. Előző havi hírlevelünket itt ►► tekintheti meg.

_____________________________________________________________________________

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) zsuzsanna.torok@upcmail.hu e-mail címre küldtük.
Ha a továbbiakban nem kívánja olvasni hírlevelünket, itt iratkozhat le róla.
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