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HÍREK 

Raoul Wallenberg centenáriumi emlékséta  
Az emlékév tiszteletére új budapesti tematikus sétára várjuk az 

érdeklődőket. A híres svéd embermentő Raoul Wallenberg 

tevékenységének budapesti helyszíneire látogatva még inkább 

felmérhetjük az általa vállalt veszélyt, megismerkedhetünk segítőivel, 

rejtélyes eltűnését megelőző napjainak történetével. >> 

 

UNESCO-emlékév Szentágothai János tiszteletére 
A Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke, az iskolateremtő 

agykutató,  jeles közéleti személyiségként támogatta a Magyar 

Auschwitz Alapítvány létrehozását, később a Balfi Nemzeti Irodalmi 

és Történelmi Emlékhely megteremtését, alelnöke volt a Magyar-

Zsidó Keresztény Baráti Körnek. A centenáriumi év eseményeiről is 

olvashat honlapunkon. >> 

 

Március 15-ei ünnepi nyitva tartás 
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a Holokauszt 

Emlékközpont kiállításai nemzeti ünnepünkön ingyenesen tekinthetők 

meg. Pénteken, szombaton és vasárnap a múzeum a szokásos nyitva 

tartási rend szerint 10 és 18 óra között, belépőjeggyel látogatható. 
 

 

 
 

PROGRAMOK 

 

2012. március 20. 16 óra  

Történetek egy családi albumból kiállítás megnyitója – HDKE, BUDAPEST >> 

 

2012. március 22. 19 óra 

Wallenberg centenáriumi kiállítás a Collegium Hungaricumban – BÉCS >> 

 

2012. március 25. 14 óra 30 perc  

Szabadtéri Múzeum avatása a Rohonci Emlékhelyen – ROHONC/AUSZTRIA >> 

 

2012. március 29. 17 óra  

A Magyar Királyi Tábori Posta a II. világháborúban >> 
a HORIZONT sorozat előadása - HDKE, BUDAPEST 

 

2012. április 15. 16 óra 

Élet Menete – BUDAPEST, Salkaházi Sára rakpart 
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2012. április 16.  

A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja kiemelt rendezvényei   

- SZOLNOK, TATABÁNYA, BUDAPEST 

 

2012. május 15.  

Lehetett nemet mondani – nemzetközi konferencia – HDKE, BUDAPEST 
 

 

 
 

KIÁLLÍTÁS 

Történetek egy családi albumból – Magyar zsidók XX. századi emlékei  

2012. március 21 – június 17. 

 

A Holokauszt Emlékközpontban 2012. március 21-től látogatható a Centropa 11 

országban bemutatott vándorkiállításának magyar adaptációja. A „Történetek egy családi 

albumból” című tárlat nyolc téma köré rendezve, archív képek és személyes interjúk 

felhasználásával mutat be a múlt század kárpát-medencei zsidóságra jellemző 

életképeket. >> 

 

 

 
 

RÓLUNK ÍRTÁK 

A HÍR TV Ősök tere műsorában Raoul Wallenbergről >> 
 

A 9s TV Kultnegyed című műsorában bemutatkozik a Holokauszt 

Emlékközpont >> 
 

Az M1 Utódok reménysége műsorban összefoglaló a nemzetközi 

holokauszt emléknapról >> 
 

  

 
 

SZJA 1% - EMLÉKMENTÉS MA 

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. >> 
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