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Április 14-én több érdi okta-
tási intézményben tartottak 
előadást a holokauszt áldoza-
tainak emléknapja alkalmából. 
A rendhagyó történelemórákra 
a tavaly bejegyzett Dunamenti 
Zsidó Kulturális Egyesület 
(DUZSIKE) szervezésében 
került sor. Hidasi Endre és 
Erdei-Tóth Kálmán tagok meg-
rázó történeteket meséltek az 
érdi gimnazistáknak.

A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnáziumban első 
alkalommal emlékeztek meg a 
történelem egyik legsötétebb 
korszakáról. Marosánné dr. 

Gáti Gabriella igazgató lapunk-
nak elmondta, az iskola nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy az 
emlékezés, a hagyomány ne 
vesszen el. 

– Egyre kevesebben vannak, 
akik átélhették ezt az időszakot, 
alig maradnak már, akik átél-
ték, ezért nagyon nagy szükség 
van az emléknapokra. Hogy egy 
nemzet emlékezetében tartsák, 
hogy soha ne ismétlődhesse-
nek meg újra azok a borzal-
mak – hangsúlyozta az igazgató 
asszony.

Hidasi Endre, a Dunamenti 
Zsidó Kulturális Egyesület elnö-

ke családi történeteket osztott 
meg a gimnazistákkal. Olyan 
történeteket, melyek nem szere-
pelnek a tankönyvekben. 

– Beszélni szeretnék a 
sógoromról. Az édesanyját 
Auschwitzba hurcolták, az 
édesapját munkaszolgálatra 
sorozták be, így ő bekerült az 
árvaházba. 1945 tavaszán lete-
relték a Duna-partra a nyila-
sok, több tucat gyermektársával 
együtt. A kivégzéstől az men-
tette meg, hogy megszólaltak a 
légi riadót jelző szirénák, ezért 
a nyilasok úgy döntöttek, jobb a 
búvóhelyen lenni, mint a zsidó 
kölykökkel foglalkozni, így a 
gyerekeknek sikerült szanaszét 
szaladniuk, túlélték a háborút 
– mondta az elnök.

– Szörnyûségek történtek a 
haláltáborokban, az odavezető 
úton, a gettókban. Mindenütt 
a cél nemcsak a megsemmisí-
tés, hanem a megalázás volt. 
Szörnyû dolog, amikor egy 
ember nem tudja a családját 
megvédeni. – A DUZSIKE elnöke 
mesélt a diákoknak az auschwi-
tzi koncentrációs tábor borzal-
mairól, Anna Frankról, az Igaz 
Ember emlékéremről. A félórás 
előadás végén választ adott a 
gyermekek kérdéseire is.

– A fiataloknak kell elmesélni 
a történteket, mert ők fogéko-
nyak még. Hiszek abban, hogy 
önállóan fognak gondolkodni… 
Két felkiáltójel van ebben a tör-
ténetben. Az egyik alapvetően 
Auschwitz, ami az egész világ 
kultúrájában egy borzasztó 
nagy seb. A másik felkiáltójel a 
figyelmeztetés, hogy a bûnnek 
megvannak a következményei, 

hogy semmit nem lehet bün-
tetlenül megtenni. Ez fontos 
üzenet abból a szempontból, 
hogy a gyerekek végig tudják 
gondolni, milyen szörnyûségek 
fordulhatnak elő, hogy ez bár-
kivel, tetszőleges alapon előfor-
dulhat. Ez a legnagyobb tragé-
diája, hogy tetszőleges alapon 
– nyilatkozta lapunknak Hidasi 
Endre.

Az Dunamenti Zsidó Kultu-
rális Egyesület segíti, koordinál-
ja, irányítja és szervezi a tag-
ság társadalmi tevékenységét 
és népszerûsíti a zsidó kultúra 
értékeit. 

„Célunk szervezni az antifa-
siszta polgárokat, hogy közö-
sen lépjünk fel a kisebbségek 
elleni megnyilvánulások ellen. 
Határozottan elítéljük az antisze-
mita, rasszista, homofób meg-
nyilvánulások minden formáját. 
A zsidó kultúra értékeinek meg-
ismertetésével akarjuk eloszlat-
ni az emberekben a meglévő 
tévhiteket. Küzdeni akarunk az 
ál- és rémtörténetek ellen, ame-
lyek a köztudatban keringenek. 
Újra szeretnénk éleszteni Érden 
a zsidó kulturális és hitéletet 
egyaránt. Szeretnénk széles 
összefogással és segítséggel lét-
rehozni egy Közösségi házat, 
amely otthont adhatna hívők és 

Elõadások, rendhagyó történelemórák

Holokauszt emléknap
A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknap
jához kapcsolódóan országszerte megemlékezéseket 
tartottak a hét végén. Az érdi székhelyû Dunamenti 
Zsidó Kulturális Egyesület tagjai rendhagyó történelem
órák keretében emlékeztek meg a városból elhurcolt 
áldozatokról.

nem hívők számára. Tartozunk 
elhurcolt mártírjaink emléké-
nek, ezért emlékmûvet állítunk 
a holokauszt áldozatainak és 
újra élesztjük a virágzó közös-
ségi életet. Remélhető, hogy 
városunk polgárai között lesz 
kellő számú bátor polgár, aki 
felvállalja zsidó identitását vagy 
közösséget vállal velünk és részt 
vesz egyesületünk munkájában. 
Segítséget várunk mindenkitől, 
aki segíteni akar és azoktól is, 
akiknek segíteni kötelessége” 
– olvasható a DUZSIKE április 
16-i közleményében.

Az egyesület több elképzelé-
sét szeretné rövid távon meg-
valósítani. Tervezi a dunamenti 
településeken lévő zsidó emlék-
helyek felkutatását és gondozá-
sát, a helyi zsidó temető gondo-
zásának átvállalását Érd városá-
tól. Egy Holokauszt-emlékmû 
felállítását, melynek felavatását 
2012. január 27-ére, vagy április 
16-ára tervezik. Az egyesület 
törekszik egy közösségi és ima-
ház létrehozására is. A tagok 
célja a holokauszt megemléke-
zések, kulturális rendezvények, 
a zsidó identitású fiatal korosz-
tály kulturális programjainak 

szervezése és támogatása, a 
város tanintézeteiben fakulta-
tív osztályfőnöki óra keretében 
felvilágosító előadások tartása, 
valamint nemzetközi és hazai 
zsidó szervezetekkel való kap-
csolattartás és ápolás. Emellett 
a tervek között szerepelnek 
szociális és karitatív tevékeny-
ségek, korosztályos klubok és 
egy évente három alkalommal, 
nyomtatott formában megjele-
nő időszakos kiadvány megje-
lentetése.

Az egyesület minden kedden 
és csütörtökön délután 4 és este 
8 óra között a Mária utca 22. 
szám alatt ülésezik. 

– Egyetlen egy közös fonal 
van mindannyiunkban: hiszünk 
abban, hogy ezt meg kell csinál-
ni és hogy ezt lehet jól csinálni. 
Nem akarunk senkire rátele-
pedni. Tényleg azt szeretnénk, 
ha azok jönnének el, akiket 
mindez érdekel. Mi is tanulni 
akarunk minden alkalommal 
valamit egymástól – emelte ki 
Hidasi Endre. Kovács Renáta

Dunamenti Zsidó  
Kulturális Egyesület

2030 Érd, Mária utca 22.

duzsike@gmail.com

06 20 395 9777

Hidasi Endre elõadását hallgatják a gyerekek
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Az érdeklõdõk megtöltötték a Gárdonyi iskola elõcsarnokát

Fotópályázat
Gyermekek a természetben
Az Érdi Környezetvédő Egyesület fotó-
pályázatot hirdet Gyermekek a termé-
szetben címmel. Pályázhat bárki (korra, 
lakóhelyre való tekintet nélkül), saját 
alkotásával, fekete-fehér vagy színes, 
A4-es formátumú papírképpel, paszpar-
tu nélkül, amelyen gyermek szerepel a 
természetben.

A beküldött anyagokkal az Egyesület 
rendelkezik, abból kiállítást rendez.

Eredményhirdetés és kiállítás-meg-
nyitó: 2011. május 10-én, 18 órakor a 
Szepes Gyula Művelődési Központban, a 
Madarak és Fák Napján.

Beküldési határidő: 2011. április 30.
A fényképeket a Szepes Gyula 

Művelődési Központban lehet leadni (a 
kép címét, alkotója nevét és elérhetősé-
gét feltüntetve), Bartos Csilla nevére.

A képeket a Duna-Art Fotóklub és 
a Környezetvédő Egyesület tagjai érté-
kelik.

Az első három helyezett környezetvé-
delmi témájú könyvet, dvd-t nyer. 

Érdeklődni a 06-30-328-2750-es 
telefonon lehet.


