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Szabó Miklós
EINLEITUNG
Es ist mir eine große Freude, unsere Partner vom Bildungswesen der CENTROPE-Region
im Namen des Komitats Győr-Moson-Sopron seit dem Jahr 2004/2005 schon zum zweiten
Mal in der Veranstaltung vom MPI willkommen zu heißen.
Nach der sehr erfolgreichen Präsidentenkonferenz - wo die Partner einen neuen Vertrag
über weitere vier Jahre Kooperation unterzeichnet haben - haben wir heute die aktiven
Fachkräfte des Bildungswesens der Region eingeladen, damit sie das Thema der
gleichnamigen Konferenz „Holocaust in Forschung, Unterricht und Erziehung” verarbeiten,
sowie vertiefende praxisreife Erfahrungen und Informationen sammeln können.
Ich begrüße die Mitarbeiter des Europabüros, die Gäste aus Österreich, aus der
Tschechischen Republik und aus der Slowakei, die Vortragenden und Teilnehmer der
Veranstaltung, die eingeladenen kirchlichen und sozialen Organisationen sowie die
Delegierten der Institutionen der Stadt Győr.
In Ungarn hatten wir vor einigen Tagen den Gedenktag für die Opfer des Holocaust. Der
Vorschlag, Opfer-Gedenktage einzuführen, erfolgte im Jänner 2000 durch den damaligen
Bildungsminister Zoltán Pokorni. Das Parlament deklarierte noch im selben Jahr den 16.
April zum Gedenktag für die Opfer des Holocaust und den 25. Februar zum Gedenktag der
Opfer des Kommunismus.
Vor wenigen Tagen gedachten anlässlich der Veranstaltung fast alle Städte, Orte und die
meisten Schulen des Landes der Holocaust-Opfer. Sie zündeten Kerzen an, lasen die Namen
der Opfer vor, legten Steine des Gedenkens an die Gedenkstätten. Fast 92.000 ungarische
Opfernamen sind auf der Liste in Budapest auf der vor einem Jahr errichteten HolocaustGedenkwand festgehalten und in Zukunft dort zu sehen.
Was ist die Botschaft dieser Vergangenheiten sowie auch des Erinnerns an die heute
lebenden Generationen?
Wir sollen unsere demokratischen Werte, unsere hart erkämpfte Freiheit und unsere Würde
inmitten der Schwierigkeiten und Spannungen unserer sich verändernden, der Globalisierung
unterworfenen Welt bewahren. Wir sollen nach gegenseitiger Toleranz, Akzeptanz und
Respekt streben. Unsere Schüler sollen dementsprechend erzogen werden.
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Wir sollen die Werte, Kulturen und Traditionen der anderen respektieren. Wir dürfen nicht
das suchen, was uns trennt, sondern was uns allen hier, in der CENTROPE-Region verbindet.
Das Pädagogische Institut des Komitats Győr-Moson-Sopron möche mit der heute
organisierten Konferenz den Ereignissen und der Opfer der Zeit vor mehr als 60 Jahren
gedenken.
Ich danke allen, die unsere Einladung angenommen haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei
dieser Konferenz nachhaltige Eindrücke gewinnen sowie dass die Schönheit und
Frühlingsstimmung unserer Stadt die Anwesenden mit Zukunftsoptimismus und Zuversicht
erfüllt. Weiters, dass das hier Gehörte die Qualität und Inhalte Ihrer pädagogisch-didaktischen
Arbeit erheblich bereichert.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit, ich eröffne hiermit die Konferenz.
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Szabó Miklós
BEVEZETŐ
Nagy örömömre szolgál, hogy Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata nevében
immár második alkalommal köszönthetem a 2004/2005. tanévben a CENTROPE régióból
érkezett oktatásügyben dolgozó partnereinket Győrött az MPI rendezvényén.
A nagy sikerű elnöki konferencia után – melyen az együttműködő partnerek újabb négy
évre szóló szerződést írtak alá – a mai napon a régió gyakorló szakembereit hívtuk
találkozóra, hogy a Holokauszt a kutatásban, oktatásban és nevelésben c. konferencia
feldolgozandó témájában elmélyedve szerezzenek a gyakorlatban felhasználható ismereteket,
információkat.
Köszöntöm az Europa-Büro munkatársait, az Ausztriából, a Cseh Köztársaságból, és a
Szlovák Köztársaságból érkezett vendégeket, a rendezvény előadóit, résztvevőit, a meghívott
egyházi és társadalmi szervezetek, valamint Győr város intézményeinek delegáltjait.
Magyarországon néhány nappal ezelőtt ünnepeltük a holokauszt áldozatainak emléknapját.
Az emléknapok bevezetésére 2000 januárjában Pokorni Zoltán akkori oktatási miniszter tett
javaslatot. Az Országgyűlés még abban az évben nyilvánította április 16-át a holokauszt, és
február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává.
Néhány nappal ezelőtt, az esemény alkalmából az ország csaknem valamennyi településén,
legtöbb iskolájában megemlékeztek a holokauszt áldozatairól. Gyertyát gyújtottak, felolvasták
az áldozatok nevét, elhelyezték az emlékezés köveit a közeli emlékhelyeken. Mintegy 92 000
magyarországi áldozat szerepel azon a listán, amely Budapesten, az egy éve megnyitott Páva
utcai Holokauszt emlékfalán őrzi a mártírok emlékét.
Mit üzennek a ma élő nemzedéknek az események?
Azt, hogy átalakuló, globalizálódó világunk nehézségei, feszültségei közepette is óvnunk,
védenünk kell demokratikus értékeinket, a nehezen kivívott szabadságunkat, méltóságunkat,
toleranciára, egymás elfogadására, tiszteletben tartására kell törekednünk, és erre kell nevelni
tanítványainkat.
Tisztelnünk kell egymás értékeit, nemzeti kultúráját, hagyományainkat.
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Arra kell törekednünk, hogy ne azt keressük, ami elválaszt bennünket, hanem azt, ami itt, a
CENTROPE régióban valamennyiünket összeköt.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet a ma megrendezendő konferenciával
kíván emlékezni a már több mint 60 évvel ezelőtti eseményekre és áldozatokra.
Megköszönve mindazoknak, akik elfogadták meghívásunkat – kívánom, hogy a
konferencián hallottak nyújtsanak maradandó benyomásokat a résztvevők számára, városunk
szépsége és tavaszi hangulata pedig töltse el a jelenlevőket a jövő iránti bizakodással és
optimizmussal. Kívánom, hogy az itt elhangzottak és tapasztalatok maradandóan gyarapítsák
oktató-nevelő munkájuk tartalmát és minőségét.
Köszönöm a figyelmet, a konferenciát ezennel megnyitom.

