


„ÜRES PADOK”

ÁLLÍTSUNK EMLÉKET A HOLOKAUSZTBAN ELPUSZTÍTOTT DIÁKOKNAK!

„ÜRES PADOK” program kezdeményezője Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont 
igazgatója és Kirschner Péter, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke. A program 
meghirdetéséhez az ország több, patinás, és humanista gondolkodásáról, nyitottságáról 
ismert középiskolája csatlakozott. A programba bekapcsolódó diákok, szakértők segítsé-
gével kutatták fel azoknak az egykori iskolatársaknak a neveit, adatait, akiknek a kirekesztő 
törvények miatt el kellett hagyniuk iskolájukat, diáktársaikat, majd nyomuk veszett, és 
feltehetően a holokauszt áldozataivá váltak. Ezen diákok nevét az iskolák aulájában őrzi 
meg az emlékjel, amelyet a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói terveztek. 

„A történelemből sajnos tudjuk, hogy a gyermekek lelkét lehet a legkönnyebben megfertőzni 
mindenféle téves és hamis gondolattal. Nem véletlen, hogy a két háború között a kirekesz-
tés, a hátrányos megkülönböztetés az iskolákban kezdődött. 
Azt gondoljuk, hogy a mai gyermekek, a fiatalok bátran, őszintén kérdeznek, és nem fogad-
nak el mellébeszélő, hazug válaszokat. Megkérdezik, hogy mi történt osztálytársukkal, 
padtársukkal? Most, ennyi év után ők keresik a válaszokat, hogy hová lettek a zsidó lányok 
és fiúk az egykori iskolákból.
A kérdések és a válaszok ma ugyanolyan fontosak, mert az antiszemitizmussal egy időben 
felüti fejét a gyűlölködés mindenféle kisebbség ellen: legyenek azok eltérő vallásúak, 
bőrszínűek, más etnikumhoz tartozók, vagy akár csak szegények és hajléktalanok.” (Kirschner 
Péter)
A kezdeményezés értő fülekre talált sok iskola diákjainak és tanáraik körében.

A kezdeményezők:

Bethlen Gábor Református Gimnázium – Hódmezővásárhely
Földes Ferenc Gimnázium – Miskolc
Janus Pannonius Gimnázium – Pécs
Lovassy László Gimnázium – Veszprém
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola – Budapest
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület
Holokauszt Emlékközpont

A Lovassy László Gimnázium tisztelettel meghívja Önt az

„ÜRES PADOK”

program keretében az iskolából 1944-ben elhurcolt és a holokausztnak áldozat esett 
egykori diákok emlékjelének felavatására.

Az avató ünnepséget 2016. november 30-án, szerdán 16 órakor tarjuk az iskolatörténeti 
kiállítás területén.

8200 Veszprém Cserhát lakótelep 11.

A vendégeket köszönti: Kirschner Péter a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke.

Kapun innen és túl - filmvetítés, majd Márkusné Vörös Hajnalka a Veszrém Megyei Levéltár 
főlevéltárosának előadása

Avató beszédet mond Máthé Éva a Veszprémi Zsidó Hitközség vezetőségi tagja.

Az emlékjel Zsiga Renáta a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatójának munkája

A kutatásban a Lovassy László Gimnázium diákjai vettek részt Lendvai László tanár úr 
irányításával.

A program az Emberi Erőforrások Minisztérium támogatásával valósult meg. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát a 061 3208-233-as telefonszámon vagy a 
mazsike@gmail.com-os e-mail címen jelezze.




