
 Holokauszt emlékműsor 

( Himnusz ) 

 

Tisztelt Emlékezők! 

Az emlékmű ezen tábláján az olvasható, hogy  

„Kegyelettel emlékezünk azokra a zsidó honfitársainkra, akiket megölt a 

gyűlölet, és akik mártírokká váltak a második világháború poklában.” 

Ma , április 16-án, a magyar holokauszt emléknapján a világviszonylatban 

elpusztított 6 millió zsidó és kétszázezer roma áldozatra emlékezünk.  Közöttük 

hatszázezer magyar állampolgár volt. 

 

Mezei András: Tényvers 

 

Hogy a zsidókat mind elvitték, 

átfésülték a csendőrök  

utólag is egész Derecskét, 

hol a kilencvenhárom éves 

Krammer nagymamát megtalálták, 

s Német Éva testvéröccsét, 

aki akkor múlt hároméves. 

Nagyváradra föl, lóhalálba 

vitték őket a többiekhez, 

a deportálást le ne késsék, 

S hogy a kerek hatmillióból  

az a kettő se hiányozzon. 



 

A  kirekesztő és megalázó zsidó törvények után elkülönített lakhelyekre, 

gettóba zsúfolták, megkülönböztető sárga csillag viselésére kötelezték, majd 

embertelen körülmények között, zsúfolt vagonokban megsemmisítő táborokba 

hurcolták, és ott módszeresen meggyilkolták őket. Holttesteiket elégették.  Erre 

utal a holokauszt szó, ami „égő áldozatot” jelent. 

 

Goldstein Imre:  Nem akartam 

 

Nem akartam zsidó lenni, 

nem akartam magyar lenni, 

nem akartam lenni,  

lettem mindkettő  

vagy talán egy sem. 

Ti tudjátok , kik kétségem okai vagytok, voltatok. 

Tűzberepülésemhez  

színes papírszárnyakat adtatok. 

    

Szedresben 50-60 zsidó polgár élt, akik főleg kereskedelemmel foglalkoztak.  A 

szembenlevő üzletház pl. Pollacsek Vilmos tulajdona volt. A mögöttünk levő  

Halász csárda épületében a Zinger család élt. A szedresi zsidó lakósok 90 

százaléka áldozatul esett a gyűlöletnek. A túlélők elköltöztek. 

Most hallgassátok meg egy túlélő néni, Beck Jenőné versét, aki szüleit, férjét és 

két kiskorú gyermekét veszítette el a vészkorszak idején.  Az átélt borzalmak 

után hazatérve írta ezeket a sorokat. Az ő életét dolgozta fel projekt formában 

az előző nyolcadik osztály. Az idei nyolcadikosok pedig rajzokat készítenek a 

vers alapján. Beck Jenőné rokonai Szedresben, a régi gyógyszertár helyén 

laktak.  



Akik nem térhettek haza: Édesapám: Váradi Jenő tisztviselő 78 évesen 

Édesanyám: Váradi Jenőné született Deutsch Berta tanítónő 68 évesen 

Gyermekeim: Junker Éva Mária 5 és fél évesen 

                           Junker Győző Viktor 3 évesen - Auschwitzban a megérkezés 

napján 1944.július 7-én gázkamrában elpusztultak. 

Férjem: Junker Ferenc munkaszolgálatosként 1945.február 2-án Dachauban 

tífuszban elhunyt. Nyughelye ismeretlen. 

 

Beck Jenőné, Váradi Erzsébet: És mégis ( 1945. július vége) 

 

Egy tikkadt, forró júliusi napon viszontláttam régi otthonom. 

Nem várt senki! Az udvar csupa gaz és dudva, mintha temetőbe léptem volna. 

A ház, mint egy nagy koporsó, feküdt némán, hidegen, 

és én álltam, mint egy idegen. Akkor éreztem, hogy bele van zárva, 

egy emberi élet minden boldogsága, és nem vár többé senki sem. 

 

Elmentek ők, mind kiket szerettem, elsodorta őket a vad vihar szele! 

Utánuk csak a fájó emlék maradt, vigasznak, reménynek nincsen már helye. 

Drága hamvaikat óh öleld magadhoz, simogasd lágyan édes  anyaföld. 

Örök fájdalomról meséljen a szellő, ha elsuhan Dachau és Auschwitz fölött. 

 

És mégis a lankás domboldal alatt, a vén körtefánál jól kisírtam magam… 

És megsimogattam az udvar porát, két angyali gyermek lába nyomát. 

Megcsókoltam az íróasztalán kihűlt helyét áldott kezének, 



a jóság, a béke. a munka emberének. 

 

Akkor éreztem, hogy itthon vagyok! 

És hiába volt a sok borzalom! Hiába volt gettó! Leplombált vagon! 

Auschwitz, Gázkamra! Krematórium! 

Felsikoltott bennem a szívem szava: „ mégis ez a haza, az igazi haza! „ 

 

Most pedig a zsidó hagyománynak megfelelően helyezzük el az emléktábla 

mellé az emlékezés kövét. 

Kérem, hogy az osztályok képviselői jöjjenek ki, és helyezzék el a tábla mellé az 

emlékezés kövét. 

( kövek elhelyezése ) 

 

Végezetül útravalóul hallgassátok meg egy mai pedagógus versét: 

 

Megemlékezés a holokauszt áldozataira 

Mottó: Keresem a semmiben a mindent 

              a sötétben a fényt, 

              a gondolatban az értelmet, 

              a tettekben a célt 

Üres termekben gyöngyöző falak, könnyei áztatnak régmúlt arcokat. 

Hosszan sorjázó néma családnevek, ma már csak emlékeket rejtenek. 

 

Szögesdrót mögött kivégzett, meggyötört lelkű árnyemberek… 



Méltóságukban sértett, millió lélek, jövőtől megfosztott, meddő remények. 

 

Bűnvád, rettegés birkózik bennem, torkomban szorít a fájdalmas félelem. 

Agyamban felvillan a gázkamrák zaja…, merev lábakkal is menekülnék tova. 

 

Mi vagyunk az utókor, s szégyenkezve állunk,  

ha nincs is közöttük testvérünk, barátunk. 

Emberek volta mind: férfi, nő, és gyermek. 

Hajtsunk most fejet az emlékezetnek! 

 

( szózat)  

Köszönjük a részvételt!  Vonuljunk vissza az iskolába! 

 

 

 

Barteczka Mária (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskola) 

 

 

 



 


