
”Für mehr Toleranz und Verständnis im vereinten Europa – Lehren des 

Holocaust für die Menschen von heute” / „Több megértést és toleranciát egy 

egyesült Európában – a holokauszt üzenete a ma embere számára” 

 

Bernadett Pénzes / Zoé Oláh  Wir haben am 7. April zum fünften Mal in unserem Gymnasium den 

Europatag veranstaltet. Erstmal haben wir einen Dokumentarfilm der Filmregisseurin Ágota Varga 

gesehen. Der Film, in dem wir Informationen über das Leben der Holocaust-Überlebenden 

bekommen konnten, wurde im Jahr 1995 gedreht. Danach hat Alina Horváth ein Gespräch mit Tamás 

Dénes, der in unserem Gymnasium gelernt hat und ein Kind von Holocaust-Überlebenden ist, und mit 

Filmregisseurin Ágota Varga geführt.  Im weiteren Verlauf der Veranstaltung haben wir den Film 

„Belső képek” gesehen. Danach haben wir mit Frau Bartha, der Hauptperson des Films, gesprochen. 

Tante Ági war sehr nett und offenherzig. Sie hat uns ermahnt, dass der Verlauf der Welt in unserer 

Hand wäre, wir dürften nicht zulassen, dass sich dieses traurige Ereignis noch einmal wiederholt. Wir 

sollten immer fröhlich sein, und das Wichtigste ist, dass wir unseren Glauben nie verlieren und 

immer positiv in die Zukunft schauen. 

 

Oláh Zoé / Pénzes Bernadett Iskolánkban már 5. alkalommal került megrendezésre az Európa-nap. 

Először egy kisfilm vetítésére került sor, Varga Ágota rendezésében. A film 1995-ben készült, s a 

Komárom-Esztergom megyébe visszatért holokauszt túlélők életéről tudhattuk meg néhány érdekes, 

de szomorú információt. Ezután Horváth Alina 11.E osztályos tanuló készített interjút Dénes Tamás 

volt eötvösös diákkal, aki szintén holokauszt túlélők gyermeke, és a film rendezőjével, Varga 

Ágotával. A rendezvény második felében a Belső képek című film vetítésén volt a sor. Bartha 

Ágnessel, a kisfilm főszereplőjével beszélgettünk. Ági néni nagyon közvetlen és kedves volt. 

Figyelmeztetett minket arra, hogy a világ alakulása a mi kezünkben van, nem szabad hagynunk, hogy 

még egyszer bekövetkezzen egy olyan tragédia, mint ami a II. világháború alatt történt. Mindig 

vidámnak kell lennünk, és a legfontosabb az, hogy sose veszítsük el a hitünket, mindig pozitívan 

nézzünk előre.  


