Evenimente in Romania cu ocazia Zilei nationale de comemorare a Holocaustului
9 octombrie 2015
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Nivel central
Ceremonie națională de comemorare a Zilei Holocaustului în România
Participare și alocauțiune a președintelui României
Participare și alocuțiune a președintele Knesset-ului
Participare și alocuțiune a președintelui Camerei Deputaților
Participare și alocauțiune a președintelui FCER
În țară
București – vernisarea expoziției „Magii fotbalului şi jonglerii mingii”, organizată de Ambasada
Ungariei la Bucureşti şi Institutul Balassi – Institutul Maghiar din Bucureşti, în colaborare cu
Centrul comunitar Evreiesc, în contextul deținerii de către Ungaria a președinției IHRA.

Link: http://www.bukarest.balassiintezet.hu/ro/magii-fotbalului-si-jonglerii-mingii/
3. Sibiu – spectacol de teatru organizat de Departamentul de artă teatrală din cadrul Universității
Lucian Blaga din Sibiu. La studioul de teatru CAVAS a fost pus in scena spectacolul Coro nero,
dupa textul dramaturgului belgian Stanislas Cotton, care surprinde traseul unui grup de evrei,
plecând de la un moment esențial al destinului lor: o nuntă, trecând prin panica din noaptea
când sunt goniți din case, prin calvarul lungii călătorii cu trenul și prin iadul lagărului de muncă.
Nota: Spectacolul a fost realizat cu sprijinul Institutul Național pentru Studierea Holocaustului
din România 'Elie Wiesel' și de Holocaust Memorial Museum din Statele Unite (Steven Spielberg
Film and Video Archive), care au pus la dispoziție imagini și fotografii folosite în proiecțiile video.
Link: http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/10/09/comunicat-de-presa-departamentul-de-artateatrala-universitatea-lucian-blaga-din-sibiu-08-32-57
4. Cluj Napoca – simpozion „Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului” la Muzeul de Artă din
Cluj Napoca. Participanți: Andrei Klein, supraviețuitor ai lagărului din Moghilev, Michael Shafir,
Adrian Cioflâncă, Lucian Năstase Kovacs (Institutul de Istorie din Cluj Napoca „George Barițiu).
Link: http://www.romanialibera.ro/aldine/history/holocaustul--comemorat-la-cluj-napoca-395824
5. Cluj Napoca – mai multe organizații de romi din Cluj Napoca au marcat Ziua Națională a
Holocaustului printr-un moment de reculegere și aruncarea de corona de flori în râul Someș.
Link: http://www.voceatransilvaniei.ro/romii-din-cluj-au-marcat-ziua-nationala-de-comemorare-aholocaustului-intr-un-mod-inedit/
6. Suceava – colocviu „Ziua Holocaustului în România” la Muzeul de Științele Naturii Suceava. A
fost prezentat și filmul documentar ''Holocaustul uitat'', cu mărturii cutremurătoare despre
masacrele de la Iași, Dorohoi și București, despre lagărele din Transnistria, despre asasinatele de
la Chișinău și Odessa unde au murit zeci de mii de evrei, evacuați de Antonescu, precum și
despre persecuțiile, procesul de românizare și izolarea evreilor de pe teritoriul României. La
acțiune au participat și două clase de elevi de la Colegiul ''Mihai Eminescu'' din Suceava.Invitați:
prof. Sorin Golda, prof. Dr. Daniel Hrenciuc, lect. Univ. Dr. Radu Bruja. Organizatori: CJ Suceava
și Complexul Muzeal Bucovina.
Link: http://www.agerpres.ro/social/2014/10/07/ziua-holocaustului-in-romania-marcata-la-suceava-1641-16

7. Târgu-Mureș – ceremonie de depunere de coroane la Monumentul Holocaustului din Tg Mureș,
pe care stă scris Remember Holocaust. Eveniment organizat de comunitatea evreiească și de CJ
Mureș și Primăria Tg Mureș. În Tg Mureș s-a comemorat moartea celor 5.943 de evrei deportaţi
din judeţul Mureş, din care 341 de copii, elevi, toţi sub 15 ani, din care mare parte şi-au pierdut
vieţile în lagărul de la Auschwitz-Birkenau. A fost dezvelită o placă de marmură neagră pe care
sunt înscrise numele celor 341 de elevi care au fost ridicaţi de aici şi deportaţi la Auschwitz.
Au participat elevii claselor a-X-a și a XI-a din cadrul Colegiului Național „Al. Papiu Ilarian”.
8. Târgu-Mureș – În cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania – Tg Mureș (TIFF Tg
Mureș), la data de 9 octombrie 2015 a fost proiectat filmul documentar documentar „Aliyah
Dada”. Filmul abordează subiecte delicate, cum ar fi apropierea României de Germania nazistă,
persecuția evreilor, Progromul de la Iași și deportările în Transnistria, mărirea și decăderea unor
fruntași comuniști cu origini evreiești, precum și înțelegerile economice secrete din România și
Israel pentru vânzarea evreilor, în perioada comunistă.
Link: http://www.zi-de-zi.ro/ziua-holocaustului-comemorata-la-targu-mures/ și
http://news.stirilettm.ro/social-si-sanatate/item/2011-s%C4%83-ne-amintim-de-victimeleholocaustului-2015-10-09.html
9. Satu Mare – Lecție de istorie la Sinagoga evreiească din Satu Mare pentru elevii de la Colegiul
Tehnic „Unio-Traian Vuia”, împreună cu profesorul Adrian Roman. Elevii au participat și la un
concert de muzică evreiască în seara de 9 octombrie 2015.
Link: http://www.satmareanul.net/2015/10/09/ziua-holocaustului-din-romania-marcata-de-eleviicolegiului-unio-traian-vuia/
10. Pașcani – activitate de comemorare a Zilei Holocaustului din România cu participarea elevilor
claselor VIII – XII ai Colegiului „Unirea” din Pașcani. Au fost vizionate și discutate filme despre
deportarea evreilor în Transnistria și implicarea României în Holocaust.
Link: http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/15452-elevii-de-la-colegiulunirea-au-marcat-astazi-ziua-nationala-de-comemorare-a-holocaustului-in-romania
11. Bistrița Năsăud – ceremonie de depunere de coroane la Monumentul Deportaților, în
organizarea comunității evreiești locale și a Primăriei, și dezbatere la Centrul German Bistrița cu
tema „Tragediile istoriei. Holocaustul”, moderată de prof. Claudiu Şular, în cadrul căreia au fost
susţinute mai multe comunicări de către elevi ai clasei a XI-a D de la Liceul „Liviu Rebreanu”.
La Colegiul Tehnic Infoel din Bistrița a avut loc o dezbatere și o vizionare a unui film despre
Holocaust. Activitatea a constituit, în acelaşi timp, un preambul al excursiei ce va fi organizată de
către profesorul Pop Marius, alături de alte cadre didactice din şcoală, în săptămâna ,,Şcoala
altfel" în Polonia, având ca obiectiv principal lagărul de la Auschwitz, cunoscut drept cel mai
mare lagăr de exterminare nazist.
Link: http://www.mesagerul.ro/2015/10/08/ceremonial-la-monumentul-deportatilor-si-o-dezbatere-deziua-holocaustului-romania ; http://www.mesagerul.ro/2015/10/09/emotionanta-comemorarevictimelor-holocaustului ; http://www.rasunetul.ro/holocaustul-comemorat-la-infoel-bistrita
12. Dej – Inaugurare expozitie pe tema „Comemorarea Holocaustului în România și în Dej”.
Expoziția a fost realizată în colaborare cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 din Dej, coordonați de
prof. Cristina Albinetz. Expoziția cuprinde imagini, eseuri și lucrări artistice realizate de elevi
despre atrocitățile comise în timpul celui de-al Doilea Război Mondial asupra populației
evreiești.

Link: http://www.dejeanul.ro/content/expozitie-comemorarea-holocaustului-in-romania-si-la-dej-foto/
13. Ploiești – ceremonie de comemorare la Cimitirul Evreiesc, organizată de primăria din Ploiești. La
evenimentul comemorativ au participat elevi şi profesori de la Colegiul Naţional Alexandru Ioan
Cuza din Ploieşti precum şi de la Şcoala Gimnazială Andrei Mureşanu din Ploieşti.
Link: http://primarph.ro/content/ziua-holocaustului-la-ploiesti și http://phonline.ro/eveniment/item/61539-primaria-ploiesti-si-comunitatea-evreilor-au-comemorat-victimeleholocaustului-foto
14. Reșița – Ziua Porților deschise la Sinagogă
Link: http://radioresita.ro/148895/ziua-portilor-deschise-la-sinagoga-resitenii-nu-s-au-inghesuit-sa-afleistoria-evreilor-din-comunitate
15. Bârlad – simpozion „Să nu uităm niciodată”, organizat de Societatea de Științe Istorice filiala
Bârlad în foayerul teatrului Victor Ion Popa. Au fost invitați să participe reprezentanții
comunității evreiești și rome din oraș.
Link: http://estnews.ro/2015/10/08/holocaustul-comemorat-de-societatea-de-stiinte-istorice/
16. Lugoj – expoziție de afișe privind Holocaustul realizată de elevii Colegiului Național ”Iulia
Hasdeu” Lugoj împreună cu membrii comunității evreiești din oraș. Locație: Sinagoga din Lugoj.
Link: http://www.ziarulactualitatea.ro/elevii-de-la-colegiul-national-iulia-hasdeu-lugoj-au-comemoratholocaustul/
17. Călărași – activități cu elevii din principalele școli din Călărași. Vizionarea filmului „Trenul
Morții”, Călărași 1941, și a filmului Mărturii din lagărele morții și discuții cu regizorul Camelia
Moise. Profesorii implicați fac parte din profesorii formați la Yad Vashem. La școla gimnazială
„Carol” elevii au expus în holul central povestea trenurilor morții de la Iași la stația terminus
Călărași (afișe, mulaje din lut, etc.). Activitatea a fost filmată și pusă pe YouTube și poate fi
înscrisă în rândul activităților de promovare a memoriei prin social media.
Link: http://www.calarasi.djc.ro/EvenimenteDetalii.aspx?ID=10554 și
https://www.youtube.com/watch?v=M4vL_szDOLc
18. Șimleul Silvaniei – comemorare a zilei Holcoaustului în cadrul programului Shabatton, 9-11
octombrie 2015, la Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord.
Link: http://www.turismzalau.ro/index.php/ro/noutati/item/376-shabbaton
19. Vașcău (jud. Bihor) – comemorare la școala gimnazială „Nicolae Bogdan” din Vașcău (moment
de reculegere, recitare poezii de Paul Celan, recital cântece).
Link: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.12404
20. Focșani – comemorare la școala gimnazială „Duiliu Zamfirescu”, clasele V-VI (vizionări filme).
Link: http://www.monitorulvn.ro/articole/pledoarie-pentru-umanitate-cu-ocazia-comemorariiholocaustului-la-scoala-duiliu-zamfirescu_2_70855825.html
21. Reghin –concurs de proiecte pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a ai gimnazului „Alexandru
Ceușianu”. Activitatea a fost înscrisă în cadrul programului de activități al școlii pe teme „dreptul
la viață”.
Link: http://news.jurnaldereghin.ro/jurnal-de-reghin/invatamant-si-religie/au-comemorat-victimeleholocaustului-2015-10-09.html

22. Arad - dezbaterea cu tema „Holocaust –Memorie şi suferinţă”, susţinută la Sinagoga arădeană,
de elevii claselor VIII B și C ai Colegiului Național „Vasile Goldiș”, coordonaţi de profesorii Biro
Cerasela şi Marinescu Maria.
Link: http://www.aradon.ro/ziua-holocaustului-la-v-goldis/1580485
23. Căjvana (jud. Suceava) – activități didactice cu elevii Colegiului Tehnologic Căjvana (dezbatere
despre viața copiilor în perioada Holocaustului, vizionări filme, expoziție cu afișe).
Link: http://suceavalive.ro/holocaustul-comemorat-la-liceul-tehnologic-cajvana/
24. Oltenița – prezentare documentară realizată de elevii liceului Neagoe Basarab
Link: http://radio-oltenita.ro/ziua-holocaustului-in-romania-a-fost-marcata-si-de-elevii-liceului-neagoebasarab-din-oltenita/
25. Pitești – prezentări și concurs interactiv pe tema Holocaustului cu elevii claselor VII-VIII de la
școala „Basarab I”
Link: http://www.argesexpres.ro/index.php/actualitate/6009-comemorarea-holocaustului-in-scoala
26. Livada (jud. Maramureș) – prezentare de documente și cărți la școala „Sandor Petofi” din Livada
(clasele VII – VIII).
Link: http://www.informatia-zilei.ro/sm/la-scoala-gimnaziala-livada-a-avut-loc-comemorareaholocaustului/
27. Roman – simpozionul „Să învățăm din Holocaust”, cu participarea elevilor de la Liceul Teologic
Ortodox “Episcop Melchisedec” și ai Colegiului Tehnic “Miron Costin din Roman și organizat în
memoria Vioricăi Agarici, drept între popoare.
Link: http://www.ziarulderoman.ro/90347/liceenii-romascani-au-comemorat-holocaustul/

