
PROGRAM 
 

Martonyi János külügyminiszter nyitóbeszéde 
 

Yoseph Peled izraeli tárca nélküli miniszter beszéde 
 

Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár beszéde 
 

A Wallenberg vetélkedő nyerteseinek a díjazása 
 

A Wallenberg család nevében beszédet mond Louise von Dardel 
 

Kisfilm Raoul Wallenbergről 
 

Németh Zsolt parlamenti államtitkár beszéde 
 

A Wallenberg-Díjak és a Centenáriumi Wallenberg-Díjak átadása* 
 

Annette Lantos beszéde 
 

Snétberger Ferenc gitárművész előadása: „Népem emlékére” 
 

Carl Bildt svéd külügyminiszter beszéde 
 

A megnyitót követően lehetőség van a 
„Számomra nincs más választás – Raoul Wallenberg 1912-2012”  

című kiállítás megtekintésére 
 
 
Moderátor: Kereszty Gabriella miniszteri főtanácsadó 
*Laudál: Orosz Ferenc, a Wallenberg Egyesület elnöke 

Miklós Anna, a Wallenberg Emlékbizottság titkára 

 

PROGRAM 
 

Opening speech by H.E. Mr. János Martonyi Minister for Foreign Affairs 
 

Speech by H.E. Mr. Yoseph Peled Minister at the Prime Minister’s office of 
Israel 

 
Speech by Mr. Zoltán Balog, State Secratary for Social Inclusion 

 
Awarding ceremony of the winners of the Wallenberg contest 

 
Speech by Ms. Louise von Dardel on behalf of the Wallenberg family 

 
Short film on Raoul Wallenberg 

 
Speech by Mr. Zsolt Németh, Minister of State for Parliamentary Affairs 

 
Awarding Ceremony of the Wallenberg Award and the Centennial 

Wallenberg Award* 
 

Speech by Mrs. Annette Lantos 
 

Performance of Mr. Ferenc Snétberger: „In Memory of my People” 
 

Speech by H.E. Mr. Carl Bildt Minister for Foreign Affairs of Sweden 
 

After the ceremony, our guests are welcome to visit the exhibition: „For 
me there is no other choice – Raoul Wallenberg 1912-2012” 

 
Moderator:  Mrs. Gabriella Kereszty, Senior Advisor to the Minister   
*Deliver the laudation:  Mr. Ferenc Orosz,  

President of the Wallenberg Association 
Ms. Anna Miklós,  Secretary of the Wallenberg 
Commemorative Committee 



RAOUL WALLENBERG, EMBER AZ EMBERTELENSÉGBEN 

Raoul Wallenberg, egy svéd kereskedőcsalád sarja, Magyarország német 

megszállása után, 1944 júliusában, négy hónappal a német csapatok 

bevonulása után érkezett a magyar fővárosba, éppen abban az 

időszakban, amikor Horthy Miklós kormányzó – jelentős külföldi és 

egyházi nyomásra – leállíttatta a zsidók deportálását. Ez az átmenetileg 

javuló légkör kedvezett az embermentő akcióknak, amelyekbe a svéd 

diplomata is haladéktalanul bekapcsolódott. Már augusztusban 4500 

védőútlevelet állított ki, amelyeket „családi okmányként” fogadtatott el a 

magyar hatóságokkal, így minden egyes kibocsátott irat több ember életét 

menthette meg. Kezdetektől hatékonyan együttműködött a 

Vöröskereszttel, a semleges országok diplomatáival és  a magyar 

segítőkkel. Bár hazánkban a sikertelen kiugrási kísérletet követő nyilas 

puccsal a helyzet drámai fordulatot vett, az embermentők – és köztük az 

egyre fontosabb szerepet játszó Raoul Wallenberg – nem adták fel: 

sokszor életük kockáztatásával mentették tovább az állandó 

fenyegetettségben élő tízezreket. Miközben a fasiszták elől mentette 

embertársait, nem sejthette, hogy néhány hét elteltével egy másik 

elnyomó rendszer áldozatává válik. 1945. január 17-én ugyanis 

elhurcolták a szovjet csapatok, és a Szovjetunióból már soha nem 

térhetett vissza. 

 
Raoul Wallenberg a korabeli magyarországi és európai embermentés 
szimbolikus alakja.  „Ember az embertelenségben”, a holokauszt 
borzalmaiban. Magyarország nagyra becsüli és őrzi a mártír svéd 
diplomata emlékét. Születésének 100. évfordulója alkalmából 
Magyarország Kormánya határozatot hozott a 2012-es év Wallenberg 
Évről és emlékbizottság felállításáról. Célunk, hogy az emlékév során  

 

RAOUL WALLENBERG – MAN AMIDST INHUMANITY 
 

Raoul Wallenberg, descendant of a Swedish trading family, arrived in the 
Hungarian capital after the German occupation of Hungary, in July 1944, 
four months after the German troops had marched into the country, just 
at the time when Governor Miklós Horthy – ceding to significant 
international and Church pressure – had the deportation of the Jews 
stopped. The temporary improvement in the political climate was 
favourable for saving human lives in which the Swedish diplomat took 
part right away. As soon as in August, he issued 4500 protective 
passports, convincing the Hungarian authorities to accept them as “family 
documents”, thus every issued document could save the life of several 
persons. From the very beginning, he cooperated efficiently with the Red 
Cross, with the diplomats of neutral states and with his Hungarian 
helpers. Though the situation in Hungary took a dramatic turn after 
Horthy’s unsuccessful attempt to exit from the war, with the Arrow Cross 
Party’s coup, the rescuers – and among them the more and more 
important Raoul Wallenberg – did not give up: they continued to save the 
lives of the continuously menaced tens of thousands, often risking their 
own lives. While rescuing the lives of people from the Nazis, Wallenberg 
could not imagine that in just a couple of weeks he would become the 
victim of another oppressive regime. On 17 January 1945, the Soviet 
troops carried him away, and he would never return from the Soviet 
Union. 
 
Raoul Wallenberg is a symbolic figure of rescuers in Hungary and in 

Europe in his time. A “Man amidst inhumanity” fighting the horrors of the 

Holocaust. Hungary values highly and treasures the memory of the martyr 

Swedish diplomat. To honour the 100th anniversary of his birth, the 

Government of Hungary has decided to declare the year 2012 as 

Wallenberg Year and to set upa Commemorative Committee.  



tisztelegjünk emberi nagysága előtt, s egyben az is, hogy megemlékezzünk 

mindazokról, akik vele összefogva, vagy hozzá hasonlóan a zsarnoki 

rendszerek embertelenségéből embereket mentettek. Ez az évforduló jó 

alkalom arra, hogy levonjuk a múlt tanulságait, s fényükben áttekintsük az 

aktuális emberi jogi, kisebbségi kérdéseket, megszólítsuk a jövőt, a 

fiatalokat. 

 

Az Emlékév rendezvényein bemutatjuk Raoul Wallenberget, a diplomatát 

és embert, embermentő társait, magyarországi segítőit, az embermentés 

körülményeit, a kirekesztés és diszkrimináció veszélyeit. Mindezzel a 

demokrácia és az emberi jogok védelmére, a több évezredes értékeink 

melletti kiállás fontosságára kívánjuk felhívni a figyelmet. 2012-ben 

kiállítások, konferenciák, koncertek, vetélkedők, a tanúkkal és a Világ 

Népeinek magyar Igazaival való találkozások hozzák kézzelfogható 

közelségbe minden generáció és érdeklődő számára a kor eseményeit, s 

azok máig ható összefüggéseit, tanulságait. 

 

 

                                                                             Németh Zsolt                

a Wallenberg Emlékbizottság elnöke 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Our purpose was to pay tribute to his human greatness, and also to 
commemorate all those who saved lives together with him or similarly to 
him, amidst the inhumanity of oppressive regimes. This anniversary offers 
a good opportunity to draw lessons from the past,  to review, in their 
light, current human rights and minority issues, and to address the future 
and the young generations. 
 
In the programmes of the Raoul Wallenberg Year we shall present Raoul 
Wallenberg, the diplomat and man, and his partner rescuers, helpers in 
Hungary, the conditions of the rescue, the dangers of exclusion and 
discrimination. Doing so, we intend to draw attention to the importance 
of the protection of human rights and of having the courage of defending 
our long-standing values. The events of the past, their impact on the 
present and their lessons for today will be made tangible for all 
generations and all visitors in 2012 by exhibitions, conferences, concerts, 
competitions, meetings with witnesses and Hungarian Righteous Among 
the Nations. 

 
 

 
 

            Zsolt Németh 
                     Wallenberg Commemorative Committee, Chairman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A WALLENBERG EMLÉKBIZOTTSÁG TAGJAI 
 
 
Elnök:  
Németh Zsolt, parlamenti államtitkár, Külügyminisztérium 

 
 
Társelnök:  
Karin Olofsdotter, Svédország nagykövete 
 
Tagok:  
 
Balog Zoltán, társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium 
Balogh András, elnökhelyettes, Magyar Szocialista Párt 
Bihari Szabolcs, elnök, Svédországi Magyarok Országos Egyesülete 
Fónagy János, parlamenti államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Gavallérné Kancsal Ágnes, igazgató, Raoul Wallenberg Humán Szakképző 
Iskola és Gimnázium 
Gordon Gábor, elnök, Élet Menete Alapítvány  
Gyarmati István, elnök, Demokrácia Központ Közalapítvány 
Izsák Rita, igazgató, Tom Lantos Intézet 
Kertész Tibor, igazgatósági tag, Electrolux 
Lantos Swett, Katrina, elnök, Lantos Foundation for Human Rights and 
Justice 
Mor, Ilan, Izrael nagykövete 
Nagy Mihály, tanácsadó, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Orosz Ferenc, elnök, Wallenberg Egyesület  
Prőhle Gergely, EU Kétoldalú Kapcsolatokért, Sajtóért és Kulturális 
Diplomáciáért Felelős Helyettes államtitkár, Külügyminisztérium 
Schiffer András, frakcióvezető, Lehet Más a Politika 
Schmidt Mária, főigazgató, Terror Háza Múzeum 
Szabó György, elnök, Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány 

MEMBERS OF THE WALLENBERG COMMEMORATIVE COMMITTEE 
 
 
Chairman:  
Zsolt NÉMETH, Minister of State for Parliamentary Affairs, Ministry for 
Foreign Affairs 
 

Co-chairman:  
Karin OLOFSDOTTER, Ambassador of the Kingdom of Sweden  
 

Members:  
 
Zoltán BALOG, Minister of State for Social Inclusion, Ministry of Justice 
and Public Administration 
András BALOGH, Vice-President, Hungarian Socialist Party 
Szabolcs BIHARI, President, Association of the Hungarians in Sweden 
János FÓNAGY, Minister of State, Ministry of National Development 
Ágnes GAVALLÉRNÉ KANCSAL, Director, Raoul Wallenberg Secondary and 
Vocational School 
Gábor GORDON, President, March of the Living Foundation  
István GYARMATI, President, Centre for Democracy Public Foundation 
Rita IZSÁK, Director, Tom Lantos Institute 
Tibor KERTÉSZ, Member of the Board, Electrolux 
Katrina LANTOS SWETT, Director, Tom Lantos Foundation for Human 
Rights and Justice 
Ilan MOR, Ambassador of the State of Israel 
Mihály NAGY, Advisor, Ministry of National Resources 
Ferenc OROSZ, Chairman, Raoul Wallenberg Foundation 
Gergely PRŐHLE, Deputy Secretary of State, Ministry of Foreign Affairs 
András SCHIFFER, MP, Politics Can Be Different 
Mária SCHMIDT, Director General, House of Terror Museum 
György SZABÓ, President, Public Foundation for Jewish Heritage of 
Hungary 

http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/eu-ketoldali-kapcsolatokert-es-kulturalis-diplomaciaert-felelos-helyettes-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/eu-ketoldali-kapcsolatokert-es-kulturalis-diplomaciaert-felelos-helyettes-allamtitkarsag


Szászfalvi László, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Szita Szabolcs, igazgató, Holocaust Emlékközpont 
Takács János, elnök, Svéd Kereskedelmi Kamara 
Tőkés László, alelnök, Európai Parlament 
Váli Miklósné, Wallenberg megmentettje, egyben munkatársa is volt 
Von Dardel, Louise, Raoul Wallenberg családtagja, a Nemzetközi 
Wallenberg Alapítvány tiszteletbeli tagja 
Weiss, Yoseph, Magyarország tiszteletbeli konzulja, Jeruzsálem, Izrael 
Wernstedt, Carl Michael L., Raoul Wallenberg családtagja 

 
 
Titkár:  
Miklós Anna, Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinet, 
Külügyminisztérium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

László SZÁSZFALVI, Minister of State for Church, Civil Society and 
Nationality Affairs, Ministry of Justice and Public Administration 
Szabolcs SZITA, Executive Director, Holocaust Memorial Center 
János TAKÁCS, President, Swedish Chamber of Commerce  
László TŐKÉS, Vice-President, European Parliament 
Miklósné VÁLI, Wallenberg’s former colleague once, rescued by him  
Louise VON DARDEL, member of the Wallenberg family, Honorary 
Member of the International Raoul Wallenberg Foundation 
Josef WEISS, Honorary Consul of Hungary, Jerusalem, Israel  
Carl Michael L. WERNSTEDT, member of the Wallenberg family 
 
 
Secretary:  
Anna MIKLÓS, Joint Cabinet for the Minister and the Minister of State for 
Parliamentary Affairs, Ministry for Foreign Affairs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉGEN VOLT? HOL IS VOLT?  
CÍMŰ VETÉLKEDŐ KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA 

 

A Régen volt? Hol is volt? című, évente megrendezett városismereti 
vetélkedő a magyarországi Holokauszt, az embermentők, a zsidó-magyar 
kultúra együttélése témáit dolgozza fel, valamint  a Holokauszt- és 
embermentő emlékhelyeket ismerteti meg a diákokkal.  
 
A tavalyi vetélkedő során a Holokauszt Emlékközpontból induló 
városismereti sétán vettek részt a diákok. A Belvárosban hat emlékhelyet 
kellett megtalálni és feladatokat megoldani a Holokauszttal, az 
embermentéssel kapcsolatban, s erről esszét és kisfilmet is készítettek. A 
diákok mielőtt elindultak, egy előadást hallgattak meg az 
Emlékközpontban a korról, a II. világháborúról, a zsidóüldözésről és az 
embermentők példás helytállásáról. A vetélkedő végső sorrendje a három 
feladat során szerzett pontszám alapján alakult ki.  
 
A 2011. évi vetélkedő nyertes csapatai:  
 
1. helyezett: Aranymadár (127 pont) a Nemes Nagy Ágnes Humán 
Szakközépiskola, 11. B. osztályából (Felkészítő tanár: Juhász Magdolna)   
 
2. helyezett: Dunaparti cipők (121 pont) a Bolyai János Fővárosi Gyakorló 
Műszaki Szakközépiskola 12. C. osztályából (Felkészítő tanár: Schiffer Éva)  
 
3. helyezett: Puskások (113 pont) a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 
13. E. osztályából. (Felkészítő tanár: Sós Ferenc) 
 
A vetélkedőre a Wallenberg-évben is sor kerül. Idén a vetélkedő 
országossá bővül, ami lehetőséget biztosít arra, hogy az adott időszak 
budapesti eseményei mellett a vidéki történések is a figyelem 
középpontjába kerüljenek. A diákoknak lehetőségük lesz megismerkedni 
lakóhelyük zsidó emlékhelyeivel, találkozhatnak a II. világháború 

“IT WAS A LONG TIME AGO – WHERE WAS IT?” 
COMPETITION FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 
The annual competition “It was a long time ago – Where was it?” deals 
with the topics of the Hungarian Holocaust, the activities of the rescuers, 
and the coexistence of Jewish-Hungarian culture. It aims to make the 
students familiar with the Holocaust and rescuer memorial places.   
 
Last year, in the first round of the contest the participants took a city 
knowledge tour to the Holocaust and rescuer memorial places in 
downtown Budapest where they received questions and tasks regarding 
the topic. Prior to the tour, the students listened to a lecture on the era.  
In the second round the students prepared a short film about the city 
knowledge tour and wrote an essay on the work of Raoul Wallenberg and 
other rescuers. The final result was based on the marks obtained in the 
two rounds. 
 
 

The winners of last year’s competition are:  
 
1st place: Nagy Ágnes Humanities Vocational and Secondary School, class 
11/B (teacher: Magdolna Juhász) 
 
2nd place: Bolyai János Technical Vocational and Secondary School, class 
12/C (teacher: Éva Schiffer)  
 
3rd place: Puskás Tivadar Telecommunication College, class 13/E (teacher: 
Ferenc Sós). 
 
In the Wallenberg Year of 2012, the competition will be organised on a 
nation-wide level, and therefore will draw attention to the historical 
events of both the capital and the country-side. The students will become 
acquainted with the Jewish memorial places of their local area and will 
meet Holocaust survivors or their descendants.  



 
borzalmait túlélő személyekkel vagy azok hozzátartozóival. Emberi 
sorsokon keresztül szembesülhetnek az előítéletesség, a diszkrimináció, a 
fajüldözés embertelen következményeivel. Bővebb információ a 
vetélkedőről: www.wallenbergegyesulet.hu.  
 
A Wallenberg Egyesülettel együttműködő partnerek: Holokauszt 
Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, Mérei 
Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, 
Wallenberg Humán Középiskola. A tavalyi vetélkedőt a Budapest Bank, az 
ideit pedig a Külügyminisztérium támogatása teszi lehetővé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
By learning about these human fates, they will realize the consequences 
of prejudice, discrimination and racial persecution. More information on 
the competition is available at: www.wallenbergegyesulet.hu.  
 
The co-operating partners of the Raoul Wallenberg Association are the 
Holocaust Memorial Center, the Ferenc Mérei Institute of Education and 
Career Counselling, and the Raoul Wallenberg Humanities Vocational and 
Secondary School. The competitions could be held thanks to the support 
of the Budapest Bank (2011) and of the Ministry of Foreign Affairs (2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wallenbergegyesulet.hu/


WALLENBERG-DÍJ 
 
A Raoul Wallenberg-díjat a Wallenberg Egyesület kezdeményezte 2009-
ben azzal a céllal, hogy etikai mércét és példát állítson a magyar 
társadalmi- és politikai közélet elé. A díj azon személyek, szervezetek 
áldozatos munkáját, emberi, közösségi magatartását ismeri el, akik 
tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak embertársaiknak a 
Magyarországon hátrányos helyzetben élők, diszkriminációt elszenvedők 
érdekében, az emberi és állampolgári jogok törvényekben biztosított 
érvényesítésében kifejtett tevékenységükkel.  
 
 
A 2012. évi díjazottakról a Raoul Wallenberg Alapítvány, a Raoul 
Wallenberg Egyesület, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Külügyminisztérium és a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért 
Felelős Államtitkárság képviselőiből álló Bíráló Bizottság döntött. 
 
 
A 2012. évi díjazottak: 
 
Dani Eszter 
Dani Eszter református lelkipásztor szolgálati helyei közül az egyik 
legmeghatározóbb az 1996 és 2008 közötti Kárpátaljai Református 
Cigánymisszió munkácsi közössége. Itt részese lehetett a gyülekezeti 
munka mellett a cigány gyülekezetek indulásának. 2009-től a Dunamelléki 
Református Egyházkerület megbízottjaként fővárosi cigánymissziós 
szolgálatokat végez jelenleg is. A nyári gyerektáborok szervezése, a 
sokszor rendhagyó keretek között zajló, sajátos hangulatú hittanórák, 
amelyek a gyerekeken és a fiatalokon túl a szülőket, a családokat is elérték. 
A missziója törekvése az volt, hogy segítsen az életvezetés, az 
egészségmegőrzés, a bűnmegelőzés terén, a tanulásban.  

 

WALLENBERG AWARD 
 
The Raoul Wallenberg Award was established by the Wallenberg 
Association in 2009 with the objective of setting an ethical standard and a 
role model for Hungarian social and political life. The purpose of the 
award is to acknowledge the sacrificial work, the human and community 
efforts of private persons and organizations, who with their activities and 
life achievements set an example for their fellow humans in ensuring that 
human and citizen rights of those, who are disadvantaged or 
discriminated against in Hungary are respected, in accordance with the 
human and citizen rights stipulated by law.  
 
The decision on the 2012 Wallenberg Award winners was made by a panel 
consisting of representatives of the Raoul Wallenberg Foundation, the 
Raoul Wallenberg Association, the National Federation of Local 
Governments, the Ministry of National Resources, the Ministry of Foreign 
Affairs and the State Secreteriat for Social Inclusion at the Ministry of 
Public Administration and Justice. 
 
The winners of the Raoul Wallenberg Award in 2012 are: 
 
Eszter DANI  
 

One of the most defining places of service for Reformed Church pastor, 
Reverend Eszter Dani was the Munkács-community of the Subcarpathian 
Roma Mission of the Reformed Church between 1996 and 2008. Beside 
her pastoral work, she could also take part in launching the Roma 
congregations. Since 2009, she has been involved in Roma missionary 
service in the capital as a delegated official of the Danube District of the 
Reformed Church. Organizing summer children’s camps, unique Bible-
classes, which by now not only attract the children, but the parents and 
families as well. The aim of her mission was to provide assistance in life 
management, healthy living, crime prevention and learning.  



Aktívan közreműködik a cigányság iránti előítéletek leküzdésében, hiszen 
a KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága felügyeletével 
működő Roma Koordinációs Tanács tevékeny tagja a Magyarországi 
Református Egyház delegáltjaként. Lelkipásztori tevékenységével, 
életútjával példát mutat embertársainknak a hátrányos helyzetben élők, 
diszkriminációt elszenvedők érdekében végzett áldozatos munkájával.    
 
 
Novák Ilona 
Novák Ilona kezdeményezésére indult útjára a magyarországi Élet Menete 
egyedülálló vagonkiállítása. A selejtezés előtt álló közforgalmi teherkocsi 
2004 óta rendhagyó történelemórák színhelye, a dokumentumok, tárgyi 
emlékek és fényképek a Holokauszt tragédiáját próbálják megértetni a 
fiatalokkal. A Holokausztot túlélt önkéntesek száma egyre csökken, Novák 
Ilona munkájának köszönhetően fiatal önkéntesek csatlakoznak hozzá. 
Gondoskodik a vagon megfelelő műszaki állapotáról, a balesetmentes 
megközelítéséről, a térítésmentes pálya- és állomáshasználatról, az 
őrzésről. Igazi pedagógus. A rendhagyó történelemóra keretében 
cipőnyomokat fest a vagon padlójára, azt érzékeltetve, hogy mit jelentett 
80-100 ember utazása egy vagonban a haláltáborok felé. Szorosan 
összepréselődve egymás mellé álltak a gyerekek és a cipőtalp nyomokat 
együtt helyezték el. A rendhagyó történelemóra végén azt javasolja a 
diákoknak, hogy álljanak a cipőnyomokra és hallgassanak meg egy 
ötperces dalt egy zsidó és nem zsidó kisfiú barátságáról. 2010-ben a 
vagonkiállítás elnyerte a SozialMarie díjat. 

 
 
Pócsiné Sivák Erzsébet 
Pócsiné Sivák Erzsébet Tagóvoda-vezető 1980–ban kezdte meg szakmai 
munkáját Érden az 1 sz. Napköziotthonos Óvoda Fő úti Tagóvodájában - 
Ófaluban, ahol a legtöbb diszkriminációt elszenvedő család él. Ezeket a 
gyermekeket szeretetteljes odafigyeléssel neveli, készíti fel az iskolára, a 
közösségi, társadalmi életre.  

She actively participates in overcoming anti-Roma prejudice as an active 
delegate of the Hungarian Reformed Church to the Roma Coordination 
Council of the State Secretariat of the Ministry of Public Administration 
and Justice for Social Inclusion. Her pastoral activities, her life 
achievements make her a role model for her peers with her sacrificial 
efforts aimed at promoting the cause of the disadvantaged and those 
suffering from discrimination.     
 
Ilona Novák  
The unique wagon exhibition of the March of the Living Hungary was 
launched on the initiative of Ilona Novák. The cattle wagon saved from 
being scrapped in 2004 has been the venue of extraordinary history 
classes, with documents, memorabilia and photographs trying to portray 
to young people the tragedy of the Holocaust. The number of Holocaust 
survivor volunteers is decreasing more and more, but thanks to the work 
of Ilona Novák young volunteers have been joining her. She takes care of 
maintaining the technical condition of the wagon, safe access to it, the 
free use of the railway network and stations as well as security. She is a 
true teacher. During the course of an extraordinary history class she 
paints footprints on the floor of the wagon, to convey a sense of what it 
meant to have 80-100 people travel together towards the death camps. 
Children stood tight-packed, pressed together and placed the footprints 
on the floor together. At the end of the history class she suggests that the 
students stand on the footprints and listen to a 5 minute long song about 
the friendship of a Jewish and a non-Jewish boy. The wagon exhibition 
received the SozialMarie prize in 2010. 
 
Erzsébet Pócsiné Sivák   
Kindergarten Head Teacher Erzsébet Pócsiné Sivák started working in the 
kindergarten of Érd-Ófalu where many families hit by discrimination live. 
She prepares their children with loving adoration for school, community 
and social life.  
 



A szülők egyéni problémájának kezelése, konfliktus megoldó képessége a 
szülők és a közvetlen környezet, illetve a város elismerését eredményezte. 
Az óvodában sem a gyermekek, sem a dolgozók, sem a szülők körében ma 
már nem okoz problémát a másság elfogadása. Fáradtságot nem ismerve 
kutatja fel a körzetébe tartozó óvodás korú gyermekeket, akiknek az 
integrálását, azonos tervek és azonos szabályok alapján végzik, de egyéni 
fejlesztési tervek alapján. Ennek eredménye a gyermekek zökkenőmentes 
iskolai beilleszkedése. Fontosnak tartja a különböző helyi szokásokra 
épülő programok megszervezését. A felzárkóztatás érdekében – a közös 
erővel összegyűjtött bevételből – családi kirándulásokra kerül sor. Nagy 
élmény, a pályázat útján megvalósult, egyhetes Zánkai üdülőtáborozás. 
 
 
Hidvégardó Község Önkormányzata 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hidvégardó lakosainak 20%-a roma 
származású. A roma és nem roma lakosság együttélése évtizedek óta 
harmonikus, köszönhetően a település vezetése eredményes 
foglalkoztatási és közösségszervező munkájának. A munkanélküliség nem 
éri el a 10%-t, köztük a romák 80%-a foglalkoztatva van. Sikeresen 
folytatják a közfoglalkoztatás rendszerét, a szociális földprogramot. 
Sikeres volt a "Minden gyermek jól lakjon", a szennyvíz program. A helyi 
roma lakosság kisebbségi közösségi házát a roma lakosok tevékeny 
részvételével, közös összefogással építették meg. Képzésekre, 
összejövetelekre, rendezvényekre folyamatosan használják a házat. A 
település jó példa arra, hogy hogyan lehet kitartó és következetes 
munkával a hátrányos helyzetű településen, hátrányos helyzetű 
lakossággal eredményesen megvalósítani a közösség szervezését és a 
kirekesztés helyett az integrációt, a nemzetiségek közötti békés 
együttélést. 
 

 
 
 

Her management of the individual problems of parents and her conflict 
resolution capabilities have gained her the recognition of parents and the 
immediate surroundings, as well as that of the city. Nowadays, it is not a 
problem for children or the staff, or even the parents to accept otherness. 
She relentlessly searches for kindergarten-age children in her district 
whose integration is implemented on the basis of integrated plans and 
rules, and at the same time on the basis of individual development. The 
result of this is the smooth integration of these children in school. She 
considers it important to organize programs that are based on local 
customs. She is organizing family outings from funds collected in order to 
promote inclusion. The week-long vacation in Zánka was a great 
experience, money for which was received from a grant.    

 
Local Government of Hidvégardó  
 
20% of the village population of Hidvégardó in Borsod-Abaúj-Zemplén 
County are Roma. The cohabitation of the Roma and non-Roma 
population has been harmonic for decades thanks to the successful 
employment and community building efforts of local officials. 
Unemployment does not reach 10%, while 80% of the Roma are 
employed. The system of public works is proceeding successfully, along 
with the social land program. The “Every child fed” program and the local 
sewerage investment were very successful. The community house of the 
minority Roma population was built with the active participation of the 
Roma inhabitants. The house is continuously used for training programs, 
meetings and events. The settlement is a great example of how enduring 
and committed work to organize the community in a disadvantaged 
settlement can result in integration instead of exclusion and in the 
peaceful cohabitation of nationalities.   

 
 
 
 



CENTENÁRIUMI WALLENBERG-DÍJ 
 
A Wallenberg-év alkalmából a magyarországi Wallenberg Emlékbizottság 
Centenáriumi Wallenberg-díjat adományoz olyan közéleti személyeknek, 
akik pályájuk során sokat tesznek Wallenberg életének tisztázása, 
magyarországi tevékenyégének ismertté tétele érdekében, valamint 
emléke megőrzéséért, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a Wallenberg által 
képviselt értékek a társadalom minél szélesebb körében érvényesüljenek.  
 

Díjazottak: 
 

ANNETTE LANTOS a néhai Tom Lantos kongresszusi képviselő felesége, az 
amerikai Lantos Alapítvány az Emberi Jogokért és Igazságért elnöke. 
Mindvégig támogatta és segítette férjét az emberi jogok tiszteletben 
tartása érdekében folytatott állandó küzdelmében. Tom Lantos 
megközelítőleg 30 éves képviselősége alatt Annette teljes állásban 
dolgozott férje irodájában. Emellett ügyvezető igazgatóként szolgálta a 
Kongresszus Emberi Jogok Csoportját (Congressional Human Rights 
Caucus), amelynek Tom Lantos volt az egyik társalapítója. Megbízatását 
javadalmazás nélkül látta el.  
Annette Lantos egész életében következetesen kiállt azok mellett, akik 
vallási, politikai vagy egyéb okokból emberi jogaikban sérelmet 
szenvedtek, üldözötté váltak. Nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy a svéd 
embermentő, Raoul Wallenberg sorsára fény derüljön. Férjével együtt 
folyamatosan napirenden tartották az ügyet az Egyesült Államokban; 
Annette számtalan interjút adott a témában, beszélt az akkori elnökkel, 
Jimmy Carterrel is. Tom és Annette Lantos javaslatára állítottak szobrot 
Wallenbergnek az amerikai kongresszus épületében, kapott Raoul 
Wallenberg tiszteletbeli amerikai állampolgárságot, és keresztelték át a 
washingtoni Holokauszt Múzeum melletti utcát Wallenberg utcára.  
Annette Lantos alapította a Nemzetközi „Szabadságot Wallenbergnek” 
Bizottságot, amely 1977-ben azért jött létre, hogy felhívja a figyelmet 
Raoul Wallenberg Magyarországon kifejtett emberfeletti humanitárius 
erőfeszítéseire. 

CENTENNIAL WALLENBERG AWARD 
 
The Centennial Wallenberg Award is awarded in 2012 on one single 
occasion to Hungarian and foreign public personalities, who worked 
extensively during their careers to study the life of Wallenberg and to 
shed light on his activities in Hungary, thereby contributing to having the 
values represented by Wallenberg respected as widely as possible in 
society.   
 
The winners of the Centennial Wallenberg Award are: 
 
ANNETTE LANTOS is the wife of the late Congressman Tom Lantos and the 
Chairperson of the Lantos Foundation for Human Rights and Justice. She 
always supported and assisted her husband in his continuous struggle to 
ensure respect for human rights. Anette worked full-time in her husband's 
office throughout nearly three decades he spent in the U.S. House of 
Representatives. She served as the unpaid Executive Director of the 
Congressional Human Rights Caucus, which Congressman Lantos co-
founded.  
Throughout her life, Annette Lantos consistently stood by those 
persecuted for religious, political or other reasons. She made great efforts 
to shed light on the fate of the Swedish human savior Raoul Wallenberg. 
Together with her husband they continuously kept the case on the 
agenda in the United States. Annette gave countless interviews on the 
topic, even spoke directly with President Jimmy Carter. Tom and Annette 
Lantos proposed that a statue of Wallenberg be erected in the building of 
the US Congress, that Raoul Wallenberg receive an honorary US 
citizenship and that the street where the Washington Holocaust Museum 
is located be renamed “Wallenberg”.    
Annette is the distinguished founder of the International Free Wallenberg 
Committee, established in 1977 to raise awareness of Raoul Wallenberg's 
incredible humanitarian mission in Hungary during the Second World War. 
 



Annette 58 évet élt boldog házasságban Tommal; két lány édesanyja, 18 
unoka nagymamája. 

 
KATE WACZ egyike azon túlélőknek, akik a német megszállás, majd a nyilas 
hatalomátvétel időszakát a budapesti gettóban, a Wallenberg által kiadott 
menlevélnek köszönhetően vészelték át. Édesanyja és fivére is segítette a 
svéd diplomaták tevékenységét. 
Az 50-es évek elejétől Svédországban élő Kate Wacz sokat tett Wallenberg 
és más, Budapesten működött embermentők emlékének megőrzéséért 
Svédországban, Magyarországon és nemzetközileg is. 
Időt és energiát nem kímélve, évtizedek óta fáradhatatlanul szervezi az 
ezzel kapcsolatos tevékenységet, amihez nemcsak szellemi, hanem 
férjével, Miklóssal együtt, sokszor anyagi támogatást is nyújt. 
Kezdeményezésére és közreműködésével számos írás, filmösszeállítás, 
zenemű és kiállítás készült Raoul Wallenberg emlékére, de saját sorsának 
bemutatásával is arra törekszik, hogy ne merülhessen feledésbe 
Wallenberg emberi helytállása, hősiessége történelmünk e gyászos 
időszakában. 
Kezdettől fogva tagja a svéd Raoul Wallenberg Társaságnak, tiszteletbeli 
tagként rendszeres támogatója a magyarországi Raoul Wallenberg 
Egyesületnek. 
 
 
JAN LUNDVIK 1960-tól 2002-ig dolgozott a svéd külügyi szolgálatban; 1994 
és 1998 között nagykövet volt Budapesten. Magyarország iránt mindig 
megkülönböztetett érdeklődést tanúsított. Megtanulta a magyar nyelvet, 
amelyet máig használ, megismerkedett az ország földrajzával, történelmi 
sorsfordulóival.  
Nagykövetként alapítója volt a Svéd-Magyar Kereskedelmi Kamarának, 
amely munkásságát 2010-ben kitüntetéssel ismerte el. Magyarországi 
szolgálata idején, és azt követően is sokat tett Raoul Wallenberg 
emlékének megőrzéséért, tevékenységének feltárásáért.  

Annette and Tom were happily married for 58 years; she has two 
daughters and eighteen grandchildren. 
 
KATE WACZ is one of the survivors, who lived through the German 
occupation and the period of the Hungarian Nazi Arrow Cross Party 
regime in the Budapest Ghetto, thanks to the visa issued by Wallenberg. 
Her mother and brother also assisted the efforts of the Swedish 
diplomats.  
Kate Wacz, who has been living in Sweden since the early 1950s, has 
worked extensively to ensure that the memory of Wallenberg and other 
human saviors working in Budapest is preserved in Sweden, Hungary and 
internationally.   
Not sparing time and energy, she has been organizing activities to this end 
for decades, to which she not only contributes intellectually but also 
financially with her husband Miklós. 
She initiated and cooperated in the publication of numerous publications, 
films, music and exhibitions in the memory of Raoul Wallenberg, but by 
presenting her own story; she also endeavours to ensure that the human 
courage and valour of Wallenberg in this pitiful period of our history is 
never forgotten.  She has been a member of the Swedish Raoul 
Wallenberg Association from the beginning and is a regular supporter of 
the Hungarian Raoul Wallenberg Association as its honorary member. 
 
JAN LUNDVIK worked in the Swedish diplomatic service from 1960 to 2002; 
and served as an Ambassador in Budapest from 1994 to 1998.  He has 
always paid increased interest in Hungary. He learnt Hungarian, which he 
continues to use to this day, and got acquainted with the geography and 
historical milestones of the country. 
As Ambassador, he was a founder of the Swedish-Hungarian Chamber of 
Commerce that recognized his activities with an award in 2010. During his 
service in Hungary and later as well, he made an outstanding contribution 
to preserving the memory of Wallenberg and shedding light on his 
activities. 



1994-ben segítette a budapesti Danielsson-Wallenberg-Per Anger 
emléktábla létrehozását, valamint Per Anger egykori svéd diplomata, 
kitüntetett embermentő budapesti látogatását. Alapvető kutatásokat 
végzett Wallenberg magyar munkatársi körének feltárása, a fogságba 
hurcolt Wallenberg noteszében fennmaradt magyar nevek, kapcsolatok 
azonosítása érdekében. 1999-2000-ben tagja volt a svéd-orosz Raoul 
Wallenberg munkacsoportnak. Nyugdíjazását követően is aktívan ápolja 
magyar kapcsolatait, figyelemmel kíséri az megemlékezést Wallenbergről 
és más budapesti embermentőkről. 

 

 

 

SNÉTBERGER FERENC 

A salgótarjáni, hatgyermekes roma családból származó, Liszt Díjas 
gitárművész, zeneszerző az egyik legismertebb és legsikeresebb jazz és 
world music előadó, ami a nemzetközi és hazai koncertek és fesztiválok 
világát illeti. Snétberger számtalan díja mellett Budapest Díszpolgára, a 
"Magyar Tehetség Nagykövete", a romák társadalmi felzárkózásának 
elkötelezettje. A Snétberger Zenei Tehetség Központ alapítója, zenei és 
művészeti igazgatója. 

1995-ben, a holokauszt 50. évfordulójára komponálta „IN MEMORY OF 
MY PEOPLE“ (Népem emlékére) című, gitárra és nagyzenekarra írt művét, 
melyben népe iránti mély elkötelezettsége inspirálta. A darab, melyet a 
hagyományos roma dallamok ihlettek, erőteljes véleménynyilvánítás az 
emberi szenvedés ellen. Kamarazenekari kísérettel maga a komponista 
mutatta be Magyarországon, Olaszországban és Németországban, 
valamint 2007-ben, a Nemzetközi Holokauszt-emléknap alkalmából, az 
Egyesült Nemzetek New York-i székházában. A művet 2011 januárjában a 
Bundestag  ünnepi Holocaust megemlékezésén is bemutatta. 

In 1994 he helped the creation of a memorial plaque honouring 
Danielsson, Wallenberg and Per Anger, and also the visit to Budapest by 
Per Anger, the former Swedish diplomat, decorated human savior. 
Ambassador Lundvik has carried out essential research work to identify 
the Hungarian staff members of Wallenberg, as well as the bearers of the 
Hungarian contact names figuring in his notebook. In 1999-2000 he 
participated in the Swedish-Russian Raoul Wallenberg Working Group. 
After his retirement, he has continued to actively foster his Hungarian 
contacts and follow developments in the remembrance of Wallenberg 
and other Budapest saviors. 

 

FERENC SNÉTBERGER 

The Liszt Award-winning guitarist and composer was born in Salgótarján 
into a Roma family of six children. He is one of the most well-known and 
most successful jazz and world music artists and performed at numerous 
concerts and festivals in Hungary and internationally. Besides his 
countless awards, he is an Honorary Citizen of Budapest, a “Hungarian 
Talent Ambassador”, and is deeply committed to supporting social 
development among Roma society. He is both the founder of the 
Snétberger Music Talent Center, as well as its Director of Music and Art. 

In 1995 he composed his Concerto for Guitar and Orchestra, "In Memory 
of My People", on the occasion of the fiftieth year following the end of 
the holocaust. Inspired by melodies of the gypsy tradition, the concerto is 
a powerful statement against human suffering. It has been performed by 
the composer himself with chamber orchestras in Hungary, Italy and 
Germany and also at the New York UN Headquarters on the occasion of 
the International Holocaust Memorial Day, 2007. Snetberger was the first 
roma musician to be invited to perform his piece at the Bundestag, at the 
Roma Holocaust Memorial Day, in January, 2011. 



MAGYARORSZÁGI WALLENBERG-ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA 
 

JANUÁR 17. 
A RAOUL WALLENBERG ÉV MEGNYITÓJA 

A „SZÁMOMRA NINCS MÁS VÁLASZTÁS – RAOUL WALLENBERG 1912 – 2012” C.  
SVÉD KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA 

 
TAVASZ FOLYAMÁN 

RÉGEN VOLT? HOL IS VOLT? C. VÁROSISMERETI VETÉLKEDŐ 
 

ÁPRILIS 15. 
ÉLET MENETE 

 
ÁPRILIS 15. 

WALLENBERG EMLÉKKONCERT  
 

MÁJUS 10. 
WALLENBERG BÉLYEGKIADÁS 

 
MÁJUS 15. 

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA „LEHET NEMET MONDANI?” CÍMMEL 
 

JÚNIUS 
CONFERENCE ON DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS – 2012 (CODE – 2012) 

 
AUGUSZTUS 4. 

MAGYAR EMBERMENTŐK A VILÁG IGAZAI KÖZÖTT 
 

SZEPTEMBER 
EMLÉKEST A DOHÁNY UTCAI ZSINAGÓGÁBAN 

 
 
 

CALENDAR OF EVENTS OF THE WALLEBERG YEAR IN HUNGARY 
 

17 JANUARY 
OPENING CEREMONY OF THE RAOUL WALLENBERG YEAR 

OPENING OF THE SWEDISH EXHIBITION:  
“FOR ME THERE IS NO OTHER CHOICE – RAOUL WALLENBERG 1912 – 2012” 

 
SPRING 

“IT WAS A LONG TIME AGO – WHERE WAS IT?”, COMPETITION IN CITY KNOWLEDGE 
 

15 APRIL 
MARCH OF THE LIVING 

 
15 APRIL 

WALLENBERG MEMORIAL CONCERT 
 

10 MAY 
ISSUING OF WALLENBERG STAMP 

 
15 MAY 

SCIENTIFIC CONFERENCE: “CAN WE SAY NO?” 
 

JUNE 
CONFERENCE ON DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS – 2012 (CODE – 2012) 

 
4 AUGUST 

MEETING OF HUNGARIAN AWARDEES OF THE HONORARY TITLE  
“RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS” 

 
SEPTEMBER 

MEMORIAL EVENING AT THE DOHÁNY STREET SYNAGOGUE 
 


