A Miniszterelnökség a „Civil Alap – 2014” keretében a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014”
programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A „lapátosok serege” és az emlékezet
címmel beadott pályázatára elnyert 1 000 000.- Ft támogatás felhasználásával, előadással egybekötött beszélgetést, emlékhely koszorúzást és három helyszínen ünnepi műsort (Szeged,
Nyíregyháza - Nagykálló, Budapest) tartalmazó megemlékezés-sorozatot szervezett.
Egyesületi „emlékévünk” 2014. április 10-én a budapesti, Dohány utcai zsinagóga látogatásával indult, ahol Frölich Róbert főrabbi, a MH tábori lelkészi szolgálata korábbi vezető rabbija,
dandártábornok kalauzolásával ismerkedtünk a magyar zsidó közösség történetével, életével, a
zsinagóga és a múzeum páratlan emlékeivel. Frölich Róbert tanácsait is kikérve alakítottuk további programunkat.

2014. szeptember 17-én közel 100 fővel látogattunk el Szegedre, ahol csatlakoztak hozzánk a
helyi bajtársi egyesület tagjai is. A zsinagóga előtt Markovics Zsolt főrabbi fogadott bennünket,
majd szívhez szólóan beszélt a múltbeli történésekről, és bemutatta jelenüket és fenségesen
szép zsinagógájukat. Kórusunk előadta az erre az alkalomra készült emlékműsorát: Homola
Irén „A háború üzenete” című versét a „Szól a kakas már” című népdal kállói változata és a
„Buchenwaldi riadó” című kórusmű követte, majd Gyulai Erzsike énekelte Marlene Dietrich
katonákhoz szóló „Hova tűnt a sok virág” című világhírű dalát végül ismét két kórusmű,Verdi
Nabucco operájából a Rabszolgák kórusa, és Dvorák „Égi szent béke jöjj” című dala csendült
fel. A műsor után átadtuk a főrabbinak a „MAGYAR HADVISELT ZSIDÓK ARANYALBUMA” című reprezentatív kiadványt, amely a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában, 2013-ban jelent meg. Ezt követően fejet
hajtottunk a zsinagóga parkjában az emlékév alkalmából felállított menóránál, majd a Dómhoz
sétáltunk. A Dóm parkjában koszorút helyeztünk el a Szeged-Csanádi Egyházmegye által az
emlékév alkalmából felállított holokauszt emlékműnél.

Megemlékezés-sorozatunk következő állomása 2014. október 17-én Angyalföld volt. A XIII.
kerületi Lokálpatrióták Egyesületével közösen a kerületi Civilek Házába emlékeztünk és emlékeztettünk a holokausztra, a magyar áldozatokra, köztük sok tízezer munkaszolgálatos bajtársunkra. A kor megidézését, a történtek és a tanulságok bemutatását Dr. Kovács Tamás levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár főosztályvezető-helyettese, témánk szakavatott kutatója vállalta. Előadását követően kórusunk mutatta be – Mikuska Janka „Holokauszt” című versével
kiegészült – emlékműsorát, majd közösen beszélgettünk történelmünkről, a vészkorszakról, az
embermentő humanistákról, a mának szóló tanulságokról.

A Honvédelmi Minisztérium 2014. október 27-én koszorúzási ünnepséget szervezett Reviczky
Imre posztumusz vezérőrnagy, a Világ Igaza sírjánál, a Farkasréti temetőben. A megemlékezésen koszorút helyezett el Kun Szabó István vezérőrnagy, a HM helyettes államtitkára, az izraeli
és a román nagykövet, valamint a honvédelem ügyét támogató civil szervezetek képviselői,
köztük egyesületünk vezetői is.

Programunk befejező állomása 2014. október 28-án a Nagykálló- Nyíregyháza településeket
érintő megemlékezésünk volt. Nagykállóban, a zsidó temetőben emlékköveket helyeztünk el
Barna András, egykori munkaszolgálatos, holokauszt túlélő sírhelyén. A temetőben Barna András unokája kalauzolt bennünket és beszélt a családi hagyományban élő emlékeiről.

A nyíregyházai zsinagógában a helyi bajtársi egyesületek képviselői is csatlakoztak megemlékezésünkhöz. Tóth Sándor nyá. ezredes, a Nyíri Honvéd Egyesület elnöke, a BEOSZ régióvezetője, a helyi katonai hagyományok és a holokauszt katonai vonatkozásainak avatott kutatója
köszöntötte a megjelenteket, majd megtartotta megemlékezését. Előadásában vázolta Nyíregyháza zsidó lakosságának és a zsinagógának a történetét és a bekövetkezett tragédiát. Beszédében emlékeztetett arra, hogy egy elembertelenedett korban, a deportálásokban, kivégzésekben
tevékenyen részt vevő honfitársaink mellett Nyíregyházán is számosan megőrizték emberségüket. A segítő szándékú humanisták, köztük embermentő katonák a Világ Igaza kitüntetésben
részesültek. A megemlékezést követően a Balassi Kórus műsora következett, emlékműsorunk
mély érzelmeket váltott ki, lelki-szellemi azonosulás tükröződött az emlékezők szemében.

A közös ebéd elfogyasztása után a volt HEMO-ban ültünk le beszélgetni a nyíregyházi bajtársi
egyesületek tagjaival, majd meghallgattuk a helyi kórus nagyon szép katonadal-összeállítását.

Köszönjük támogatóinknak, hogy segítségükkel lehetővé tették megemlékezés-sorozatunk
megvalósítását. Programunkban együtt idéztük fel európai és nemzeti történelmünk legsötétebb
napjait, a mérhetetlen szenvedést és pusztítást hozó második világháború hátterében a magyar
zsidóság és egész nemzetünk tragédiáját. A közös emlékezés megerősítette elkötelezettségünket humanista, békés és minden hátrányos megkülönböztetéstől mentes jövőnk iránt.
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