„Nekem ez a projekt elsısorban remek tapasztalatot nyújtott a csapatmunka terén. Tetszett
a feladatok elvégzésének összehangoltsága, és hogy mindenki aránylag aktívan ált a
feladatokhoz. Örülök, hogy az áldozatok hozzátartozói is értékelik a munkánkat.”

„Számomra hatalmas élmény volt részese lenni ennek a kutató munkának. Szinte
megelevenedtek elıttem a törtélenemkönyvbıl tanultak. Én vizuális típus vagyok, ezért
sokszor éreztem megrázónak a beszélgetéseket. Úgy éreztem, mintha arra a néhány percre
én is végigkísértem volna a szenvedıket. És addig, amíg nem találkoztam a
hozzátartozókkal, illetve a kisgyerekként átélıkkel, addig nem is fogtam fel igazából a
jelentıségét a történteknek. Számomra ez is olyan volt, mint az összes többi száraz
tananyag, amit be kell magolni. Sokkal régebbinek és elérhetlenebbnek tőnt. Pedig nem is
volt olyan messze..., hisz az én nagymamám is akkor volt fiatal.
Örülök , hogy részt vehettem benne és megismerhettem ezeket az embereket. Szerintem
minden fiatalnak szüksége lenne arra , hogy megismerjen ilyen embereket, hogy jobban
tudja értékelni a szabadságát, és hogy nem kell a vallási hovatartozása vagy a nézetei miatt
üldözéseket elszenvednie. Sokan nem tudnak mit kezdeni a nagy szabadságukat. Nem jól
használják ki a fiatalságukat. Azt ami ezeknek az embereknek nem úgy adatott meg mint
ahogy szerették volna, vagy nekünk van lehetıségünk.”

„Örülök annak, hogy megismerhettem más emberek életét is, akik átélték ezeket a szörnyő
eseményeket, és megosztották velünk azt, amit mi legfeljebb csak tankönyvekben
olvashatunk... És segített rádöbbenteni arra, hogy sokkal szörnyőbb élet volt akkor, mint
most és hogy milyen apróságok miatt tudunk mi kiborulni.....
Örülök annak is hogy tudtunk segíteni ezeknek az embereknek, hogy a történetük ne
vesszen el teljesen az idı süllyesztıjében…”

„Szerintem nagyon jó volt ez a projekt, mert úgy ismerhettem meg ezt a történelmi
eseményt, ahogy azt egy történelemkönyvben olvasva nem tehettem volna meg. Azért is
hasznos volt, mert megtanultam interjút készíteni, valamint eljuthattam az Országos
Levéltárba, és érdekes emberi történeteket ismerhettem meg. Nagyon örülök, hogy részt
vehettem ebben a projektben.”

„Örülök, hogy részt vettem ebben a programban. Szerintem fontos, érdekes történeteket
hallhattunk a holokauszt áldozatainak családjaitól, ismerıseiktıl. Nagyon jó érzés volt, hogy
akikkel interjút készítettünk elmesélték személyes élményeiket, megnyíltak nekünk és ezáltal
olyan dolgokat tudhattunk meg, amiket nem írnak a könyvek és nem is tanítanak nekünk az
iskolában. Valamint megtapasztaltuk hogyan kell interjúzni.
Az is tetszett hogy nem a könyvek alapján készítettünk egy projektet, hanem azokat a
dolgokat írtuk le, amiket személyesen tudtunk meg. És azt is gyakorolhattuk, hogy kell
csoportban dolgozni. A macskaköveknek köszönhetıen voltam elıször az Országos
Levéltárban. Köszönöm hogy részt vehettem az Emlékezı macskakövekben, nagyon sokat
tanultam belıle és remélem majd máskor is lesz lehetıségem ilyen lehetıség.”

