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A fi lo zó fus ha lá lá nak elsô év for du ló ja al kal má ból em lék kö vet ál lí ta nak
a ba la ton fü re di zsi dó temetôben és em lék par kot avat nak fel a tisz te le té -
re.

A meg em lé ke zés szervezôje, Olti Fe renc a HVG-nek azt nyi lat koz ta, hogy
jú li us 19-én 11 óra kor ma gán sze mé lyek ado má nya i ból ál lí ta nak em lék kö vet
a ba la ton fü re di zsi dó temetôben, és a Heller Ágnesrôl el ne ve zett em lék par kot
is ek kor avat ják fel. Az ese mény re min den kit sze re tet tel vár nak.

Olti azt kér te, hogy aki el megy majd Ba la ton fü red re, az ké szül jön egy
Heller Ág nes re emlékezô mon dat tal, me lyet a szervezôk fel ol vas nak és meg -
örö kí te nek.

Sol tész Mik lós, a Mi nisz ter el nök -
ség egy há zi és nem ze ti sé gi kap cso la -
to kért felelôs ál lam tit ká ra az ima te -
rem át adá sán azt mond ta: a bi za lom
és a biz ton ság el en ged he tet len egy
kö zös ség éle té ben.

Hang sú lyoz ta: ma Ma gyar or szá -
gon az egy há zi fe le ke ze tek biz ton -
ság ban él het nek, él vez he tik a kor -
mány bi zal mát, hogy a ka pott tá mo -
ga tást kö zös sé gük ér de ké ben hasz -
nál ják fel.

„A temp lo mok, zsi na gó gák, ima -
há zak, va la mint az is ko lák és szo ci á -
lis in téz mé nyek fel újí tá sa it segítô tá -
mo ga tá sok azon ban nem csak a hívô,
ke resz tény és zsi dó em be rek, il let ve
csa lád juk éle tét szol gál ják, de az
egész nem ze tet erôsítik” – tet te hoz -
zá az ál lam tit kár.

Kö zöl te, a ma gyar kor mány hi szi,
hogy azok, akik túl él ték az el múlt
év szá za dot, le gyen az a holokauszt
vagy a kom mu niz mus ször nyû sé ge,
új ra tud ják épí te ni a kö zös sé gü ket.

„Ezt a bi zal mat elôlegeztük meg
irá nyuk ba, mi pe dig azt a biz ton sá -
got ad juk meg, amely re eh hez szük -
sé gük van” – fo gal ma zott Sol tész
Mik lós.

Ki emel te: min den val lá si kö zös -
ség nek a leg fon to sabb a hit, a hit
megôrzése és to vább adá sa a
következô ge ne rá ci ók nak.

„Mind emel lett azon ban a több
ezer éves zsi dó kul tú ra és a két ezer
éves ke resz tény kul tú ra nagy mér ték -
ben be fo lyá sol ta egész Eu ró pa, Ma -
gyar or szág és a nem zet éle tét” –
mond ta.

Hoz zá tet te, az el múlt év szá zad ok -
ban al ko tott és te rem tett épí té sze ti és
kul tu rá lis örök ség be „le het ka pasz -
kod ni és le het rá ala poz ni”.

„Jaj, de ma gá ra ma radt az egy kor
oly né pes vá ros! Olyan ná lett, mint
az öz vegy. Nagy volt a né pek kö zött,
úrnô a tar to má nyok kö zött, de kény -
szer mun kás sá lett. Sír va sír az éj sza -
ká ban, könny áz tat ja ar cát. Sen ki
sem vi gasz tal ja azok kö zül, akik sze -
ret ték, ba rá tai mind hût le nek let tek,
el len sé ge i vé vál tak.” (Échá, Jer si -
ral mai, 1,1–2.)

Je re mi ás a pusz tu lás ko rá ban (dor
háchurbán) élô pró fé ta volt, aki
szem ta nú ként mond ja el mind azt,
ami tör tént, s ma ga is át él te, ami kor
be kö vet ke zett a hi he tet len: az el len -
ség be vet te a be ve he tet len nek hitt

A Ma gyar Egész ség ügyi Szak dol -
go zói Ka ma ra He ves Me gye Te rü le ti
Szer ve zet el nök sé ge a Sem mel we is-
nap al kal má ból 2020-ban Pár to ló
Tag cí met ado má nyo zott a gyön gyö -
si Bu gát Pál Kór ház fôigazgatójá-

Weisz Pé ter át ve szi a ka ma ra vezetôitôl, dr. Ba logh Zol tán elnöktôl és
Pogonyiné Kiss Irén me gyei vezetôtôl az el is me rést Fo tó: Czímer Ta más

Échá, a pusz tu lás kró ni ká ja

szent vá rost, Je ru zsá le met, mi nek
kö vet kez mé nye ként vé get ért a Dá -
vid-há zi ki rá lyok kor sza ka. Ér de kes,
hogy Je re mi ás, aki év ti ze de ken ke -
resz tül fog lal ko zott a pusz tu lás
lehetôségével, és meg is jö ven döl te
azt, ha a nép nem tér vis  sza a Tó ra
pa ran csa i hoz, még is a meg le pe tés
hang ján me sé li el az ese mé nye ket. 

***
Az eb ben a megilában ír tak ere de -

te ma gá ban a Tó rá ban gyö ke re zik,
ne ve ze te sen a Böchukotáj (3Mózes,
26) és a Ki távó (5 Mó zes, 28) sza ka -
szok ban, me lyek ben le van nak ír va
Mó zes in tel mei: ha nem tart ják be az
Is ten nel kö tött szerzôdést, meg sze -
gik azt, a zsi dók sú lyos bün te tést
fog nak el szen ved ni. Je re mi ás si ral -
ma i nak mind az öt fe je ze te en nek
tag la lá sá val fog lal ko zik. 

Az egész szö ve get a meg bán tott -
ság ér zé se jel lem zi, ami – felte-
hetôen – a nép han gu la tát tük rö zi, s
nem a pró fé ta sze mé lyes vé le mé -
nyét, hi szen ô elôre meg jó sol ta
mind azt, ami tör tént, ami ért meg is
szen ve dett, hi szen az ak ko ri ki rá lyi
ud va ron cok még „ba bi ló ni ai ori en tá -
ci ó val” is meg vá dol ták, sôt még az
éle te is ve szély ben for gott. 

***
A mo dern bib lia ku ta tás két ség be

von ja azt a ha gyo má nyos fel fo gást,
mely Je re mi ást je lö li meg a Si ral mak
szerzôjeként. De ha nem ô, ak kor ki
ír ta? (J. Z. Moskovits pro fes  szor a
Dáát Mikrá so ro zat ban fog lal ko zik
ez zel a kér dés sel is.) 

Az igaz ság hoz tar to zik, hogy a ha -
gyo má nyos exegetika sem tu dott
meg ál la pod ni an nak a prob lé má nak
az el dön té sé ben, hogy a Si ral mak
köny ve azo nos-e az zal a megilával,
ame lyet Jehojakim ki rály el ége tett,
ami kor fü lé be ju tot tak az ab ban le írt
bor zal mas fi gyel mez te té sek. Rási
sze rint azo nos, Ibn Ezra sze rint nem.

Rási a midrásra (Échá rábáti, Ptichtá,
28), míg Ibn Ezra a tar ta lom ra ala -
poz ta vé le mé nyét. 

A tör té net rö vi den:
„Jehojakim, Josijáhu fia, Júda ki -

rá lya ural ko dá sá nak ne gye dik esz -
ten de jé ben így szólt az Örök ké va ló
Je re mi ás hoz: Végy elô egy per ga -
men te ker cset, és írd rá mind azon
igé ket, ame lye ket mond tam ne ked
Izraelrôl, Júdáról és a töb bi néprôl...
ta lán meg hall ja Júda há za, men  nyi
ve sze del met ké szü lök rá juk zú dí ta ni,
de ha meg tér nek a rossz út ról, én
meg bo csá tom vét kü ket. Ek kor Je re -
mi ás hív ta Baruchot, Nériá fi át,

Baruch pe dig le ír ta Je re mi ás dik tá -
lá sa alap ján a per ga men re az Örök -
ké va ló igé it...” (Jer. 36, 1–4.)

Ezt követôen Je re mi ás író de ák já -
val el kül di az írást a Szen tély be az -
zal az uta sí tás sal, hogy ott ol vas sa
fel. A pró fé cia mély be nyo mást tesz
a hall ga tó ság ra, oly an  nyi ra, hogy né -
hány fôpap új fent fel ol vas tat ja az
egész szö ve get Baruchhal. Vé gül a
ki rály nak is fel ol vas sák, aki mér gé -
ben egy toll kés sel szét vag dos sa a
per ga ment, majd az egé szet a tûz be
ve ti. 

Je re mi ás is mé tel ten le írat ja a pró -
fé ci át, sôt „még sok ha son ló be szé -
det” is hoz zá tett. (Jer. 36,5–32.) Ez
vol na te hát az elé ge dett és újraírott
megila, amelyrôl a midrásbölcsek
azt ál lít ják, hogy azo nos a Si ral mak -
kal. 

***
A Si ral mak fe je ze tei – négy az

ötbôl – al fa be ti kus sor rend ben íród -
tak, va gyis min den vers az ábé cé sor -
ra következô be tû jé vel kezdôdik. Ez
a mód szer nem is me ret len a Bib lia
köny vei kö zött, ilyen ta lál ha tó a
Zsol tá rok köny vé ben (a 119. fe je zet -
ben a 22 be tû 8-8 vers ben for dul elô
ábé cé sor rend ben), vagy a Pél da be -
szé dek vé gén, a De rék As  szonyt di-
csérô him nusz ban.

A zsá ner, amely a kö zép ko ri po é -
ták szo ká sos stí lu sa, ez eset ben gör -
dü lé keny, s „ez ál tal a gyász dal
(kiná) is mer teb bé és meg szo kot tab -
bá vá lik a zsi dó nép szá já ban”
(Midrás Tádsé, 20a Dáát Mikrá alap -
ján). A hé ber ábé cé 22 be tû je azt is
jel zi, hogy a gyász át fog ja az egész
min den sé get. „ ...jött az ös  szes ge ne -
rá ció, az ös  szes be tûk és a vi lág ösz -
 szes te remt mé nye, fen ti ek és len ti ek,
hogy szim bo li zál ják és ki fe jez zék a
zsi dó kat ért nagy bajt.”

***
Éven te egy al ka lom mal, áv hó 9-

én, a nagy nem ze ti gyász nap já nak
(Tisá böáv) elôestéjén ol vas sák fel a
zsi na gó gák ban a Si ral mak köny vét.
Te szik mind ezt gyen ge vi lá gí tás ban,
a föl dön ül ve. A fel ol va sás kötelezô
ér vé nyû, nem szo ká son ala pu ló, mint

az Éne kek éne ké nek fel ol va sá sa
peszáchkor, Rút köny ve sávuotkor
vagy a Kohelet köny ve szukkotkor.
Leg in kább Esz ter köny vé hez ha son -
lít ha tó, mely nek púrimkor va ló fel ol -
va sá sa ugyan csak halachikus kö te -
les ség. 

Em lí tés re mél tó kö rül mény, hogy
ere de ti leg a halacha „csak ” meg en -
ged te a Si ral mak fel ol va sá sát –
ugyan is is me re tes, hogy gyász na pon
nem sza bad Tó rát ta nul ni, mert az
„meg ör ven dez te ti a szí vet” –, de ezt
és a Jób köny vét sza bad, mert ezek
szo mo rú ak és gyá szos han gu la tú ak,
és az em be ri élet vé ges sé gé re utal -
nak. Késôbb pe dig, a gáonita kor -
szak ban, ez az en ge dély már kö te les -
ség gé ala kult.

Naftali Kraus

nak, Weisz Pé ter nek, a Sta tus Quo
Ante Iz ra e li ta Hit köz ség el nö ké nek.

Ezt a cí met olyan sze mély nek ad -
ják, aki hos  szú évek óta tá mo gat ja a
ka ma ra te vé keny sé gét, és nagy ra ér -

Meg újult a kecs ke mé ti hit köz ség
nagy ima ter me

Szalay-Bobrovniczky Vin ce, a
Mi nisz ter el nök ség ci vil és tár sa dal -
mi kap cso la to kért felelôs he lyet tes
ál lam tit ká ra em lé kez te tett: a holo-
kauszt pusz tí tá sát egy lel ki pusz tí tás,
a kom mu nis ta kor szak ate iz mu sa kö -
vet te, amely a meg ma radt zsi dó ság -
nak szin tén jelentôs ká ro kat oko zott.

A kecs ke mé ti mint egy 1200 fôs
zsi dó kö zös ség jelentôs ré sze meg -
sem mi sült, de a kö zös ség most nap -
ról nap ra új ra é led, amely hez a ma -
gyar kor mány is sze ret ne hoz zá já rul -
ni – tet te hoz zá.

Heller Ág nes tisz te le té re
em lék park nyí lik

Ka ma rai díj a gyön gyö si
hit köz ség el nö ké nek

té ke li a szak dol go zók rész vé tel ét az
egész ség ügyi el lá tás ban. A ki tün te -
tett 2012-ben ke rült a gyön gyö si Bu -
gát Pál Kór ház ba. Az óta is le gen dás
az ér dek kép vi se le tek kel és a dol go -
zók kal va ló köz vet len és jó kap cso -

la ta. A ki tün te te tett a ka ma ra ren dez -
vé nye i re min den meg hí vást el fo gad,
ahol min den al ka lom mal ki hang sú -
lyoz za a szak dol go zók ér de me it a
be teg el lá tás ban. Ki tar tó, lel ki is me re -
tes, nagy mun ka bí rá sú vezetôként
tart ják szá mon. Mun ká já ban rend kí -
vül el kö te le zett, cél tu da tos és si ker -
ori en tált – áll a ka ma ra mél ta tá sá -
ban.

A Pár to ló Tag cím mel el is me ré -
sün ket és kö szö ne tün ket fe jez zük ki
a szak dol go zók mun ká já nak és a ka -
ma ra te vé keny sé gé nek évek óta tar tó
se gí té sé ért és szé les kö rû tá mo ga tá -
sá ért – mond ta az eseményen
Pogonyiné Kiss Irén, a szer ve zet
me gyei el nö ke.

Az ün nep sé gen fel lé pett ifj.
Kathy-Horváth La jos, az Iz ra e li
Fil har mo ni ku sok tag ja.

T. Bok ros Má ria

A he lyet tes ál -
lam tit kár sze rint
Kecs ke mét jó pél -
dá ja an nak, hogy
„nincs más út – és
ez min den kö zös -
ség re vo nat ko zik –,
mint azok kal
e g y ü t t  m û  k ö d  n i ,
akik ab ban a hely -
zet ben van nak,
hogy eze ket a kö -
zös sé ge ket tá mo -
gat ni tud ják”.

A kecs ke mé ti
nagy ima te rem fel -
újí tá sát a he lyi ön -
kor mány zat is tá -
mo gat ta.

Feldmájer Pé ter,
a Mazsihisz Kö zép-
ma gyar or szá gi Te -
rü le ti Cso port já nak
el nö ke el mond ta: az
épü le tet ere de ti leg
is a kecs ke mé ti zsi -
dó hit köz ség szék -
há zá nak szán ták, a
120 év vel ezelôtt
ké szült ter vek ma is

fellelhetôk a le vél tár ban.
Feldmájer Pé ter hang sú lyoz ta: a

300 fô be fo ga dá sá ra al kal mas ima te -
rem meg fe lel a kor kö ve tel mé nye i -
nek, és mél tó hely szí ne le het leg na -
gyobb ün ne pük nek, a sza ba du lás ün -
ne pé nek, a peszáchnak.

El mond ta: a jövôben sze ret nék
akadálymentesíteni az épü le tet, majd
a kis zsi na gó gát fel újít va, egy kép tá -
rat ala kí ta ná nak ki.

Az ün nep sé gen imát mon dott Ró -
na Ta más, a Mazsihisz Rabbi-
testületének el nö ke.
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Ta ta
Idén a ki ala kult jár vány ve szély

mi att a zsi dó temetôben a tra di ci o ná -
lis mártírmegemlékezés el ma radt,
en nek el le né re a ta tai vas út ál lo má -
son – a he lyi zsi dó ság de por tá lá sá -
nak hely szí nén – a Sze nes Han na
Ma gyar–Iz ra e li Ba rá ti Egye sü let és
az Éj fé li Ki ál tás Mis  szió képviselôi
meg em lé ke zést tar tot tak a holo-
kauszt ál do za ta i ról.

Ta ta bá nya
A felsôgallai Zsi dó temetô és Em -

lék park ban tar tott gyász ün nep sé gen
a lecsengô jár vány ve szély el le né re
szép szám mal je len tek meg. A meg -
em lé ke zé sen részt vett Bencsik Já -
nos or szág gyû lé si képviselô, Lusz-
tig Pé ter és Fe ke te Mik lós al pol gár -
mes te rek, Einhorn Lász ló, a Mazsi-
hisz me gyei meg bí zott ja, va la mint
Izsák Zol tán, a Sze nes Han na 

Mo son ma gya ró vár Fo tó Kökényesi Gá bor

Ta ta

Ta ta bá nya

Za la eger szeg Fo tó: Kökényesi Gá bor

Veszp rém Fo tó: Nagy La jos

EM LÉ KE ZÉS MÁR TÍR JA INK RA

MI BE el nö ke (egy ben a ren dez vény
szervezôje).

Kántás Já nos sófárfújását
követôen Einhorn Lász ló a
Mazsihisz ne vé ben em lé ke zett meg
az ál do za tok ról. 

Ez után Petrovits Pé ter rab bi
mon dott bevezetô imát, majd szó -
nok la tá ban hang sú lyoz ta a ma gyar -
or szá gi zsi dó ság egy sé gé nek fon tos -
sá gát.

A foly ta tás ban Lusztig Pé ter rend -
ha gyó ün ne pi be szé dé ben sze mé -
lyes, csa lá di érintettségérôl szólt.
Vé ge ze tül a rab bi záróimája és a ká -
dis el mon dá sa után a kö zös ség el he -
lyez te a ke gye let ka vi csa it a már tír -
em lék mû vön.

Kecs ke mét
A zsi dó temetô már tír csar no ká ban

eb ben az év ben a jár vány mi att
online em lé kez tek meg a vá ros ból
el hur colt több mint 1200 hit-
testvérünkrôl. Az élô köz ve tí tést a
vi lág min den részérôl néz ték, Ka li -
for ni á ból, Izraelbôl, Kecskemétrôl,
Budapestrôl.

Dr. Feldmájer Pé ter, a Mazsihisz
Kö zép-ma gyar or szá gi Te rü le ti Cso -
port já nak el nö ke hang sú lyoz ta, hogy
az évrôl év re meg ren de zett gyász is -
ten tisz te le tek azért fon to sak, mert a
ma gyar ál lam se gít sé gé vel el kö ve tett

tö meg gyil kos sá gok nem csak a zsi dó
em be rek, a kecs ke mé ti pol gá rok fi zi -
kai meg sem mi sí té sét cé loz ták, ha nem
egyút tal azt sze ret ték vol na a gyû lö let
lo vag jai, hogy ne le gyen sen ki, aki
em lé ke zik majd az ál do za tok ra.

A már tír csar nok fi zi ka i lag, a kecs -
ke mé ti zsi dó kö zös ség pe dig szel le -
mi leg ôrzi az ô em lé kü ket.

Dr. Ró na Ta más PhD, a
Mazsihisz Rabbitestületének el nö ke
nagy ívû be szé dé ben fel idéz te a zsi -
dó tör té ne lem nagy for du ló pont ja it,
köz tük Je ru zsá lem pusz tu lá sát. El -
mond ta, hogy a zsi dó nép nek az
Örök ké va ló se ge del mé vel új ra és új -
ra si ke rült fenn ma rad nia, mert a hit
meg tar tot ta kö zös sé gün ket.

Kü lön kö szön töt te Zinner Árpád-
nét, aki 96 éve sen is részt vett az
online is ten tisz te le ten. A szó nok el -
me sél te a tör té ne tét, ho gyan hur col -
ták el a csa lád ját, és mi lyen ne héz
volt a vis  sza té rés után az új ra kez dés

azt követôen, hogy az ô és test vé re
sze me lát tá ra gyil kol ták meg szü le i -
ket és töb bi test vé rü ket.

A gyász meg em lé ke zés online kö -
zös ká dis imá val ért vé get.

Szé kes fe hér vár
A biz ton sá gi sza bá lyok be tar tá sa

mel lett a temetônél lévô Már tí rok
Em lék csar no ká ban em lé kez tek meg
a vá ros ból és a kör nyék be li
településekrôl el hur colt kö zel 3000
emberrôl, akik kö zül mind ös  sze 10
szá za lék tért vis  sza.

Neubart Ist ván, a hit köz ség el nö -
ke ki emel te, hogy 1944-ben pon to -
san azon a na pon in dul tak út nak a
mar ha va gon ok ból ös  sze ál lí tott sze -
rel vé nyek, me lyek nôket, fér fi a kat,
karonülô és szü le ik be ka pasz ko dó
gye re ke ket vit tek a ha lál- és mun ka -
tá bor ok fe lé. Az el hur col tak egyet len
bû ne zsi dó szár ma zá suk volt.

Szé kes fe hér vár kép vi se le té ben
Csanády Lász ló pol gár mes te ri
fôtanácsadó hang sú lyoz ta, hogy
olyan éle tek re em lé ke zünk ezen a
na pon, aki ket idô elôtt el pusz tí tot tak,
akik idô elôtt el hagy ni kény sze rül tek
ezt a vi lá got, pe dig lett vol na még
dol guk. Tel jes éle tet él het tek vol na,
és ak kor szebb és jobb le he tett vol na
ez a vi lág.

A gyász ün nep sé gen fel szó lalt

Szénási Jonathán Sán dor re for má -
tus lel kész, aki be szé dé ben el mond -
ta: „Ha tu dunk test vér ként néz ni
egy más ra, tud juk meg lát ni az ér té ke -
ket egy más ban, nem ismétlôdhet
meg a 76 év vel ezelôtti tra gé dia.”

Dar vas Ist ván fôrabbi ar ra hív ta
fel a fi gyel met, hogy a holokauszt
ide jén is egy ví rus csa pott le az em -
be ri ség re, csak a vi lág nak egy jelen-
tôs ré sze azt gon dol ta, hogy ez a ví -
rus ma ga a zsi dó. An  nyi igaz sá guk
volt, hogy va ló ban egy ví rus tá mad -
ta meg az em be ri sé get, csak ép pen
nem a zsi dók és ôseik vol tak a ví rus.
A gyû lö let el sza ba du lá sa volt a be -
teg ség, ami azt a tra gé di át okoz ta,
amit a holokauszt je lent, nem csak a
zsi dók, ha nem min den jó ér zé sû em -
ber szá má ra.

A meg em lé ke zés Zucker Im má -
nu el fôkántor gyász imá já val, majd a
már tí rok és mun ka szol gá la tos ok em -
lék mû vé nél el mon dott ká dis sal ért
vé get.

Za la eger szeg
A hit köz ség és az ön kor mány zat

min den esztendôben kö zö sen szer -
ve zi a gyász meg em lé ke zést. A több
éve meg szo kott for ga tó köny vet eb -
ben az év ben át ala kí tot ta a
pandémiás idôszak. 

A délelôtt fo lya mán a vá ros több
pont ján is meg ko szo rúz tuk az el hur -
col tak, meg gyil kol tak em lék táb lá it.

A rég volt zsi na gó ga üre sen állt. 11
órá ra a temetôbe vár tuk a meg hí vott
ven dé ge ket és hit test vé re in ket, ahol
a Hatikva cso dá la tos dal la mát
Schreiner Jenô prí más elôadásában
hall hat tuk.

Sik ló si Vil mos el nök ar ról be szélt,
hogy Iz ra el Ál la má nak him nu sza
min dig re ményt kelt ben ne, hogy
vég re a nyi las zász ló nem leng to -
vább a me gyei rendôr-fôkapitányság
elôtt, és vég re meg szû nik a tör té ne -
lem ha mi sí tás.

Szólt ar ról is, hogy a ná lunk fel ál -
lí tott elsô ma gyar or szá gi zsi dó már -
tír em lék mû vet – mely nek má so la ta
Szom bat he lyen ta lál ha tó – Hoch Ist -
ván ter vez te. A tervezô uno ka test vé -
re, a je len lévô Bonta Mik lós új ság -
író, a Nép sza va szerkesztôje em lé -
kez te tett ar ra, hogy az édes ap ja, dr.
Bonta Já nos bel gyó gyász fôorvos
avat ta fel az em lék mû vet. 

Rad nó ti Zol tán fôrabbi elsô al ka -
lom mal vett rész a za la eger sze gi
meg em lé ke zé sen. Az ál ta la el mon -
dott imát hé be rül és ma gya rul is hall -
hat ták a résztvevôk. El mond ta, hogy
a zsi dók ma bé ké ben és nyu ga lom -
ban él het nek nem csak ha zánk ban,
ha nem egész Eu ró pá ban. Lehetôség
van ta nu lás ra, ta ní tás ra, ami el en ged -
he tet len a fenn ma ra dá sunk hoz. Kö -
zös felelôsség, hogy él jünk a biz ton -
ság gal, de ne él jünk ve le vis  sza.

Sok mindenrôl le he tett vol na még
szó, de az élet köz be szólt. A tûzô
nap, a maszk vi se lés, az idôs kor,
vagy mind há rom együtt, meg sza kí -
tot ta a fôrabbi be szé dét. Va la ki rosz -
 szul lett. Ag gód va vár tuk a mentôt.
Köz ben csi ga las sú ság gal telt az idô.
Vé gül fel lé le gez het tünk, a ve szély
el múlt, de a ko csi az idôs em ber rel
el in dult a kór ház fe lé. Az óta már
sze ren csé re az ott ho ná ban pi hen het.

A meg em lé ke zés foly ta tód ha tott
to vább.

Rad nó ti Zol tán utalt ar ra is, hogy
meg te kin tet te ren de zett temetônket.
Kér te, hogy érez zük át a meg gyil kol -
tak sír kö vé nek hi á nyát. És tud nunk
kell azt is, hogy az el pusz tí tot tak lel -
ke ve lünk van, mi vis  szük to vább.

Ezt követôen a Mazsihisz, a za la -
eger sze gi hit köz ség, a Béke-Shalom

Ba rá ti Tár sa ság, majd a vá ros és a
me gye képviselôi el he lyez ték az em -
lé ke zés ko szo rú it és ka vi csa it. A
társ hit köz sé gek ne vé ben mi tet tük
meg ugyan ezt. 12 óra után lehetôség
volt ar ra, hogy bár ki le ró ja tisz te le -
tét. 

Az est fo lya mán a vá ro si te le ví zi ó -
ban az 1945 cí mû fil met lát hat ták a
nézôk, a Za lai Hír lap ban pe dig meg -
je lent egy nagy ter je del mû cikk két
holokausztottúlélô tár sunk ról. Ér de -
mes el ol vas ni, a vi lág há lón is meg ta -
lál ha tó „Szal mán szü let ni, vagy ka -
rá csony kor – Mol nár Bel la má ig ôrzi
a sár ga csil la got” cím mel.

A fel sza ba du lás 75. év for du ló já ra
mind két túlélônk em lék pla ket tet ka -
pott a hitközségtôl.

Virágh Ju dit

Veszp rém
A megyeszékhelyrôl és tér-

ségébôl 76 év vel ezelôtt el hur colt
és meg gyil kolt zsi dó ál lam pol gár -
ok ra em lé kez tek a Már tí rok úti
temetôben – Mar ton At ti la írá sa a
Veszp rém me gyei hír por tá lon.

Porga Gyu la pol gár mes ter hang -
sú lyoz ta, az 1944-es de por tá lá sok -
ban a nem zet szí ne-ja va ve szett oda,
Veszp rém má ig nem he ver te ki a
vesz te sé get.

Hoz zá tet te, a holokauszt sors tra gé -
dia volt: több mil lió zsi dó ha lá la kö -
vet ke zett be a kor szak em ber te len sé -
ge mi att. „Az el hur colt és meg gyil -
kolt veszp ré mi zsi dó pol gá ro kat so ha
nem fe led het jük. Ez a tra gé dia nem
tör tén het meg új ra, ha em ber ként ál -
lunk ki egy má sért” – fo gal ma zott.

Verô Ta más fôrabbi fel idéz te, a
veszp ré mi get tók kiürítésérôl a
Veszp rém Vár me gye cí mû he ti lap
mind ös  sze egy rö vid hír ben szá molt
be, az új ság meg je le né sé nek nap ján
pe dig ál dó mi sét tar tot tak, hogy
befejezôdött a „zsidótalanítás”. Hoz -
zá tet te, a get tó ki ala kí tá sa és a de por -
tá lás kö zött alig egy hó nap telt el,
Veszp rém megyébôl 4106 sze mélyt
jut tat tak kon cent rá ci ós tá bo rok ba.

A fôrabbi ki tért rá, a soá má ig
meg ha tá ro zó tra gé di á ja a meg cson -
kí tott csa lá dok nak. Úgy vél te, min -
den le szár ma zott kö szö net tel tar to -
zik a felmenôinek, a túlélôknek,

hogy nem ad ták fel, és új ra kezd ték a
min den na po kat. „Em lé kez ni és em -
lé kez tet ni kell a holokausztra, hogy
az em ber ne té ved jen új ra er re az út -
ra, és hogy a soá ne ismétlôdhessen
meg” – zár ta be szé dét Verô Ta más.

A gyász is ten tisz te le ten köz re mû -
kö dött Bu dai Mik lós kán tor. A ren -
dez vény vé gén a résztvevôk el he -
lyez ték a meg em lé ke zés kö ve it.

1944. jú ni us 19-én ürí tet ték ki a két
veszp ré mi get tót, aho va a Veszp ré mi
és Enyin gi já rás zsi dó la kos sá gát zsú -
fol ták ös  sze, kö zel hat száz em bert. A
la kó kat a csendôrség köz re mû kö dé sé -
vel elôbb a sár vá ri gyûjtôtáborba,
majd on nan ha lál tá bor ba vit ték, ahon -
nan na gyon ke ve sen tér tek vis  sza.

Mo son ma gya ró vár
Heisler András Mazsihisz-elnök
be szé de

Ked ves Már ta né ni, ked ves Zsu zsa
né ni! Höl gye im és Ura im!

A Mo son ma gya ró vá ri Zsi dó Hit -
köz ség el nö ke, Li ge ti Lász ló ar ra

(Folytatás a 3. oldalon)
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Zoomológusok
ref lek tor fény ben

Az el múlt jó pár hét so rán egyik ked ven cem mé vált az erabbi.blog.hu. In -
ger sze gény home office idôszakot él tünk, tu dás ra, is me ret re szom jaz va. A
háromfôs Zoom-adás szereplôi a következôk: a kérdezô Dési Já nos új ság író,
a Klub rá dió mun ka tár sa, az au ten ti kus vá lasz adók pe dig dr. Frölich Ró bert
fôrabbi és Gá bor György pro fes  szor, az ORZSE Mûvelôdés- és kul tú ra tör -
té ne ti Tan szék ének vezetô egye te mi ta ná ra. Ez utób bi nak tet tem fel kér dé se -
i met, s az aláb bi vá la szok ér kez tek.

– A be szél ge té sek öt le tét a ko ro na ví rus mi at ti ka ran tén ad ta. Szín há zak,
mo zik, kon cert ter mek, könyv tá rak, egye te mek, a kul tú ra és a tu do mány

legkülönbözôbb te rei be zár tak, s az em be rek a négy fal kö zé szo rul tak. Sok
ma gá nyos em ber, egye dül élôk, fi a ta lok és idôsebbek, ki csik és na gyok, ilye -
nek meg olya nok. Ar ra gon dol tunk, hogy ha csak né hány em ber nek örö möt
tu dunk sze rez ni a he ten te jelentkezô 45 per ces val lás- és kul túr tör té ne ti so ro -
za tunk kal, ak kor már célt ér tünk. A szán dé kunk az, hogy egy ki csit más hogy,
egy ki csit szo kat la nabb pers pek tí vá ból mu tas suk be a zsi dó ha gyo mány egyes
fe je ze te it, ki tér ve a bib li kus és rabbinikus for rá sok vagy a kom men tár iro da -
lom mel lett az egye te mes mûvelôdéstörténeti ös  sze füg gé sek re is, hi szen a fi -
gyel mük kel min ket megtisztelô nézôk kö zött különbözô val lá sú, sok fé le hi tû
és vi lág né ze tû em be rek van nak. Fon tos nak tû nik mind hár munk nak, hogy a
Covid–19 okoz ta rend kí vü li hely zet ben – amely nem re, val lás ra, vi lág né zet -
re te kin tet nél kül mind an  nyi un kat fé le lem ben tart – pró bál juk meg ta lál ni azo -
kat a cso mó pon to kat, ahon nan a mi cso dás ha gyo má nyunk „ismerôssé” és ér -
de kes sé vál hat mind azok szá má ra is, akik ed dig sem mit vagy alig va la mit is -
mer tek a zsi dó szo ká sok ból, tra dí ci ók ból. Min den eset re szö gez zük le: a val -
lá si és kul tu rá lis ha gyo má nyok kö zös te re ket ké pe sek meg nyit ni, és új fent be -
bi zo nyo so dott, hogy az ér tel mes, em be ri szó ra ko moly igény és na gyon nagy
szük ség van.

– Ter mé sze te sen min dent együtt ta lá lunk ki, a he ten te egy sze ri öt let bör zén.
A té ma kö rö ket rész ben az el telt idôszak tör té né sei, ese mé nyei, ün nep nap jai
be fo lyá sol ják, rész ben vi szont a pri vát be szél ge té se ink nyo mán ben nünk is
meg fo gal ma zó dott prob lé mák új ra gon do lá sá nak vagy tisz tá zá sá nak igé nye.
Per sze nem ta ga dom, tud juk, hogy idônként csik lan dó sabb, az internet né pe
szá má ra iz gal ma sabb dol gok kal is fog lal koz nunk kell (sze re lem, sze xu a li tás,
hu mor és iró nia stb.), de igyek szünk a po pu lá ri sabb té má kat is mé lyebb kon -
tex tus ban tár gyal ni.

– Ta lán a töb bi ek ne vé ben is mond ha tom, hogy re me kül érez zük ma gun kat.
A kö zöt tünk lévô s a hét köz nap ok ra is kiterjedô ba rá ti szá lak so kat se gí te nek
ab ban, hogy a be szél ge té sek ol dott lég kör ben tör tén je nek, mint ha va la me lyi -
künk nap pa li já ban ül dö gél nénk, el fe led kez ve ka me rá ról, mik ro fon ról, min-
denrôl, a meg szo kott mó don froc liz va egy mást, iró ni á val és ter mé sze te sen
ön iró ni á val. Ja nó re me kül és ha kell, építôen szem te le nül kér dez, meg per sze
hoz zá is szól, Ro bi val pe dig sok szor ki pró bált kettôsünk a te o ló gus és a fi lo -
zó fus vé ge ér he tet len pár be szé de. Vé ge ér he tet len, va gyis lesz foly ta tás. A pri -
vát éle tünk ben ma gá tól értetôdô mó don, de ta lán online is... Mond juk
„Kettôslátás” cím mel, „a Bib lia a te o ló gus és a fi lo zó fus sze mé vel” al cím -
mel. Visz lát a Zoomon!

-gáljuli-

New York ban és Ber lin ben is
ma gyar rab bit avat tak az aka dé -
mi ai év vé gén, egy New York-i ma -
gyar rabbitanulót pe dig a mél tán
te kin té lyes The Jewish Week a leg -
több re hi va tott fi a tal ame ri kai
rab bik kö zé so rolt.

A ma gyar zsi dó val lás tör té net új
fe je ze te kezdôdött New York ban.
Or to dox val lá si vezetôvé, lé nye gi leg
rab bi vá avat ták dr. Vetô Ág nest, a
Vassar Coll ege ma gyar ere de tû ok ta -
tó ját a nyi tott or to dox, nôk szá má ra
tu laj don kép pen rabbiképzést biz to sí -
tó Yeshivat Maharat végzôs hall ga -
tó ját. Az elsô ma gyar or to dox nôi
val lá si vezetô fel ava tá sa min den
koc ká zat nél kül ki vé te les, tör té nel mi
ese mény nek nevezhetô.

Szin tén rab bi ként te vé keny ked het
majd Kán tor Ani ta, aki a ber li ni
prog res  szív rabbiképzô, az Or szá gos
Rabbiképzô – Zsi dó Egye tem mel
szo ros vi szony ban lévô Abraham
Geiger Kolleg rabbitanulója, az ô
ava tá sá ra is sor ke rült nem ré gi ben.

To váb bi ma gyar zsi dó büsz ke ség -
re okot adó hír, hogy a The Jewish
Week ma ga zin a 36 év alat ti fi a tal
rab bik, rabbinövendékek kö zé vá lo -
gat ta Bedô Vik tó ri át, a Mazsihisz és
a Magvetô Ki adó ál tal meg je len te tett
tal mud be li traktátus, Az atyák ta ní tá -
sai egyik értelmezôjét.

Sok si kert kí vá nunk mind hár muk -
nak és gra tu lá lunk, büsz kék va gyunk
Bedô Vik tó ri á ra, Kán tor Ani tá ra, dr.
Vetô Ág nes re!

A Be ve ze tés a Tal mud ta -
nul má nyo zá sá ba cí mû könyv
meg kön  nyí ti és élvezhetôbbé
te szi a Tal mud ta nul má nyo -
zá sá nak kez de ti idôszakát,
mi köz ben szi lárd ala pot biz -
to sít a késôbbi, ha la dóbb
szin tû ta nu lás hoz is.

A Be ve ze tés a Tal mud ta nul -
má nyo zá sá ba cí mû könyv le -
írá sa sze rint azon ke vés nél kü -
löz he tet len mû vek egyi ke,
ame lyek lépésrôl lé pés re se gí -
tik a kezdô talmudtanulót,
hogy jár tas sá got sze rez zen a
Gemárá he lyes ol va sá sá ban és
meg ér té sé ben. A hát tér is me re -
tek és a Szó be li Tan tör té ne té -
nek be mu ta tá sa után a szerzô
is mer te ti a szugják (tal mu di
ré szek) szer ke ze tét, és meg ta -
nít ja, ho gyan kell alap egy sé -
gek re bon ta ni a tal mu di be -
szél ge té se ket, mi köz ben meg -

Bedô Vik tó riaDr. Vetô Ág nes

Kán tor Ani ta

Új könyv se gít el iga zod ni
a Tal mud vi lá gá ban (Folytatás a 2. oldalról)

kért fel, hogy én kö szönt sem azo kat
a ven dé ge in ket, akik e ki csiny
közösségbôl a 76 év vel ezelôtti bor -
zal mak nak ré sze sei vol tak. Nin cse -
nek már so kan, de szá munk ra rend -
kí vül fon to sak, mert ôk a ta núi az
em be ri ség egy ret te ne tes kor sza ká -
nak, az ô el be szé lé sük nél kül nem le -
het ös  sze rak ni a ma gyar or szá gi
holokauszt hi te les tör té ne tét, és ôk
azok, aki ket a tör té ne lem ha mi sí tá sá -
nak szán dé ká val nem le het meg té -
vesz te ni. 

Egyi kük re nyolc éve sen nagy ap ja
vi gyá zott, el ke rült a zöld ke reszt be,
majd a bu da pes ti nagy get tó ba me ne -
kül tek, és ott él ték meg a fel sza ba du -
lást, má si ku kat ti zen két éve sen de -
por tál ták, Auszt ri á ban egy em ber vá -
sá ron ki vá lasz tot ták, el ad ták, és mint
a felnôtteknek, haj nal tól éj sza ká ig,
éhe sen és fáz va egy ma jor ság ban
kel lett dol goz nia.

Két gyer mek sors, két túlélô, két
em ber, akik az tán meg pró bál tak egy
bol dog és tel jes éle tet él ni; volt, aki -
nek ez in kább, má si kuk nak ke vés bé
si ke rült. De ho gyan le he tett túl él ni
gye rek fej jel ezt az egé szet? Ha ma
rá né zek uno ká im ár tat lan te kin te té re,
véd te len tö ré keny sé gük re, szá mom -
ra el kép zel he tet len. Kap tam azon ban
egyik túlélônktôl egy fon tos út ra va -
lót: „Ha va la mit el ha tá ro zol, hajtsd
is vég re!” Ez a ma kacs ság, ez az erô
ké pes le het az em bert a meg pró bál ta -
tá so kon át se gí te ni, és ez a bá tor ság
az, ami re ma is szük sé günk van a
foly ton vál to zó vi lág ban történô túl -
élés hez.

Ked ves Már ta né ni, ked ves Zsu zsa
né ni!

Anyu kám Is ten se gít sé gé vel idén
lesz 95 éves. Auschwitzot meg járt
túlélôje kö zös sé günk nek, és kö szö ni
szé pen, jól van. Ô is pon to san em -
lék szik ar ra, mi tör tént ve le tek, mi
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is mer het jük a ben nük ta lál ha tó
kulcs sza va kat és ki fe je zé se ket.

Kellô szor ga lom mal hasz nál va ez
a mû lé nye ge sen le tud ja rö vi dí te ni a
talmudtanulás el sa já tí tá sá hoz szük -
sé ges idôt. Meg kön  nyí ti és
élvezhetôbbé te szi a kez de ti ne héz
idôszakot, mi köz ben szi lárd ala pot
biz to sít a késôbbi, ha la dóbb szin tû
ta nu lás hoz is. A Tal mud sza bá lya it a
szerzô klas  szi kus és tu do má nyos
mû vek alap ján ál lí tot ta ös  sze, ki egé -
szít ve a Tó ra szö veg ér tel me zé sé nek
és a háláchá le ve ze té sé nek mód sze -
re i vel. Ezen fe lül az ol va só meg is -
mer ked het az Ággádá ér tel me zé sé -
nek irány el ve i vel is.

Mind ezek alap ján e könyv nem -
csak a ta nu lók, de se géd esz köz ként
hasz nál va a ta ná rok és rab bik szá má -
ra is hasz nos le het. A kö tet ben ta lál -
ha tó hé ber for rá sok és meg jegy zé sek
a ku ta tók nak nyújt hat nak ér té kes in -
for má ci ó kat.

Eliyahu Krupnick a New York-i
Yeshiva Universityn, a Bné Brák-i
Ponyevicsi Jesivában és a je ru zsá le -
mi Harry Fischel Institute for
Talmudic Researchben vé gez te ta -
nul má nya it. Mi u tán az iz ra e li or szá -
gos fôrabbi, Jehudá Unterman fel -
avat ta rab bi nak és dájánnak, a
Jesivát Itriben kezd te meg talmud-
tanítói pá lya fu tá sát, majd a Kollel
Merec ha la dó prog ram já ban, ta ná rok
és rab bik fel ké szí té sé ben vett részt.
Je len leg a Máchon Méir Jesivában
ok tat Tal mu dot, il let ve a hé ber nyel -
vû Enciklopedijá Tálmuditba ír rend -
sze re sen szó cik ke ket.

A köny vet a Lativ Kolel ad ja ki a
Mazsök tá mo ga tá sá val. Pdf for má -
tum ban már elérhetô a következô ol -
dal ról: https://misna.hu/talmud, de
ha ma ro san nyom ta tás ban is meg je le -
nik. Ki bic

Rabbinôavatások ma gyar gyö ke rek kel

tör tént ve lük. Mert a ma gyar zsi dó
sors eg  gyé ko vá csolt ben nün ket.
Anyám em lék szik a meg aláz ta tás ra,
a ki fosz tás ra, a tár sa da lom kö zö nyé -
re, a be csu kó dó spa let ták, a le hú zó dó
redônyök re mény te len sé gé re, az
ausch witzi rám pa sze lek tá lá sá ra,
ahol az tán édes any ját utol já ra lát ta.
Ti, túlélôk az em lé ke i tek kel fel ada -
tot ad tok ne künk: sen ki nek ne en -
ged jük meg a tör té ne lem meg ha mi sí -
tá sát, ne ma rad junk csend ben, ha
kirekesztô esz mék kel ta lál ko zunk, és
so ha töb bé ne fél jünk. Ne fél jünk,
mert de mok rá ci á ban ki le het mon da -
ni gon do la ta in kat, más hol meg ki
kell mon da ni azo kat. Ki kell mon da -
ni, hogy a szélsôjobboldali szer ve ze -
tek or szá gos gras  szá lá sa el fo gad ha -
tat lan, hogy eu ró pai po li ti ku sok két -
ér tel mû vagy ép pen na gyon is egy ér -
tel mû mon da tai a har min cas évek
leg ros  szabb narratíváját idé zik, s azt
is ki kell mon da ni, hogy a zsi dó kö -
zös ség min den nel meg al ku vó szer -
ve ze te i vel – a kö zös val lá sun kon túl
– nem kí vá nunk azo no sul ni.

Egy vi lág jár vány min den kit ré mü -
let be ejtô elsô sza ka szán va gyunk
túl. Re mél jük, foly ta tá sá tól meg kí -
mél ben nün ket a Teremtô. Ám a ko -
ro na ví ru son túl is lé te zik egy
újraéledô jár vány. A rassz iz mus, a
ki re kesz tés, az an ti sze mi tiz mus ví ru -
sa az, ami nek el len sze rén em be ri kö -
te les sé günk dol goz ni. A vi lág tu dó -
sai a Covid ví ru sa el le ni szé rum
meg ta lá lá sán mun kál kod nak, és biz -
tos va gyok si ke rük ben. Ne künk, le -
szár ma zot tak nak és más val lá sú ba -
rá ta ink nak pe dig fel ada tunk rá szo rí -
ta ni a ben nün ket körülvevô eu ró pai
tár sa dal ma kat, hogy él ve egész sé ges
im mun rend szer ük kel, lép je nek fel
min dig és min den hol az or das esz -
mék ví ru sá val szem ben. En nek si ke -
ré ben csak re mény ke dem.

Kö szö nöm fi gyel mü ket.



ÚJ ÉLET4 1998. MÁ JUS 1.1998. MÁ JUS 1.ÚJ ÉLET4 2020. JÚ LI US 15.

Új ból meg nyílt
az ausch witzi mú ze um

Meg nyílt a lá to ga tók szá má ra az ausch witzi mú ze um. A bi zo nyos kor lá to -
zá sok kal új ból lá to gat ha tó em lék he lyet már ci us 12. óta zár va tar tot ták a ko -
ro na ví rus-jár vány mi att.

A mú ze um te rü le té re ki zá ró lag online, a visit.auschwitz.org cí men megren-
delhetô, név re szó ló, kor lá to zott szá mú in gye nes belépôjeggyel en ge dik be a
lá to ga tó kat.

A lá to ga tás cso por to san és egyé ni leg is le het sé ges, kötelezô az egész ség -
ügyi sza bá lyok be tar tá sa. A mú ze um spe ci á lis lá to ga tá si út vo na la kat ter ve zett
meg úgy, hogy mi nél ke ve sebb em ber gyü le kez zen egy he lyen.

Egyes szûk te rü le tû ter mek to váb bá is zár va tar ta nak, történetükrôl kül té ri
tab lók nyúj ta nak tá jé koz ta tást.

A ná ci Né met or szág Len gyel or szág nak a Har ma dik Bi ro da lom hoz csa tolt
ré szén, ere de ti leg len gyel fog lyok szá má ra lé te sí tet te 1940-ben az Ausch witz
I. kon cent rá ci ós tá bort. A szom szé dos birkenaui lá ger két év vel késôbb jött
lét re.

Az ausch witzi em lék mú ze um 1,3 mil li ó ra te szi a tá bor komp le xum ban fog -
va tar tot tak szá mát, kö zü lük 1,1 mil lió volt zsi dó, de sok len gyel, ro ma és
szov jet ha di fo goly is volt köz tük.

Ausch witz ba 1944. má jus 15-étôl jú li us 8-áig – ke ve sebb mint két hó nap
alatt – mint egy 440 ezer ma gyar or szá gi zsi dót de por tál tak.

Több sé gü ket meg gyil kol ták.
baon.hu

So ha nem volt ilyen erôs év kez -
dés a bu da pes ti Do hány ut cai zsi -
na gó gá ban, ame lyet ja nu ár 1. és
már ci us 13. kö zött 75 ezer tu ris ta
ke re sett fel. Ta valy is rekordesz-
tendôt zár tak, a lá to ga tók szá ma
meg ha lad ta az 565 ez ret. Ko ráb -
ban so ha en  nyi en nem lép ték át a
Do hány Zsi na gó ga Komp le xum
ka pu ját. A ko ro na ví rus-jár vány
mi att be ve ze tett vész hely zet vi -
szont le nul láz ta a tu riz must –
mond ta el a növekedés.hu-nak Ró -
na Iván, a komp le xum tu risz ti kai
ta nács adó ja.

– A kor mány dön té sé vel gya kor -
la ti lag egyi de jû leg el ren del ték a
Ma gyar Zsi dó Mú ze um és Le vél -
tár, va la mint a Do hány ut cai zsi -
na gó ga be zá rá sát. Még min dig azt
lát juk az interneten, hogy a vi lág
má so dik leg na gyobb zsi na gó gá ja
át me ne ti leg zár va van. Mi kor nyit -
nak új ra?

– Tu riz mus nincs tu ris ta nél kül. Ez
egy axi ó ma. Ha lesz megfelelô szá -
mú tu ris ta Bu da pes ten (egyelôre
nincs), ak kor a Do hány Zsi na gó ga
Komp le xum is meg nyit ja majd ka -
pu it a lá to ga tók elôtt. A hívôk szá -
má ra jú ni us 19. óta már is ten tisz te let
cél já ból lá to gat ha tó a zsi na gó ga, de
ki zá ró lag a biz ton sá gi sza bá lyok ma -
xi má lis be tar tá sa mel lett.

– Nyil ván tar tot ták a kap cso la -
tot a tu risz ti kai szak má val az el -
múlt he tek ben. Mit lát tak, ho gyan
re a gál tak a szereplôk a ki ala kult
hely zet re?

– Azt lát juk, hogy Bu da pes ten
min den ki vá ra ko zó ál lás pon ton van,
és ár gus sze mek kel fi gye li a nem zet -
kö zi pi a co kat, a repülôtereket, a tu -
risz ti ka i lag frek ven tált he lye ket, a
szál lo dá kat, az ét ter me ket, és na gyon
óva to san áll nak a tu riz mus új ra in dí -
tá sá hoz. En nek egy sze rû az oka: az
ed di gi vesz te sé ge ket sen ki sem akar -
ja te téz ni az zal, hogy úgy in dul el,
hogy nincs megfelelô ke res let, ami
to váb bi ext ra ter he ket ró a szol gál ta -
tók ra.

– A szál lo dák, mú ze u mok a
Covid–19 mi at ti le ál lás ide jét fel -
újí tá si mun kák vég zé sé re hasz nál -
ták. Önök ho gyan tud ták hasz no -
sí ta ni ezt az idôszakot?

– Mi is így jár tunk el. Bár a Hit -
köz ség a na gyobb be ru há zá sa it a tu -
riz mus le ál lá sa okoz ta be vé tel ki esés
mi att kény te len volt el ha lasz ta ni, a
már el kez dett fel újí tá si mun ká la tok a
zár va tar tás ide je alatt, az az már ci us
közepétôl fo lya ma to san foly nak. Bí -
zunk ab ban, hogy mi ha ma rabb meg -
nyit hat juk ka pu in kat és ma ga sabb
szin tû szol gál ta tá sok kal vár hat juk a
lá to ga tó kat.

– Ön sze rint mi ként fog meg vál -
toz ni a tu riz mus ál ta lá nos ság ban
és sa já to san Ma gyar or szá gon a
jövôben?

– Min den kép pen más lesz, mint a
pandémia elôtt. Az uta zók óva to sab -
bak lesz nek, meg fog ják kö ve tel ni a
hi gi é ni ai elôírások be tar tá sát, és még
hos  szú tá von ve lünk ma rad majd a
tár sa dal mi tá vol ság tar tás szisz té má ja
is. Az egész ség tu da tos ság erôsödni
fog, és ez kü lön fel ada to kat ró majd
az ös  szes szol gál ta tó ra a tu riz mus -
ban is.

– Mit lát, ho gyan ala kul majd a
tu riz mus az év má so dik fe lé ben,
kü lö nös te kin tet tel a fôvárosra?

– Az tel je sen evi dens, hogy a
fôvárosban, ahol a kül föl di tu ris ták
ha tá roz zák meg az ide gen for gal mat,
az idei má so dik fél év még vesz te sé -
ges lesz. Mi vel a tu riz mus hely re ál -
lá sa min den hol a vi lá gon azo nos lé -
pé sek ben fog ha lad ni (elôször a bel -
föl di tu riz mus áll hely re, utá na a
szom szé dos or szá gok tu riz mu sa,
majd késôbb a kon ti nen tá lis tu riz -
mus ke rül a he lyé re, és csak azt
követôen áll hely re a ten ge ren tú li tu -
riz mus), így Bu da pest nek is jelentôs
idôre lesz szük sé ge a ma gá hoz té rés -
hez. És ez nem fog men ni számot

Ho rog ke reszt
a piz zán

Egy pizzéria dol go zói jó öt let nek
gon dol ták, hogy ho rog ke resz tet
rak nak ki a fel tét nek szánt sza lá -
mi ból. Ki rúg ták ôket.

Jason és Misty Las ka egy hét vé -
gén piz zát sze re tett vol na va cso ráz -

Ró na Iván

Fo tó: Shutterstock

Egy há zi/fe le ke ze ti
közösségszervezô szak

Fel vé te li tá jé koz ta tó

A nagy múl tú Or szá gos Rabbiképzô – Zsi dó Egye tem fel vé telt hir det a
2020/21-es tan év re, egy há zi/fe le ke ze ti közösségszervezô alap kép zés re.

Sze re tet tel vár juk azon leendô hall ga tók je lent ke zé sét, akik a kö zös ség szer -
ve zés el mé le ti és gya kor la ti al kal ma zá sán kí vül jár tas sá got sze rez het nek úgy
val lá si, mint vi lá gi tan tár gyak ban, pl. köz gaz da ság tan, ve ze tés el mé let, pá lyá -
zat írás, kom mu ni ká ció, szer ve zés, jog, pszi cho ló gia, szo ci o ló gia, me nedzs -
ment.

Emel lett gaz da gít hat ják is me re te i ket a zsi dó ság múlt já ról, jelenérôl, kul tú -
rá já ról, történelemérôl, mûvészetérôl.

Lehetôség van an gol és iv rit nyelv ta nu lá sá ra.

Lá to ga tói re kor dot ho zó 
év kez dést tört ket té a jár vány

tevô marketingráfordítások nél kül. A
2019-es re kord szá mo kat még leg -
alább két-há rom évig nem fog juk
tud ni túl szár nyal ni.

– Lát-e bár mi lyen „elônyt”,
amel  lyel a ki ala kult hely zet jár -
hat? Lesz-e, és ha igen, mi lyen po -
zi tív ho za dé ka a krí zis nek?

– A krí zis nek az egész ség tu da tos -
sá gon kí vül nem igen lesz hasz na, in -
kább csak vesz te sé ge, ká ra. Ha csak
azt nem ve szem „ha szon nak”, hogy
sok kon ku rens tu risz ti kai, ven dég lá -
tó vál lal ko zás fog csôdbe men ni,
pad ló ra ke rül ni, és így az
erôsebbeknek, a tal pon ma ra dók nak
át me ne ti leg ke vés, vagy leg alább is
sok kal ke ve sebb ver seny társ sal kell

majd meg küz de ni ük a fôvárosba
érkezô tu ris tá kért. De ez va ló ban
csak azok nak elôny, „ha szon”, akik
tal pon tud nak ma rad ni, és ez is csak
át me ne ti lesz, mert ahogy nô a ke res -
let, a kí ná lat azon nal kö vet ni fog ja,
és majd újabb és újabb vál lal ko zá sok
fog nak meg je len ni a pi a con.

– Nyúj ta nak-e ext ra ked vez mé -
nye ket ah hoz, hogy új ból vis  sza -
csa lo gas sák a tu ris tá kat a zsi na gó -
gá ba?

– Nem ter ve zünk ext ra ked vez mé -
nye ket ad ni. Plá ne nem ter ve zünk
árcsökkentô, ked vez mé nyes, „disz -
kont” ak ci ó kat. Em lí tet tem, hogy a
jár vány ide jén fo lya ma to san fel újí -
tot tunk, be ru ház tunk, ar ra ké szül -
tünk, hogy az új ra nyi tás után ma ga -
sabb szín vo na lon fo gad has suk lá to -
ga tó in kat, és nö vel jük a hoz zá adott
ér té ket, mi köz ben nem eme lünk árat,
bár a költ sé ge ink jelentôsen nö ve -
ked ni fog nak az egész ség ügyi óv in -
téz ke dé sek kö vet kez té ben.

– Hány lá to ga tó juk volt ta valy,
és men  nyi idén ed dig?

– Ta valy re kord évet zár tunk, a lá -
to ga tók szá ma meg ha lad ta az 565
ez ret. Ko ráb ban so ha en  nyi en nem
lép ték át a Do hány Zsi na gó ga
Komp le xum ka pu ját. Az idei esz-
tendô elsô két hó nap ja még ezt a re -
kord for gal mat is meg ha lad ni lát -
szott. Ja nu ár 1. és már ci us 13. kö zött
75 ezer tu ris ta lá to ga tott el hoz zánk.
So ha nem volt ilyen erôs év kez dé -
sünk. De mint Ön is em lí tet te, már ci -
us 13-án be zár tunk, és a fôvárosba
érkezô tu ris ták egy hét alatt el is tûn -
tek, mint a kám for.

– Mek ko ra az éves költ ség ve té-
sük, és jut-e pénz ál lag meg óvás ra
vagy ilyes mi re?

– A tu riz mu sunk nak nincs kü lön
költ ség ve té se, az ré sze a Mazsihisz
költ ség ve tés ének. Mi ter mé sze te sen
fi gye lem mel kí sér jük a Do hány Zsi -
na gó ga Komp le xum tu riz mus ból
eredô be vé te le it és az ez zel össze-
függô ki adá so kat. 2019 re kord év
volt, en nek az áfa le vo ná sa utá ni be -
vé te le, csök kent ve a költ sé gek kel,
meg kö ze lí tet te a más fél mil li árd fo -
rin tot. Ez a Mazsihisz hit éle ti és kö -
zös sé gi cél ra sza ba don fel hasz nál ha -
tó pén ze i nek több mint a fe lét te szi
ki. Idén olyan sú lyos az el ma ra dó
be vé tel, hogy az 1-2 év vel el ha laszt -
ha tó ál lag meg óvá son is spó rol nunk
kell.

– Mit lát, mi lyen a szak má ban az
ös  sze tar tás, az ös  sze fo gás?

– A szak má ban nagy a szo li da ri tás
és az ös  sze fo gás. Egy a cél ja min -
den ki nek. Mi nél ha ma rabb hely re ál -
lí ta ni a le fa gyott for gal mat.

– Vet tek igény be bár mi lyen ál la -
mi tá mo ga tást, eset leg a kol lé gák -
ra bér tá mo ga tást? Ho gyan érin -
tet te az idegenvezetôi pi a cot a több
hó na pos be zá rás?

– A szak má ban a leg in kább az ide-
genvezetôk jár tak pó rul. Ôk egyé ni
vál lal ko zók és nem fôállású mun ka -
vál la lók. Ôk ak kor és ott vál lal nak
mun kát, ami kor és ahol a legked-
vezôbb a szá muk ra. Mi sem al kal -
ma zunk fôállású idegenvezetôket.
Hol ná lunk, ne künk dol goz nak, hol
más hol, más tu risz ti kai vál lal ko zás -
nak, ahogy ne kik a legkézenfekvôbb.
Így ne kik a be zá rás kor azon nal meg -
szûnt a mun ká juk, és nem csak ná -
lunk, ha nem a tel jes tu risz ti kai pi a -
con. Rá adá sul ôk ki ma rad tak az ösz -
 szes kor mány za ti tá mo ga tás ból, így
ôk húz ták saj nos a leg rö vi deb bet a
szak mán be lül.

In for má ci ó im sze rint a Hit köz ség
for dult ál la mi tá mo ga tá sért a hely zet
sú lyos sá ga mi att, de ed dig még nem
tu dok bár mi lyen po zi tív fejlemény-
rôl be szá mol ni. Ha meg in dul a for -
ga lom, ak kor azon nal kí ná lunk
lehetôséget az idegenvezetôinknek a
mun ka vál la lá sá ra. Ná lunk nyolc
nyel ven van ga ran tált tú ra, órán ként,
ha nyit va va gyunk. Így a nyi tás után
szá mos idegenvezetônek azon nal tu -
dunk majd mun kát biz to sí ta ni. Le ve -
let küld tünk min den kol lé gá nak,
mely ben az ak tu á lis helyzetrôl és a
ki lá tá sok ról tá jé koz tat tuk ôket. Már
amen  nyi re mi is lát hat juk az alag út
vé gét.

H. A.

A jelentkezôknek nem szük sé ges judaisztikai elôképzettséggel ren del -
kez ni ük, de ta nul má nya ik so rán a val lá si és az el mé le ti tan tár gya kon kí vül
elegendô gya kor la ti is me re tet is sze rez het nek ah hoz, hogy fel len dít hes sék
kör nye ze tük zsi dó és nem zsi dó szer ve ze te i nek kö zös sé gi éle tét, se gít he tik
mû köd te té sü ket, ve ze té sü ket.

Az ok ta tás he ten te egy szer, hétfôi na po kon tör té nik, ked ves, csa lá di as kör -
nye zet ben, 6 fél év ben (BA).

Az egye tem to vább ta nu lá si lehetôséget is kí nál zsi dó kul tú ra tör té net mes -
ter sza kon és a Zsi dó Val lás tu do má nyi Dok tor Is ko la (PhD) kép zé sén.

Min den sze mesz ter ben a zsi dó kör nye zet meg is mer te té sé re, va la mint zsi dó
kö zös sé gek kel va ló ta lál ko zás cél já ból szer ve zünk ta nul má nyi ki rán du lást
zsi dó in téz mé nyek be Bu da pes ten, vi dé ken és a környezô or szá gok ban
mûködô hit köz sé gek be.

Az au gusz tu si pót fel vé te li el be szél ge té sünk pon tos idôpontját késôbb
hir det jük meg a hon la pun kon: https://or-zse.hu/

Dr. Goldmann Már ta
egye te mi do cens

szakfelelôs
Or szá gos Rabbiképzô – Zsi dó Egye tem

ni, ezért es te be tér tek az ohiói Brook
Park ban ta lál ha tó Little Caesars piz-
zériába, hogy ha za vi gye nek egy sza -
lá mi sat. Oda ha za az tán kel le met len
meg le pe tés ér te ôket, mi u tán fel nyi -
tot ták a do bozt: egy sza lá mik ból
gon do san ki ra kott ho rog ke reszt tel
ta lál ták szem ben ma gu kat.

Laskáék meg pró bál ták vis  sza vin ni
piz zát, de az üz le tet már zár va ta lál -
ták. Mi u tán nyil vá nos sá got ka pott az
eset, a vi lág har ma dik leg na gyobb
pizzérialáncának szá mí tó Little
Caesars köz le ményt adott ki, amely -
ben tu dat ták, hogy két dol go zó juk
csak po én nak szán ta a ho rog ke resz -
tet, és már ki rúg ták a ná ci szim bó -
lum mal viccelôdô mun ka tár sa kat. A
cég ki emel te, hogy el íté lik a rassz iz -
mus min den for má ját.

Ki bic
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A Kan köz szol gá la ti mû sor szol -
gál ta tó ri port ja sze rint a Pa lesz tin
Ha tó ság kö zöl te az ame ri kai és az
eu ró pai tisztviselôkkel, hogy
amen  nyi ben Iz ra el elômozdítja
Jú dea és Szamária egyes te rü le te i -
nek an nek tá lá sát, szán dé ká ban áll
be gyûj te ni a fegy ve re ket és lô-
szereket a pa lesz tin biz ton sá gi
erôktôl és át ad ni azo kat az Iz ra e li
Vé del mi Erôknek.

Iz ra el ben fel ta lál ták
az ön tisz tí tó masz kot

Olyan in no va tív, ko ro na ví rus el le ni arc masz kot fej lesz tet tek ki iz ra e li
ku ta tók, amely ké pes ön ma gát fertôtleníteni.

A hai fai Mû sza ki Egye tem, a Technion anyag tu do má nyi ka rán ki fej lesz tett
maszk ba olyan szén szá las ré teg ke rült, amely elekt ro mos áram ha tá sá ra fel -
he vül, és el pusz tít ja a raj ta le ra kó dott kór oko zó kat, köz tük a ko ro na ví rust. Az
iz ra e li tu dó sok egy egy sze rû két am pe res telefontöltôt hasz nál tak er re a cél ra.

A ba bi lo ni fog sá got követô per zsa
ura lom ko rá ból szár ma zó, 2500 éves
pe csét nyo mó kat ta lál tak Je ru zsá lem
óvá ro sá nál az iz ra e li ré gé szek – je -
len tet te a The Jerusalem Post cí mû
an gol nyel vû iz ra e li új ság hon lap ja.

Mint egy 50 év vel azu tán, hogy a
ba bi lo ni ak i. e. 586-ban el fog lal ták
Jú de át, le rom bol ták Je ru zsá le met és
el hur col ták la kó it, II. Kürosz per zsa
ki rály ha za en ged te a fog ság ból a zsi -
dó kat, akik a per zsa ura lom alatt sa -
ját tar to má nyuk ban él het tek és új ra
fel épít het ték a je ru zsá le mi Szen télyt.

Ebbôl a per zsa kor szak ból szár ma -
zó pe csét nyo mó kat ta lál tak a mai
óvá ros tól dél re lévô Dá vid vá ro sá -
nál, az egy ko ri Giváti par ko ló he lyen
fo lyó ása tá so kon, ahol 2500 év vel
ezelôtt a te le pü lés köz pont ja volt.

Juval Gadot, a tel-avi vi egye tem
pro fes  szo ra sze rint a pe csé tek je len -
lé te ar ra utal, hogy az ak ko ri ban
újjáépülô vá ros ban már jelentôs ad -
mi niszt rá ci ós köz pont le he tett, ahol
a per zsa min ták sze rin ti pe csé tek kel
lát ták el az áru kat és a le ve le ket.

A na gyob bik, 8 cen ti mé te res pe -
csét nyo mó nagy sá gá ból ar ra kö vet -
kez tet tek, hogy áru kat tar tal ma zó na -
gyobb am fo rát vagy más ke rá mia
szál lí tó esz közt zár hat tak le se gít sé -
gé vel. Egy tö rött cse rép ma rad vány
át ala kí tá sá val ké szí tet ték, mely be
különbözô vo na la kat vés tek a per zsa
bi ro da lom ak ko ri szo ká sa sze rint.

Min den já ra tát tö röl te
és ha za hív ta gé pe it az El Al

Ha tá ro zat lan ide ig az ös  szes já ra tát tö röl te az El Al lé gi tár sa ság, an nak ve -
zér igaz ga tó ja, Gonen Usishkin pe dig az utas- és a te her szál lí tó
repülôgépeket is vis  sza ren del te Iz ra el be azt követôen, hogy a pi ló ták szak -
szer ve ze te be je len tet te, nem re pül nek töb bet a légicég je len le gi pénz ügyi krí -
zi sé ben – ír ja cik ké ben a Daily Mail. 

A kö zel múlt ban ki adott pénz ügyi je len tés sze rint az iz ra e li lé gi tár sa ság 140
mil lió dol lá ros (hozzávetôleg 44 mil li árd fo rin tos) vesz te sé get hal mo zott fel
2020 elsô ne gyed év ében a ko ro na ví rus-jár vány mi att. „A lé gi tár sa ság
vezetôsége nem tar tot ta ma gát a ke ve sebb mint egy hó nap ja meg kö tött meg -
ál la po dás hoz, ezért a pi ló ták ér dek vé del mi szak szer ve ze te ar ra a kö vet kez te -

A Pa lesz tin Ha tó ság el nö ke, Mahmúd Abbász

Az ön tisz tí tó maszk pro to tí pu sa

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Az egyelôre nem is mert, hogy a masz kot hány szor le het majd ilyen mó don
fertôtleníteni, az vi szont ki de rült, hogy nagy já ból egy dollá ros áron ter ve zik
pi ac ra dob ni a ter mé ket. Az Egye sült Ál la mok ban már kér ték az ön tisz tí tó
maszk sza ba dal má nak be jegy zé sét.

A ku ta tók sze rint ez zel a meg ol dás sal kön  nyít het nek azon a prob lé mán,
hogy az egy szer hasz ná la tos masz kok ból jár vány ese tén a kór há zak nak fo lya -
ma tos után pót lás ra van szük sé gük. Az új tech no ló gia se gít sé gé vel ugyan is
egy masz kot több ször le het majd hasz nál ni.

Ki bic

An nek tá lás: a pa lesz ti nok
át ad ják fegy ve re i ket Iz ra el nek?

tés re ju tott, hogy a tu laj do no sok kép te le nek meg men te ni a pénz ügyi gon dok -
kal küzdô cé get” – je len tet te be köz le mé nyé ben a pi ló ták szak szer ve ze te.

Ugyan ak kor a lé gi tár sa ság kö zöl te, hogy már ja vá ban tar ta nak a tár gya lá -
sok a kor mán  nyal az El Al meg men té sé re, de eh hez szük ség van a mun ka vál -
la lók kal és a szak szer ve ze tek kel történô bé kés meg egye zés re is. A ko ro na ví -
rus-jár vány okoz ta vál ság kez de te óta a leg több já ra tát fel füg gesz tet te a lé-
gicég, mind ös  sze 100 pi ló ta tel je sí tett szol gá la tot jú ni us vé gé ig, a töb bi ek
már ci us óta fi ze tés nél kü li sza bad sá gon van nak.

Jú ni us 20-án az El Al Hun ga ry Facebook-bejegyzésében ar ról tett ki fo tó -
kat, hogy a Boe ing 787-9 Dreamliner gép uta sok nél kü li cargo já ra tot tel je sí -
tett, amel  lyel Pekingbôl hoz tak Tel-Avivon ke resz tül egész ség ügyi esz kö zö -
ket Bu da pest re. Jú ni us 30-án a hí rek ha tá sá ra pe dig már ar ról posz tol tak,
hogy tu do má suk sze rint jú li us 31-ig min den já ra tot tö rölt az anya cég.

Az öt ven repülôgépes flot tá val rendelkezô El Al több mint negy ven cél ál -
lo más ra re pül. A 2014-es év ben ün ne pel tük kö zö sen, hogy 25 éve van köz -
vet len ös  sze köt te té se Ma gyar or szág gal, 2017-ben pe dig a repjegy.hu-val kö -
zös, Én Lé gi tár sa sá gom 2017 cí mû fel mé ré sünk ben az El Alt sza vaz ták meg
a ma gya rok ked venc lé gi tár sa sá gá nak, amely A leg ked ve sebb légiutas-kísérô
és A leg pro fibb kom mu ni ká ció ka te gó ri á ban is az elsô he lyen vég zett.

Travelo

„Ha an nek tál nak, a te her au tók ban
el he lye zett fegy ve re ket és lôszereket
az Iz ra e li Vé del mi Erôk Beit El-i
köz pont já ba szál lít juk. Már ké szen
van nak a lis ták az ös  szes fegyverrôl.
Iz ra el fog fe lel ni a biz ton sá gért [a te -
rü le ten].”

A tisztviselôk azt is mond ták,
hogy a Pa lesz ti nai Fel sza ba dí tá si
Szer ve zet ki je lent he ti a Pa lesz tin
Ha tó ság fel osz la tá sát.

A ri port sze rint to váb bá a Pa lesz tin
Ha tó ság el nö ke, Mahmúd Abbász
nem fo gad ta Mike Pompeo ame ri kai
kül ügy mi nisz ter hí vá sát.

A CIA képviselôi ta lál koz tak pa -
lesz tin tisztviselôkkel Ramallahban
an nak ér de ké ben, hogy meggyôzzék
ôket a Fe hér Ház zal foly ta tott pár be -
széd megkezdésérôl Do nald Trump
ame ri kai el nök bé ke ter vé vel kap cso -

„An nek tá lás ese tén, még ha csak
rész le ges is, nem lesz Pa lesz tin Ha -
tó ság, ez a dön té sünk vég le ges”,
mond ta al-Seik. „Iz ra el re fog há rul ni
a felelôsség a biz ton sá gért, az ok ta -
tá sért és az egész ség ügy ért a te rü le -
te ken. Ezt hó na pok kal ezelôtt hi va ta -
lo san kö zöl tük Iz ra el lel és az Egye -
sült Ál la mok kal. Vis  sza té rünk az
Os lo elôtti na pok ra; nem va gyunk
sem jó té kony sá gi egye sü let, sem
kol la bo rán sok.”

Abbász elôzôleg ki je len tet te, hogy
Ben já min Netanjahu mi nisz ter el -
nök Jú dea és Szamária egyes ré sze i -
nek an nek tá lá sá ra vo nat ko zó ígé re te
mi att fel mond ja az Iz ra el lel és az
Egye sült Ál la mok kal kö tött ös  szes
meg ál la po dást, ide ért ve a zsi dó ál -
lam mal foly ta tott biz ton sá gi együtt -
mû kö dést is.

„A Pa lesz ti nai Fel sza ba dí tá si
Szer ve zet és a Pa lesz tin Ál lam mos -
tan tól men te sül az ame ri kai és az iz -
ra e li kor mán  nyal kö tött ös  szes meg -
ál la po dás, va la mint az ezen meg ál la -
po dá so kon ala pu ló va la men  nyi kö te -
le zett ség alól, be le ért ve a biz ton sá gi
meg ál la po dá so kat is”, mond ta
Abbász a pa lesz tin vezetôkkel tar tott
ta lál ko zón Ramallahban a kor mány
hi va ta los hír ügy nök sé ge, a Wafa
sze rint.

Az „év szá zad meg ál la po dá sa” az
ame ri kai kor mány leg nagy vo na lúbb
aján la ta Iz ra el szá má ra. Je ru zsá lem
Iz ra el osz tat lan fôvárosa ma rad, és
az USA el is me ri a C-zónában lévô
zsi dó kö zös sé ge ket Iz ra el ré sze ként,
to váb bá a Jor dán-völ gyet a zsi dó ál -
lam ke le ti vé del mi vo na la ként.

A terv a pa lesz ti nok nak lehetôvé
te szi, hogy a je len le gi te rü le te ket
meg dup láz va (Jú dea és Szamária te -
rü le té nek 70 szá za lé kát meg kap va),
bi zo nyos kon dí ci ók tel je sí té sé vel –
pél dá ul Iz ra el el is me ré se zsi dó ál -
lam ként, va la mint Je ru zsá lem el is -
me ré se Iz ra el fôvárosaként – sa ját ál -
la muk le gyen, mely nek fôvárosa a
Ke let-Je ru zsá lem pe re mén lévô Abu
Disz. Ez az ál lam azon ban nem len -
ne jo go sult had se reg fenn tar tá sá ra és
ka to nai szerzôdések alá írá sá ra, és Iz -
ra el ellenôrizné a ha tá ra it.

A pa lesz tin fél még a terv
elôkészítési fá zi sá ban, lá tat la nul el -
uta sí tot ta a ter vet.

A ko a lí ci ós meg ál la po dás Netan-
jahu és part ne re, Beni Ganc kö zött
lehetôvé te szi a mi nisz ter el nök szá -
má ra az an nek tá lás sza va zás ra bo -
csá tá sát a Trump-kormánnyal meg -
be szél tek sze rint a ka bi net ben vagy a
par la ment ben.

A Fe hér Ház há rom na pos in ten zív
tár gya lá sai ar ra vo nat ko zó an, hogy
Trump zöld utat ad jon-e az an nek tá -
lás ra, végsô dön tés nél kül zá rul tak.

Az USA iz ra e li nagy kö ve te,
David Friedman az nap vis  sza re pült
Iz ra el be a Fe hér Ház meg bí zott já val,
Avi Berkowitzcal, hogy tár gya lá so -
kat foly tas sa nak Ben já min
Netanjahu mi nisz ter el nök, Beni
Ganc vé del mi mi nisz ter és Ga bi
Askenázi rész vé te lé vel Trump
béketervérôl és az iz ra e li an nek tá lá si
ja vas lat ról.

Az egy ol da lú iz ra e li an nek tá lást, a
te rü let nagy sá gá tól füg get le nül, szé -
les kör ben a nem zet kö zi jog meg sér -
té sé nek te kin tik, és he ve sen el len zik
a pa lesz ti nok, a tér ség or szá gai, köz -
tük Jor dá nia, va la mint az Eu ró pai
Unió.

A 12-es csa tor na egy vezetô
ramallahi tisztviselôt idéz ve ar ról
szá molt be, hogy Iz ra el Jor dá ni án
ke resz tül üze ne tet kül dött
Abbásznak, hogy a ter ve zett an nek -
tá lá si te rü let nagy sá ga jelentôsen le -
csök kent, nem fog ki ter jed ni a Jor -
dán-völgy re, csak 2-3 te le pes blok -
kot fog érin te ni.

Az üze ne tet azt követôen to váb bí -
tot ták, hogy a Moszad vezetôje Jor -
dá ni á ban járt, hogy ta lál koz zon 
II. Abdullah ki rál  lyal.

Ganc ki je len tet te, hogy haj lan dó
azon nal ta lál koz ni a pa lesz ti nok kal a
bé ke tár gya lás ok ér de ké ben, és köl -
csö nös lé pé sek elômozdítását ígér te,
ha Iz ra el el in dít ja az an nek tá lást.

Ganc egy Facebook-bejegyzésben
a pa lesz ti nok kal foly ta tott tár gya lá -
sok hi á nyán saj nál ko zott, mond ván,
hogy kap cso lat ban áll az Egye sült
Ál la mok kal, eu ró pai or szá gok kal és
más nem ze tek kel, hogy mi ként
kezd het nék meg a tár gya lá so kat Do -
nald Trump el nök bé ke ja vas la ta
alap ján.

Míg a bé ke tár gya lás ok hos  szú
évek óta tar tó hi á nyá ért elsôsorban a
pa lesz ti no kat vá dol ta, Ganc azt
mond ta, hogy azon nal le ül ne ve lük,
ha tár gyal ni akar ná nak.

„Ha ko mo lyan tár gyal ná nak, kész
va gyok hol nap reg gel meg je len ni
Ramallahban, hogy meg vi tas suk.”

ujkelet.live

lat ban, ám erôfeszítéseik ku dar cot
val lot tak.

Hus  sze in al-Seik, az Iz ra el lel
fenn tar tott kap cso la to kért felelôs pa -
lesz tin tisztviselô és Abbász el nök
két leg kö ze leb bi ta nács adó já nak
egyi ke a Kan rá di ó nak azt nyi lat koz -
ta, hogy a Pa lesz tin Ha tó ság ös  sze -
om lik, és ve le együtt a pa lesz tin biz -
ton sá gi erôk is, ha Iz ra el el in dít ja az
an nek tá lást.

Per zsa ko ri pe csét nyo mó kat
ta lál tak Je ru zsá lem ben

A má sik, ki sebb, va ló szí nû leg le -
ve lek vagy más ok irat ok le zá rá sát
szol gá ló pe csét nyo món két em be ri
alak lát ha tó. Egyi kük egy nagy szék -
ben ül egy vagy két osz lop elôtt, a
szakértôk sze rint ba bi lo ni stí lu sú
kom po zí ci ó ban. Az áb ra va ló szí nû -
leg egy ki rályt áb rá zol, az osz lo pok
pe dig Nabu és Marduk is te nek szim -
bó lu mai.

Az új le le tek fényt de rí te nek egy
olyan kor ra, amelyrôl ed dig szin te
ki zá ró lag a Bib li á ból, Ezsdrás és
Nehémiás könyvébôl szár ma zó írá -
sos em lé kek vol tak.

A Givati par ko ló ása tá sá nak ered -
mé nyei rá vi lá gí tot tak a he lyi köz -
igaz ga tás meg újí tá sá ra an nak a hely -
nek a kö ze lé ben, ahol ez a köz pont
az elsô Szen tély meg sem mi sí té se
elôtt, kö rül be lül 100 év vel ko ráb ban
is mû kö dött.

A to váb bi ak ban ele mez ni fog ják a
most elôkerült tár gya kat an nak ki de -
rí té sé re, hogy hon nan szár maz tak az
anya gok, melyekbôl gyár tot ták ôket,
és hol ké szül tek.
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„Én ide a lis ta va gyok, és nem ná -
ci!” – fog lal ta ös  sze rö vi den po li ti -
kai hit val lá sát a nyu gat né met ter -
ro ris ta, Wilfried Böse egy egy ko ri
holokauszttúlélônek, aki az al kar -
já ra te to vált tá bo ri re giszt rá ci ós
szá mot mu to gat va pró bál ta jobb
be lá tás ra bír ni Bösét. A kü lö nös
je le net az entebbei nem zet kö zi
repülôtér ter mi nál ján zaj lott, ahol
már megkezdôdött az el té rí tett Air
France-járat uta sa i nak kü lön vá -
lasz tá sa. Pár nap pal késôbb az
„ide a lis ta” ha lott volt, az al kar ját
mu to ga tó holokauszttúlélô pe dig
ép ség ben át vé szel te az ugan dai
repülôtéren 1976. jú li us 4-én el sza -
ba dult pok lot, egy hajmeresztô,
ak ció fil mek be illô túsz men té si
drá mát.

Az Air France Tel-Avivból Pá rizs -
ba tar tó 139-es já ra tát jú ni us 27-én
Athén ban té rí tet te el a Pa lesz tin Né -
pi Fel sza ba dí tá si Front (PFLP) és a
For ra dal mi Sej tek név re hall ga tó
nyu gat né met szélsôbaloldali szer ve -
zet két-két tag ja.

A ter ro ris ták elôször Ben gá zi ba
irá nyí tot ták a jelentôs szá mú iz ra e li
ál lam pol gárt szál lí tó gé pet, vé gül
azon ban az ugan dai Entebbében
száll tak le, az af ri kai or szá got irá nyí -
tó dik tá tor, Idi Amin Da da en ge dé -
lyé nek köszönhetôen.

A bos  szú szom jas Idi Amin, aki
egy fél re sik lott fegy ver vá sár lás mi -
att ös  sze rúg ta a port az iz ra e li ek kel,
még azt is jó vá hagy ta, hogy to váb bi
há rom ter ro ris ta csat la koz zon a
gépeltérítôkhöz, és sa ját ka to ná it is
ki ren del te a gép vé del mé re.

A gépeltérítôk 53 baj tár suk 48

A bí ró ság sze rint nem kö zös ség
tag ja el le ni erôszak, ha le so dor ják

a kipát egy rab bi fejérôl
Va gyis az, de bi zo nyos eset ben még sem. Egy két év vel ezelôtti ügy ben

ho zott íté le tet a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság.
A bí ró ság an nak a 45 éves fér fi nek az ügyé ben ho zott most elsôfokú íté le -

tet, aki 2018 áp ri li sá ban az Örs Ve zér te rén ta lál ha tó Ár kád be vá sár ló köz pont
egyik üz le té ben egy ka na dai rab bi fejérôl le so dor ta a kipát, ír ja a 444. A fér -
fi a tá ma dás so rán egy ér tel mû en fel is mer te, hogy an nak viselôje val lá si kö -
zös ség hez tar to zik.

Az esetrôl an nak ide jén itt, a Ki bi cen mi is be szá mol tunk: a fér fi az Ár kád
egyik mo bil te le fo no kat áru ló üz le té ben lát ta meg a kipát viselô rab bit, oda lé -
pett hoz zá, szó nél kül meg ütöt te, majd le ver te a kipát a fejérôl, az tán ki si e tett
az üzletbôl. A rab bi csa lád já nak tag jai azon ban utá na men tek, és fel vé telt ké -
szí tet tek a tá ma dó ról.

A fér fit vé gül a Tett és Vé de lem Ala pít vány jog se gély szol gá la tá nak köz re -
mû kö dé sé vel si ke rült el fog ni. Az ügyész ség ta valy ja nu ár ban kö zös ség tag ja
el le ni erôszak bûn tet te mi att emelt vá dat a tá ma dó el len.

A Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság egy má sik üg  gyel (a fér fi ko ráb ban egy
volt kol lé gá ját is bán tal maz ta) ös  sze von va tár gyal ta az ese tet, dön té sé ben a
rab bi el len el kö ve tett bûn cse lek ményt kö zös ség tag ja el le ni erôszak bûn tet te
he lyett be csü let sér tés vét sé gé nek minôsítette, és a vád lot tat a két bûn cse lek -
mény ért há rom év pró bá ra bo csá tot ta.

Ra ul Hilberg gya kor la ti lag már
ke vés sel a há bo rú vé ge után cél tu -
da to san és kö vet ke ze te sen egyet len
ku ta tá si té má nak szen tel te ma gát.
An nak, hogy a Har ma dik Bi ro da -
lom mi ként ké szült fel ar ra, hogy a
vi lág – vagy leg alább is Eu ró pa –
zsi dó sá gát nyom nél kül ki ra dí roz -
za a jelenbôl, de lehetôség sze rint
még a múlt ból is.

A ha tal mas, há rom kö te tes mûbôl
(1961) majd nem ne gyed szá zad dal
késôbb ké szí tett egy kö te tes ver zi ót,
szán va fôként az if jú ság nak, amely
akar va-aka rat la nul im már rela-
tivizálta a tör tén te ket. A könyv ma
idôszerûbb, mint bár mi kor. Az el -
pusz tí tók vi lá gát vizs gál ja, hogy
meg ért se (ez nem fel men tés!), mi -
ként ju tott el a né met bi ro da lom a tö -
meg gyil kos sá go kig.

Aki ol vas ni kez di, már az ele jén
tud ja, mi a tör té net vé ge. De az
elôzmények mes  szi re nyúl nak.
Hilberg táb lá zat ban ve szi sor ra, ho -
gyan vált a ke resz tény egy ház egy re
tü rel met le neb bé és kirekesztôbbé. A
zsi na ti ha tá ro za to kat mu tat ja
idôrendben, és mel lé il lesz ti, ho gyan
is mét lik a ná ci Né met or szág ren del -
ke zé sei az egy há zi lé pé se ket. A pro -
tes tan tiz mus ban Lu ther élen járt a

A rab bit meg tá ma dó fér fi Fo tó: Facebook/TEV)

A tú szok ha za ér ke zé se

Ho gyan kezdôdött?
Ra ul Hilberg: Az eu ró pai zsi dók el pusz tí tá sa

zsi dó gyû lö let ben, és ha tá sa nap ja in -
kig át szö vi a ke resz tény egy há zak
(és hí ve ik) men ta li tá sát.

A né met in téz ke dé se ket nyo mon
kö vet ve Hilberg be mu tat ja, hogy
amint az ide o ló gi á ban el len ség nek
ki ál tot ták ki „a zsi dót”, még a meg -
ha tá ro zá sá val is hos  sza san küsz köd -

szá mol ar ról, hogy ha tal mas bü rok -
ra ti kus és erôszakszervezetek jön nek
lét re, me lyek egy más sal is har col nak
a jog kö rö kért. Mind nek az az
egyelôre el hall ga tott cél ja, hogy em -
be rek so ha ad dig nem lá tott tö me gét
tün tes sék el.

Hilberg vizs gál ja azt is, va jon lett
vol na-e je le vagy esé lye az el len ál -
lás nak. Ar ra a kö vet kez te tés re jut,
hogy a nép több ezer éves tör té ne té -
ben szá mos me ne kü lé si, túl élé si stra -
té gia volt, de el len ál lás, til ta ko zás,
fegy ve res harc szin te so ha. A zsi dó -
ság nak min dig si ke rült a harc el ke rü -
lé sé vel túl él ni – és ilyen faj ta pusz tí -
tó szán dék kal még so sem szem be -
sül tek. E ta pasz ta lat hi á nya tet te
lehetôvé, hogy akár csak ma rok nyi
„kü lön le ges szol gá la tos” mû köd tet ni
tud ta a gyilkológépezetet.

Hilberg köny ve Sze ke res Gá bor
jó for dí tá sá ban je lent meg. A rö vi dí -
tett mû hang sú lyo zot tan nem tu dó -
sok nak ké szült, ez azon ban nem
csök ken ti a jelentôségét, sem azt a
tényt, hogy szerzôje ha tal mas lö kést
adott a to váb bi ku ta tók nak.

Na gyon fon tos len ne, hogy ezen a
rend kí vül ala pos, tel je sen tu do má -
nyos, még is – fur csa ki mon da ni – ol -
vas má nyos mun kán vé gig rág ja ma -
gát iga zi cél kö zön sé ge, a gim ná zi u -
mot befejezô vagy a felsôfokú kép -
zést kezdô fi a tal. A könyv az aján lott
és kötelezô ol vas má nyok ha tár vi dé -
kén ta lál ja meg a he lyét. Na gyon re -
mé lem, hogy a pe da gó gu sok ke zük -
be me rik ven ni – és me rik aján la ni is.

A for dí tó (a ki adó en ge dé lyé vel)
ma ga is for gal maz za a mell be vá gó
ha tá sú mû vet, mely im már elérhetô
és beszerezhetô a https://www.face-
book.com/gabor.szekeres.980 ol da -
lon is.

(Ra ul Hilberg: Az eu ró pai zsi dók
el pusz tí tá sa. K.u.K. Könyv ki adó,
2014, 416 ol dal. ISBN 978 615 536
1036)

Bedô J. Ist ván

tek – lé vén ép pen né met föl dön a zsi -
dó ság rész ben in teg rá ló dott, rész ben
as  szi mi lá ló dott. (Len gyel or szág ban,
a pusz tí tás késôbbi te re pén, zár tabb,
el kü lö nül tebb zsi dó kö zös sé gek él -
tek.) A kö tet to váb bi ré sze i ben be -

A kormányfô „nagy öröm mel” idéz te fel a Fe hér Ház ban ta valy má jus 13-
án tar tott csúcs ta lál ko zó em lé ke it, va la mint a leg utób bi, idén má jus 6-án le -
foly ta tott te le fon be szél ge té sü ket, ami kor lehetôségük volt vé le ményt cse rél ni
rend kí vül fon tos kérdésekrôl. En nek kap csán le ve lé ben Or bán Vik tor biz to -
sít ja Do nald Trumpot, hogy „to vább ra is meg óv juk ha tá ra in kat, és ki ál lunk
az il le gá lis mig rá ció el len”.

„Kor má nyom erôsíteni kí ván ja az Önök kel ki ala kí tott szo ros két ol da lú
kap cso lat rend szert, és to vább ra is az Egye sült Ál la mok el kö te le zett szö vet sé -
ge sei ma ra dunk. Sze mély sze rint azt vá rom, hogy a jövôben is foly tat ha tom
Ön nel a kö zös mun kát. Jó egész sé get és sok si kert kí vá nok rend kí vül
felelôsségteljes fel ada ta i nak el vég zé sé hez” – zár ta ün ne pi köszöntôlevelét a
ma gyar mi nisz ter el nök.

Or bán Trumpnak:
ke resz tény ség, csa lád, Iz ra el

mint po li ti kánk meg ha tá ro zói
Or bán Vik tor mi nisz ter el nök le vél ben kö szön töt te Do nald Trump

ame ri kai el nö köt az Egye sült Ál la mok szö vet sé gi ün ne pe, a füg get len ség
nap ja al kal má ból – tá jé koz tat ta az MTI-t Ha va si Ber ta lan, a mi nisz ter -
el nök sajtófônöke.

A vi lág mé re tû jár vány ki hí vá sok kal te li idôszakában rend kí vül fon tos,
hogy meg em lé kez zünk tör té nel münk kiemelkedô eseményeirôl, ame lyek
erôsítik nem ze ti egy sé gün ket – ír ta Or bán Vik tor, hoz zá té ve: az ame ri ka i ak
és a ma gya rok egy aránt kü lö nös ra gasz ko dást és oda adást mu tat nak a kö zö -
sen osz tott ér té kek, így a sza bad ság, a szu ve re ni tás és a füg get len ség iránt. A
ke resz tény örök ség megôrzésének szán dé ka, a csa lá dok fo lya ma tos erôsítése
és az Iz ra el nek nyúj tott kö zös tá mo ga tá sunk to vább ra is meg ha tá roz za po li ti -
kánk irány vo na lát – szö gez te le a ma gyar mi nisz ter el nök.

„Nem fe lejt jük el, hogy az Egye sült Ál la mok az el múlt év szá zad ok so rán
szá mos szabadságszeretô ma gyar nak adott ott hont. Az Egye sült Ál la mok ban
élô ma gyar szár ma zá sú em be rek szo ros kö te lé ket kép vi sel nek nem ze te ink
kö zött” – ír ta Or bán Vik tor. Ki emel te: a füg get len ség és a szu ve re ni tás
„olyan ér té kek, ame lye ket kor má nyom és a ma gyar nép ápol és sze ret ne
megôrizni még a ne héz idôkben is. El kö te le zett NA TO-tag ként egyet ér tünk
ab ban, hogy tisz tes sé ges részt kell vál lal nunk az euroatlanti kö zös ség
védelmébôl.”

A 444 be szá mo ló ja sze rint a bí ró ság az zal in do kol ta dön té sét, hogy a rab bi
fejérôl a kipa le sod rá sa ugyan ki hí vó an kö zös ség el le nes volt, és azt a vád lott
meg ál la pít ha tó an val lá si kö zös ség hez tar to zás mi att kö vet te el, azon ban egy
to váb bi, a büntetô tör vény könyv ben rög zí tett tény ál lá si elem, a ma ga tar tás al -
kal mas sá ga ri a da lom kel té sé re nem va ló sult meg, ezért a fér fi cse lek mé nye
nem bûn tett nek, csak az eny hébb meg íté lé sû be csü let sér tés vét sé gé nek
minôsül.

A tá ma dó te hát fel is mer te a kipát a rab bi fe jén, azo no sí tot ta, hogy egy zsi -
dó személyrôl van szó, a zsi dó sá ga mi att meg tá mad ta ezt a sze mélyt, de mi -
vel a bí ró ság sze rint ez a tá ma dás nem kel tett ri a dal mat (a zsi dók ban?), ezért
el uta sí tot ta a kö zös ség tag ja el le ni erôszak vád ját.

Az ügy nek ez zel még ko ránt sincs vé ge, mi vel a ke rü le ti ügyész ség a bí ró -
ság in dok lá sá tól lé nye ge sen eltérôen lát ja az ese tet. Az ügyész ség sze rint a
vád lott ma ga tar tá sa nem csak hogy al kal mas volt ri a da lom kel té sé re, ha nem a
ri a da lom tény le ge sen be is kö vet ke zett, és a kö zös ség tag ja el le ni erôszak
bûn tet te ma ra dék ta la nul meg va ló sult. Ezért az ügyész sú lyo sabb bün te té sért
fel leb be zett.

Ki bic

4000 ki lo mé tert re pül tek 30 mé ter ma gas ság ban
a túszmentôk, hogy el ke rül jék a le bu kást

órán be lü li sza bad láb ra he lye zé sét
kö ve tel ték az iz ra e li tú szok éle té ért
cse ré be, aki ket a le szál lást követôen
el kü lö ní tet tek a töb bi utas tól. Az iz -
ra e li ka bi net azon ban nem volt haj -
lan dó egyez ked ni, és egy túszmentô
ak ció el in dí tá sá ra adott uta sí tást.

Az iz ra e li kom man dó so kat szál lí tó
gé pek pi ló tá i nak több mint 4000 ki -
lo mé tert kel lett re pül ni ük, több nyi re
el len sé ges or szá gok lég te re it át szel -
ve, ext rém ala cso nyan (kb. 30 mé te -
res ma gas ság ban), hogy a lég vé del -
mi ra da rok szá má ra ész re vét le nek
ma rad ja nak.

A repülôk, ame lye ket csak Ke -
nyá ban tud tak meg tan kol ni, vé gül
jú li us 4-én, haj na li egy óra kor lan -
dol tak az entebbei nem zet kö zi
repülôtéren. Az elsô gépbôl rög tön
a föl det érés után ki gör dült egy fe -

ke te Mer ce des, Idi Amin au tó já nak
sza kasz tott má sa. A sö tét Mercit iz -
ra e li ka to nák kal te le tö mött Land
Ro ve rek kö vet ték.

Az ak ció an nak el le né re, hogy a
Mer ce des-trükk ha mar leleplezôdött,
si ke res volt. Az iz ra e li ka to nák be ju -
tot tak a fôépületbe, ahol a tú szo kat
ôrizték, és megkezdôdött a lô-
fegyveres kö zel harc.

Az 53 per cig tar tó ka to nai mû ve let
so rán az iz ra e li ek lik vi dál ták az ösz -
 szes ter ro ris tát és több mint 30 ugan -
dai ka to nát, il let ve négy ki vé te lé vel
ki sza ba dí tot ták az ös  szes (102) túszt.
A kom man dó ezen kí vül ki ik ta tott 11
– az ugan dai légierô ne gye dét kitevô
– MiG-17-es va dász gé pet is, így te -
remt ve biz ton sá gos lég te ret a
menekülôk szá má ra.

Múlt-kor
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a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek 
Szö vet sé gé nek lap ja

1075 Bu da pest, Síp u. 12.
Te le fon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@mazsihisz.hu
Fôszerkesztô:
Kar dos Pé ter

Olvasószerkesztô:
Gá bor Zsu zsa

Ki adó tu laj do nos:
Mazsihisz

Elôfizetési dí jak:
Bel föld ön: 1 év re 4800 Ft

Kül föld re 6800 Ft/év
USA és Iz ra el: 7500 Ft/év

Az ös  szeg va lu tá ban is befizethetô
az ak tu á lis ár fo lya mon.
OTP bank szám la szám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Ter jesz ti a Ma gyar Pos ta Rt. Hír lap Üz -

let ág, elôfizethetô a ki adó nál.
Pos ta csekk: 11707024-22118480

Ter jesz tés sel kap cso la tos rek la má ci ók in -
té zé se a 06-(1)-767-8262-es szá mon.

Sze dés, tör de lés: 
WolfPress Nyom da ipa ri Kft.

Nyom dai mun kák:

mondAt Kft., www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy Lász ló

ISSSN 0133-1353

VE GYES

AP RÓ-
HIR DE TÉS

Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés
Zug ló ban, Ve zér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szi ge ti Mik -
lós, tel.: 220-0230.

Mû fog sor rög zí tés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. Ist ván krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu

Li ci tes el já rás sal el adó a Bp. III.,
Czetz Já nos ut cá ban lévô, 30 m2-es,
önál ló ga rázs, 6.000.000 Ft in du ló áron.
Érdeklôdni le het munkaidôben a 06-30-
217-3460 te le fon szá mon.

Óra ja ví tás, fa li ó rák fel újí tá sa ga ran -
ci á val. Jung Pé ter, VII., Garay u. 45. 06-
70-505-5620, www.jungoras.hu

Pe di kûr-ma ni kûr! Vár juk ked ves
ven dé ge in ket a Lollo sza lon ban, a 1085

Bp., Gyu lai Pál ut ca 6. szám alatt. Be je -
lent ke zés: pe di kûr, láb ápo lás: 06-30-
210-3271; kéz ápo lás, ma ni kûr,
mûkörömépítés: 06-30-556-4696.

VI. ke rü le ti ma gán la kás ba ke re sek
ta ka rí tó höl gyet he ti egy 5 órás al ka lom -
ra hét köz nap ra, hos  szú táv ra, olyat, aki
tény leg ala po san ta ka rít. Bé re zés meg -
egye zés sze rint. Ko ráb bi takarítónôm 4
évig dol go zott ná lam: 30/335-3350,
denised778@gmail.com

65 éves, az USA-ból két éve át te le -
pült fér fi ke res élet tár sat Iz ra el ben, aki
jó szí vû, in tel li gens, há zi as. Klas  szi kus
ze ne sze re te te és fény kép nem aka dály.
La ci, sandy.fuchs@gmail.com, vagy
+972-528-862-083, WhatsApp, Messen-
ger.

Hin ni az is te ni gond vi se lés ben, amit
ál ta lunk ad hat. Hat va nas éve i ben já ró há -
zas pár va gyunk. Lá nyunk csa lád já val Iz -
ra el ben él. Mi Nyír egy há za bel vá ro sá ban
la kunk egy szép, ker tes ház ban, mely nek
ud va rá ban egy szo ba-kony hás, fürdô-
szobás la kás van. Ar ra gon dol tunk, hogy
le gyen la kó ja, ezért vál lal nánk egy idôs
sze mély gon do zá sát. Biz ton sá got, zsi dó
hit éle tet és csa lá di as lég kört ga ran tá lunk.
Tel.: 06-20-481-3343.

Gyógy szer- és MRI-támogatás

Arra születtünk
mi arra születtünk, hogy mindig felálljunk.
de mivel nagyjából úgy nézünk ki, mint a többiek, ezért általában nem

szeretnek minket.

mert persze meg lehet attól hatódni, ha valaki fogyatékkal képes arra,
amire mindenki más. igen ez megható, mert hátrányát leküzdve, (ha nem
is mindenben, de) majdnem annyit tud, mint én. mert akaraterôvel,
kitartással majdnem olyan jó, mint én.

de mi van akkor, ha nincs hátránya?
ha onnan indult, ahonnan én?
és mégis többet ért el, többre jutott?
volna benne valami, amitôl jobb, mint én?
mert én nem vagyok fogyatékos.
olyan vagyok, mint a többi.
és ô se fogyatékos (esetleg másban, amitôl sajnálni lehetne).
együtt indultunk, és lehagyott!
hát igazság ez?
biztos van valami piszkos trükkje!
nem rendes ember az ilyen!
még hogy szeretni?!

tudod, hisz tudod te is, nem könnyû tudni azt, hogy a léted is irritálja a
többieket.

nem könnyû együtt élni (épp ezért (is)) önmagunkkal.
és mégis törekszünk a szerethetôségünkre, és arra, hogy megôrizzük a

szeretetre való képességünket.
néha nem sikerül.
de
legalább
egymást
próbáljuk meg!

Nap tár
Jú li us 17. pén tek Támmuz 25. Gyer tya gyúj tás: 8.17

Jú li us 18. szom bat Támmuz 26. Szom bat ki me ne te le: 9.32

Új hold hir de tés

Jú li us 21. kedd Támmuz 29. Jajm kippur kóton

Jú li us 22. szer da Áv 1. Új hold

Jú li us 24. pén tek Áv 3. Gyer tya gyúj tás: 8.10

Jú li us 25. szom bat Áv 4. Szom bat ki me ne te le: 9.23

Jú li us 30. csü tör tök Áv 9. Tisá beáv böjt

– Már tír-is ten tisz te let. A bé kés -
csa bai hit köz ség tá jé koz tat ja a
tisz telt emlékezô kö zös sé get, hogy
az idei gyász is ten tisz te le tet 2020.
szep tem ber 6-án, va sár nap a zsi -
na gó gá ban tart ja.

– Sze re tet tel vá runk min den
érdeklôdôt a sió fo ki ima ház ba
szom bat fo ga dó is ten tisz te let re és
kidusra jú li us 17. és au gusz tus 21.
kö zött, pén tek es tén ként 19 órá tól.
Cím: Sió fok, Szé che nyi u. 4.

Vi rág kor tól a tra gé di á ig
„Bí ró Dá ni el”(1.)

Hírek, események
röviden

So kan tud ják, hogy Bu da pes ten
mû kö dik zsi dó kór ház, ta lán még
azt a tényt is töb ben is me rik, hogy
a má so dik vi lág há bo rú elôtt több
is lé te zett, azon ban ar ról már csak
ke ve sen hal lot tak, hogy volt egy
or to dox kór ház is, vagy ha még is,
ak kor in kább csak a tra gi kus
1945-ös végérôl. A ször nyû vég
szin te tel je sen be ár nyé kol ja a kór -
ház és sza na tó ri um dicsô múlt ját,
pe dig meg nyi tá sá tól kezd ve az or -
szág, sôt mond hat ni Kö zép-Eu ró -
pa leg ne ve sebb rab bi ja it is itt ke -
zel ték. So ro za tunk ban a Vá ros ma -
jor ut cai Bí ró Dá ni el Kór ház ról és
a hoz zá szer ve sen kötôdô Ker tész
ut cai ambulatóriumról és Al ma ut -
cai sze re tet ott hon ról írunk. 

Mi re ad juk a mil li ó kat? – A
rab bi ta ná csa

Ez zel a kér dés sel ke res te fel a
Fiumében (Rijeka, Hor vát or szág) élô
Bra un Ber nát – vagy ahogy ar ra fe lé
ola szo san em le get ték, Bernardo – a
te kin té lyes bu da pes ti or to dox fôrab-
bit, Reich Jákov Koppelt
(1838–1929) Dob ut cai ott ho ná ban.
Bra un Ber nát Zentán (Senta, Szer bia)
lát ta meg a nap vi lá got jám bor, sze -
gény szülôk gyer me ke ként, majd ki -
tar tó mun ká val a leg va gyo no sabb
kereskedôk kö zé küz döt te fel ma gát,
mi u tán az elsô vi lág há bo rú ki tö ré se -
kor el nyer te a ha di ha jók szén el lá tá sá -
nak biz to sí tá sát. Mind eköz ben test -
vé re, Bí ró Dá ni el a fron ton szol gál ta
ha zá ját mint tü zér szá za dos. Bí ró ha -
di sé rü lés sel, sú lyos be te gen tért visz -
 sza Bu da pest re, ahol 1919. ok tó ber
20-án1 egy kór ház ban hunyt el.

Bí ró test vé ré re és any já ra te te mes
va gyont ha gyott, akik az örök sé get
nem akar ták meg tar ta ni, ha nem em -
ber ba rá ti cé lok ra kí ván ták köl te ni.
Fel me rült, hogy a mil li ó kat a Szent -
föl dön nyo mor gók tá mo ga tá sá ra
aján la nák fel, de a végsô el ha tá ro zás
su gal la ta Reich fôrabbitól jött: az or -
to do xi á nak még nincs kór há za, így
az iga zán val lá sos em be rek – mint
Bí ró is volt – el lá tá sa nem meg-
felelôen biztosított.2

Or to dox kór ház 
Bí ró Dá ni el em lé ké re

A Bra un csa lád nagy lel kû ado má -
nyá ból és né mi sa ját tôkébôl a hit -
köz ség 1920-ban meg vá sá rol ta a Vá -
ros ma jor ut cai egy ko ri Vaskovics-
féle víz gyógy in té ze tet, me lyet Bí ró
Dánielrôl ne ve zett el. Ez zel együtt a
má so dik vi lág há bo rú ig 11 zsi dó
egész ség ügyi in téz mény mû kö dött a
fôvárosban (Bu dai Chevra Kadisha
Kór ház [Ma ros ut ca 16.], Bu dai
Chevra Kadisha Gyógy in té zet [Zug -

Ker tész u. 32. A ré gi fel irat ma rad vá nya

li ge ti út 19.], Or to dox Iz ra e li ta Hit -
köz ség Ambulatóriuma [Ker tész ut -
ca 32.], Pes ti Chevra Kadisha Sze re -
tet kór ház [Ame ri kai út 55.], Pes ti Iz -
ra e li ta Hit köz ség Ma gán kór ház
[Sza bolcs ut ca 33.], Bródy Zsig -
mond és Adél Gyer mek kór ház
[Bókay tér 1.], Ka szab Ala dár és
Józsa Po lik li ni ka [Vá gány ut ca 2.],
Weiss Alice Nôgyógyászati és Szü lé -
sze ti Ma gán kór ház [Bókay tér 4.],
Bu dai Iz ra e li ta Hit köz ség Nyil vá nos
Rendelôintézete sze gény be te gek nek
[Bat thyá ny ut ca 1.], Me ne dék ház
[Ame ri kai út 57. – a mai Szeretet-
kórház]).3 Bu da pest új zsi dó kór há -
zá nak hí rét az aláb bi ak ban tár ták a
köz vé le mény elé:

„A pes ti orth. hit köz ség és Chevra
Kadisha e hé ten va sár nap es te együt -
tes ülést tar tott, me lyen nagy sza bá sú
új in téz mény lé te sí té sét je len tet ték
be. A hit köz ség és Chevra Kadisha
aján dé ko zás út ján jut nak hoz zá. Az
aján dé ko zó Bra un Ber nát fi u mei vál -
lal ko zó, aki ma gyar szár ma zá sú,
Zentán szü le tett s egyéb ként is több
szál fû zi Ma gyar or szág hoz. Édes -
any ja, aki nek lá to ga tá sá ra idôzött itt
a mi nap, Bu da pes ten tar tóz ko dik, és
itt nyu gos  sza örök ál mát fi vé re, Bí ró
Dá vid ka pi tány, aki a há bo rú ban
rok kant meg s aki nek ne vét fog ja az
új in téz mény vi sel ni. Az új in téz -
mény: or to dox zsi dó kór ház és sza -
na tó ri um lesz, mely nek a cél ja i ra
Bra un Ber nát a Vá ros ma jor sza na tó -
ri u mot vá sá rol ta meg há rom mil lió
ko ro ná ért. Ebbôl két és fél mil lió ko -
ro nát az ado má nyo zó fi zet ki, fél mil -
lió ter het a pes ti orth. hit köz ség nek
és Chevra Kadishának kell vál lal nia.
Az or to do xok nak hé zag pót ló új in -
téz mé nye rö vi de sen át lesz ad ha tó
ren del te té sé nek. Át ala kí tá si és fel -
sze re lé si költ sé ge i nek be szer zé sé re
dr. Schächter Jakabné nôegyleti el -
nök ve ze té se alatt az ak ci ó nak tel jes
si ker re van ki lá tá sa. A kór há zi bi -
zott sá got Frank Adolf orth. or szá gos
iro dai elnökbôl, Herzog Józsefbôl,
az orth. Chevra Kadisha elnökébôl,
óbu dai Freudiger Li pót ból és Bra un
Ber nát ból ál lí tot ták ös  sze. A gaz dai
tiszt sé get Friedmann Izi dor dr.-ra, az
orth. Chevra ellenôrére bíz ták. –
Vasárnap es te a hit köz ség rend kí vü li
köz gyû lé sén a ta gok újabb 250.000
ko ro nát gyûj töt tek a kór ház ra. Az új

Mojzes Ivrat rovata
kór ház ve ze té sé vel, amely ter mé sze -
te sen or to dox jel le gû lesz, mint hall -
juk, dr. Rosenák Mik sát bíz zák meg,
aki a pes ti hit köz ség kór há zá nak
hos  szú idôn át volt osztályvezetô
fôorvosa és ren del ke zik mind azok -
kal a ké pes sé gek kel és kva li fi ká ci ók -
kal, ame lyek ilyen in téz mény föl vi -
rá goz ta tá sá hoz szükségesek.”4

Gon dol junk 
a járóbetegekre is

A kór ház igaz ga tó já nak dr.
Rosenák Mik sa (1864–1948?) se -
bész fôorvost vá lasz tot ták, aki a
járóbetegek el lá tá sá nak kön  nyebb sé -
gé ért ja va sol ta, hogy szá muk ra egy
kü lön rendelôt nyis sa nak, me lyet vé -
gül a hit köz ség Ker tész ut ca 32.
szám alat ti bér há zá ban ren dez tek be
1921-ben. A járóbeteg-rendelô em lé -
ke ma is lát ha tó az épü let hom lok za -
tán, mely re egy kor be tû ket ra gasz -
tot tak az aláb bi szö veg gel: „BU DA -
PES TI AU[T. ORTH. IZR. HIT -
KÖZ SÉG N]Y[I]L[VÁNOS
RE]NDELÔ [INT]ÉZET” – a szög -
le tes zá ró jel ben lévô be tûk nek nap ja -
ink ban csak a szi lu ett je lát szik.

A fo lya ma to san növekvô in gye nes
be teg anyag mi att a hit köz ség 1927-
ben a rendelôintézet kibôvítését ha -
tá roz ta el, ezért né hány to váb bi lak -
osz tályt ál lí tott a gyó gyí tás szol gá la -
tá ba. Az el ha tá ro zás ter mé sze te sen
meg szó lí tot ta az ak ko ri zsi dó me cé -
ná so kat is. Az elsô ado má nyo zók
kö zött volt az or to dox hit köz ség
vezetôi so rá ból is mert óbu dai
Freudiger Dá vid (1894–1944), aki
1000 pengôt aján dé ko zott, ami nek
em lé ké re a bel gyó gyá sza ti rendelôt
ró la ne vez ték el. Szin tén na gyobb
ös  sze get, 400 pengôt aján lott fel Dá -
nos Lász ló (1884–1935) ne ves bu da -
pes ti épí tész sze mé sze ti mû sze rek
meg vé te lé re, és egyút tal kez de mé -
nyez te az ambulatórium sze mé sze té -
nek megnyitását.5

(Foly tat juk)
Cseh Viktor/Egység

1 Bí ró Dá ni el (Dániél ben Gitl) sír fel ira -
ta alap ján, a hé ber dá tu mot (5680. tisri
26.) át szá mít va.
2 „Ér de kes per a bu da pes ti orthodox kór -
ház kö rül – A bí ró ság Bra un Ber nát ado -
má nyát aján dék nak és nem ala pít vány -
nak ér tel mez te”, Egyenlôség, 1929. 49.
évf. 32–33. szám, 30.
3 Simonyi-Scheiber Má ria, „A bu dai Vá -
ros ma jor ut cai Bí ró Dá ni el Kór ház tör -
té ne te”, in: Kapronczay Kár oly (fô-
szerk.), Or vos tör té ne ti Köz le mé nyek –
Communicationes de Historia Artis
Medicinae. 226–229. Bu da pest: Sem mel -
we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár
és Le vél tár, 2014. 159–182. – A cikk
szerzôje, Simonyi-Scheiber Má ria
(1927–2012) mû vé szet tör té nész Scheiber
Vil mos (1889–1979) se bész fôorvos, a
Bí ró Dá ni el igaz ga tó he lyet tes ap ja em lé -
ké re ír ta meg a kór ház tör té ne tét, mely
en nek a mun ká nak a vá zá ul szol gált.
4 „Hí rek – Orthodox zsi dó kór ház és sza -
na tó ri um Bu da pes ten”, Egyenlôség,
1920. 39. szám, 8. szám, 15
5 „A bu da pes ti orthodox ambulatórium
fej lesz té se”, Zsi dó Ujság, 1927. 3. évf.
20. szám, 3.

Egy sze ri tá mo ga tást igé nyel het -
nek szo ci á li san rá szo ru ló be te gek
át la gos nál drá gább gyógy sze rek
be szer zé sé hez, va la mint rossz in -
du la tú da ga na tok ki de rí té sét gyor -

sab ban szol gá ló ma gán jel le gû
MRI-vizsgálatokhoz.

Az igény lés hez or vo si iga zo lás és
jö ve de lem iga zo lás csa to lá sa szük -
sé ges.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás a
következô te le fon szá mon kérhetô:
06-1-321-3497, lehetôleg az es ti
órák ban.
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SPÁNN GÁ BOR

Hit vi ta
Ez úton ké rem pár tunk és kor má nyunk bo csá na tát, de az ezer szer el -

át ko zott 60-as évek ben szo ci a li zá ló dott lel kem az el múlt idôben ki csit
örült, mert meg va ló sult Marx ál ma: a vi lág pro le tár jai egye sül tek...
kár, hogy ka ran tén ban.

Ap ro pó! Áll jon itt egy jó ta nács is. Va la men  nyi Ked ves Ol va sóm nak
üze nem, hogy ha egy szer el mú lik ez a róse Covid-járvány, sen ki ne
dob ja el a száj ko sa rát!

Ja vas lom, hogy on nan tól kezd ve hord ja to vább min den ki, de úgy,
hogy a védô rész a tar kó ján le gyen, így a fü le ink vég re a he lyük re ke -
rül né nek. En  nyi el ál ló fü lû em bert so sem lát tam Ma gyar or szá gon, és
jó ma gam las san úgy va gyok, mint egy ele fánt: a fü le im mel is tu dok kö -
szön ni.

De nem errôl akar tam ír ni.
Ke vés ke pénz ügye i met, vagy ahogy ma mon da ni szok ták, „bankolá-

somat” a ke rü le tünk ben is sok ki ren delt ség gel rendelkezô egyik nagy -
ne vû, kül föl di tu laj do nú ke res ke del mi pénz in té zet ben in té zem.
Békeidôben, úgy két év vel ezelôtt, még több fi ók ba is be me het tem a
kör nyé ken, és mind a fo rint-, mind a de vi za szám lám ról kí ván ság sze -
rint in téz ked het tem. A Brecht ál tal is em le ge tett duz zadt pén zû ban -
kom vezetôi úgy dön töt tek – ter mé sze te sen ügy fe le i ket meg sem kér -
dez ve –, hogy egész Zug ló te rü le tén egyet len he lyen le het kész pén zes
tranz ak ci ót vég re haj ta ni. Ez zel már jó val a tel jes szol gál ta tó ipart busz -
meg ál ló vá ala kí tó pandémia ki tö ré se elôtt el ér ték, hogy az ob li gát fi ók
elôtt min dig hos  szú so rok kí gyóz za nak.

A jár vány alatt is volt be fi zet ni va lóm, így an nak rend je-mód ja sze -
rint re giszt rál tam, majd a bank fi ók nál ôrt ál ló biz ton sá gis tól egy szá -
mot kap tam, ami vel be áll tam az ak kor már jelentôs és ter mé sze te sen
tá vol ság tar tó sor ba. Egy szer csak a semmibôl meg je lent egy iga zi zsi -
dó. Azért mon dom, hogy iga zi zsi dó, mert ma gán hord ta val lá sunk va -
la men  nyi kel lé két. Or to dox elôírás sze rin ti fe ke te ru ha, fe ke te ka lap, a
mel lény alól sza bá lyo san ki ló gó cicesz és vál lig érô, fu tás köz ben lo bo -
gó pa jesz. Vé gig né zett egy so ron, majd szó nél kül elôrement, és „le tá -
mad ta” a vá gó súly ban lévô biz ton sá gi em bert egy magyar-jiddis-angol
szó zu ha tag gal. A lé nye ge az volt, hogy ôt en ged je be so ron kí vül. Ek ko -
ra za var ban én még vagyonôrt nem lát tam. Tud ni il lik ha egy fa pa dos
ma gyar pol gár így lép fel, ar ra ne ki van olyan vá la sza, amit nem csak
az Új Élet ben, de saj tó ban se hol le ír ni nem le het. Itt most – fel té te le zem
– éle té ben elôször lá tott egy hús-vér zsi dót. Ott volt elôtte a hos  szú sor,
leg alább 20 ta nú, így kény te len volt „rend csi ná ló ból” ügyintézôvé
elôlépni, még hoz zá az zal a ne héz ség gel, hogy ô ma ga is csak kö zép fo -
kon be szél te a ma gyart, és a zsi dócs kánk ból ömlô szó zu ha tag ból mind -
ös  sze an  nyit ér tett, hogy en ged je be. Rá bö kött a táb lá já ra és a sor szám -
tömb re. Az én em be rem ki vág ta ma gát: 12! 12! Ez volt a number, csak
pechvogel va gyok, kés tem!

A biz ton sá gis rá né zett a táb lá ra, és fü lig érô száj jal vá la szolt: a 12-es
egy idôs hölgy volt, és fél órá ja el ment. 

Ak kor 21! Twenty-one! Csak el ve szett!
Er re a sor vé gén egy nagy da rab fér fi em ber fel mu tat ta a 21-es sor szá -

mot, és en  nyit mon dott: bibsikém! A 21-es én va gyok, állj be a sor vé -
gé re, 76 éve még örül tél vol na, ha sor vé gi le hetsz!

Én ma gam rá szól tam hal kan: én is zsi dó va gyok, bruder! Ne nö veld
az utá la tot!

Megvetôen vé gig né zett raj tam, és azt mond ta: ha te jid vagy és ki jö -
vök meg te is, vár jál meg, be szé lünk!

Ez úgy hang zott, mint fa lu si kocs má ban az is mert élet kép: gye re ki a
ház mö gé, és ren dez zük le!

Ezt el ve tet tem, hi szen egy or to dox zsi dó csak nem fog ja egy ru gós
kés sel hir det ni az igét. Mind ket ten be ju tot tunk, majd a ko csik fe lé
battyog va fe lém for dult, és meg kér dez te: mi fé le jid vagy te? Se kipa, se
ren des ru ha, és még bán tod is a test vé re det!

Mi re én: Vedd tu do má sul rebbe, hogy én egy tört ge rin cû neo lóg
diaszpórazsidó va gyok! Kipát csak ün ne pen, zsi na gó gá ban vagy
temetôben hor dok, pén te ken és szom ba ton já rok zsi na gó gá ba, jom kip-
purkor böj tö lök, az évi 4 mázkirból egyet sem mu lasz tok. Már is be le -
vá gott: de peszáchkor biz tos nem tu dod, mi a homec!

Vis  sza él ve a nyelv tu dá sá val, ezt fe lel tem: vedd tu do má sul, idén volt
a leg kön  nyebb homecolnom, mert peszáchkor már jár vány volt, ott hon
ná lunk nem volt sem ke nyér, sem liszt, és az üz le tek ben sem le he tett
kap ni. Na er re te gyél srámlit!

Er re csak le gyin tett, és an  nyit mon dott: du bist me sü ge! – és ott ha -
gyott.

En  nyi re nem tu dok oro szul, de gon do lom, nem bróchét mon dott
rám, és mi köz ben el gon dol kod va bat  tyog tam az au tóm fe lé, eszem be
ju tott egy ret te ne tes bök vers:

Veni, vidi, vi ci,
Gyôz a lubavicsi!

...és ide je van a ne ve tés nek
J. S. Bach ra jon gott az or go ná kért. Ami kor el ját szot ta leg újabb mû ve it a

hang sze ren, hall ga tó sá ga min dig ál mél kod va fi gyel te a mes ter vir tu óz tech ni -
ká ját.

Egy szer meg kér dez ték Bach tól, hogy hogy ilyen cso dá la to san ját szik ezen a
rend kí vül bo nyo lult hang sze ren.

– Mi ért len ne bo nyo lult ez a hang szer? – kér de zett vis  sza Bach. – Itt csak
azt kell tud ni, hogy az em ber mi kor me lyik bil len tyût nyom ja le, kü lön ben szól
ez ma gá tól.

***
Victor Hugo, a nagy fran cia író egy szer sürgôs mun ka elôtt állt. Mi vel nem

bí zott elég gé ab ban, hogy vé gig ki tart fel ada ta mel lett, fé lig le vág ta a sza kál -
lát és fé lig a ha ját, az ol lót pe dig ki dob ta az ab la kon. Ad dig nem ment el ott -
hon ról, amíg ki nem nôtt a sza kál la és a ha ja. S a mun ká val is el ké szült.

***
Yehudi Menuhin he ge dû mû vész nem csak já té ká ról, ha nem rop pant szor gal -

má ról is hí res volt. Na pon ta nyolc órán át gya ko rolt, s ezt so ha sem mu lasz -
tot ta el.

Meg kér dez ték tôle, hogy mi ért gya ko rol en  nyit, hi szen a na pi nyolc óra
után sok szor még rend kí vül hos  szú és fá rasz tó kon cer te ket ad.

– Én min dig is na gyon pre cíz em ber vol tam – vá la szol ta a mû vész –, le dol -
go zom a na pi nyolc órá mat, a töb bi már csak szó ra ko zás.

Az ame ri kai lány, aki ko ráb ban az
iz ra e li had se reg ben is szol gált, az
egyi ke an nak a 61 em ber nek, akik
je lent kez tek a ko ro na ví rus el le ni ol -
tás ki fej lesz té sét segítô tesz te lés re. A

– De fi ni áld, kér lek, tech ni ka i lag
a Zoom fo gal mát, ami vélhetôen
szoft ve res mód szer rel lehetôséget
nyúj tott szá mos, sze mé lye sen nem
lá to gat ha tó ese mé nyen va ló rész -
vé tel re. Egyút tal be szélj a meg va -
ló sí tá sá ról, sa ját szerepedrôl.

– A zoom.us alapvetôen egy vi de o -
kon fe ren cia-plat form, amely az
online ta lál ko zók nak és a cso por tos
üze net kül dé sek nek egy kön  nyen
hasz nál ha tó for má ja. A pandémia
elsô nap ja i ban szem be sül tünk az zal
a Bá lint Ház ban (ahol dol go zom),
hogy most egy hos  szú tá vú meg ol -
dást kell ta lál nunk ar ra, hogy a tag ja -

Sem mit vis  sza!
ÖN IN TER JÚ

– Re mé lem, nem Tri a non ról akar rab bi úr el mél ked ni!
– Per sze hogy nem!
– Hát ak kor mirôl kell le mon da nunk? Vagy vis  sza ad nunk?
– A jár vány alatt gyak ran hang zik el: utá na már sem mi nem lesz olyan,

mint elôtte!
– Ez igaz! De hogy érin ti ez a ma gyar zsi dó hit éle tet?
– Pél dá ul úgy, ahogy eb ben a lap szám ban is ol vas hat ja: jön nek a rabbinôk!
– És?
– Ma ga el tud ta vol na kép zel ni a jár vány elôtt, hogy a Síp ut cai honlap

nem csak köz li, de még po zi tí vum ként is tá lal ja ezt a tényt?
– Hát igaz, ami igaz, nem!
– Na ugye!
– Kö vet kez mény?
– Csak jós lat! Be lát ha tó idôn be lül az ORZSE is kap csol, és meg kér de zi ön -

ma gá tól: ha ilyen, oda kint meg be csült lá nyok ta nul nak, ak kor mi ért nem itt -
hon ké pez zük ôket?

– És mit fog nak az itt ho ni rab bik szól ni eh hez?
– Az akár ma is meg jó sol ha tó len ne, hogy me lyi kük mit szól na hoz zá!
– Most már árul ja el rab bi úr a sa ját vé le mé nyét!
– El áru lom! Mint is me re tes, a nôk mé lyebb lel ki éle tet él nek, mint mi! Ez -

zel kön  nyeb ben ér zé ke nyí te ni tud ják a hí ve ket!
– Is me rek olyan rab bi kat is, akik ugyan ezt tud ják! Ak kor mi lesz a kü -

lönb ség?
– A sza káll meg a pa jesz!

Kar dos Pé ter

Keren Pedersen iz ra e li ka to na ként

Lantai Dá vid: a Zoomban a zsi zse gés nek és a kukkolásnak is he lye van

Ön ként vál lal ta, hogy meg kap ja
a ko ro na ví rust

dön té se fi a tal ko ra el le né re sem koc -
ká zat men tes, kel le met len komp li ká -
ci ók kal, eset leg ha lál lal is végzôd-
het.

Keren Pedersen nem rég vég zett a
mû sza ki egye te men, most pe dig
újabb ki hí vás elé néz, ki te szi ma gát a
koronavírus-fertôzésnek, ír ja a 
Ti mes of Israel.

Cél ja, hogy ez zel se gít sen fel gyor -
sí ta ni az ol tás elôállítását. Pedersen
sze rint nem lesz kön  nyû ez a fo lya -
mat, de örül, hogy részt vesz ben ne.
Ed dig 61 fô vál lal ta egy nem zet kö zi
kez de mé nye zés ke re té ben, hogy a
ku ta tók po ten ci á lis ol tó anya go kat
tesz tel het nek raj tuk, majd kont rol lált
kör nye zet ben fertôzésnek te szik ki
ôket. Er re azért van szük ség, mert az
ol tás fej lesz tés szo ká sos el já rás rend je
túl las sú nak bi zo nyul a je len hely zet -
ben.

A WHO sze rint ezek a kí sér le tek
nem csak fel gyor sít hat ják a ku ta tást,

Amit a pandémia ho zott
In ter jú Lantai Dá vid dal

ink hoz ne csak el jut tas suk a prog -
ram ja in kat, ha nem köz ben a zsi zse -
gés nek, a sze mé lyes kap cso la tok nak
is he lyük le gyen eb ben. Sze ren csé re
sok szor vet tem részt már webinári-
umokon, online kép zé se ken is. An -
nak alap ján, hogy mi lyen jó gya kor -
la tok van nak kö rü löt tem, nem volt

Egye te men. A dön té sét az zal ma gya -
ráz ta, hogy azért je lent ke zett, mert
nem tar to zik a ve szé lyez te tett kor -
osz tály ba, megfelelô az élet ko ra a
tesz te lés el vég zé sé hez. Tisz tá ban
van a kö vet kez mé nyek kel, ame lyek
ak kor is ve szélyt je lent het nek rá, ha
egész sé ges. Fel lép het ná la agy- vagy
szív ká ro so dás, vagy rö gök ke let kez -
het nek a vé ré ben. Ugyan ak kor azt
mond ja, szá má ra a koc ká za tok nál
fon to sabb, hogy az em be ri ség mi nél
ha ma rabb legyôzhesse a COVID-19-
vírust.

Ki bic

de ha té ko nyab bá te he tik a végsô ké -
szít ményt is. Az el já rás ugyan ak kor
eti kai kér dé se ket vet fel, de a WHO
ki adott egy do ku men tu mot, amely -
ben az áll, hogy bi zo nyos kö rül mé -
nyek kö zött ez a mód szer el fo gad ha -
tó. És a je len le gi jár vány hely zet
ilyen.

En nek el le né re van nak tu dó sok,
akik kri ti zál ják ezt a lé pést, és ve szé -
lyes nek, va la mint eti kát lan nak tart -
ják.

Pedersen ko ráb ban az iz ra e li had -
se reg ben szol gált, nem rég szer zett
gé pész mér nö ki dip lo mát a Technion

kér dés, hogy a Zoomot fog juk vá -
lasz ta ni, an nak is a meeting + webi-
nar lehetôségét. 

Az in du lás nap ja i ban jó pár em ber -
rel és szer ve zet tel együtt in for má lód -
tam: Verô Ta más rab bi, Gó lem Szín -
ház, Ha ver Ala pít vány, Ki bic szö vet -
ség, Mazsihisz, hogy ôk hogy lát ják,
mi ként re a gál a kö zön ség a ki hí vás -
ra. Na gyon po zi tív volt ta pasz tal ni,
hogy a résztvevôk már az elsô na -
pok ban be le sze ret tek eb be a kap cso -
lat tar tá si for má ba. Az rög tön vi lá -
gos sá vált, hogy so kak nak ki hí vást
je lent majd ma ga a te le pí tés és a
hasz ná lat, eb ben sze ren csé re nagy

se gít sé gem re volt Haus Szanti, aki -
vel gya kor la ti lag 6/24 órás te le fo nos
supportot tar tot tunk fent az elsô he -
tek ben, hogy min den ki nek le gyen
ho vá for dul ni az elsô lé pés meg té te-
l éhez.

A Zoom mel lett az iga zi ug rás az
el érés volt, hogy mi ként jut tas suk el
az em be rek nek az elôadások, kö zös
imák, be szél ge té sek té nyét. Itt a
Facebook élô videoátvételt hasz nál -
tuk, így pél dá ul nem egy eset ben a
Zoom-elôadás egy szer re ment
élôben a nép sze rû, több tí zez res el -
éré sû kö zös sé gi ol da la kon, a vi deó
mel lett a link kel, ho gyan tud nak
csat la koz ni az em be rek. 

– Volt-e ilyen al kal ma zás ko ráb -
ban is, il let ve ha nincs a jár vány -
ve szély, az em be rek ott hon ma ra -
dá sá ra stb. kész te tés, lét re jö he tett
vol na-e egy ilyen re mek tá jé koz ta -
tó so ro zat?

– A Bá lint Ház ese tén na gyon jól
mû köd tek ed dig az FB live vi de ók,
me lyek a nagy ter mi be szél ge té se in -
ket kí sér ték, bár ott csak komment-
ben tud tak kér dez ni az em be rek, il -
let ve ott in kább vol tak kukkolók az
elôadások so rán. Úgy gon do lom, a
ví rus nél kül nem lett vol na ilyen nyi -
tott ság a nézôkben az új for ma iránt,
per sze eh hez kel let tek olyan kö zös -
sé gek, pl. a BBYO fi a tal jai, akik nek
nem volt kér dés sze rin tem egy per -
cig sem, hogy a ka ran tén el le né re is
min den nap kö zös sé gi él mé nyek kel
te li le gyen.

Gál Ju li



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


