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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Éljen a Haza!
Magyarország Izrael mellett
szavazott
A nôk fontos szereplôi
az izraeli gazdaságnak

2. oldal
4. oldal
5. oldal
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Lemondott Frölich Róbert
országos fôrabbi
Lemondott tisztségérôl Frölich
Róbert, közölte az MTI. Az országos fôrabbi saját közösségi oldalán
jelentette be döntését.
Lépését azzal indokolta, hogy az elmúlt években a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz)
„olyan irányba mozdult el, nem kis
mértékben a világi vezetés tudtával, támogatásával, amely egyre távolabb kerül mindattól”, amit ô képviselt, és
képviselni akar a jövôben is. Olyan
eszközöket vetettek be, amelyekkel
már nem tud, és nem is akar közösséget vállalni – fogalmazott. Hozzátette:
ha „ez az út és ezek a módszerek a
Mazsihisz jövôje”, annak nem akar
sem felelôs poszton lévô passzív szemlélôje, sem aktív gátja lenni.

Azt írta, hogy csaknem harmincéves pályáján a neológ vallásos zsidóságot képviselte, nem csupán a rituálé
vagy a gyakorlat szintjén, hanem a
neológ szellemiség, a zsidó morál hirdetésével és megélésével is.
Frölich Róbertet, a budapesti Dohány utcai zsinagóga fôrabbiját 2015
júliusában választotta meg országos
fôrabbinak a Mazsihisz rabbitestülete.
A Mazsihisz világi vezetése sajnálattal vette kézhez Frölich Róbert országos
fôrabbi lemondását, amellyel szerintük
„a sokszínû zsidóságot éri veszteség” –
közölte a szervezet az MTI-vel.
A szervezet közgyûlése nemrégiben
meghatározó többséggel erôsítette meg
„új stratégiáját, amely a változó világra
nyitott, sokszínû magyar zsidó közösség építését célozza meg”.
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Éljen a Haza!

Ôsújország, Izrael Állam.
Idén április 17-én ünnepeljük a legfontosabb újkori zsidó állami ünnepet, nevezetesen azt, hogy Ben Gurion a Rothschild sugárúti, egykor Meier Dizengoff polgármester tulajdonában álló
ház nagytermében kikiáltotta a Zsidó Államot. 1948. május 15.
volt e nevezetes nap.
A világ zsidósága nemzedékek, évszázadok óta várta, remélte
szenvedésekkel, üldöztetéssel sújtva, mégis reménységgel a szabadság, az önrendelkezés, az önálló államiság felemelô napját.
Igen-igen hosszú út, szenvedés, szellemi, önvédô harc, ármány,
nemzetközi gáncsoskodás, nagyhatalmi intrikák, pogromok,
több millió zsidó elpusztítása, sok-sok évszázad „hazátlanság”
után a brit mandátumként uralt egykori Palesztina ôsi földjén a
pionírok végül elérték, hogy az ENSZ 1947-ben elfogadja a zsidó állam megalapításának tervét, eszméjét. 1948. május 15-én
Herzl Tivadar álma valósággá vált...
(Aki még nem olvasta, lapozza fel Uris Exodus címû regényét.
Regény is, történelmi olvasmány is minderrôl.)
Anno a szegedi Délmagyarország ezt írta 1948 május 14-én,
pénteken: „Május 15-én lejár a brit mandátum... Az angol mandátum lejárta után szabadon engedik a Ciprus szigetére internált zsidókat. Ezeknek (sic!) Palesztinába szállítása május 15.
után a zsidó irodától függ...”
Másnap pedig ez volt a hír:
„Kikiáltották a zsidóállamot... Pénteken délután a zsidó nemzeti tanács nagygyûlésén ünnepélyesen kikiáltották az Izrael-zsidó állam megalakulását. A kiáltványt az »Izrael hangja« új zsidó rádióállomás közvetítette. A kiáltvány megállapítja, hogy a
nemzeti tanács a palesztinai zsidó népen kívül az egész világ zsi-

A Mazsihisz „legfôbb döntéshozó
testületének határozatát mindenkinek,
de különösen a választott tisztségviselôknek tudomásul kell venni”
– írták a közleményben.
Úgy fogalmaztak: „Valljuk, hogy a
több mint 150 éves múltra visszatekintô magyar neológ mozgalom számára a hagyományok továbbvitele
mellett az állandó megújulás az egyik
legfôbb erény, ezen az úton, a megújulás és a befogadás útján kell továbbra is haladni.”
Hozzátették: Magyarország emblematikus zsinagógájának, a Dohány utcai zsinagógának fôrabbijaként Frölich Róbert továbbra is a zsidó közösségért fog dolgozni.

„Feladatunk és kötelességünk az
idôsgondozásban” címmel konferenciát rendezett a DZSH a DAB
Geriátriai és Szociálgerontológiai
Munkabizottságával közösen. A zsidó hitközségek gondoskodása egyre
inkább az idôs emberek felé fordul,
különösen azért, mert például városunkban jelenleg is közel 30 holokauszttúlélô él.
Horovitz Tamás elnök megnyitójában elmondta, hogy a kormány számos intézményt adott át egyházi
fenntartásba, például az idôsgondo-
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zás területén is. Ha a korral elôre haladunk, egyre jobban visszamegyünk
a gyökerekhez, és mindenkiben egyre mélyebben elôjön a saját vallása.
A hit és a vallás ezért idôskorban nagyon fontos szerepet tölt be az életünkben – hangsúlyozta az elnök.
Szerettük volna az egyházak, más
városi és civil szervezetek idôsgondozáshoz kapcsolódó tevékenységét
közelebbrôl megismerni, ötleteket
hallani. Elméleti és gyakorlati ismereteket szerezni. Eredményeket hallottunk az idôs emberek életének minél aktívabbá tételérôl. Hasznos volt
ez a baráti hangulatú összejövetel, az

Debrecen. Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna és prof. dr. Gergely Judith

elôadások után lehetôség volt kötetlen szakmai beszélgetésekre.
A holokauszttúlélôknek egy csokor virággal kedveskedett a hitközség, ezzel fejezte ki háláját, hogy a
rendezvényünkön jelen voltak.
Debrecen gondoskodó város, errôl
tartotta elôadását dr. Bene Edit, a
Polgármesteri Hivatal humán fôosztályának vezetôje a település képviseletében. Úgy fogalmazott: a szépkorúak nem homogén csoport, másmás igényeik vannak nyugdíjas éveik alatt. Ezért fontos, hogy választhassanak a szociális szolgáltatások
vagy éppen az idôsotthonok közül.
Az ellátórendszert az igényeknek
megfelelôen módosítják, az idôsügyi
tanács is újraindul, így a város még
többet tud majd tenni a nyugdíjasokért. Ma már önkénteseket is bevonnak az ellátásba, és folyamatosan figyelnek arra, hogy az idôsek is jól
érezzék magukat Debrecenben –
mondta a fôosztályvezetô, aki az
idôsek ellátásáért is felelôs városi
vezetô.
Elfogadták a meghívásunkat elôadás tartására a DAB Geriátriai és
Szociálgerontológiai Munkabizottság kiemelkedô tudósai, valamint a
Mazsihisz, a MAZS Alapítvány, a
református egyház, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, Debrecen
Város Családsegítô és Gyermekjóléti központja.
A nap elôadásai 3 témakörbe csoportosultak:
1. blokk: DAB Geriátriai és Szociálgerontológiai Munkabizottság
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A további idôpontokat folyamatosan közöljük. Kérjük olvasóinkat,
hogy az idôpontokat, helyszíneket rendszeresen kísérjék figyelemmel,
mert változás lehetséges.

dóságát képviseli, és leszögezi, hogy legkésôbb 1948 októberéig
alkotmányt adnak az új államnak, addig is a nemzeti tanács ideiglenes Kormányként mûködik. Az állam megnyitja kapuit minden zsidó bevándorló számára, és faj, vallás vagy nemi megkülönböztetés nélkül egyenlô politikai jogokat biztosít valamennyi
polgárának. Megígéri az összes vallás szent helyeinek tiszteletben tartását, végül egyenjogúságot és képviseletet ígér a kiáltvány az araboknak. Cunningham palesztinai fôbiztos pénteken
repülôgéppel Haifába érkezett, és egy cirkálón hazaindul Angliába. Az Egyesült Nemzetek Szervezete a Svéd Vöröskereszt elnökét, Bernadett grófot bízta meg azzal a feladattal, hogy az angol
mandátum lejártakor átvegye Palesztinát és igyekezzék a békét
helyreállítani. Bejruti jelentés szerint Libanonban elrendelték az
ostromállapotot. A jeruzsálemi országért folyó csata még egyre
tart.”
Magam az idei ünnepi évben, április elsején voltam elôször az
emlékházban, annak üléstermében, amelynek pulpitusáról Ben
Gurion beszélt. Levetítettek egy korabeli fekete-fehér filmet is,
amely a függetlenségi nyilatkozat felolvasását, a sugárúton
ünneplô tömeget mutatja… Faltól falig érô, ujjongó embersereg.
Az erkélyeken, teraszokon, a tetôkön éljenzôk ki tudja hány ezres serege – az új állam polgárai, akik nagyon nagy hányada a
nácizmus, a fasizmus kegyetlenségeinek túlélôje, szülôhazájuk
által megvetett, üldözött emberek, szeretô hazát keresô menekültek, immár hazatérôk… E napon hazára találtak, ahol senki ôket
nem zsidózza… S amely új hazáért – tudjuk a történelembôl –
másnap már fegyvert kellett fogni…
(Olvassuk el még egyszer Leon Uris Mitla-szoros c. könyvét
is, amely a 48-as honvédô háború krónikája.)
Van egy fotóm a látogatásról: Ben Ari 12 éves izraeli polgár
gördeszkán jött velünk a Függetlenség Házáig. Mögötte a világhírû mikrofon, ami az új állam polgárainak és a világnak közve-
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Ben Ari a Függetlenség Házában
títette az államalapítás mondatait. A szónoki pulpitus mögött a
zsidó államiság, a cionizmus atyja, Herzl Tivadar portréja.
Ben Ari a következô hetvenes évfordulón „csak” 82 éves lesz,
tehát akkor is eljön majd – bizonyára gördeszka nélkül – a Függetlenség Házába.
Az lenne jó, ha akkor azt mondhatná: „Szuper hetven év volt…”
És hozzátenné, amit egyszer, kisebb korában, egy magyarországi óvodás táborozásról próbált magyarul összefoglalni: „Semmi
nem jó nem volt…”
Politzer Tamás

elôadásai. Itt tudományos szintû, de
gyakorlati elôadások hangzottak el
dr. Imre Sándor kandidátus, Rozsnyai István szociálpszichológus, Szita Tamás szakmai vezetô és Pék
Gyôzô PhD egyetemi docens részérôl.
2. blokk: Idôsek ellátása egyházi
intézményekben. A vallását gyakorló ember jobban érzi magát saját
életfelfogású embertársai között. Ebben a blokkban a nyitóelôadást
Goldmann Tamás, a Mazsihisz alelnöke, a pécsi hitközség elnöke, a pécsi Dr. Szántó László Szeretetotthon
igazgatója tartotta, és egy családbarát modellt mutatott be. Nem csoda,
hogy ez a professzionálisan vezetett
és mûködtetett intézmény Jószolgálat díjat kapott 2017-ben. Az elôadás
nagyon megragadta a hallgatóságot,
a szünetekben többen megkeresték
szakmai konzultációval az intézményvezetôt.
Taly Shaul, a MAZS Alapítvány
igazgatója („Holokauszttúlélôk otthoni gondozása Magyarországon”)
és Karajz Mira, a Holokauszttúlélôk
programjának vezetôje segítségével
megismerhettük a MAZS egész országot behálózó munkáját, melyet a
debreceni holokauszttúlélôk is élvezhetnek. Ez egy speciális ellátást
végzô, kitûnôen mûködô, idôsember-központú szervezet. Elôadás
után hosszas beszélgetést folytattak
holokauszttúlélôkkel.
Ezt követte „A Magyar Református Szeretetszolgálat idôsek között
végzett szolgálata” címû prezentáció, amely képekkel bizonyította a
közösség körében kifejtett áldásos
munkájukat. Az elôadó Balogh Barnabás, a szolgálat lelkész igazgatója

volt, akinek hitközségünkkel már régi baráti kapcsolata van. Az „Életképek” videó segítségével megismerhettük a Vértesi Református Egyház
Idôsek Szeretetházát is, ahol az idôs
emberek aktív családi életet élhetnek.
3. blokk: Az idôsek aktív élete.
Ez a hitközség kóser konyhája által készített ebéd és a szakmai beszélgetések után következett.
Természetesen nem maradt el a
DZSH Rahel nôegyletének bemutatása sem. Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna alelnök „Kortalan idôskor,
aktív élet a Nôegylet szervezésében”
címû elôadásában az eseménydús
programokról hallhatott a közönség.
A ZS-faktor közösségformáló erejét
élôben tapasztalhatták meg a
résztvevôk, a vallási énekek mellett
ABBA-dalok is elôkerültek, melyeket nagy tapssal fogadtak.
Az idôsügyi infokommunikációs
programot Debrecen Város Családsegítô és Gyermekjóléti Központjának munkatársa, Gall Ildikó mutatta
be. A jól elôkészített programnak
természetesen része a számítógép,
oktatással és rendszeres otthoni kapcsolattartással.
A konferencia összefoglalóját –
mely tudományosságot és humort
sem nélkülözött – prof. dr. Gergely
Judith tartotta.
Láttuk, hogy nagy szükség van társadalmunkban ezen tevékenységre,
ebben mindannyian egyetértettünk,
ebben tevékenykedünk.
Tisztában vagyunk azzal is, hogy
ez nem egy íróasztal mögül végezhetô 8 órás munka. Igény van az
ilyen szakmai tapasztalatcserékre a
jövôben is.
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Bemutatjuk a rabbikat:
Verô Tamás
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) rabbijait bemutató sorozatunkban ezúttal
Verô Tamással, a budai Frankel
Leó úti zsinagóga vallási vezetôjével
beszélgetünk.
Számos olyan rendezvényen voltam, ahol gyerekeknek tartott
elôadást, s fantasztikus módon
megtalálta velük a hangot. Élénken
él még önben, hogy milyen volt gyereknek lenni?
Igen, mert olyan kis rosszalkodós,
csínytevôs gyerek voltam, és gyakran
még ma is úgy érzem, aktívan él bennem ez az énem. Szüleim voltak az
elsô háború után született pár, akik a
Frankel-zsinagógában esküdtek 1968ban. Nekik köszönhetem, hogy 6-7
évesen levittek dr. Schôner Alfréd rektor úr talmud-tórájára, ahol aztán rendesen csibészkedtem, de persze sokat
tanultam is. A hetvenes-nyolcvanas
évek fordulóján a fôvárosban két nagy
talmud-tóra volt. Pesten Raj Tamás
fôrabbi úré a Nagyfuvaros utcában, és
Budán Schôner fôrabbi úr csoportja a
Frankelben, ahová én is jártam. Én voltam nála az egyik legkisebb, és szerintem mindent megtettem azért, hogy hamar észrevehetôvé váljak...
Rabbiként a foglalkozásokon találkozott már hasonló kis csibésszel?
Persze, a többségük ilyen, minden
gyerekben ott van egy kis rosszcsont.
Ami abban az életkorban teljesen természetes. És valljuk be, mindig a
rosszcsontok csinálják a jó hangulatot. A Frankelben mûködik a BBYO
tinédzser közösség, ahol néha 20–30
kamasznak tartok programot. Ott is
gyakran magamra ismerek, amikor
bedobnak egy-egy poént, amin persze
mindenki nevet (én is). Aztán próbálom „rabbisan” folytatni a mondandómat. A zsinagógában a kisgyerekek
gyakran feljönnek hozzám a tórához,
mindig örülök nekik, lepacsizom velük, elmesélik nekem az aktuális eseményeket az életükben. Megtisztelve
érzem magamat, hogy a bizalmukba
fogadnak. A Benjámin Óvodába
hosszú évek óra járok péntekenként
„sábbát sálomozni”, egész kis rajongótáborom van, amikor belépek.
Már gimnazistaként eldöntötte,
hogy rabbi lesz?
A döntés szót azért nem használnám,
mert nekem a zsidóság, a zsidó közösség töltötte ki az életemet, és ez nem
személyes vagy tudatos döntés kérdése
volt. Tevékeny tagja voltam zsidó ifjúsági szervezeteknek, a kezdetektôl jártam a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Táborba, aktívan részt vettem a zsidó közösségi élet építésében. Hogyan is
dönthettem volna másképp, mint ami
számomra a legközelebbi volt? Rabbinak tanulni nem azért volt természetes,
mert rabbidinasztiából származom, hiszen a mi családunkban nem voltak
rabbik. Amikor az Anna Frankban az
érettségi vizsga elôtt Zoltai Gusztáv
megkérdezte, hogy volna-e kedvem a
Rabbiképzôbe jelentkezni, számomra
magától értetôdô volt, hogy igen, persze. Szóval rabbinak lenni számomra
nem tudatos döntés eredménye volt,
hanem a lehetô legtermészetesebb út.
Nagyon szerettem a Rabbiképzôt, és
imádtam a gyakorlati éveket, amelyek
közül egyet Szegeden, egyet pedig Izraelben töltöttem. 1999-ben avattak
rabbivá, majd Singer Ödön fôrabbi úr
(Z’L) mellé kerültem a Frankelbe.
Nem sokkal késôbb a fôrabbi úr sajnos
elhunyt, én pedig 2001 óta itt szolgálok. Ez azt is jelenti, hogy olyan
ismerôseim gyerekeit is én készítem
föl bár micvára, akikkel annak idején
tinédzserként együtt buliztunk Szarvason.
Tapasztalatai szerint ma menynyiben más a zsidó ifjúsági közösségi élet annál, mint amit ön megélt a
nyolcvanas évek végén?
1989-ben olyan érzése volt az embernek, mintha egy parázsló tábortûzre benzint locsoltak volna. Óriási fellángolás kezdôdött a zsidó közösségi
életben, mámoros volt az a szabadság,
amit megéltünk. Akkoriban óriásinak
számítottak azok az élmények, ame-
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A Mazsihisz Ifjúsági
Csoportjának közleménye
A Figyelô címû hetilap április 12-i számában található cikkben a szerzô egy
valós, hús-vér emberek neveit tartalmazó, általa összeállított listát közöl azon
szervezetek munkatársairól, amelyeket a szerzô szerint Soros György támogat.
2012-ben Gyöngyösi Márton, a Jobbik országgyûlési képviselôje a zsidó
származású magyarok listázására szólított fel a parlamentben. Arra hivatkozva, hogy a magyar zsidóság nemzetbiztonsági kockázatot jelent hazánkra nézve. Akkor több tízezren vonultak utcára, hogy tiltakozásukat fejezzék ki
e nemzetünket megosztani kívánó felszólítással szemben.
Hat évvel késôbb honfitársaink egy csoportját egyetlen tollvonással a
„Soros-hálózat” tagjainak titulálni, fôleg a közelmúlt gyûlöletkampányainak
fényében, és ezzel ugyan közvetve, de Gyöngyösihez hasonlóan, Magyarország ellenségeinek bélyegezni a felsoroltakat, számunkra elfogadhatatlan.
A listán szereplôket teljes szolidaritásunkról biztosítjuk.
Csillik Dávid elnök
és a Mazsihisz Ifjúsági Csoport vezetôsége

Másodszor adták át
a Schweitzer-emlékdíjat
lyek a mai generációnak már (szerencsére) természetesek: utazás Izraelbe,
nemzetközi zsidó összejövetelekre,
jom háácmáutot ünnepelni a nyílt utcán. Ma már sokkal több információhoz jutnak a fiatalok az interneten keresztül, így nem feltétlen van rá igényük, hogy fizikailag is a közösség
tagjai legyenek. Tudnak „találkozni”
zsidókkal virtuálisan is. Sôt, fôleg ott
tudnak például társat találni. Ennek
dacára természetesen teljes erôbedobással dolgozom a zsidó közösség építésén, más lehetôség ugyanis
nincs: oda kell menni a gyerekekhez,
a fiatalokhoz, meg kell szólítani az
embereket, mert csak így építhetô a
közösség. Szerencsére nagyon szeretek tanítani, és nagyon fontosnak tartom a közösségépítést. Ezért járok
rendszeresen a Benjámin Óvodába, a
Scheiber Sándor-iskolába, ezért voltam ott Szarvason 1989 óta minden
nyáron 13 éven át mind a négy turnusban. Azóta sajnos csak egy-egy turnust tudok vállalni, de több turnusban
is ott vagyok rövidebb ideig. Önkéntesként a zsidó érettségiken is részt
veszek, hogy lássam az új generációt.
Azt mondta, nagyon szeret tanítani. De kik az ön tanítómesterei?
Kezdjük a legfontosabb forrással,
vagyis a Tórával!
Nem szeretek drámaian szép szavakat használni, nem is jellemzô rám, de
Mózes és Áron alakjáról azt kell mondanom: az ô kettôsük példázatos és
magával ragadó. Én ugyanis inkább a
tetteket tartom fontosnak, nem a puszta szövegelést, és ennek igazolására a
nehézbeszédû Mózes a legjobb példa.
Ô az, aki cselekszik, és Áron beszél
helyette, de az a kevés is, amit Mózes
mond, tele van tartalommal, energiával. Mit is válaszoltak a zsidók, amikor felkínálták nekik a Tízparancsolatot? Megcselekedjük és meghallgatjuk. Mai nyelven ezt úgy mondanánk:
na, gyerünk, csináljuk, és csak utána
dumáljunk!
És kik a példaképei a saját tanítói
közül?
Ketten voltak rám óriási hatással: a
már említett Schôner rektor úr és dr.
Schweitzer József (Z’L) országos
fôrabbi úr, akinek – örömmel és büszkén mondom – én voltam az egyik
legkedvesebb tanítványa. Schweitzer
professzor úr életútja, elhivatottsága,
emberekhez fûzôdô kapcsolata példaértékû és követésre méltó számomra.
Meghatározó élmény volt, hogy két
tanárom, Schôner Alfréd rektor úr és
Schweitzer fôrabbi úr együtt avattak
rabbivá.
A hatásuk tetten érhetô abban is,
hogy rabbiként igyekszik hozzájuk
hasonlóan szolgálni?
Nem venném a bátorságot, hogy
összehasonlítsam magamat velük. Nem
fogom soha elfelejteni, amit Schweitzer
József mondott a saját pályájáról: azt
mondta, hogy belôle csak azért lehetett
rabbi, mert az igazán nagyok elpusztultak a holokausztban. Akkor mit is gondoljunk saját magunkról mi, akik az ô
keze alatt tanultunk!
Ha már a holokausztot említette:
a saját életét mennyiben határozza
meg a tragédia? A gyász jelen van a
mindennapjaiban? Vagy pedig
azok közé tartozik, akik azt mond-

ják: soha ne felejtsük a múltat, de
ne is éljünk folyamatos gyászban,
hanem inkább a jövôre koncentráljunk?
Mind a négy nagyszülôm megszenvedte a vészkorszakot. Az apai nagymamám a Nyírségbôl származott, és a
története annyiban hasonlított Anna
Frankéhoz, hogy ô is hónapokig elrejtôzve élt, be volt falazva egy szobába.
Az anyai nagymamám úgy élte túl a
deportálást, hogy hárman testvérek
együtt voltak Auschwitzban, és hála a
Mindenhatónak, életben maradtak.
Theresienstadtban szabadultak föl, ott
ismerkedett meg és házasodott össze a
nagypapámmal. Nagyi egész életében
hibáztatta magát, hogy miért éppen ôk
maradtak életben, ugyanis tizenketten
voltak testvérek, és a szüleikkel együtt
a család nagy részét elpusztították.
Késôbb egyszer azt mondta nekem,
azért maradt életben, hogy megszülethessek én, legyen egy rabbi unokája,
aki viszi tovább a hagyományt. Ami a
holokauszt emlékét illeti: szerintem
nem lehet átlépni fölötte, és megbocsátani sem lehet – hiszen én hogyan bocsáthatnék meg azoknak a nevében,
akiket meggyilkoltak? Minden évben
ott vagyok az Élet Menetén, és részt
veszek a szervezésében, minden évben
elmegyek az auschwitzi megemlékezésre is. Ezt a tragédiát nem lehet magunk mögött hagyni, benne él a második-harmadik generációban is. Nem lehet annyival letudni, hogy nézzünk inkább a jövôbe. Ez ellentmond a zsidó
tradíciónak is, hiszen az ünnepeinken
hangsúlyosan jelen vannak történelmünk legsúlyosabb katasztrófái. Építeni kell a jövôt, és megôrizni a múlt emlékeit, méghozzá úgy, hogy levonjuk
belôlük a tanulságokat.
Napjainkban komoly viták kezdôdtek a neológia esetleges megújításáról, ezen belül például a nôk zsinagógabeli szerepének átértékelésérôl. Ön mennyire folyik bele
ezekbe a vitákba?
Nem nagyon folyok bele, inkább távol tartom magam tôlük. A zsidó vallásban ugyanis szerencsére nincsenek
dogmák, így annyi vélemény van,
ahány zsidó, és egyik véleménye sem
igazabb a másikénál (bár tévesen sokan azt hiszik). Emlékszik a régi viccre arról, amikor egy zsidó a lakatlan
szigeten két zsinagógát épít: egyet,
amiben imádkozik, egyet pedig azért,
mert oda be nem tenné a lábát. A zsidóságban nincsenek helyes és helytelen válaszok a kérdésekre, a legfontosabb, hogy kérdéseket tegyünk fel, soha ne elégedjünk meg a kész válaszokkal (amikbôl van bôven). Ebben
rejlik a zsidóság túlélésének titka.
Ettôl tud haladni a korral már több
ezer éve, mert helyet ad a különbözô
értelmezéseknek, véleményeknek, új
gondolatoknak. Elítélem azokat az
embereket, akik nem a saját értelmezéseiket mélyítik, inkább a másokét
kritizálják. Én örülök, hogy sokféle
zsidó közösség mûködik Magyarországon, hiszek a pluralizmus szellemében. Nemrég jelent meg pont errôl
a témáról a „Lepedôn túl” címû könyvünk, amelyet feleségemmel, Verô
Bán Lindával és Balázs Gáborral
együtt írtunk.
Kácsor Zsolt / Mazsihisz.hu

Az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékén megtartották a
Schweitzer József-emlékdíj átadóünnepségét. A rangos elismerést idén a kuratórium döntése alapján Xeravits Géza, a Selye János Egyetem professzora,
a Magyar Hebraisztikai Társaság (MHT) alelnöke kapta.
A rendezvényen Zsengellér József MHT-elnök, kuratóriumi tag köszöntötte a díjazottat és a díszvendégeket, köztük a díjat alapító Schweitzer családot,
Xeravits Géza feleségét, Bódis Krisztinát, valamint a Schweitzer József-emlékdíj kuratóriumi tagjait.
A kuratórium nevében a szakmai zsûri elnökeként Komoróczy Géza kiemelte: második alkalommal ítélték oda a Schweitzer család által alapított kitüntetést, amellyel a néhai országos fôrabbi, a Rabbiképzô Intézet fôigazgatója, az ELTE BTK címzetes egyetemi tanára munkásságának emléket állítva tüntetik ki a hebraisztika, judaisztika, zsidó történelem terén kimagasló
munkát végzô kutatókat.
Az elsô emlékérmet tavaly Turán Tamás kapta Goldziher Ignác zsidó tudományáról írt dolgozatáért. Az idei díjazott Xeravits Géza, akirôl elhangzott,
hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán végezte egyetemi tanulmányait, ezt követôen posztgraduális ösztöndíjjal tanult Leuvenben
(Belgium), majd doktori ösztöndíjjal a groningeni egyetemen (Hollandia),
ahol a Qumrán Intézetben szerezte meg doktori fokozatát 2002-ben.
Tanulmányai során és tanári tevékenységében is több keresztény egyetemi
intézethez kötôdött, tudományos munkásságának középpontjában a Biblia,
ezen belül kitüntetetten a héber Biblia hatása alatt kialakult, terjedelmes késô
ókori vallási irodalom darabjai, az ún. apokrif könyvek álltak, és mindig külön figyelmet szentelt a zsidó háttérnek. Elmélyülten foglalkozott az ókori Izrael templomi kultuszával, a monoteista hagyomány fejlôdésével, az ókori
zsinagógák ikonográfiájával, a bibliaértelmezés történetével. A holt-tengeri
tekercsekrôl számos tanulmányt közölt, könyveket írt, és eredeti értelmezését
adta többek között a kumráni bibliamagyarázatoknak. Tanári tevékenysége a
magyarországi hebraisztika és bibliakutatás széles sávjára, tudományszervezôi tevékenysége a nyugat-európai biblikus világra is kiterjed.
A méltatást követôen Schweitzer Józsefné adta át az emlékdíjat a kitüntetettnek. Xeravits Géza köszönôbeszédében hangsúlyozta, hogy számára külön megtiszteltetés azt a díjat venni át, amelyet Schweitzer József néhai országos fôrabbi emlékére alapítottak, akinek óráit az 1990-es években ô maga
is látogathatta hebraisztika szakos diákként a Rabbiképzôben.
ELTE
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Zsidó Világhíradó
Franciaország
Emanuel Macron köztársasági elnök és felesége is részt vett a zsidó
ernyôszervezet, a CRIF hagyományos, az idén 33. alkalommal rendezett díszvacsoráján. François Kalifat-nak, a CRIF elnökének megnyitója után az államfô mondott beszédet. Macron kijelentette, hogy harcolni kell az antiszemitizmus ellen és
erôsíteni kell a zsidó közösség biztonságát. „Hibásak vagyunk az antiszemitizmus növekedéséért.” Az
államfô szerint „a gyûlölet szégyent
hoz Franciaországra”. Nem szabad
gyengének lenni az antiszemitizmus
elleni harcban. Az elnök hangsúlyozta, hogy „Franciaország sohasem
mond le zsidó polgárairól”. „Elszomorító, hogy a zsidó gyerekek biztonsági okokból kénytelenek elhagyni az állami iskolákat.” Emmanuel
Macron kilátásba helyezte, hogy létrehozzák a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni tevékenységet koordináló kormánybizottságot. Az elnök
elutasította François Kalifat-nak az
Izraelben lévô francia nagykövetség
Tel-Avivból Jeruzsálembe történô
áthelyezésére vonatkozó kérését.

Franciaország. François Kalifat Jeruzsálemben szeretné látni a francia
nagykövetséget

Spanyolország
A madridi kormány egy évvel,
2019 októberéig meghosszabbította
a lehetôséget, hogy az 1492 után elüldözött vagy áttérésre kényszerített
szefárd zsidók leszármazottai a spanyol állampolgárság megszerzéséért
folyamodhassanak. Íñigo Méndez de
Vigó kormányszóvivô kijelentette,
hogy a múlt év végéig 6432 személy
kapta meg az állampolgárságot. A
hatóságok azonban mintegy 90.000
fôvel számoltak. A legtöbb kérelem
Izraelbôl és egyes dél-amerikai országokból érkezett. A szefárd gyökereket a Spanyolországi Zsidó Közösségek Szövetsége (FCJE) vagy egy
helyi rabbi igazolhatja. Lényeges
feltétel a spanyol nyelvben és kultúrában való jártasság is, amit sokan
túlzott igénynek tartanak. Becslések
a világ különbözô országaiban élô
szefárdok számát 3,5 millióra teszik.
Spanyolországban jelenleg 45.000
hittestvérünk él.

Heisler András
a választásról
A Fidesz–KDNP-koalíció ismét kétharmados gyôzelmet aratott, ezzel
megôrizte politikai dominanciáját, és további négy évre felhatalmazást
nyert a választóktól hazánk kormányzására. Történelmi felekezetként
magától értetôdô, hogy a választási eredményt tiszteletben tartjuk, vallási törvényeink is ezt parancsolják nekünk. A korábbi protokollnak megfelelôen levélben gratuláltam a gyôztes koalíció vezetôinek.
Az ország hatalmi struktúrája az április 8-i választáson érdemben nem
változott, a kormánypártok megismételték 2014. évi választási eredményüket. Szeretném világossá tenni mindenki számára, a változatlan hatalmi struktúrában a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége – a
korábbi ciklus gyakorlata szerint – változatlanul konstruktív kapcsolatokra törekszik a kormánnyal. Ahogy eddig, úgy ezután is az együttmûködésre helyezzük a hangsúlyt. Ennek eredményei elôttetek is ismertek:
zsinagógafelújítások, temetôrekonstrukciók, intézményi fejlesztések stb.
Abban vagyunk érdekeltek, hogy a választásokat követôen ez a munkakapcsolat megmaradjon.
Függetlenül az országgyûlési választásoktól, a pártpolitikai küzdelmektôl továbbra is távol kívánunk maradni, de a kampányidôszakban
tapasztalt visszafogott közéleti aktivitásunkat élénkebbé tesszük. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a politikai folyamatokat, ha kell, megszólalunk. Továbbra sem látom okát, hogy rövid távú célok érdekében hagyományainkat vagy történelmünket megtagadva elvtelen alkuba bocsátkozzunk. Különösen igaz ez az emlékezetpolitikai kérdésekre, ezekben nem fogunk kompromisszumokat kötni. Ezt várja el tôlünk a zsidó
közösség, amit nem befolyásolhat az aktuálpolitika.
Meggyôzôdésem, hogy az érzékelhetôen felbolydult világban a tôlünk
megszokott konzekvens érdekvédelmi munkán túlmenôen az eddiginél is
aktívabban kell a Tóra törvényeire, az elmúlt évszázadok rabbinikus tanításaira, imáink erejére, közösségünk jobbító szándékára támaszkodnunk. Ebben kérem együttmûködô támogatásotokat.

Százéves lenne
Heisler László zl.
Spanyolország. Szefárdok visszatérôben

Görögország
David Saltiel, a Szalonikiben
mûködô hitközség elnöke kijelentette, 1943-ban a nácik 50.000, többségében szefárd zsidót hurcoltak el a
városból, akiknek az emlékét nem
szabad elfelejteni. Közülük alig kétezren tértek vissza a haláltáborból.
Az áldozatok tiszteletére 2013 márciusa óta évente emlékmenetet szerveznek. Történészek szerint „a görög társadalom kollektív emlékezetébôl eltûntek a zsidók”. Ennek
egyik oka, hogy a tanúk már nem élnek, vagy elhagyták az országot.
Hozzájárul az is, hogy a lakosság
elsôsorban a háború alatt elpusztult
400.000 görögre emlékezik, és közömbös a zsidó áldozatok iránt. A
múlttal való szembenézést segíti,
hogy Reuvén Rivlin, Izrael elnöke a
közelmúltban tette le Szalonikiben
az épülô Holokauszt Múzeum alapkövét, ami a német kormány és a
Sztavrosz Niarkhosz Alapítvány támogatásával 2020-ra készül el.
Saltiel elnök szerint a Holokauszt
Múzeum „fontos szerepet tölthet be
az ifjúság nevelésében és a
holokauszttagadás elleni harcban”.
„Amikor Európában egyre nagyobb
teret nyer a szélsôjobb, figyelmeztetni kell a fiatalokat, hogy hová vezet a fajgyûlölet és az antiszemitizmus.” A Ciprasz-kormány gazdasá-
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Görögország. Szaloniki zsinagóga
gi és geopolitikai okokból jó kapcsolatokat ápol Izraellel, ami erôsíti
a zsidó közösség helyzetét is. 2016ban félmillió izraeli turista kereste
fel Görögországot. Az országban

mintegy ötezer zsidó él, közülük ezren Szalonikiben, az egykor balkáni
Jeruzsálemnek nevezett városban
laknak.
Kovács

Magyarország Izrael mellett
szavazott
Négy nemzet képviselôi szavaztak nemmel az Izraelt elítélô öt darab határozatra Genfben.
Az Egyesült Államok megvizsgálja tagságát az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, miután a szervezet számos
határozatot hozott Izrael politikájával szemben – közölte Nikki Haley
amerikai ENSZ-nagykövet.
A Háárec közlése szerint Amerika
azért fenyeget kilépéssel, mert öt határozatot fogadtak el Izraellel szemben. Haley arra panaszkodott, hogy
míg a tanács Izraelt öt határozatban
ítéli el, addig csak egyet fogadtak el
Észak-Korea, Irán és Szíria ellen.
„Amikor az Emberi Jogi Tanács
Izraelt rosszabbként kezeli, mint
Észak-Koreát, Iránt vagy Szíriát, akkor a tanács már a nevére is méltat-

lanná vált” – fogalmazott a nagykövet, majd hozzátette: ezzel a döntéssel világossá vált, hogy a szervezet
elvesztette hitelességét arra vonatkozóan, hogy az emberi jogok valódi
támogatója lehessen.
Az öt állásfoglalás többek között
arra vonatkozik, hogy az államok
ítéljék el az izraeli települések folyamatos bôvítését, felszólítanak a
Golán-fennsík elfoglalt területei elismerésének megerôsítésére, valamint
arra, hogy ismerjék el a palesztinok
önrendelkezési jogát, biztosítsák „az
igazságosságot a megszállt területeken és Kelet-Jeruzsálemben a nemzetközi jog megsértésével szemben”.
Az ötödik állásfoglalás az emberi jogok megôrzését követeli Ciszjordániában és Gázában.

Heisler László (Eliezer Jaszef ben
Saul), a Dohány utcai templomkörzet örökös tiszteletbeli elnöke április
30-án lenne 100 éves.
Ceglédrôl származott. Gyermekkorának és ifjúságának színhelyét
élete végéig ott ôrizte szívében, lelkében.
Egész életében a zsinagóga volt a
második otthona. Erev vovajker, este-reggel ott állt Isten színe elôtt, hittel vallva a mindenkori elôimádkozók elôtt lévô tábla feliratát: Dá lifné
mi áto ajméd – Tudd, hogy ki elôtt
állsz!
Mindig egyhangúlag választották
meg rásekolnak. Közben vagy tucatszor mutatott fricskát a halálnak, a
legnagyobb mélységbôl is talpra állt,
tudva, hogy még sok dolga van e földön. Egyedülálló aktivitás és szellemi frissesség jellemezte, a hazai zsidóság örömére is. Elnöksége alatt
derült ki, hogy a Dohány-zsinagóga
felújításra szorul, a teteje beszakadt,
háló védte a híveket. Hónapokig tartó harcának köszönhetôen teljes

pompájában épült újjá imádott temploma, melynek a mai napig csodájára járnak a világ minden tájáról, vitték és viszik a hírét messze földre.
Tizenöt évig állt a körzet élén. Elismerést, kitüntetést sokat és sokszor
kapott, így többek között Köztársasági Érdemrendek sorozatát vehette
át. Mindenkit meghallgatott, és akinek tudott, segített.
A magas kor a Teremtô jutalma.
Érdemes volt rá!

A Genfben elfogadott határozatot
négy nemzet képviselôi ellenezték:
az Egyesült Államok, Ausztrália,
Magyarország és Togo. Tartózkodott

a szavazáson Nagy-Britannia, Horvátország, Szlovákia, Ukrajna, Grúzia, Kongó, Panama és Ruanda.
atv.hu/Háárec

Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet erélyesen tiltakozott a határozat
ellen
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IZRAELI SZÍNES
Szinte hihetetlen, mégis
valódi egészségügyi innovációk

Az elmúlt hetekben szinte egymást érték a hírek az izraeli egészségügyi innovációkról. Íme egy csokor belôlük.
Egy 44 éves férfi lábába a saját zsírsejtjeibôl növesztett csontszövetet ültettek be az Észak-Izraelben lévô Afulában. A páciens sípcsontjának egy részét
autóbaleset miatt távolították el nyolc hónappal ezelôtt. A biotechnológiai eljárással kifejlesztett csontszövetet visszainjekciózták a sérült lábszárba, hogy
elôsegítse a hiányzó csontdarab regenerációját. Ez az innováció az amputáción átesett betegeknek, a csontritkulásban szenvedôknek és a törpenövésûeknek is segíthet.

Hamarosan szemcseppet használunk majd szemüveg helyett?
A jeruzsálemi Shaare Zedek Orvosi Központ a Bar-Ilan Egyetem
Nanotechnológiai Tanszékével együttmûködve kifejlesztett egy nanorészecskékbôl álló szemcseppet, amely a látási problémákkal küzdôknek segíthet abban, hogy elhagyják a szemüveget. A forradalmi eljárás a rövid- és
távollátók mellett a multifokális lencsét viselôknek is jó hír.
A Shaare Zedek Orvosi Központ egy másik figyelemre méltó innovációról
is hírt adott. Egy 13 éves, Madelung-deformitással rendelkezô kislány számára 3D nyomtatással készítettek csontot, visszaadva ezzel a jobb kezének valamennyi funkcióját. A Synergy3dmed technológiája 1:1 arányban pontos, és
olyan területeken használható, mint például deformitások helyreállítása vagy
tumor utáni kezelések.
A Tel-Avivtól délre fekvô Rehovotban a Kaplan Medical Center kutatói azt
jelentették be, hogy a Micromedic Technologies CellDetect nem invazív diagnosztikai tesztje a prosztatarák felismerésében nyújt segítséget. A
citopatogén platform adatai alapján meg lehet határozni, hogy a késôbbiekben
szükség van-e biopsziára.
A caesareai központú IceCure-Medical olyan technológiát fejlesztett ki,
amely lefagyasztja és szétroncsolja a kóros szöveteket. A helyi érzéstelenítéssel végzett eljárás során az orvosok egy tû és ultrahang segítségével mínusz
274F (-170C) fokos folyékony nitrogént pumpálnak a szervezetbe, hogy lefagyasszák a rákos szöveteket, az egészségeseket viszont meghagyják. Az
egész procedúra körülbelül 15 percet vesz igénybe.
A Technion kutatói pedig úgynevezett „nanogyárat” használnak. Azaz mesterséges sejteket készítenek, amelyek rákellenes fehérjét állítanak elô a szövetekben.
A fent említett eljárások széles körû alkalmazására bizonyára még éveket
kell várnunk, ám az izraeli kutatók addig is tovább tökéletesítik ôket.
Izraeli Nagykövetség

Ortodox a leggyorsabb futónô
Beatie Deutsch 3 óra 9 perccel
nyerte meg a 2018-as Jeruzsálem
Maratont. Szoknyában és fejkendôben futott, a családja végig a
helyszínen drukkolt neki.

Szokatlan szerelésben

Deutsch az USA-ból vándorolt be
Izraelbe vallásos zsidóként, és Jeruzsálemben él. Ez idáig ô a 2018-as
év leggyorsabban futó izraeli nôje,
aki a korábbi évek versenyeit tekin-

tetbe véve az ötödik leggyorsabb nô,
és a 25. leggyorsabb a férfi futókat is
beszámítva.
A 28 éves Deutsch egy Facebookposztban írt a gyôzelmérôl: „nincsenek szavak, hogy kifejezzem, milyen
nagyszerû élményben volt részem a
mai maratonon. Sosem gondoltam
volna, hogy ilyen jó idôt fogok futni
a versenyen.”
Deutsch egyébként ötgyerekes
anya, aki teljes állásban dolgozik
egy nonprofit cégnél. E mellett edz
rendszeresen és jár versenyekre. Az
elôzô hónapban Tel-Avivban futotta
le a félmaratont, ahol 1:30:21 eredménnyel végzett.
Tavaly hét hónapos terhesen 4 óra
8 perc alatt teljesítette a Tel-Aviv
Maratont, ami sokkal jobb az átlagversenyzôk eredményénél.
„Nem volt egyszerû eljutnom erre
a maratonra. Voltak mélypontok”, írta még a Facebook-posztban.
Deutsch két jótékonysági célra is
gyûjtött: egyrészt egy családi alapítványnak, amely a terrorizmus áldozatait és azok családjait segíti, valamint egy Beit Daniella nevû hely
megépítésére. Deutsch unokatestvére, a 14 éves Daniella Pardes után
neveznék el a helyet, mivel a lány tavaly decemberben belehalt az
anorexiába.
„Szeretnénk létrehozni egy rehabilitációs központot, amelynek Beit
Daniella lenne a neve, és olyan
tinédzsereknek segítene, akik érzelmi problémákkal küzdenek”, írta
Deutsch. Daniella családja és barátai
remélik, hogy sikerül 30 ezer dollárt
összegyûjteni a centrum megépítéséhez.
jpost.com

Zsidó
Disneylandet
terveznek
Zsidó hagyomány ihlette nagy élményparkot terveznek a Negevsivatagban lévô Dimóna szomszédságában – jelentette a ynet nyomán
az MTI.
Az amerikai befektetôk 400 millió
dollárt szánnak a Magic Kingdom
(Varázsbirodalom) vidámparkra,
amelyben várhatóan 2023-as felépítése után hullámvasút szállítja majd
a gyermekeket a látnivalók között.
A Mamsít régészeti park mellé,
Dimóna határába tervezett 1000 holdas létesítmény Izrael legnagyobb
vidámparkja lesz, s az orlandói Disney-parkot is felépítô amerikai ITEC
vállalat készíti el.
Tizenhat, zsidó hagyomány által is
ihletett látványossága lesz – mondta
a parkról a lapnak Lea Malul, aki
Roni Palmerrel nyolc külföldi, angol, amerikai és dél-afrikai üzletembert nyert meg az ötletnek.
A Biblia szellemében lesz benne
Jákob lajtorjája, egy hullámvasút pedig a zajos hétköznapoktól a békés
szombatig tartó, zsidó hagyomány
szerinti átmenetet fogja bemutatni.
Két rabbi segítségével módosítják az
amerikai Disney-figurákat zsidó-izraelivé.
A vidámpark mellett hatalmas
látványfürdô, minigolfpálya és hotelek is várják majd a vendégeket, s az
egyik ötcsillagos tematikus szállodaként mûködik majd, mint például
Las Vegasban. A témája „a világ közösségei” lesz, és így idôrôl idôre átalakítják arculatát. Mellette olcsóbb,
ifjúsági szállást is terveznek. Remélik, hogy késôbb további hoteleket és
vendéglôket is a közelbe vonz majd
az izraeli Disney-birodalom, és ezek
a létesítmények több ezer munkaalkalmat teremtenek a környéken élôk
számára.

Az elképzelést éppen ezért lelkesen támogatja Dimóna polgármestere, Beni Biton és Jariv Levin turisztikai miniszter is. A tervezés és az engedélyek beszerzése várhatóan há-
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rom évig, a kivitelezés pedig további
három évig tart majd, úgyhogy
2023-ig nem kerül fel Izrael nevezetességeinek térképére a sajátos, „zsidó Disneyland”.

Bizonyítékot találhattak
Jesája próféta létezésére
Egy 2700 éves pecséttöredéken szerepel a neve, amit a régészek
Jeruzsálemben találtak.
Jesája a Biblia szerint az idôszámításunk elôtti 8. században élt Júdeában,
és Ezékiás júdeai királynak volt a tanácsadója. Idôszámításunk elôtt 701-ben
asszír seregek támadtak Júdeára, és a próféta biztatta királyát az asszírok
elleni harcra – írja a DailyMail.

Kép: Ouria Tadmor/ Eliat Mazar
A most talált pecséttöredéken a kutatók szerint az áll: a próféta, Jesája tulajdona. Ha ez igaz, akkor a Biblián kívül ez az elsô bizonyíték a próféta
létezésére. Még nem teljesen biztosak abban, hogy a prófétáé volt, mert a
töredéken talált szöveg nem teljes a törés miatt. Annyi biztos, hogy egy Jesája
nevû személyhez tartozik a pecséttöredék, de nem tudják kijelenteni, hogy
biztosan a prófétáról van szó.
A töredéket egyébként egy ásatáson találták a Templom-hegy és a régészek
által Dávid városának nevezett rész közt.
Egy régészeti ásatáson olyan pecsétlenyomat-töredéket találtunk, mely
Jesája prófétához köthetô – mondta Eliat Mazar, a Jeruzsálemi Egyetem professzora.
Kisalfold.hu

A nôk fontos szereplôi
az izraeli gazdaságnak
Izrael a nemzetközi
nônapon és azon túl is
komoly erôfeszítéseket
tesz annak érdekében,
hogy megvalósuljon a
nemek közötti egyenlôség. Ennek a szemléletnek a gyökerei hoszszúra nyúlnak társadalmilag, politikailag és
kulturálisan is. Például a
világ harmadik nôi miniszterelnöke is izraeli
volt.
Golda
Meir
1969–74-ig töltötte be a
kormányfôi posztot, és
jelentôs szerepe volt Izrael megalapításában is.
Jelenleg ezek a legfontosabb adatok a nôk
helyzetérôl Izraelben:
– A lakosság 50,6
százaléka nô.
– A bírók 51 száza- Gal Gadot
léka nô, és a
legfelsôbb bíróság elnöke is nô, Esther Hayut.
– Az izraeli nôk várható élettartama 84,3 év, ami a 9. leghosszabb az
egész világon.
– A nôi egyetemi hallgatók száma 58 százalék, a nôi MA-hallgatók száma pedig 60 százalék.
– A dinamikusan növekvô high-tech szektorban több mint 100 ezer nô
dolgozik nap mint nap azon, hogy olyan technológiát fejlesszen ki,
amely milliók életét teszi majd könnyebbé világszerte.
Csoda, hogy ezek után a Wonder Womant is egy gyönyörû és tehetséges izraeli színésznô, Gal Gadot alakítja?
Izraeli Nagykövetség
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És
mondd,
Évike...
Visszaköszön a 20. század
(folytatás)
„Utólag kiderült az igazság. Horthynak alibi kellett ahhoz, hogy a magyar katonákat bevethesse a szovjetek
ellen. A magyar gépre orosz felségjelzést festetve izgatta fel az embereket,
hogy jogcímet szerezzen a támadásra.
Már másnap óriási, bevonulásra szólító plakátok jelentek meg az utcán.”
Ettôl kezdve olyan szakasz vette
kezdetét, amelyben az emberek mintha légüres térben mozognának. Minden családban hiányzott már valaki.
Valami balsejtelem lappangott mindenkiben. Hiába nem élték még át, a
háború már betört az életükbe.
„Hónapok teltek így el, míg felhívtam a Király utcai áruházat, Imre után
érdeklôdve. Az egyik segéd elmondta,
hogy Imre meghalt, a Vöröskereszt
küldte az értesítést. Megsemmisülve
tettem le a kagylót. Úgy éreztem, porba hullott az egész életem.”

1944–1945 (Apokalipszis)
„Egyszer a barátnôkkel beültünk a
Vesta moziba. A film közepén egyszerre világos lett, majd négy nyilas
karszalagos katona ment végig a padsorok között, és minden férfit igazoltatott. Ezután a gépészt és még öt embert elvittek.”
„Gyakran felbukkant a fônököm is,
majd nôvért helyettesíteni bevitt a
Markó utcai Mentôkhöz, Merényi
doktor segítségeként. Egy sikeres mûtét után az orvos mellém ült, és ezt
kérdezte: Ki maga, és hogy került
ide?”

kás váltótársa, és az egyik tartályba
szenet zúdított, de az nem akart meggyulladni, így a helyiség lassan megtelt széngázzal. Tudtam, hogy meg fogok halni. Majd nyílt az ajtó, két mentôs összeszedett és hazavitt. Az egyik
kis fiolát nyomott a kezembe, és azt
mondta: Ha bajba kerülsz, a felét vedd
be, de csak a felét, és mi érted jövünk.”
A Markó utcában céltalanul
lôdörgô Évához hasonló korú lányoknak állást ajánlott egy lakó a nagytétényi sertéshízlaldában. Hazafelé olyan
büdösek voltak, hogy percek alatt kiürült a villamos. Harmadik munkanapjukon hirtelen megállt a jármû, és
a hangszóróban Horthy Miklós proklamációja hangzott. Az emberek mámoros örömmel ölelték, csókolták
egymást, amíg meg nem szólalt egy
hang, hogy egy sikertelen árulási
kísérletrôl volt szó, és Szálasiék átvették a hatalmat. Másnaptól életbe lépett a kijárási tilalom, a boltok zárva,
a vidékrôl való felhozatal megszûnt, a
lakosság ellátatlanul maradt.
Pár nap múlva hajnali öt órakor
nagy kolompolás az udvaron, majd elhangzott: a zsidó férfiak bakancsban,
egy pokróccal jöjjenek le az udvarra.
„Szegény apámnak csak egy pár félcipôje volt, pokróc helyett egy nehéz
díványtakaróval jelentkezett. Már terelték is ki a félelemtôl teljesen megnémult csapatot. Több kísérletet is tettem, hogy rátaláljak, de már csak a
háború végén tudtam meg, mi is történt.”

1944. október 20.

„Apuka Mozsár utcai albérletébôl
sétálva egyik vasárnap, amikor kiértünk a körútra, megdöbbenéssel láttuk, hogy elegáns üzlete kirakatát bedeszkázták a bejárattal együtt. Tulajdonképpen csak akkor vált tudatossá,
hogy apja zsidó volt, s ôt is annak tekintették. Letörten mentem haza. Furcsa kép fogadott, az ajtó tárva-nyitva
volt, a nagymama kétségbeesve állt,
míg két férfi a bútorainkat hordta ki.
Egyik szomszédunk ezt »lakáscserének« titulálta.”
„Mai szemmel biztos érthetetlen,
Hogyan lehet percek alatt
lemondani
egy lakásról és a benne lévô minden
ingóságról, holmiról. De csak
azoknak,
akik e vészhelyzetet nem élték át.
A lekopasztott élethez elég egy kis
koffer.”

„Fogtam a mentôsöktôl kapott kapszulát, és az egészet bevettem. Arra
ébredtem, hogy egy arc hajol felém.
Na? Jobban van? – kérdezte tôlem
egy orvos a Weisz Aliz kórház folyosóján, ahol a priccsek tele voltak haldokló öngyilkosokkal. Amint kicsit
jobban lettem, menni kellett, mert folyamatosan hozták az újabb betegeket. A Mozsár utcai magány helyett a
Kertész utca 43. szám alatti csillagos
házba kerültem, ahol egy kétszobás
lakásban negyvenen feküdtünk a földön, ennivaló pedig nem volt. Majd a
házat ôrzô férfi lehívatott. Megláttam
anyukát, aki hangosan ezt mondta:
Maga az Éva? Legyen erôs, meghalt
az édesanyja. Ezután kirángatott a körénk sereglett tömegbôl, és futottunk.
Megtudta, hogy aznap este a házból
mindenkit a Dunába lôttek. Anyám
megmentette az életemet, sôt ettôl
kezdve sorsközösséget is vállalt velem.”

Mozsár utca 9.

Visegrádi köz

Az apuka albérletében ketten éltek.
Senki nem tudta, mit hoz a holnap. A
házmesterné nyilas karszalaggal a
párt küldönce lett. Évi ekkor még a
mentôknél dolgozott.
„Egyik nap mikor bementem, nagy
felfordulás várt. Engem már úgy fogadtak, van-e árjaságot igazoló papírom. Nem volt. A fûtôházban bújtattak el, szén helyett az egyik kazánban.
Masírozás, idegen vezényszavak,
bakancsok zaja. Megérkezett a mun-

Muszáj volt papírokról gondoskodni az állandó igazoltatás miatt. A pályaudvarokon mûködött egy bizottság, itt állították össze az erdélyi menekültek számára az igazolásokat.
Éváék Szatmárnémetibôl „érkeztek”.
Késôbb egy barátjuknak valamilyen
gyógyszerre vagy igazolásfélére lett
volna szüksége, Éva kapott egy címet,
és rendelési idô után beállított az orvoshoz, aki kis híján megerôszakolta,
s mivel elôtte nevét-címét felírta,

1944. március 19.

fenyegetôzve várta volna másnap reggel egy „légyottra”. Emiatt hajnali 5kor elindultak a bizonytalan jövôbe,
végig a Váci úton, sietôsen, mintha
dolguk lenne. Megszólítottak egy
szembejövôt, hogy erdélyi menekülteknek tud-e valami helyet, ahol meghúzhatnák magukat.
„Tudom, mondta, mint aki tisztában
van a nyilvánvaló helyzettel. Menjenek a Csáky utca 24.-be, keressék
Milinéket, a házfelügyelôéket, ott
nyugodtan lehetnek. Ki volt ez az áldott ember? Miért nem tudhattam
meg sosem? Odaértünk, bevezettek
minket egy szobába, ahol már nagyjából harminc »erdélyi menekült« tartózkodott. Pesten már közelharc dúlt,
állandó puskaropogás, a németek és
Szálasiék Budára menekültek. A város hídjait felrobbantották, fiatalok
holttestével volt tele az utca. A német
repülôk olyan alacsonyan szálltak,
hogy látni lehetett a pilótát s a gépfegyvert, mellyel pásztázták a környéket. Az ütközet már a mi utcánkban
zajlott. A lakásba hol német, hol orosz
katona rontott be, keresve felfegyverkezett ellenfelét.
Egy idô után feltárult az ajtó, és egy
fiatal orosz katona lépett be.”

Ismét Csanádi utca
„Ez volt az az idôszak, amikor nem
volt gazdag és szegény. Mindenki
koldus volt. Budapest éhezett. Ekkor
jött divatba a batyuzás.”
Errôl s a vonatban történtekrôl oldalakat írt a könyvében, de nem szívesen osztanám meg az olvasókkal, a
fantáziájukra bízom… Élete legkegyetlenebb szakasza lezárult. Valóban?

Újrakezdés
Fejezetei: Megmaradt életek, Házasság, Zlin (Bat’ ovani), Kisiklott
jövô, Útkeresés, Fölfelé, Utazások,
Epilógus.
Közülük a Házasság címû részt választottam!
Imre!
Akinek halálhírét keltették, míg
nagybetegen, félholtan feküdt egy
kórházban, 1945 októberében hazatért. Késôbb szerzett egy biciklit, s
Évivel, aki a kerékpár rúdján ült,
mentek az Anyakönyvi Hivatalba,
ahonnan férj-feleségként jöttek ki.
„Egyik nap anyuka azzal fogadott,
hogy Sanyi keresett. Ô azt mondta,
Éva nincs itthon, de a férjét bemutathatom. Sanyi meglepett arccal válaszolta: azt hitte, hogy ô lesz az.”
A házasság inkább volt nevezhetô
remek munkatársi viszonynak. Addig
volt így, míg Éva decemberben teherbe nem esett. A jó hírt boldogan újságolta el anyjának, aki ezt mondta: Ne
csinálj belôlem nagymamát! A beavatkozást a Mentôkórházban végezték el, akkoriban még nem volt fájdalomcsillapítás ilyen esetre. Három
évig hiába vártak újra gyerekre. Majd
iszonyatos fájdalmakkal méhen kívüli
terhességet állapítottak meg. Többnapos eszméletlenség következett, mialatt a Rókus Kórház lépcsôjén anyja a
körmét rágta az izgalomtól. Mégis
szeretett volna unokát? Egy év múlva

Illusztráció
az eset megismétlôdött, és az is elhangzott, hogy ezek után ne számítsanak gyerekre. A házasságban érezhetô
lett a céltalanság.
„...elmúlt a láz,
kihûlt a ház,
de nem ért véget a regény
Most is lépteid lesem,
hogy jössz-e
Ha már szerelmünk
elhagyott,
Legalább mi tartsunk össze.”
Persze az Imrével töltött életszakaszt nem lehetett csak úgy, egyszerûen lezárni. Annál lénye sokkal összetettebb, színesebb, szeretetreméltóbb
volt. Derût árasztó látogatásait késôbbi második férjével minden alkalommal nagyon várták. A válást követô
idôben Évi nem igazán tudott magával mit kezdeni. Közösen üzemüket
sem kívánta továbbvinni. 1950 körül,
28 évesen, fél év alatt a semmibôl hozott létre egy vállalatot közel száz
dolgozóval. Boldog volt.
Kollégája, Feri volt az, akivel gyakran beszélgetett, aki naponta megvárta a bejáratnál, nem volt igazán a szavak embere, racionális természet, a
gyakorlati élet embere. Beleszeretett
Évába, s megkérte a kezét.
„Kisvártatva megszólalt: Feleségül
akarlak venni. De hiszen még el sem
váltam, feleltem Nem baj, addig nem
költözünk össze. S aznap este ez az
ügy megpecsételôdött.” Ferivel szorosabbá vált a kapcsolatuk, s amikor
már lehetett, összeházasodtak. A leglelkiismeretesebb, legönzetlenebb
ember volt az életében. Harminchat
évig éltek együtt, s megtörtént a csoda – két fiúgyermekük született, akik

Rusznák Rita rajza
a példakép apa nyomdokain haladva
nôttek fel. A nagyobbik hat, a kisebbik két diplomát szerzett. Tisztalelkû,
segítô emberekké váltak.
„Két késôi gyermekem van,
Akik most már nagyok,
Akikért a szemem ragyog,
Akik mindenem, én nem is én
vagyok,
Csak Ôk. Én is Ôk vagyok.”
„Feri egy napon ebéd elôtt egy kis
vödörrel elindult, hogy lemossa az autót, de nem hallottam, hogy csapódott
volna az ajtó. És akkor megjelent a
konyhában fejét fogva, s kérte, kísérjem az ágyhoz. Ez volt az utolsó mondata. Ennek 23 éve.”
Ott ülök Éva szobájában, fogom a
kezét. Pulzusa szapora. Mégis elmondja ars poeticáját, Karinthy Frigyes Struggle for life-jának sorait
idézve, az életrôl alkotott véleményét
pedig Kéri György gondolataival.
Befejezésül ebbôl idézek: „Az univerzum a test, mi a sejtek… ha valahol
egy közülük megbolondul, kialakul a
sejtburjánzás.”
Éva szavai: „Az élet és a halál közti átmeneti idôszakot mikroszinten éljük meg.”
S kis Karinthy Frigyes:
„Pajtás, úgy fest, alulmaradtál
A Tétel és Törvény szerint –
Dögödre már hiéna szaglász
S a varjú éhesen kering.
Nem is a falka volt erôsebb
Apró vadak tángáltak el –
S hogy írhádon ki osztozik most
Véreb? Veréb? Nem érdekel.”
gáljuli

MAGÁNNYOMOZÁS
FELSÔFOKON!
***
KOBA
DETEKTÍVIRODA:
06-70-647-7766,
www.kobadetektiv.hu
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APRÓHIRDETÉS
Péntek
este
Ápr. 20.

Templomok

VEGYES

Dohány
Frankel L. út 49.
Hegedûs Gy. u. 3.
Thököly út 83.
Hunyadi tér 3.
Bethlen tér 2.
Nagyfuvaros u. 4.
Scheiber S. u. 2.
Kazinczy u. 27.
Alma u. 2.
Kórház
(Amerikai u. 53.)
Páva u. 39.
Dózsa Gy. út 55.
Berzeviczy u. 8.
Károli G. tér 5.
Visegrádi u. 3.
Dessewffy u. 23.
Teleki tér 22. (szefárd)
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.)

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.
Mûfogsorrögzítés
miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikusmester. Fogsorok, hidak készítése, javítása
soron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô.
Fogászati háttér biztosított. Szolid árak.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk.
Hétvégi ügyelet. 1013 Bp., Krisztina krt.
51. fszt. 1. Déli pályaudvarhoz közel. 0630-222-3016, 06-1-356-9372.
Önkéntes programunk változatlanul
mûködik és folytatódik! Gyere velünk
önkéntesnek Izraelbe! Csoport indul: április 22. – május 13. Bôvebb információ és
jelentkezés: Deutsch János, +36-20-2338454, janos.deutsch76@freemail.hu, vagy
az Izraeli Kulturális Intézetben (VI. ker.,
Paulay Ede u. 1.) minden kedden, 16–17
óra között.
19–20. századi magyar és külföldi
mûvészek festményeit keressük megvételre készpénzért gyûjtôk, befektetôk részére. Nemes Galéria, 1024 Bp., Szilágyi
Erzsébet fasor 3. Tel.: +36-1-302-8696.
Mobil:
06-30-949-2900.
E-mail:
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Szombat
reggel
Ápr. 21.

Péntek
este
Ápr. 27.

Szombat
reggel
Ápr. 28.

18.00
18.30
18.30
18.30
19.00
19.15
19.00
18.00
19.30
16.30

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.30
8.00
9.00
8.00
8.45

18.00
18.30
18.30
18.30
19.00
19.00
19.00
18.00
19.40
16.30

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.30
8.00
9.00
8.00
8.45

17.30
19.00
19.00
18.00
19.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.30

17.30
19.00
19.00
18.00
19.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.30

19.10

19.40

18.00

18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.)
18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.)
18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.)
18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.)
18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.)
19.00
Debrecen (Pásti u. 4.)
19.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.)
19.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.)
19.00
Pécs (Fürdô u. 1.)
19.00
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.)
18.00
Szombathely
18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.)
18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00

18.00
18.00
18.10
18.00
18.00
19.20
19.20
19.00
19.00
18.00
18.30
18.00
18.00

9.00
8.00
8.00
8.00
8.30

NAPTÁR

Festést, tapétázást, kômûves- és egyéb
építôipari munkát vállalok. 06-70-2160234.
Társasházkezelés! Szeretne egy jó közös képviselôt? Kérjen ajánlatot! Személyes bemutatkozás, ingyenes állapotfelmérés! Dr. Bíró Anna, 06-70-505-9394, 06-1200-4972.

Április 20. péntek

Ijjár 19.

Gyertyagyújtás: 7.22

Április 21. szombat

Ijjár 20.

Szombat kimenetele: 8.31

Április 27. péntek

Ijjár 27.

Gyertyagyújtás: 7.32

Április 28. szombat

Ijjár 28.

Szombat kimenetele: 8.43

Takarítást vállalok hétvégére. 06-70548-9278, hívható: 15 óra után.
Órajavítás, faliórák felújítása garanciával. Jung Péter, VII., Garay u. 45. 06-70505-5620, www.jungoras.hu
Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt, képeslapokat. 06-20-522-5690, este 06-1322-8439.
Színes és fekete-fehér nyomtatás, másolás, plakátnyomtatás, névjegykészítés,
diplomakötés, könyvnyomtatás a Mammut
III. em. 312-es üzletben és a Balogvár u. 1.
alatt. Messinger Miklós, +36-20-9349523,
Izraeli bélyeggyûjtemény eladó. 0620-421-0447, 17.00 óra után.

HÁZASSÁG
181/59/91pszichológus férfi keres
olyan humán érdeklôdésû hölgyet,
akivel a késôbbiekben Izraelbe kivándorolna. Válaszokat fotóval „Jeruzsálem 7”
jeligére a kiadóhivatalba, illetve: sandor77777@gmail.com címre kérnék.

a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének lapja
1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829
E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter
Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa
Kiadótulajdonos:
Mazsihisz
Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft
Külföldre 6800 Ft/év
USA és Izrael: 7500 Ft/év
Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:
11707024-22118480
OTP SWIFT kód:
(BIC) OTPVHUHB
IBAN:
HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480
Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(1)-767-8262-es
számon.
Szedés, tördelés:
WolfPress Nyomdaipari Kft.
Nyomdai munkák:
mondAt Kft . , www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy László

ISSSN 0133-1353

9.00
8.00
8.00
8.00
8.30

Hírek, események
röviden

Almássy Éva
" Ruhaszalon
Esküvoi
Egyetemi
pedagógusi végzettséggel,
5 éves pedagógusi
szakmai gyakorlattal

– A zuglói körzet pénteki (18.30) és
szombati (9.30) istentiszteleteit továbbra is a Scheiber-iskolában tartja
(XIV. ker. Laky Adolf utca).
– 1%. A Veszprémi Zsidó Örökségi
Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik a 2016. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány részére felajánlották. Az így kapott
73.634 Ft-ot a kuratórium döntése alapján a veszprémi zsidóság történetének
egy részével foglalkozó tanulmány
megírására, pályázati önrészként használjuk fel.
Reméljük, hogy a 2017. évrôl beadott
bevallásukban még többen fogják 1%-os
felajánlásukat alapítványunk részére
megtenni, amit elôre is köszönünk. Adószámunk: 18927467-1-19.
Az Igaz Emberekért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik a
2016. évi személyi jövedelemadójuk 1%át támogatottjaink részére felajánlották.
2017-ben ez az összeg 108.626 Ft volt,
melyet a Jad Vasem-kitüntetettek támogatására fordítottunk.
Kérjük, segítse 2017. évi személyi jövedelemadója 1%-ával a már igen idôs
(85 év feletti) Jad Vasem-kitüntetetteket, akik 1944-ben életük kockáztatásával mentettek meg zsidó üldözötteket.
Elôre is köszönjük. Igaz Emberekért
Alapítvány. Adószámunk: 18040094-142.
– Imaidô-változás a Pávában! Péntekenként egy órával késôbb, este
19.00-kor kezdôdik a szombat köszöntése a Páva utcai zsinagógában (1094
Budapest, Páva utca 39.). Szombatonként változatlanul reggel 9.30-tól kezdôdik a reggeli ima. A helyi szokásnak
megfelelôen erev ros hásánáig ezt az
imaidôrendet tartjuk. Keressetek minket
a Facebookon és a zsinagógában!

és közoktatási vezetôi
végzettséggel rendelkezô

igazgatót
keresünk a Magyarországi
Autonóm Orthodox
Izraelita Hitközség
által fenntartott
bölcsôde – óvoda –
12 osztályos iskola
oktatási intézménybe.
Fényképes önéletrajzot,
motivációs levelet
és oklevélmásolatokat kérünk.
E-mail-cím: hr@maoih.hu

Almássy Éva
TÁRSKERESÔ IRODA
Komoly társkeresés,
házasságközvetítés
megbízhatóan – általam.
Tel.: 06-1-312-6915
vagy 06-70-405-0605.
www.exkluzivtarskereso.hu

https://www.almassyszalon.hu/
Budapest, Teréz krt. 36.
Tel.: 06-70-419-1141
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A zsidók miatt esett a hó márciusban
Trayon White washingtoni
képviselô a Facebookon fejtette ki
azon elméletét, miszerint a
Rothschildok kedvük szerint manipulálják az idôjárást, mert ebbôl is
anyagi elônyük származik. Szerinte
amúgy a rothschildozás nem számít
zsidózásnak.
Trayon White egy washingtoni vá-

rosházi képviselô, aki március közepén hóesésben volt kénytelen vezetni.
Persze rögtön meg is találta ennek a
szörnyûségnek a felelôseit, akik nem
lehetnek mások, csak és kizárólag az
idôjárást saját céljaik szerint manipuláló Rothschildok. White nem volt
rest, és ezt a nem túl eredeti összeesküvés-elméletet videóra rögzítette,

Nácit csinált a kutyájából
A skót bíróság bûnösnek találta azt a férfit, aki arra tanított egy mopszot,
hogy náci karlendítést (azaz a jobb mellsô lábának emelését) hajtson végre,
ha azt hallja, hogy „Sieg Heil” és „gas the jews” (elgázosítani a zsidókat). A
betanított állatról videó is készült, ami felkerült a YouTube-ra, az elkövetôt pedig gyûlöltbeszédért állították bíróság elé, az ügyben már csak az ítélethirdetés van hátra.

A 30 éves Mark Meechum még 2016 áprilisában töltötte fel a vezényszavakra „karlendítô” Buddha videóját a YouTube-ra, ahol azonnal terjedni kezdett, hárommilliónál is több megtekintést produkált, majd a rendôrség több
panaszt követôen gyûlöletbeszéd vádjával letartóztatta a férfit. A bíróság
nemrégiben jelentette be, hogy bûnösnek találták durván sértô tartalom elôállításáért.
Meechum azzal védekezett, hogy csak a barátnôjét kívánta bosszantani a
kutya betanításával, és Suzanne Kelly is úgy nyilatkozott, hogy Mark egyáltalán nem szólt neki arról, mire tanítja az ebet, és arra sem számított, hogy a
mopszról készült felvétel terjedni fog.
Az ügyben ítélkezô Derek O’Carroll bírót azonban ez egyáltalán nem hatotta meg, nevetségesnek nevezte a védekezést, kijelentve, hogy a humoros
kategória kiválasztása nem mentesíti az embert a következmények alól. Az
ítélethirdetés az ügyben még hátravan, de gyûlöletbeszédért a férfit akár hat
hónapos szabadságvesztésre és büntetés kifizetésére is kötelezhetik.
Birkás Péter/24.hu

Nagypéntek
Szántó György, a Kóser Konyha vezetôje meséli:
Peszách elôtt felhívott az egyik körzet hölgy alkalmazottja, hogy mondjam
el a vegetáriánus szédervacsora menüjét.
Elmondtam. Ô elmagyarázta, hogy azért kérdezte, mert lesz két vendég a
széderen, akik nem esznek húst.
Eddig értettem, de még hozzátette: tudod, nagypéntek van!

2018. ÁPRILIS 15.

SPÁNN GÁBOR

A nyest
Itt van a tél, itt van újra,
S rút, mint mindig énnekem,
Tudja meg most mindenki,
Hogy tiszta szívbôl rühellem!

Trayon White
majd azzal a lendülettel kiposztolta a
Facebookra is.
A Washington Post hamar rátalált a
videóra, és miután megírta a sztorit,
White képviselô Facebook-oldalát
gyorsan ellepték a felháborodott kommentelôk, akik szerint White kijelentései eléggé antiszemitára sikerültek.
Daniel Zemel washingtoni rabbi szerint a képviselô mondatai hozzájárulnak az Egyesült Államokban amúgy
is erôsödô intoleráns hangulathoz,
egy tisztségviselônek pedig semmilyen körülmények között nem lenne
szabad ilyen antiszemita megnyilvánulásokat közzétennie.
Pár órával a Post cikkének megjelenését követôen már White is belátta,
hogy hibát követett el, mert gyorsan
bocsánatot kért a zsidó közösségtôl és
azoktól, akiket kijelentésével megbántott. Amúgy nem gondolja, hogy
antiszemita lenne, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy munkája során
sokszor együttmûködik zsidó szervezetekkel.
A világot uralni próbáló Rothschildok (értsd zsidók) egy elég régi
antiszemita összeesküvés-elmélet, de
még az idôjárást manipulálni képes
hatalom ötlete sem számít újdonságnak. White viszont most nagyszerû
érzékkel kombinálta össze a kettôt,
így született meg az idôjárást a saját
anyagi érdekeiknek megfelelôen machináló gazdag zsidók rémképe. A
bocsánatot kérô bejegyzésében a
képviselô egyébként nem tért ki arra,
hogy ha mégsem a zsidóknak, akkor
kiknek vagy miknek állhat az érdekében március közepén hóesést zúdítani Washington óvatlan polgáraira.
Kibic

...és ideje van
a nevetésnek
Cseng a telefon a Downing Street
10.-ben.
– Theresával szeretnék beszélni.
– Nem tudom adni. Alszik.
– Ha felébred, mondja meg neki,
hogy Vlagyimir kereste.
– Hogy érti, hogy „ha”?
***
Amikor egy férfi grillsütésre szánja el magát, a következô eseménysorozat indul el:
1. A férfi elôveszi a kerti grillt és a
faszenet.
2. A nô letakarítja a grillrácsot.
3. A nô lemegy a zöldségeshez.
4. A nô lemegy a húsboltba.
5. A nô elôkészíti a salátát és a
zöldségeket.
6. A nô elôkészíti a húst a sütéshez.
7. A nô egy tálcára készíti a fûszernövényeket a szükséges eszközökkel.
8. A nô kiviszi a lesikált grillt és a
tálcát a férfinek, aki elterülve sört
iszik.
9. A férfi elhelyezi a hússzeleteket
a grillen.
10. A nô bemegy és megterít.
11. A nô elkészíti a zöldségeket.
12. A nô kimegy szólni a férfinek,
hogy a hús épp odaég.
13. A férfi leveszi az odaégett húst,
és átadja a nônek.
14. A nô tálal.
15. A férfi italt tölt.
16. A nô leszedi az asztalt.
17. A nô elmosogat, és rendbe rakja a konyhát.
18. A férfi otthagyja a grillt, mert
még van rajta némi parázs.
19. A férfi megkérdezi a nôtôl,
örül-e, hogy ma nem neki kellett
fôznie.
20. És bizonytalan arcát látva
megállapítja, hogy a nôk soha nem
elégedettek.

Ha létezne olyan közvélemény-kutatás, amelyik az én személyem szimpátiaindexét is mérné, e sorok megjelenése után kb. Thürmer Gyula alá
kalibrálna. Menthetetlenül megutálna mindenki, akinek kedvence Petôfi
Sándor gyönyörû verse, aminek az elejét én most egy körömgomba-ellenes szlogen szintjére butítottam. Bocsi…
Ezenkívül látványosan utálnának a téli sportok kedvelôi is. Hógolyózó, szánkózó gyerekek, síelô, jégkorcsolyázó férfiak és nôk, de még maga a Mikulás is. Nem menti, csak magyarázza az évszak iránti gyûlöletemet személyes sorsom. Majd’ 40 évvel ezelôtt egy havas téli napon áldott
emlékû édesanyám munkahelyemre, a Magyar Televízió székházába
igyekezett, hogy együtt ebédelhessünk, amikor is nem vett észre egy hóval beborított, amúgy eljegesedett aknafedelet, amin szemem láttára elcsúszott, combnyaktörést szenvedett. Ez az emlék engem kísért, és amúgy
„bohóc természetem” kikapcsol az elsô hópelyhek láttán. Amikor kifehéredik a pesti aszfalt, és meglátom az autók tetején a legvékonyabb hóréteget, elô a Xanaxot, és ha kötelezettségem nem szólít a városba, akkor
leeresztett redônyök mellett, sötét szobában képes vagyok egész nap olvasni, vagy megnézni a Szulejmán 1200. részét, mert abban legalább a
legyôzhetetlen janicsár mindig szép idôben kardozik.
Így volt ez most is az elsô havas napokon. Olyan házban lakom, melynek nagy udvara van, és minden lakáshoz tartozik egy parkolóhely a felparcellázott kertben. Ez tulajdonképpen inkább csupán annyit ér, hogy
az autó van nagyobb biztonságban, de ugyanolyan hidegben áll, mint a
többiek az utcán.
Valamelyik reggel egy idôben mentem le a kocsimhoz az egyik lakótársammal, akinek akkora terepjárója van, ami egy másik lakás árába kerül, és a szokásos autósok közti banális párbeszéd kezdôdött arról, hogy
vajon van-e szaft az akkumulátorban, és mennyit fogunk csúszkálni.
Az illetô úr ekkor félrehívott, és azt mondta: képzelje el, szerkesztô úr,
valamelyik reggel jövök le utolsó percben, hogy beérjek a munkahelyemre, beülök ebbe a meseautóba, megnyomom az indítógombot (mert neki
már gombja van, nem kulcs…), és se kép, se hang. A motorháztetôt még
ki tudom nyitni bankár létemre is, és mit látok?! Amennyi ebbôl a modern, teljesen fedett motortérbôl is kivehetô volt: az indítókábel szétrágva, de úgy, hogy még az apró, éles fogak nyomai is látszódtak. Látva
bamba tekintetemet, hozzátette, ha nem jött volna még rá, ezt nem más
csinálta, hanem egy nyest.
Kibukott belôlem a kérdés, mit keres a nyest Zugló közepében, társasházak udvarán? Egyszerû, felelte ô. Úgy tudom, ezeknek a dögöknek a
Városligetben van odújuk, csakhogy a ligetvédôk táblái nem ehetôk, na
meg a hideg is kikergette ôket, és itt keresnek feldôlt kukát, na meg egy
frissen leállt, meleget árasztó autó alját. És sajnos a nyest olyan, hogy
szívesen rágja a kábeleket is. Belôlem csak az bukott ki: lám, a nyest sose rest...
Ô nem vette a humoromat, én pedig azt mondtam, még egy tétel az esti imáimhoz. Megkérem a mindnyájunkat teremtôt, hogy továbbra is áldja meg a nyestet kifinomult ízléssel, hogy kizárólag 20 millió forint értékû autót tekintsenek bevándorló úti célnak, és az én szegényke szériakocsimat hagyják ki a hullámból. A nyestre még azt sem lehet ráfogni, hogy
a Soros küldte, mert az a kis állat sok mindent tud, de talán a munkahelyünkre és a kultúránkra nem vágyik. Az én szomszédom még hozzátette: az eset óta ô bármilyen késôn jön haza, egy darabig kiáll a konyhai
erkélyére, ami az udvarra néz, és lesi, hogy nem megy-e valami hosszú
szôrû és hosszú farkú élôlény a kocsija alá.
Örömmel nyugtáztam, hogy az én autóm pöccentésre indult, és elhatároztam magamban, hogy majd választások után keresek egy képviselôt,
aki hajlandó beterjeszteni egy törvényt, aminek az lesz a neve: Stop
nyest!

Zugló
ÖNINTERJÚ
– Másfél éve égett le a zsinagóga, mikor avatják?
– A tavalyi széderen azt énekeltük, hogy lösonó hábó böThökölyút (jövôre
a Thököly úton). Az idén is ezt fogjuk énekelni. Jövôre még nem tudjuk, mit
és hol!
– Nem ment még el a kedvük?
– Nem, mert ha a Jeruzsálemi Szentély elôbb épül fel, kárpótolva leszünk!
– Na de konkrétan: mi van jelenleg?
– Konkrétan: a nyertes vállalkozó „bejárta” a terepet, és lemondta a munkát.
– Hogyhogy? Hát nem tudta, mire vállalkozik?
– Hát ha a logikát keressük, akkor azt hinnénk, hogy elôször bejárja a
terepet, és utána dönti el, hogy vállalja-e vagy sem.
– És?
– Itt elôször pályázott, majd megnyerte, és – lemondta.
– Akkor sikerélmény semmi?
– Hát ha csak az nem, hogy már anno kikötöttem, sábeszkor, ünnepekkor
nem dolgozhatnak. Betartják!
– És milyen volt a széder?
– Ôszinte! Nem aktualizáltuk a lösonó hábót, és nem neveztük a vacsorát
„utolsó vacsorának” (a Scheiberben). Befejeztük a szédert, mire a kakas
kukorékolt... ja bocs, ez már egy másik Testamentum.
Kardos Péter

