
A legutóbbi alkalommal arról tanultunk, hogy a micvá
szónak két jelentése van: cselekedet és parancsolat. Feltet-
tük a kérdést, hogy miért fontos a zsidóság számára ez a két
fogalom. Az elsôt meg is magyaráztuk. Ezúttal próbáljuk
megérteni a másodikat. Egyébként ez a jelentés a szó sze-
rinti, mert héberül a cáv azt jelenti: parancsol. Van egy má-
sik szó is, ami ezzel erôsen összefügg: chijuv, azaz köteles-

ség. Nem mindenki fülében cseng ez a szó pozitívan, miközben a zsidóság
egy jelentôs része e körül forog. Vajon miért?

A modern kultúra egyik alapvetô értéke a szabadság. Ezalatt azt értjük,
hogy mindenkinek szabadsága van tenni, amit jónak lát, feltéve, hogy ezzel
mások szabadságát nem sérti. Tehát nincsenek kötelezettségei, senki nem
kényszeríti semmire. Ugyanakkor Bölcseink a következô meglepô kijelentést
teszik a szabadsággal kapcsolatban: „Nem lehet szabad az ember, csak akkor,
ha a tórával foglalkozik” (Ávot 6:2). Még a tórában is találnak rá bizonyíté-
kot, amikor Mózes lehozza a két kôtáblát, és az van írva, hogy „vésés van a
táblákon” (Mózes 2., 32:16), az úgy is olvasható, hogy „szabadság van a táb-
lákon”.

A szabadság ellentéte a korlátozás. A tóra kötelezettségei látszólag korlá-

tozzák azt, hogy mit szabad csinálnom. Valójában azonban azt célozzák, hogy

felszabadítsanak meglévô, belsô korlátozásaim alól. Eszerint ha valaki nem

tartja a tóra által elôírt kötelezettségeket, szabadnak érezheti magát, hiszen

azt tehet, amit akar. De az már nem biztos, hogy akkor is ugyanazt akarná

tenni, ha szabad lenne a belsô kötöttségeitôl. Ha például valaki szenvedély-

beteg, és elszív még egy cigarettát, akkor mondhatjuk, hogy el akarta szív-

ni, és elszívhatta, tehát szabadon cselekedett. Másrészt viszont ha józanul

elgondolkodott elôtte, és nem akarta volna elszívni, mert tudja, hogy árt az

egészségének, akkor kiderül, hogy mégsem volt szabad: a saját szenvedély-

betegségének volt a rabja, ez korlátozta a cselekedeteit.

Mi a jelentôsége mindennek egy olyan ember számára, aki nem szenve-

délybeteg? Sokszor hasonló logika szabályozza a mindennapi cselekedetein-

ket, a saját korlátaink, vágyaink, rossz megszokásaink, tulajdonságaink befo-

lyásolnak, és nem hagyják, hogy szabadon, tiszta fejjel, józan ésszel dönt-

sünk. Mindettôl még persze sokkal szabadabbnak érezhetjük magunkat, mint

egy vallásos ember, aki a szabályok korlátai között él. Legalábbis így érzé-

kelheti ezt egy kívülálló: mi az, hogy nem tudsz eljönni velem egy étterem-

be? Csak azért, mert neked az ottani étel nem kóser? Nem tudunk találkozni

szombaton vagy ünnepnap, mert nektek azt tilos? Nem tudsz jönni a munka-

helyre kora reggel, mert el kell mondanod a reggeli imát? Még a strandra sem

tudunk elmenni, mert nektek nem szabad meglátnotok a fürdôruhás nôket?

Mindez kialakíthat a kívülálló szemében egy olyan érzést, hogy a vallásos

életben nincsen semmi öröm. És még ha fel is tételezzük, hogy van benne

öröm, akkor az is valami egészen ismeretlen, megfoghatatlan dolog az ô szá-

mára, amit még nem tapasztalt, és nem érti, hogy miért kellene elhagynia az

általa megismert, megszokott örömöket valami olyanért, amit még nem is is-

mer igazán.

Ami hiányzik ebbôl a megértésbôl, az az, hogy aki benne van a vallásos

életmódban, az nem érzi azt, hogy ô lemondana valamirôl. Minden ember

számára vannak olyan pontok, amiket „rózsaszínben lát”. Ezek jelentik

számára azt, amiért érdemes élnie, amikre vágyik. Egy nem vallásos ember

számára ez lehet például a kikapcsolódás, az étterem, a mozi, a strand, az is-

merkedés, a bulizás. Mivel ezeket „rózsaszínben látja”, vágyik rájuk. Ha eze-

ket elvennénk tôle, megtiltanánk neki, csalódott lenne, és azt érezné, hogy 

hiányzik valami az életébôl.

Ha azonban egy nap arra ébredne, hogy egyáltalán nem vágyódik ezek után,

akkor egyik pillanatról a másikra érdektelenné válna minden ilyen vágy. Hir-

telen rengeteg szabadideje keletkezne, és csak azt kellene kitalálnia, hogy mi-

lyen értelmes dologra fordíthatná, hogyan tudna olyan hasznos dolgot csinál-

ni, ami az emberiség és a saját javát egyaránt szolgálná. Ugyanígy érezne, ha

egy reggel arra ébredne, hogy rájött, mi az élete célja. Egyszerre csak az mo-

tiválná, hogy azt csinálja, azon dolgozzon minden erejével. Lehet, hogy el-

menne idônként kikapcsolódni, de csak azért, hogy erôt meríthessen az élet-

feladatához.

A zsidó életmód kötelezettségei – ideális esetben – ehhez az állapothoz ve-

zetnek. Megszûnnek a korlátozó vágyak, és kialakul egy elképzelés arról,

hogy mi a teendôm ezen a világon. Nem utolsósorban ez nem egy belsô fan-

tázia, hanem összhangban van a világ Teremtôjének akaratával, az általa adott

törvénnyel. Ebben az állapotban nincsen szükségem arra, hogy sajnáljanak,

amiért be kell tartanom a szabályokat. Hiszen tudom, hogy ezen szabályok

betartása tesz alkalmassá arra, hogy azzá az emberré váljak, akivé válhatok.

Hogy igazán szabad lehessek. Erre mondják Bölcseink: „Nem lehet szabad az

ember, csak akkor, ha a tórával foglalkozik.”

Szántó-Várnagy Binjomin
binjomin.hu
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Az igazi szabadság 
belülrôl fakad

Új, modern, 21. századi megjelenésû hittankönyvet
adott ki a Mazsihisz. A nyolckötetes sorozat elsô darab-
jának bemutatását az egyik szerzô, Róna Tamás rabbi,
Horányi Gábor, a Lauder Zsidó Közösségi Iskola fôigaz-
gatója, Heisler András, a Mazsihisz elnöke, valamint Sol-
tész Miklós, az EMMI államtitkára tartotta a Lauder-isko-
la épületében.

Horányi Gábor iskolaigazgató kifejtette, mennyire fon-
tos, hogy a bemutatónak a Lauder ad otthont. Hozzátette:
ez a könyv olyan, mint egy terített asztal, ugyanis a zsi-
dóság sokféle értelmezését, megközelítését próbálja egy-
szerre szolgálni.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke azt mondta, hogy a
helyszínválasztással a változó világra való nyitottságukat
kívánták jelezni, amit a szervezet stratégiája szerint kép-
viselnek.

Szavai szerint nagyon szeretnék, ha a tankönyvek eljut-
nának a zsidó iskolákba. Örömmel vennék és elônyös
lenne, ha a magyarországi általános iskolák könyvtáraiba
is kerülne legalább egy-egy kötet – mondta Heisler And-
rás. Különösen fontos – emelte ki az elnök –, hogy végre
valami pozitívról lehet beszámolni, nem rasszizmusról,
nem antiszemitizmusról kell beszélni, hanem a közös
értékekrôl, együttmûködésrôl, a közös akaratról, amely-
nek a keretében az EMMI rendkívüli módon támogatta a
hittankönyv megjelentetését. Már az elsô pillanatban si-
került az ügynek megnyerni Soltész Miklós államtitkárt.

Megjegyezte azt is, hogy a nem formális hittanoktatás-
ban részt vevôk számára a Mazsihisz segítséget fog nyúj-
tani a beszerzéshez, valamint kérdésre felelve fontosnak
tartotta leszögezni, hogy a hittankönyvsorozat elsô köte-
te az alsó tagozatos zsidó hittanosok számára ingyenesen
elérhetô, és hamarosan kereskedelmi forgalomban is kap-
ható lesz.

A tárca 7,5 millió forinttal támogatta a kiadvány meg-
jelentetését – közölte Soltész Miklós, hozzátéve, hogy a
könyvvel most 670–680, zsidó felekezeti iskolába járó
elsôs ismerkedhet majd meg.

Az államtitkár szólt arról is, hogy Magyarországon
több mint 200 ezer gyerek jár az országban felekezeti is-
kolákba.

„Több mint huszonöt évvel ezelôtt nem gondoltuk vol-
na, hogy mekkora jelentôsége lesz általában az egyházi
oktatásnak. Mennyire fontos lesz társadalmainkban, itt,
Európában, hogy végre visszataláljunk azokhoz a közös
gyökerekhez, amelyek a zsidó és a keresztény nevelés-
ben, vallásban és hitben benne vannak” – fogalmazott
Soltész Miklós. Kiemelte az államtitkár azt is, hogy na-
gyon sok közösségi ház, intézmény felújításában is köz-

Sokéves hagyomány, hogy az Új-
pesti Városnapok keretében – a helyi
önkormányzat, a Mazsihisz, a
BZSH, az ORZSE, a Nemzeti Kultu-
rális Alap, valamint a Gabbiano
Print Kft. támogatásával – kántor-
koncertet rendeznek a Berzeviczy ut-
cai zsinagógában. Idén is Szerdócz
Ervin, az Újpest–Rákospalota temp-
lomkörzet rabbija fogadta az érdek-
lôdô közönséget, majd az est házi-
gazdájaként zenetörténeti és a fel-
csendülô mûvekhez kapcsolódó tör-
ténelmi, tórai magyarázatokkal fû-
szerezve vezette a mûsort.

A koncert különlegessége az volt,
hogy a tradicionális és az ismert zsi-
dó dallamok mellett az operairoda-
lom néhány népszerû áriája is fel-
csendült a MÁV Szimfonikusok kísé-
retében. A zenekar dirigenseként
ezen az estén mutatkozott be a kö-
zönségnek Dobszay Péter ifjú kar-
mester, aki mindvégig empatikusan
vezényelte a nemzetközi hírû együt-
test és a szólistákat. A meglepetések
sorába tartozott Lakatos György
(Mr. Goldenhand) közremûködése.
A Floridában élô muzsikus virtuóz
spanyolgitár-játéka még hangulato-
sabbá tette a szefárd dalok megszóla-
lását. A koncert mûsorának összeál-
lítását és az elôadás megszervezését
– a korábbi évekhez hasonlóan –
Székelyhidi Hajnal operaénekes, az

M E G H Í V Ó
2016. szeptember 25-én, vasárnap, délelôtt 9.30 órakor a Rákoske-

resztúri temetônkben (Budapest X., Kozma u. 6.) a mártíremlékmûnél,
utána az ismeretlen munkaszolgálatos emlékmûvénél gyászmegemléke-

zést tartunk mártírhalált halt drága hittestvéreink emlékére.

A kegyeletes ünnepségen Gordon Gábor, az Élet Menete Alapítvány

kuratóriumának elnöke köszönti az emlékezô közönséget.

Az emlékbeszédet Radnóti Zoltán rabbi tartja.
A kántori funkciót Nógrádi Gergely kántor látja el.
A megemlékezésre tisztelettel meghívjuk hittestvéreinket, és megjelené-

sükre számítunk.

Budapesti Zsidó Hitközség Chevra OsztályaMazsihisz-hittankönyv gyerekeknek

remûködött a kormány, amelyek az identitás erôsítését
segítik.

A hittankönyv egyik szerzôje, Róna Tamás rabbi el-
mondta, hogy 120 oldalon több mint 2000 illusztrációval
és több mint száz feladattal egy olyan tankönyvet igye-
keztek létrehozni, amely megfelel a hittanoktatás felté-
teleinek, és lehetôséget biztosít mindenkinek – zsidóként
vagy nem zsidóként – a zsidósággal megismerkedni.

Közölte, a bemutatott könyvet egy nyolcrészes sorozat
elsô kötetének szánták, és már a második is elkészült. Re-
ményeik szerint az általános iskola nyolc évfolyamára
egy teljes láncolata születik majd meg az oktatási anyag-
nak – mondta Róna Tamás.

A Sálom! Zsidó hittankönyv I. címet viselô kiadvány
szerzôje Róna Tamás mellett Nógrádi Gergely író, kán-
tor.

Breuer Péter

„Jövôre veletek Újpesten!”
ORZSE kántor szakának adjunktusa

vállalta magára, akit a különleges él-

mény megteremtéséért a hallgatóság

az est végén külön vastapssal ünne-

pelt.

A hangverseny Verdi Nabucco cí-

mû operájának nyitányával kez-

dôdött, majd Fekete László, a Dohány

utcai zsinagóga fôkántora Zakariás

imáját adta elô az operából. Ezután
Székelyhidi Hajnal Desdemona Mia
madre aveva kezdetû áriáját énekelte
az Otellóból. Végül Budai Miklós, a
Páva utcai zsinagóga kántora Mozart
Varázsfuvolájából Sarastro áriájával
zárta az operablokkot. Ezt követôen
igazi örökzöldek következtek, Raáb
Gábor kántor Beniamino Gigli egyik
slágerét énekelte Non ti scordar di me

címmel, majd az O
sole mio hangzott el
Zucker Immánuel
elôadásában. Végül –
némileg Pavarottira
utalva, piros sállal a
nyakában – Nógrádi
Gergely a Granadával
varázsolta el a hallga-
tóságot. A szünet után
jiddis, zsidó és izraeli
dallamokat élvezhetett
a közönség. A mûsor
hivatalos zárószámát
(Im eskachech Jeru-
sálájim) és a ráadást
(Osze sálom) közösen
adták elô a koncert
közremûködôi, és az
alkalmi „kamarakó-
rusba” beállt Szerdócz
Ervin rabbi is.

A telt házas hang-
verseny közönsége
örömmel fogadta a
mûsorvezetô jókíván-
ságát, amely így
hangzott: „Jövôre ve-
letek Újpesten!”

Rojkó A.(Fotó: Szentgyörgyi Ákos)
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Körzeti kitekintô
Debrecen

Évek óta hagyomány, hogy közös-
ségi pihenést szervezünk hitközsé-
günk tagjainak a Mazsök badacsony-
tomaji üdülôjében. Idén sem történt
ez másként. Augusztus közepén tó-
rával, imakönyvekkel és egy hétre
elegendô kóser élelmiszerrel, alap-
anyaggal felszerelkezve, útra kel-
tünk. Éjszakai indulásunknak kö-
szönhetôen korán reggel érkeztünk a
Balatonhoz. A már jól ismert kör-
nyezetben hamar elfoglaltuk, belak-
tuk szállásunkat.

Az ott töltött egy hét alatt a vízpar-
ti kikapcsolódás, az úszás, a beszél-

Egy „rendes” férfiú
2007-ben robbant be a köztudatba, hogy elôkerültek a náci rezsim

egyik legbefolyásosabb vezetôjének, a Hitler legszûkebb körû bizalmasai
közé számító Heinrich Himmlernek elveszettnek hitt naplói, szolgálati
naplója, családi fényképei, feleségének írt levelei, jegyzetei, a felesége
háztartási könyvei, az asszony nemzetiszocialista pártigazolványa.

A levelek nem tartalmaznak látványos újdonságokat, de fontos szempon-

tokkal egészítik ki a Heinrich Himmlerrôl kialakult képet.

Himmler az emberiség történelmében páratlan kegyetlenségû bûntettnek, a

holokausztnak – közel 6 millió ember meggyilkolásának – erkölcsi gátlások

nélküli megszervezôje, a Waffen-SS, a Gestapo és a rendôrség birodalmi

fônöke volt.

A náci hierarchia második helyén állt.

A háború végén két amerikai GI – azaz katona – Himmlernek a Tegernsee

partján álló gmundi villájában, a páncélszekrényben rábukkant az „SS biro-

dalmi vezetôjének” fontos dokumentumaira, és háborús szuvenírként épp le-

csaptak a hírhedt náci vezér irataira, amikor belépett a házba egy amerikai

hírszerzôtiszt, aki hallott már a Himmler-villának e kincsérôl. A szövetsége-

sek parancsnoka, D. D. Eisenhower rendelkezése értelmében gyûjteni kellett

azokat a bizonyítékokat, amelyeket a nemzetiszocialista rendszer vezetése el-

len a háború utáni bíróság elôtti felelôsségre vonás során bizonyítékként fel

lehet használni.

A hírszerzôtiszt megpróbálta rábeszélni a két katonát az iratok átadására,

vagy ha másként nem hajlandók átengedni neki e fontos dokumentumokat,

hát akkor megvenné tôlük – javasolta. De csak az egyiküket tudta meggyôzni:

a katona hat teleírt noteszt – Heinrich Himmler 1914-tôl 1924-ig vezetett nap-

lóját és szolgálati naplóját – adta át neki. A tiszt megállapította, hogy ezek a

papírok semmi olyan információt nem tartalmaznak, ami a jövendô bírósági

tárgyalásokon bizonyítékként szolgálhatna a náci vezér ellen. A másik kato-

na által elvitt dokumentumok útjáról semmit sem tudunk. Az ô háborús szu-

venírje Himmler feleségének, Marga Himmlernek néhány naplója, náci párt-

tagkönyve, Gudrun nevû leányuk csecsemôkori fényképalbuma, egy kézzel

írott szakácskönyv, háztartási naplók, családi fényképek és Himmler

1927–1933 és 1939–1945 között feleségéhez írt leveleinek fotónegatívja volt.

A levelek egy izraeli férfi tulajdonába kerültek, aki kicsit zavarosan magya-

rázta a hozzájutást, hol egy belga bolhapiaci árust, hol egy magas rangú funk-

cionáriust említve eladónak. A „Himmler-relikviák” valamiféle kultikus ér-

zést kelthettek benne. Talán a gyôzelmet a gonosz felett? Évtizedekig az ágya

alatt tartott Himmler-levelek fölött aludt, és sokáig nem volt hajlandó meg-

válni tôlük. De amikor elmúlt 90 éves, végül beadta a derekát, és megfogad-

va fia tanácsát, eladta a Himmler-dokumentumokat egy holokauszttúlélônek,

akinek a lánya dokumentumfilmeket rendezett. 2014-ben, a Berlinálén mutat-

ta be a Himmler-levelekbôl „A rendes férfiú” címmel összeállított, nagy sikert

arató filmet.

Himmlernek a feleségéhez írt hétszáz levele az elsô pillantásra banális dol-

gok körül forog. De itt mégsem banalitásokról van szó! Ezek a levelek sokat

mondanak a tömeggyilkossá váló, önigazoló bürokrata gondolatvilágáról.

Himmler a kezdetektôl fogva olyan morális tekintélynek érezte magát, aki

dönthet és döntenie kell arról, hogy mit kell tenni és kit kell megbüntetni.

Ezek az írások bepillantást engednek a tömeggyilkos mindennapjaiba és

gondolkozásmódjába. A levelekbôl csak úgy süvít Himmler jeges hidegsége

és vak megszállottsága. Az erôszak és a keménység igenlése. A családja jólé-

téért odaadóan tevékenykedô apa és a kegyetlen tömeggyilkos egy és ugyan-

az a személy!

Megdöbben az olvasó, amikor egy megszokott munkanap végeztével, utol-

só tennivalóként, esti programját így összegzi Himmler: „Masszázs. Felhívni

Gudrunt. Aláírni tíz halálos ítéletet.”

Feleségének, Margának írt levelei alapján a kutatók megállapították, hogy

azokból világosan kirajzolódik Heinrich Himmler korai radikalizálódása.

Himmler már a húszas években Hitler-gyûléseket szervezett, tömegrendezvé-

nyeken számtalan beszédet mondott. Már ekkor szoros kapcsolat fûzte Hitler-

hez. Ebben az idôszakban Margának írt levelei megdöntik a sokáig érvényes

hamis vélekedést, hogy Heinrich Himmler 1933-ig csak jelentéktelen párt-

funkcionárius volt.

A levelekbôl kiderül, hogy mennyire egyetértett jövendô feleségével együtt

a weimari demokrácia elutasításával, mennyire erôs volt mindkettôjükben a

zsidógyûlölet és az emberek megvetése.

A „rendesen megcsinálni” jelszó volt Himmler mottója, és ez volt számára

a legfontosabb – fejti ki a náci vezérrôl forgatott film rendezôje, Vanessa

Lapas. – Katonáinak azt prédikálta, hogy rendesen beszéljenek, egyenek, vi-

selkedjenek. És kereste az utat, hogyan lehet „rendesen” ölni – fûzi még hoz-

zá. – Az a perverz az egészben, hogy a „rendesség” problémája Himmler szá-

mára csupán csak az emberek megölésének módja, nem maga a gyilkosság

volt – vonja le a következtetést Lapas.

Bár ezek a dokumentumok nem változtatják meg a náci rémuralom össz-

képét, de élesítik és bôvítik az SS-vezér portréját.
Benyó Marianna

Felhasznált irodalom:

getések a családi eseményekrôl, a
közös fôzés, olvasás a medence part-
ján mind-mind hozzájárultak gond-
talan kikapcsolódásunkhoz. Külön-
leges színfoltja volt idei nyaralá-
sunknak a gyermekek vidám játéka,
boldogságuk, önfeledt kacagásuk, a
három generáció együttléte.

Egy borongós napon felfedeztük a
környék látnivalóit. Kis csapatunk
ellátogatott a badacsonyi Rózsakô
Fesztiválra, ahol neves mûvészek
elôadásaiból kaptunk ízelítôt. A
tánctudását mindenki kipróbálhatta,
aki a retró hajódiszkóban velünk tar-
tott. Igazán lenyûgözött bennünket,
hogy a tûzijátékot a fedélzetrôl néz-
hettük.

Fittségünket Udvarhelyi Judit tar-
totta kézben: „Kettlebell az alapok-
tól”. Lelkesedésünket mutatja, hogy
izomlázunk ellenére másnap is meg-
próbáltuk. Többen megígérték, hogy
Debrecenben is folytatják a megkez-
dett edzést, várjuk ôket is szeretettel.

A péntek esti imát követôen kö-
zös szombatfogadást tartottunk. A
szombat délelôtti imádkozás az iz-
raeli szajfer, Farnadi Jerusálmi
Márk lejnolásával zajlott, aki egész
héten vendégünk volt, kedves csa-
ládjával együtt. Örömünket fokozta,
hogy több, a környéken tartózkodó
hittestvérünk is csatlakozott hoz-
zánk, s így igazi nemzetközi min-
jánban volt részünk, amelynek tag-
jai Jeruzsálem, Debrecen, Budapest
és Párizs városát képviselték. Meg-
ható és felemelô érzés volt mind-
annyiunk számára ezen a szomba-
ton részt venni, mely ottlétünk igazi
megkoronázása volt.

A kellemesen töltött idô nagyon
hamar elszállt, emiatt kissé szomorú-
an, de azzal az ígérettel tértünk haza
Badacsonytomajból, hogy jövôre is-
mét birtokba vesszük ezt a különle-
ges helyet.

Szeretném megköszönni Eszterké-
nek, aki az ellátásunkról gondosko-
dott, mindazt a sok finomságot, amit
olyan nagy szeretettel sütött, fôzött
nekünk.

Kedves barátaim, azokat, akik nem
voltak még velünk ebben a csodálatos
üdülôben, jövôre várjuk szeretettel.

Hidasi Kati, a Nôegylet elnöke

Réti Béla bácsi emlékére
Nehéz leírni, hogy már nincs kö-

zöttünk Réti Béla bácsi, Borech ben
Mordche. 92 éves korában elhunyt
hittestvérünket augusztusban helyez-
tük ortodox szertartás szerint örök
nyugalomra a testvére mellé a
Monostorpályi úti temetôben. Árje
Kesztenbaum az ortodoxia, dr. Bárd
Tibor a család nevében búcsúzott a
cádiktól. Igazi cádik volt, ez a
megtisztelô cím kijárt neki.

1994-ben költözött a Szabolcs me-
gyei Rohodról Debrecenbe, hogy tel-
jes értékû zsidó életet éljen. Mindene
volt a zsinagóga, reggel és este nem
tudtuk nélküle elképzelni az imádko-
zást. Élete utolsó napjáig gyalog jött
a minjánhoz szombaton, pedig nem
volt könnyû megromlott és legyen-
gült egészségi állapotában. Többször
kísértem a zsinagógába. Ilyenkor
mesélt gyerekkoráról, a chéderben, a
jesivában töltött évekrôl, a szülôi
házban lévô bét hámidrásról, a
mikvérôl. Nem akármilyen alapok-
kal indult, de élete végéig tanult. A
tórát szinte kívülrôl ismerte. Aki
egyszer megjelent a zsinagógában,
annak nem fejtette el a zsidó nevét.

Az ablaknál lévô helye sajnos
üres, most már hiába várjuk. A zsi-
nagógába érkezô idegenek egybôl
hozzá tartottak, tisztelték. Azt külö-
nösen élvezte, ha valakivel jiddisül
tudott beszélni. Akit kellett, ima-
könyvvel látott el. Komolyan vette
az imádkozást, fegyelmet tartott a
bét hámidrásban.

A hitközség támaszkodhatott rá
mint elöljáróra, mint rabbihe-
lyettesre, mint gábéra. Nem volt
olyan vallási kérdés, amire ne tudott
volna válaszolni. Érdemeit sokáig le-
hetne sorolni, nem tudjuk pótolni
személyét.

Vallásos élete, a zsinagógához va-
ló ragaszkodása példa lehet szá-
munkra.

Báruch dáján háemet!
Nyugodjon békében a Gán Éden-

ben!
k.g.

Szolnok
Az Ékev hetiszakaszát követô va-

sárnapon köszöntötték tisztelôi
Berman Dávidot, a hitközség elnö-
két, a Mazsihisz Választási és
Jelölôbizottságának tagját 70. szüle-
tésnapja alkalmából.

A nagyteremben rendezett ünnep-
ségen többek között részt vett Csil-
lag Barnabás karcagi, Feldmájer
Sándor nagykôrösi és Raáb András
kiskunhalasi elnök is.

Feldmájer Péter, a Mazsihisz Kö-
zép-magyarországi Területi Csoport-
jának elnöke átadta az Izraelben tar-
tózkodó prof. dr. Grósz Andor kecs-
keméti elnök üdvözletét, majd
köszöntôjében kiemelte, hogy az ün-
nepelt egész életét a családjáért való
aggódás határozta meg, valamint a
ragaszkodás a munkához és a hithez.

Életének elmúlt évtizedeiben szin-
te minden energiáját a szolnoki zsidó
élet fenntartására és fejlesztésére for-
dította.

Fáradhatatlan aktivitással szervezi
a különbözô programokat, nélküle
nem valósulhatott volna meg sok
olyan esemény, amely méltán került
a városi újságok címlapjára. Különö-
sen fontos szerepet játszott a helyi
zsidóság életét és tragédiáját bemu-
tató oktatási programok megvalósí-
tásában.

Elhangzott az is, hogy egyrészt
szomorúság tölti el mindenki szívét,
hogy szeretett fia, unokái nem lehet-
nek itt ezen a jeles napon, de ezt eny-
híti, hogy ôk Izraelben találtak új ott-
hont.

Feldmájer Péter külön kiemelte azt
a rajongó szeretetet, amellyel az ün-
nepelt hû felesége, Eta segíti férjét
felelôsségteljes feladata megvalósí-
tásában.

Ezt követôen átadta át a Mazsihisz
Közép-magyarországi Területi Cso-
portjának ajándékát, hangsúlyozva,
hogy egy zsidó ember számára a
legfôbb iránymutató egész életében a
tóra, de ahhoz, hogy a tórát olvasni
tudjuk, szükséges egy mutató, amely
vezet bennünket a sorok között.
Ezért az elnök 70. születésnapjára
egy több mint 100 éves, ezüstbôl ké-
szült, gyönyörû jádot kapott, amelyet
megilletôdve vett át.

Az ünnepeltet Róna Tamás rabbi
áldotta meg, aki Röé hetiszakaszából
idézett, s az ôsi rabbinikus áldás sza-
vaival kívánta, hogy adjon neki az
Örökkévaló hosszú életet és boldog-
ságot.

Berman Dávid meghatottan kö-
szöntötte a jelenlévôket, majd fel-
idézte azokat a nehéz idôket, amikor
fiatalkorában, az ateista uralom évei
alatt, a régi Szovjetunióban próbálta
megtartani ô és családja a zsidósá-
gát.

Berman Eta fôúri ebéden látta ven-
dégül a megjelenteket e kiemelkedô
alkalomból.

www.welt.de/himmler

Kate Samuelson
Extracts published from Heinrich
Himmlers gruesome diaries
time.com/4434721/heinrich-himmler-
diaries-holocaust

www.welt.de/himmler/
Die Handschrift des Massenmörders
2016. aug. 13.

Kerstin Krupp
Gettos als „Reiseziele”
H. Himmler Tagebucher
Frankfurter Rundschau
29. Január 2014

www.welt.de

Verschollene Briefe Heinrich Himmlers

aufgetaucht Internet, ohne Jahreszahl

2016. VIII. 11.

Wie aus dem „Buchhaltertyp” der Führer

der SS wurde

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsfuhrer

_SS

Sven Felix Kellerhof

Warum H. Himmlers Kalender wichtig

sind

www.welt.de/geschichte/article157429768/

Warum-Heinrich-Himmlers-Kalender-

wichtig-sind.html
Szolnok
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Napvilágot látott Radnóti Zoltán
rabbi tollából (FB) egy rabbinikus
írás, mely kimondatlanul bár, de en-
gedélyezi a nôk kádismondását a zsi-
nagógában.

Jelen írásunkban erre kívánunk ref-
lektálni.

Elôrebocsátjuk: véleményünk szerint
a nôk szerepe a zsidó életben fontos,
megkérdôjelezhetetlen. Legszentebb
ünnepeinket az ô gyertyájuk köszönti.
Ôk a letéteményesei a családi élet tisz-
taságának, a kóser otthonnak. A zsidó
élet legtöbb színterén egyenrangúak a
férfiakkal. Egyetlen olyan területe van
a zsidó életnek, melyben nincsenek
azonos szerepek: a zsinagóga, a rituálé.
Itt az aktív szerep a férfiaké.

Most tisztáznunk kell, mi is a kádis.
A választ mindenki ismeri: a halotta-
kért mondandó ima, a gyászolók fohá-
sza. Több fajtája is létezik, mi most a
gyászolók kádisával foglalkozunk,
mely kádis néven ismeretes. Eredete a
messzi múltba vész. Nincs közvetlen
kapcsolata a gyásszal, I.ten nevét meg-
szentelô ima. Tartalmaz egy Ezékiel
prófétától származó idézet-parafrázist,
s a talmud idejében ezzel fejezték be az
i.tentiszteletet. Késôbb csupán a nagy
tudósok halála utáni gyászhét lezárása-
kor hangzott el, azonban hogy ne szé-
gyenítsenek meg másokat, egy idô után
már minden temetés után elmondták.

Ma askenáz körökben a zsinagógai
életben naponta többször mondják el
– a liturgia megfelelô pontjain – a
szülôt gyászolók, akár egyszerre töb-
ben is, a gyászév elsô tizenegy hónap-
jáig. A hitves utáni gyász kötelezô
kádismondása egy hónapig tart. Van
azonban olyan, fôleg szefárd szokás,
mely szerint egyszerre csak egy gyá-
szoló mondja el a liturgiai helyeken.

A magyarországi hagyományôrzô,
vallásos közösségekben nôk nem mon-
danak kádist. Nézzük meg, miért és
hogyan indokolja a háláchá e szokást.

Kiindulópontunk a Sulchán Áruch
megfelelô passzusa. Az Orách
Chájjim traktátus 55. fejezet 1. parag-
rafusában áll: Kádist mondanak. De
nem mondják akkor, ha nincs jelen tíz
férfi... és nem mondanak Kedusát és
Borchut sem.

Erre a törvényre hivatkozik Rabbi
Jichák Jákov Weiss a Minchát Jichák
c. responsuma 4. kötet 30. fejezeté-
ben: Már így rendelkezett a Sulchán
Áruch (ibid.), hogy nem mondják (a
kádist), ha nincs jelen tíz férfi, és a
nôk nem számítanak bele a tízbe.

Rabbi Jáir Chájim Bachrach a
Chávot Jáir c. munkája 222. fejezeté-
ben leír egy amszterdami esetet: Egy
elhunytnak csak lánya volt, és a helyi
vallási vezetés nem emelt kifogást,
hogy a házában való tóratanulás után
a lánya kádist mondjon.

Azonban hozzáteszi: Igaz ugyan,
hogy a nôk is kötelezettek I.ten nevé-
nek megszentelésére... de minden-
esetre nem helyeselhetô ez a gyakor-
lat, mivel gyengíti a zsidó szokásokat,
s ezáltal a tórát is, mert a végén min-
denki magának emel majd oltárt. (Az-
az a maga szája íze szerint értelmezi
majd a szabályokat.)

Ebbôl az írásból több következte-
tést is levonhatunk.

Már a 17. században is az volt a ki-
alakult szokás, hogy csak a férfiak
mondtak kádist.

Új gyakorlatnak a lányok otthonuk-
ban történô kádismondását nevezi.

A lánynak NEM a templomban, ha-
nem a saját otthonában engedélyezték
a kádis mondását.

A szokásokra való hivatkozás igen
erôs érv a zsidó jogrendszerben. Noha
nincsenek kôbe vésve, de a tradíciót
nehezen változtatják meg, fôleg ha az
évszázadokon keresztül fennállott. Ha
el is fogadjuk, hogy van megváltoz-
tatható szokás, akkor is itt áll Moshe
Feinsteinnek az Igrot Moshe c. mun-
kája, az Even Háézer 4. kötet 100. fe-
jezete, melyben velôsen ennyit mond:
A szigorító szokás több is, mint a tör-
vény.

Rabbi Mesullám a Rath Kol
Mövászér c. mûve 1. kötet 18. fejeze-
tében írja: Minden tiltó szokás, me-
lyet magukra vesznek egy adott he-

FRÖLICH RÓBERT ORSZÁGOS FÔRABBI

Mikor mondhat egy nô kádist?

Ünnepségsorozat keretében avatták fel Ritter
Rafael Ádámot, Nátániél ben Dániel Zeévet a hala-
si közösség teljes jogú tagjává.

Csütörtök reggel került sor az elsô nyilvános
tfilinlégolásra, melyen részt vettek a kile tagjai,
valamint Frölich Róbert országos fôrabbi és csa-
ládja. Róna Tamás, a dél-alföldi régió vezetô rab-
bija köszöntötte a megjelenteket, majd levezette az
istentiszteletet. A tóraolvasás után az országos
fôrabbi beszélt a hetiszakaszról, majd megáldotta
az ifjút.

Köszönet illeti Itzhak Kellermant és azokat a
családokat Karmiélben, akik úgy gondolták, hogy
megajándékozzák Rafaelt a tfilinnel. Íratassanak
be az Élet Könyvébe!

Pénteken este hagyományos szombatfogadást
tartott Tamás rabbi és Raáb Gábor, majd kidus kö-
vetkezett.

Szombaton reggel zsúfolásig megtelt a zsinagó-
ga! Nemcsak a zsinagóga, hanem a szívek is teljes
díszbe öltöztek!

17 év után újra bár micvá Kiskunhalason! A tör-
ténet szépségét csak fokozza, hogy az örömszülôk,
Ritter Nándor és Kovács Annamária, a 17 évvel
ezelôtti bár micván ismerték meg egymást. Most
pedig az ô gyermekük felnôtté válását ünnepelték,
nem kis meghatottsággal.

Prof. dr. Grósz Andor, Berman Dávid és Raáb
András hitközségi elnökök kíséretében Feldmájer
Péter elnök nyújtotta át Rafaelnek a Mazsihisz
Közép-magyarországi Területi Csoportjának aján-
dékát, egy tálitot, melyet a körzet rabbija, Róna
Tamás segített a vállára tenni és az áldást elmon-
dani.

Elkezdôdött az istentiszteletet, melyet Tamás
rabbi magyarázott, és hangos bemondással segített
az imakönyvet kevésbé ismerôknek, hogy hol is
tartunk!

A tórát Rafi vette ki és vitte körbe a zsinagógá-
ban. Izgatottan várta, hogy számot adhasson végre
tudásáról. Amikor elérkezett a pillanat, Nógrádi
Gergely kántor hívta fel ôt, Nátániél ben Dániel
Zeév hábár micvát a tórához! Rafael hibátlanul
mondta el az áldásokat, majd a háftárát is.

Megható volt látni a gyermekek türelmetlensé-
gét, hogy mikor, mikor dobálhatjuk már meg a cu-
korral? A karzatról kíváncsian lesték a jelet, hogy:
MOST! Mikor látták az elsô szem cukrot, valósá-

NAGY-BRITANNIA

Egymás vallását 
egymás iskoláiban?

Ephraim Mirvis, Nagy-Britannia fôrabbija azt javasolja a zsidó iskolák-
nak, vegyék fel a tantervükbe az iszlám vallást is, hogy a zsidó gyerekek
jobban megismerjék muszlim társaikat, és ezáltal erôsítsék a közösségek
közötti párbeszédet. A fôrabbi ötletét sokan támogatják, egyes rabbik sze-
rint azonban inkább az iszlám iskolákban kellene a zsidó vallást tanítani.

Ephraim Mirvis, Nagy-Britannia fôrabbija arra hívta fel a zsidó oktatási intéz-

mények figyelmét, hogy érdemes lenne felvenniük a tantervbe az iszlám vallás

tanítását, hogy meg tudjanak felelni a kormány új oktatási irányelveinek. A brit

fôrabbi korábban teljes mértékben elutasította, hogy az iskolákban más vallást

is oktassanak a diákoknak.

Mirvis szerint most mégis fontos lett, hogy a zsidó gyerekek jobban megis-

merjék az iszlám vallást, és ezáltal erôsítsék a kapcsolatot a helyi muszlim kö-

zösségekkel. Az iszlám vallás oktatása azért is lenne lényeges, mert ez egy igen

széles körben tárgyalt téma, azonban gyakran értelmezik félre a közbeszédben.

A brit reformközösségben máris üdvözölték a fôrabbi iránymutatását, szerin-

tük ugyanis remek ötlet, és idôszerû az iszlám tanítása a zsidó iskolákban. „Sok-

kal erôsebbek vagyunk mint vallási csoport és mint közösség akkor, ha jobban

megismerjük egymást a társadalmunkon belül” – mondta a Jerusalem Postnak

Laura Janner-Klausner, a reformirányzat vezetô rabbija.

Marc Schneier rabbi, aki egy New York-i muszlim–zsidó párbeszédközpont

alapítója, szintén pozitívnak értékelte Mirvis rabbi ötletét. „Tekintettel arra,

hogy a zsidó és a muszlim közösségek egymás mellett élnek nemcsak Nagy-Bri-

tanniában, de az egész világon, ezért nagyon fontos, hogy a zsidó fiatalok meg-

ismerjék az iszlám alapelveit” – véli a rabbi.

A brit muszlimok is üdvözölték a fôrabbi ötletét, a Brit Muszlim Egyesület

szerint egy ilyen döntés csak segíti egymás jobb megértését és erôsíti a társadal-

mi kohéziót. „Minél több iskolában tanítják a vallásunkat, annál jobban fog az

egyetértés érvényesülni a gyerekek között, és ez csakis hasznos lehet” – mond-

ta Omar El-Hamdoon, az egyesület elnöke.

Pinchas Goldschmidt rabbi, az Európai Rabbikonferencia elnöke szerint a ja-

vaslat akkor lenne igazán érdekes, ha az iszlám iskolák kölcsönösen judaizmust

tanítanának a saját diákjaiknak. Hasonló véleményen van az ukrán fôrabbi,

Yaakov Dov Bleich is, aki szerint történelmi tényeket alapul véve, sokkal fonto-

sabb lenne, ha a muszlim iskolákban tanítanának a zsidóságról, mint fordítva.

„A judaizmus egy toleráns vallás” – nyilatkozta az ukrán fôrabbi.

Arról a lehetôségrôl, hogy az iszlám iskolákban a zsidóságról tanítsanak, a

Brit Muszlim Egyesület azt közölte, hogy „a világ vallásait az összes gyereknek

meg kellene ismernie, így ugyanis jobban megértenék egymást, és jobban meg-

becsülnék a sokszínûséget is”.

„A zsidó közösség Nagy-Britanniában mindig is a vallások közötti kölcsönös

megértés és tisztelet híve volt, ez megköveteli, hogy mindannyian megismer-

jünk valamennyit a másikról” – mondta Jonathan Arkush, a brit zsidó közösség

egyik vezetôje.

aKibic.hu

lyen, kerítés a tórának. S ha a bölcsek
által felvetett vitás kérdésekben a til-
tás szerint viselkednek, akkor e tilal-
mat mindenkinek be kell tartania az
adott helyen, akár odavalósi, akár
csak odaköltözött. Ez a törvény sze-
rint van így.

Rabbi BenCion Méir Cháj Uziél,
Izrael egykori szefárd fôrabbija így írt
a szokásról (a pontos helyet ld. len-
tebb), mely szerint lányok nem mon-
danak kádist: Nem szabad megváltoz-
tatni azt a szokást, hogy a lányok nem
mondanak kádist.

Miért mondhattak a fenti lányok
otthonukban kádist?

Rabbi Jákov Reischer a Svut Jákov
c. responsuma 2. kötet 93. fejezetében
egy, a fentihez hasonló esetet ír le. Itt
is egy leány mond kádist az otthoná-
ban, minjen jelenlétében. Noha az ott-
honi kádismondást engedélyezi, ex
cathedra kijelenti: A templomban ter-
mészetszerûleg egyáltalán nem mond-
hat kádist.

A Chávot Jáir és a Svut Jákov kö-
zött ellentmondás feszül. Egyik meg-
tiltja, a másik engedélyezi a lányok
otthonukban való kádismondását.
(NB. a Svut Jákov az egyetlen klasz-
szikus responsum, mely erre enge-
délyt ad.)

Rabbi Eliezer Jehuda Waldenberg a

Cic Eliezer responsum 14. fejezet 7.
paragrafusában idézi a Béér Hétévet e
tárgykörben. Többek között ezt írja,
és megválaszolja a feltett kérdést: A
Béér Hétév Orách Chájim 132. fejezet
105. paragrafusában kifejti, hogy a
templomban egyáltalán nem mondhat
kádist, de ha az otthonában akarnak
neki minjent szervezni, rajtuk áll.

Azaz: Az egyén mint individuum az
otthonában azt tesz, amit akar, hiszen
nincs felette senkinek joghatósága.
Azonban a rítus mintegy hivatalos he-
lyén, a zsinagógában, érvényre kell
juttatni a régi szokások és rendeletek
által megerôsített szabályokat.

Látjuk, hogy a korai decisoroktól a
modern korig ível a nôk templomi
kádismondásának tilalma. Mi lehet e
tilalom oka?

Már idéztük a Minchát Jichák
megfelelô indoklását. A már szintén
említett Rabbi BenCion Méir Cháj
Uziél Mispáté Uziél c. mûve 3. kötete
13. fejezetében írja (innen származik
a fentebbi idézet is): Megíratott: „És
szenteltessem meg Izrael fiai között.”
Innen tanulják ki bölcseink, hogy a
szent dolgokhoz tíz ember kell... és ez
az oka, hogy a kádist a fiúk mond-
ják... mert ôk számítanak be a tízbe,
és nem a lányok. Ezért nem monda-
nak kádist a lányok a közösségben.

Jövorechöcho... Frölich Róbert országos fôrabbi áldást kér az ünnepeltre

Személyes vallomás egy kiskunhalasi bár micváról

gos cukoresô zúdult alá! Nógrádi Gergely, Daniel
Bouaziz és Lakatos György pedig percek alatt ej-
tették ámulatba hangjukkal és ragyogó személyisé-
gükkel a vendégeket. A gyerekek felszedték az
összes cukrot, és arcukon boldog mosollyal vonul-
tak ki a zsinagógából.

A tóra visszahelyezése után a rabbi beszédében
a hetiszakaszról és a szülôk iránti tiszteletrôl adott
tanítást, majd megáldotta Rafaelt.

Ezúton mondunk mindenkinek köszönetet, hogy
megtisztelt bennünket jelenlétével!

Hála és szeretet jár Nógrádi Gergelynek és Róna
Tamásnak a felkészítésért.

Külön szeretnénk megköszönni a jobbnál jobb
falatokat és az önzetlen segítséget Icának, Zsuzsá-
nak, Mártinak, Gabinak, Attilának, a szolnoki hit-
község elnökének, Dávidnak és kedves feleségé-
nek, Etának, de mindenekelôtt Raáb András elnök-
nek a szervezést, mellyel feledhetetlenné tette a
napot valamennyiünk számára!

Most pedig egy személyes vallomás.

13 évvel ezelôtt, mikor a fiam megszületett, tud-
tam, hogy ez a pillanat eljön az életünkben. Akkor
megfogadtam magamnak, hogy mindent meg fo-
gok tenni azért, hogy neki ne felnôttként kelljen
pótolnia azt, amit esetleg a szülei, akár rajtuk kívül
álló okok miatt, elmulasztottak. Brit milá, pidjon
háben, bár micvá, tanulás, tanulás és tanulás. Úgy
érzem, mindent megtettünk. Gyakran már én saj-
náltam meg a fiamat, amikor ült az asztalnál, és
csak tanulta, tanulta az áldásokat. Sokszor nézett
rám csúnyán, amikor a barátaival folytatott játék
közben felállítottam, hogy tanulás következik!
Egyetlen dolgot viszont soha nem hallottam tôle,
azt, hogy nem akarom! Akarta. Megértette, ez mit
jelent számára, számunkra, a halasi hitközség és a
magyarországi zsidóság számára. Járjon jó példá-
val sokáig elôttünk!

Megérte 13 évet várni erre a pillanatra!
Ritter Nándorné,

ebben a pillanatban nem vallástanár, hanem
édesanya
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Mielôtt elolvasnák ezt az inter-
jút, melyet Runda Margit intéz-
ményvezetôvel (Wesselényi Utcai
Bölcsôde, Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Szakiskola) készí-
tettem, beismerem, elfogult va-
gyok, hiszen két gyermekem is
érettségiig ott tanult. Igyekeztem
olyan kérdéseket feltenni, melyek-
re jómagam és még több száz csa-
lád is kíváncsi volt azokban az
években is. Természetesen az el-
múlt idôszakban sok-sok újdonság
született úgy az oktatás, mint a te-
hetséggondozás vagy a szabadidô
hasznos eltöltése terén.

– Mi az, ami megmaradt tematika-
ként vagy egyéb módon, s a változá-
sokat milyen s mekkora igény hívta
életre?

– Amerikai Alapítványi Iskola-
ként indultunk több mint 25 éve.
2015 szeptemberétôl elhagytuk a
nevünkbôl a sok félreértésre okot
adó alapítványi jelzôt, és a köz-
nyelvben elterjedt Wesselényi Utcai
Iskola nevet vettük fel. Igazából
azonban intézményünk sokkal több,
mint iskola. Ugyanis nálunk ha va-
laki elkezdi „pályafutását” a böl-
csôdénkben, utána az óvodánkon,
általános iskolánkon és a gimnáziu-
munkon keresztüljutva, érettségivel
a kezében léphet ki az intézmény
kapuján, megmenekülve a külön-
bözô szintek közötti felvételik
okozta stressztôl. Bölcsôdénkben és
óvodánkban családias légkörben, a
legújabb pedagógiai eszközökkel
zajlik a gyermekek nevelése. Álta-
lános iskolásaink jórészt közülük
kerülnek ki.

Óriási elôny, hogy a világi tan-
anyagot, nem túl nagy létszámunk-
nak hála, személyre szabott tanulás-
sal sajátíthatják el, ugyanolyan tar-
talmi elôírásoknak megfelelôen,
mint az állami iskolákban. Ugyanak-
kor nagy hangsúlyt fektetünk a vallá-
si nevelésre és a héberoktatásra.
Mindkettô már a bölcsôdében
elkezdôdik. Az angolt elsô osztálytól
tanítjuk. A kiemelkedôen tehetséges
tanulókkal személyes felkészítése-
ken foglalkozunk.

Diákjaink kreatív-kézmûves tevé-
kenységét mûvésztanárunk koordi-
nálja, munkájának hatékonyságát bi-
zonyítja több országos eredmény.

Büszkék vagyunk harmadik osztá-
lyosainkra, akik országos elsô helye-
zést nyertek saját készítésû társasjá-
tékukkal.

Fontos szerepet szánunk intézmé-
nyükben a sportnak, az egészséges
életmódra nevelésnek. Az idén több
új felszereléssel bôvült a tornater-
münk.

Gyermekeink az iskolai testneve-
lésórákon kívül úsznak, az alsó tago-
zatosaink vívnak is. Az udvarunk is
próbálja kielégíteni a legkisebbek
mozgásigényét, sikerült egy kisebb
játszóteret kialakítanunk.

Éves munkarendünk a zsidó ünne-
peket követi, így a család hétköznap-
jainak tervezésekor nem jelent gon-
dot a gyermekek iskolai kötelezettsé-
ge. Intézményünk valamennyi egy-
ségében kóser étkezést biztosítunk a
Hanna étterembôl.

– Miért szeretik, szerethetik tanu-
lóik ezt az iskolát? Mi teszi vonzóvá?
Fejlesztések, új kezdeményezések?

– Többek között egyik épp a csalá-
dias légkör. Itt mindenki ismer min-
denkit, ha valakinek gondja-baja
vagy öröme van, azt szívesen osztja
meg nemcsak diáktársaival, hanem
tanáraival is.

Felvétel 
a Benjámin Óvoda

és Bölcsôdébe
Szülôk–nevelôk–gyerekek közös-

sége olyan óvodát hozott létre, mely-
ben együtt gyakorolhatjuk, tanulhat-
juk a zsidó kultúra hagyományait,
szokásait, egyben teljes mértékben
betöltve az óvoda szokásos funkció-
ját is. A folyamatos napirenden belül

Runda Margit intézményvezetô 
a „Wessirôl”

Sok olyan közös programot szerve-
zünk, amivel élményközpontúvá sze-
retnénk tenni az iskolai létünket, mert
csak így tudjuk erôsíteni a gyerekek
intézményünkhöz való kötôdését.

Természetesen közös rendezvé-
nyeinknek óriási összetartó erejük
van. Jól mûködô diákönkormányza-
tunk minden szervezômunkából,
ötletelésbôl kiveszi a részét. A
nevelôtestület kis létszámához ké-
pest olyan munkát végzett az idén a
tanórán kívüli tevékenységek szer-
vezésében, ami egy több száz fôs,
nagy iskolának is becsületére vált
volna. Mivel minden programot ta-
nárok és diákok közösen szerveznek,
jól szoktuk ezeken érezni magunkat.

Vallási iskola lévén, nálunk kulcs-
fontosságú, hogy ünnepeinkkel
erôsítsük a közösséghez való tarto-
zás érzését, illetve gyarapítsuk diák-
jaink vallási ismereteit. Nem szeret-
ném felsorolni minden ünnepünket,
ami szeptember és június közé esik,
és amelynek helye van az iskolai
naptárunkban.

Csak megemlítem, hogy a gyere-
kek újévi kívánságaikat egy kis cetli-
re felírva lufikon eregetik az égbe,
chanukkakor nagyon vidám hangu-
latú partin láttunk vendégül több
mint százötven személyt, köztük az
Alma utcai otthon idôs lakóit, tu
bisvátkor és a tanszéderen a diákok
maguk vezényelték le az egész ünne-
pet, és nem feledkezhetek meg a
púrimi és a lág báomeri egész napos
jó hangulatú családi rendezvénye-
inkrôl sem.

A vidéki hitközségekkel is igyek-
szünk kapcsolatot tartani, ezért egy-
egy családi sábbátont tartottunk Mis-
kolcon és Tokajban. Ezen program-
jaink mindig kiegészülnek a helyi
temetôben végzett takarítási munká-
latokkal, illetve megismerkedünk a
környék nevezetességeivel is.

Nem vallási jellegû rendezvénye-
ink közül büszkén említem meg azt
az idén megnyitott, szakmai szem-

pontból igényes állandó kiállítást,
amely egyedülálló módon dolgozza
fel a budapesti, erzsébetvárosi orto-
dox zsidóság és a gettó történetét. A
tárlatot a holokauszt-emléknap kap-
csán a kerületi is-
koláknak is kiaján-
lottuk.

Nagyon jól fel-
szerelt tankonyhát
alakítottunk ki a
szakácstanulóink
számára. Mivel a
szakképzés nagy
anyagi forrásokat
igényel, szakkö-
zépiskolai osztályt
csak megfelelô
számú jelentkezô
esetén indítunk.

A jelen kihívásai
már nem teszik
lehetôvé, hogy az
iskola elavult isme-
reteket és kompe-
tenciákat tanítson.
Ezért úgy gondol-
tuk, hogy egy új
metódussal próbál-
kozunk, ami a
Dal ton-módszer
kissé módosított
változata. Ez arra
ösztönzi a diáko-
kat, hogy csoport-
munkában, de min-
denki a maga szá-
mára legkedvezôbb
módon, képessége-
ihez mérve, egyéni
utakon jusson el a
tudáshoz. Az órán
a tanulók a tanár ál-
tal elôre összeállí-
tott munkalap (pen-
zum) alapján dol-
goznak, maguk el-
lenôrzik megoldá-
saik helyességét, és
miután a kötelezô
feladatokkal ké-

a játék segítségével „tanítjuk” azokat
a tudástartalmakat és zsidó hagyo-
mányokat, amelyek alapjául szolgál-
nak a zsidó életmódnak.

Felkészült pedagógusaink vezeté-
sével alakítjuk ki a gyermekek jártas-
ságait, készségeit, melyek felkészítik
ôket az iskolai életmódra. Figyelmet
fordítunk az esetleges felzárkóztatás-
ra és a tehetséggondozásra is.

A hétköznapjainkban dajkáink pe-
dagógiai asszisztensi feladatokat lát-
nak el. Vegyes csoportokban dolgo-
zunk, mert hisszük, hogy a különbözô
korosztályok együttes életébôl fakadó
lehetôségek és élmények nagyon jó
hatással vannak a személyiség fejlô-
désére.

A családias légkör megteremtésével
elértük, hogy óvodánk „nyitott szelle-
me” a családok felé is kisugárzik.

Az óvoda épülete, udvara, kertje,
berendezése úgy lett kialakítva, hogy
szolgálja a gyermekek biztonságát,
kényelmét, megfeleljen testmérete-
iknek, biztosítsa egészségük meg-
ôrzését, lehetôvé tegye mozgás- és
játékigényük kielégítését. A kicsiket
harmóniát árasztó színekkel, for-
mákkal, anyagokkal vettük körül.

Szeretettel várjuk a bölcsôdébe 20
hetestôl 3 éves korig, az óvodába 3
évestôl 6–7 éves korig azon családok
gyermekeit, amelyeknek sikerült e
pár sorral felkelteni az érdeklôdését.

Jelentkezni lehet: BZSH Benjámin
Óvoda és Bölcsôde, 1142 Budapest,
Ungvár u. 12., Rádainé Somosi Éva
intézményvezetônél (+36-30-525-
5068).

szen vannak, maguk döntik el, me-

lyik jutalomfeladatot szeretnék meg-

oldani. Megdöbbentôen jó tapaszta-

lataink vannak mind a tanulók krea-

tivitása, aktivitása, mind a tanulás

hatékonysága tekintetében. Még az

osztálytermi konfliktusok kezelésé-

ben is jótékony hatása van ennek a

módszernek. Nagyon sok órát kell

dolgoznia egy pedagógusnak egy

Dalton-óra összeállításához, de az

eredmények egyértelmûen azt mu-

tatják, hogy nagyon megéri.

Nemcsak a diákok, de mi, tanárok

is jól érezzük ebben az intézmény-

ben magunkat. Mivel elhatároztuk,

hogy egy barátságosabb és minden

tanárnak helyet adó tanáriban szeret-

nénk tölteni a napjainkat, júniusban

közösen festettük ki a leendô szo-

bánkat.

Folyamatosan keressük az intéz-

ményünkbe járó gyermekek számára

a lehetô legjobb megoldásokat. Eh-

hez azonban a szülôk támogatására

is szükségünk van. Már ebben a tan-

évben is voltak néhányan, akik sokat

segítettek intézményi programjaink

során. Szeretnénk, ha számuk tovább

gyarapodna.

Az interjú végén még hozzátette

az intézmény vezetôje, hogy egy

teljesen új koncepcióban gondol-

kodnak a leendô elsô osztályosok

esetében. A zsidó szülôk „alakítsák

meg a maguk iskolai osztályát”: zsi-

dó barátaik, ismerôseik elsôs gyer-

mekeivel közösen jelentkezve, aktív

részvételükkel, velünk együttmû-

ködve, még a meglévônél is tökéle-

tesebb, személyre szabottabb okta-

tást ígérhetünk.

G. J.
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IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
Aki az életéért gyalogol –

eredményesen
Kelaviv 

Tel-Avivban
Kutyafesztivált tartottak Tel-Avivban. A rendezvény a kutyát jelentô kelev

és a város nevébôl kreált „Kelaviv” nevet kapta. Tel-Avivot sokan a világ
egyik leginkább kutyabarát városának tartják. Annyi bizonyos, hogy minden
17. lakos ebtulajdonos, és ez világrekord. A rendezvényre mintegy tízezer

A politikai instabilitás és a brutális állami erôszak újra
ráirányította a figyelmet az Izraelben élô etióp közösség
otthon maradt rokonainak helyzetére, akik évek óta vár-
ják az átmeneti táborokban, hogy ôk is alijázhassanak
végre.

Az ezüstérmes etióp maratoni futó, Feyisa Lilesa hívta
fel a világközvélemény figyelmét az országban hónapok
óta zajló tüntetésekre, amelyeket a kormány kivételesen
brutális eszközökkel próbált felszámolni: becslések sze-
rint több száz tüntetôt gyilkolhattak már meg az ellenük
irányuló kormányzati akciók során, több tízezren sérültek
meg és tûntek el.

Eközben, ahogyan a Forward cikke fogalmaz, „9000,
magát zsidónak valló férfi, nô és gyerek esett csapdába
Gondar és a fôváros, Addisz-Abeba menekülttáboraiban,
mert az izraeli kormánynak hiányoznak a forrásai, a bü-
rokratikus mozgékonysága, a szándéka vagy a szíve ah-
hoz, hogy meghallgassa a kérésüket és Izraelbe vigye
ôket”.

A zavargások és a kormány véres „rendfenntartása” az
újság szerint felveti a kérdést: ugyanilyen körülmények
között, ha a fizikai biztonságuk kerülne veszélybe,
elképzelhetô volna-e, hogy az izraeli kormány nem vár-
ná, sôt sürgetné mielôbbi indulásra bármelyik nem afri-
kai ország zsidó közösségeit? Ha pedig csak Etiópiából,
a világ második legszegényebb országából nem sürgôs
kimenteni a zsidókat, akkor
mi más oka lehet ennek az
etnikai megkülönbözteté-
sen kívül? Az, hogy a ma-
radék etióp zsidó közösség
zsidó eredete bizonytalan,
nem megnyugtató válasz
szerintük, mert a felbom-
lófélben lévô Szovjetunió-
ból érkezô tömegek eseté-
ben is felmerülhettek volna
– jó pár esetben – komoly
kételyek, Izrael azonban,
helyesen, befogadta a hatal-
mas alijahullámot.

Elvben már tavaly no-
vemberben megszületett a
döntés a maradék etióp zsi-
dóság teljes egészének Iz-
raelbe költöztetésérôl, de
praktikusan lényegében
semmi sem történt, ezért
két etióp kormánypárti
képviselô nem volt hajlan-
dó szavazni a Kneszetben,

és mivel a koalíció parlamenti többsége mindössze
egyfôs volt, ezzel komoly gondot tudtak okozni
Netanjahu miniszterelnöknek. Azonban azóta, hogy a
kormány kibôvült a radikálisan jobboldali Jiszráél
Béténuval, Avigdor Liberman pártjával, a közösségéért
küzdô két etióp honatyának nincsenek eszközei érdekei
érvényesítésére.

Két, már Izraelben élô etióp zsidó ifjúsági vezetô,
Gezahagn Dereve és Demoz Deboch, akiknek maguknak
is rekedtek közeli rokonaik Etiópiában, nemrég az Egye-
sült Államokban tartottak elôadásokat a helyzetrôl, pró-
bálták az ott élô, hatalmas zsidó közösséget megnyerni
ügyüknek.

A két hete elfogadott, kétéves izraeli költségvetés nyújt
némi reményt: 1300 etióp zsidó Izraelbe költöztetésére
különít el forrásokat. Az ifjúsági vezetôk viszont immár
nemcsak a döntéseket, de a tetteket is szeretnék látni, és
nem értik, hogy mi lesz a maradék több mint 7500, hosz-
szú ideje hiába váró társukkal, akik az 1300-as kvótába
nem férnek bele. „Ez azt jelenti, hogy édesanyám jöhet,
de a nôvérem nem?” – kérdezte egyikük.

A Guardian elemzése szerint megvan az esélye, hogy a
helyzet tovább romlik Etiópiában, az etnikai-politikai fe-
szültségek még inkább kiélezôdnek, a megoldás pedig az
etióp zsidók sorsát illetôen nem körvonalazódik
egyelôre.

Sportolóként

Gyalogosként

A magyar származású Saul
Ladany egy igazi túlélô, sem a nácik,
sem pedig a terroristák nem tudták
megállítani az izraeli sport egyik leg-
nagyobb alakját. Ladany professzor
két olimpián is képviselte Izraelt táv-
gyaloglásban, nyert világbajnoksá-
got, és egy 44 éves világrekord is a
nevéhez fûzôdik.

Néhány hónappal a bypass mûtétje
után Saul Ladany professzor egy 80
kilométeres gyaloglással ünnepelte
meg 80. születésnapját. Minden
egyes kilométer egy év az életébôl,
minden egyes lépésben ott a megpró-

báltatások és a gyôzelmek emléke.
„Van egy mondás, amely úgy látszik,
már belém ivódott az évek során” –
magyarázza. „A mondás így hang-
zik: a gyôztes nem adja fel, aki felad-
ja, nem gyôz.” Ez a mondás remekül
passzol a Ladany által ûzött verseny-
szerû gyalogláshoz, ahhoz a sport-
hoz, melyben a résztvevôk egyik
legfontosabb tulajdonsága a kitartás.

Saul Ladany, egy holokauszt-
túlélô, aki ötéves korában menekülni
kényszerült belgrádi otthonából, két
olimpián is képviselte Izraelt: 1968-
ban Mexikóban és 1972-ben Mün-
chenben. Pontosan, azon a bizonyos

müncheni olimpián. Ladany számos
izraeli gyaloglóversenyen gyôzött,
nyert aranyérmet világbajnokságon,
és a mai napig ô tartja az 50 mérföl-
des (80 km) gyaloglás világcsúcsát.
Mindennek a tetejében Ladany egy
sok publikációval rendelkezô tudós
és az ipari tervezés professzora.

„Sietve kellett otthonról elmene-
külnünk, a 65 éves nagymamám ve-
zette a hat nôbôl és két gyerekbôl ál-
ló csoportot” – írja memoárjában. A
házat, amelyet édesapja épített, bom-
batalálat érte egy német légitámadás
során, ezért egy Belgrádtól délre esô
kis faluba mentek. Annak ellenére,
hogy az út során a felnôttek sokat
vitték a gyerek Ladanyt, ez a 20 kilo-
méter volt az elsô igazi távgyaloglá-
sa. Ötéves volt ekkor.

A család ezután Budapest felé vet-
te az irányt, ahol Ladany apja a helyi
cionista szervezet aktivistájaként te-

vékenykedett. Ennek a tevékenység-
nek köszönhetôen a család helyet ka-
pott a Kasztner-vonaton. Kasztner
Rezsô, egy magyar zsidó szervezet
vezetôje a nácikkal kötött alkut arról,
hogy kiválasztott zsidó családok egy
neutrális országba, majd pedig Pa-
lesztinába távozhassanak teherautó-
kért cserébe. A nácik azonban a vo-
natot a bergen-belseni koncentrációs
táborba irányították. Ladany és csa-
ládja hat hónapot töltöttek a szöges-
drót kerítés mögött, ennyi idô kellett
Kasztnernek az egyezség érvényesí-
téséhez. 1944 decemberében aztán a

vonat utasai folytathatták útjukat
Svájcba.

A kis Saul egy svájci bentlakásos
iskolába járt a többi zsidó gyerekkel
együtt. Egyszer egy kirándulás után
megkérdezték, ki szeretne gyalog
visszatérni az iskolába. Ladany ha-
bozás nélkül emelte fel a kezét, hogy
saját lábán tegye meg a 32 kilométe-
res utat. „Élveztem, de a vége nehéz
volt” – emlékszik vissza. „Nagyon
büszke voltam magamra, hogy meg-
csináltam.”

Ez a büszkeség vitte elôre késôbb
távgyalogló karrierjét, és ez a büsz-
keség tört a felszínre, amikor 1972-

ben a müncheni olimpia helyszínére
érkezett. Ladany volt az izraeli csa-
patban az egyetlen holokauszttúlélô,
és a német média nem felejtette el ki-
emelni ezt a tényt. „Büszke voltam
arra, hogy az izraeli delegáció tagja
lehetek, hogy megmutathattuk a né-
meteknek: megpróbáltatok elpusztí-
tani minket, de mi itt vagyunk, és ké-
pesek vagyunk felvenni a versenyt a
többi nemzettel” – meséli Ladany.

1972. szeptember 3-án Ladany az
50 kilométeres gyaloglásban indult,
ahol a 19. helyen végzett 4 óra 24
perces idôvel. Két nappal késôbb
azonban egy valódi rémálomra éb-
redt. Nyolc, a Palesztinai Felszabadí-
tási Szervezethez kapcsolható terro-
rista behatolt az olimpiai falu terüle-
tére, ahol izraeli edzôket és
versenyzôket tartott fogva több mint
20 órán keresztül. Ladanynak má-
sokkal együtt sikerült elmenekülnie.
Miközben kifelé siettek az épületbôl,

próbálták a delegáció minél több tag-
ját figyelmeztetni. A túszdráma vé-
gén hat izraeli edzô, öt atléta és egy
német rendôr vesztette életét.

Az 50 kilométeres gyaloglás a leg-
hosszabb táv az olimpián, de ez ko-
rántsem Ladany legerôsebb verseny-
száma, fizikai és szellemi adottságai
ennél jóval nagyobb távolságok
megtételére is képessé teszik. Miu-
tán az olimpiáról hazatért Izraelbe,
egy Hirsch Galitzky nevû ortodox
zsidó azzal kereste meg Svájcból,
hogy Ladany jó eséllyel indulhatna a
100 kilométeres gyalogláson a no-
vemberben Luganóban megrende-
zésre kerülô világbajnokságon. Az
izraeli sportszövetség nem igazán ra-
jongott az ötletért, hogy közvetlenül
a müncheni események után Ladany
Svájcba menjen versenyezni, de a
Galitzky támogatását élvezô izraeli
távgyalogló ennek ellenére úgy dön-
tött, hogy részt vesz a versenyen.
Ladany az elsô helyen ért célba, és
életében elôször megszerezte az
aranyérmet Izraelnek egy fontos vi-
lágversenyen.

Saul Ladanyt sem a nácik, sem a
terroristák, sem az izraeli sportszö-
vetség nem tudta megállítani.
Ismerôi igazi túlélôként jellemzik az
idôs professzort, aki annak ellenére,
hogy már egy ideje nyugdíjba vonult
és nem kap fizetést, még mindig na-
ponta bejár a Ben Gurion Egyetemen
lévô irodájába, fáradhatatlanul segíti
a diákokat, kutatást vezet és publi-
kál. És még mindig gyalogol.

(www.akibic.hu)

ember és hasonló létszámú négylábú látogatott el. A fesztivál központja a vá-
ros északi részén található Bnéj Dán kutyaparkban volt. A kutyákat és gazdá-
ikat számtalan programlehetôség várta. Kipróbálhatták a kutyamasszázs
különbözô fajtáit, holisztikus kezelést kaphattak az állatok, és végigkóstolhat-
ták a különbözô tápszergyártó vállalatok kínálatát. Bemutatkoztak a kutya-
panziók, a kutyaiskolák, a kutyakozmetikák és a kifejezetten a kutyák számá-
ra készülô ruházatot és divatcikkeket gyártó cégek is. A kutyamenhelyek is
kitelepültek a fesztiválra, ezért számos gazdátlan állatnak sikerült új otthont
találnia.

Természetesen a politikai aktivizmus sem maradhatott ki a programból: a
résztvevôk petícióban követelték, hogy vizsgálják felül az Izraelben „veszé-
lyes ebnek” nyilvánított fajták listáját. A felsorolásban szereplô fajták (pl.
rottweiler, argentin dog, bull terrier) tenyésztését tiltja, tartásukat pedig nagy-
ban megnehezíti a törvény. A tiltakozók szerint az önkényesen megállapított
lista igaztalanul bélyegez meg bizonyos fajtákat.

(zsido.com)

Etiópia – mindenütt jó, 
de legrosszabb otthon
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A) kategória
Vallási élet és a zsidó identitást erôsítô, közösség építô-fejlesztô projektek támogatása 2016
Sorsz. Iktatószám Megnevezése (neve) A pályázat címe Megnyert támogatás 1000 Ft 

1. MP2016-A/001 BZSH (Budai Körzet) Vallási célú rendezvények 200
2. MP2016-A/002 Goldmark Kórus Zsidó vallási programok és zsidó ünnepekhez kötôdô eseményeket kísérô rendezvények támogatása 200
3. MP2016-A/005 Maccabi VAC Hanukai focikupa 300
4. MP2016-A/006 Balassagyarmati Zsidó Hitközség A Balassagyarmati Zsidó Hitközség pályázata 5777. (2016/17.) évi rendezvényeink támogatására 150
5. MP2016- A/007 Alapítvány a Magyar Zsidó Ifjúságért Híd közösségek között 400
6. MP2016- A/008 Magyarországi Cionista Szövetség Vallásközi Konferencia – A modern cionizmus 350
7. MP2016- A/009 Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért Generációk Találkozása – folytatás 500
8. MP2016-A/011 Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány Egymás jobb megértése felé 500
9. MP2016-A/012 Nagy Fuvaros utcai zsinagóga Zsidó vallási programok és zsidó ünnepekhez kötôdô eseményeket kísérô rendezvények támogatása 100
10. MP2016-A/014 B’nai B’nth Budapest Páholy „Mit jelent ma zsidónak lenni?” elôadás-sorozat 400
11. MP2016- A/016 Zalaegerszegi Zsidó Hitközség Hanuka 100
12. MP2016-A/017 Hillel Hungary Nemzetközi Egyesület Vallás az egyetemi évek alatt 250
13. MP2016-A/018 Latív Alapítvány A Latív Kolel két Shabatonja 400
14. MP2016-A/021 Glaser Jakab Emlékalapítvány A Teleki téri imaház kiddusainak kiegészítô támogatása 100
15. MP2016-A/023 Mazs Alapítvány Sávuot a Bálint Házban 200
16. MP2016-A/024 Bét Jehuda Körzet – BZSH A Bét Jehuda Körzet felújítási munkálataira 200
17. MP2016-A/025 BZSH Délpesti és Páva utcai Zsinagóga Templomkörzetek „Vendégségben a Sátoros Ünnepen” 150
18. MP2016-A/026 Zsidó Oktatási és Információs Központ Alapítvány Taglit Madrich képzés 300
19. MP2016-A/027 Székesfehérvári Zsidó Hitközség A székesfehérvári hitközség zsidó kultúrát népszerûsítô programjai 100
20. MP2016-A/028 Zidovska nabozenska obecy Komáre-Komáromi Zsidó Hitközség 120 éves a Menház 300
21. MP2016 A/030 BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola Imaterem fejlesztése – multifunkcionális tér létrehozása 400
22. MP2016-A/032 BZSH Bethlen téri körzete Vallási élet és a zsidó identitást erôsítô, közösség építô-fejlesztô projektek támogatása 100
23. MP2016-A/035 MAZSIHISZ Közép-magyarországi Területi Csoportja Nyári zsidó gyermek- és ifjúsági találkozó 400
24. MP2016-A/036 Gólem Színház Egyesület „HÁGIGA” (munkacím) 8 eseménybôl álló zsidó kulturális rendezvénysorozat 

Kecskeméten a Gólem Színház és a Mazsihisz 150
25. MP2016-A/038 BZSH Hegedûs Gyula utcai templomkertet A) Vallási élet és a zsidó identitást erôsítô, közösség építô-fejlesztô projekt 100
26. MP2016-A/039 BZSH Zuglói templomkörzet Azez Ponem 350
27. MP2016-A/042 Hanoar Hatziom Egyesület Hanoar Hatziom Egyesület Táborok 2016–5776 300
28. MP2016- A/040 Siófoki zsinagóga Hitéleti program elôsegítése Siófoki Sabaton 300

Összesen: 7300

B) kategória
Zsidó oktatási-nevelési projektek támogatása 2016
Sorsz. Iktatószám Megnevezése (neve) A pályázat címe Megnyert támogatás 1000 Ft 
1. MP2016-B/001 Veszprémi Zsidó Örökségi Alapítvány Kutatás és dokumentálás a „Veszprémi zsidóság története” címû kiállításhoz 300
2. MP2016-B/002 Raoul Wallenberg Egyesület Országos Középiskolai Vetélkedô és Wallenberg díj 500
3. MP2016-B/003 Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A Sátoraljaújhelyi zsidóság történetét, társadalmi, gazdasági és kulturális szerepvállalását, 

a Kaesztenbaum Alapítványi Zsidó Iskola oktatási tevékenységét bemutató emlékprogram 200
4. MP2016-B/004 Alapítvány a Magyar Zsidó Ifjúságért (ALMAZSI) Közös madrich képzés 2016 800
5. MP2016-B/008 Szegedi Magyar–Izraeli Baráti Társaság Talmud-Tóra és nyelvoktatás fejlesztése a Szegedi Zsidó Hitközségben 210
6. MP20I6-B/009 Nonprofit Társadalomkutató Egyesület A nagypolitikától a hétköznapokig 500
7. MP2016-B/010 Manóra Egyesület Machol Hungária 2016 400
8. MP2016-B/011 Carl Lutz Alapítvány Salamon Mihály: Keresztény voltam Európában 200
9. MP2016-B/013 Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, 

és Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola Lauder Javne Iskola MICVE-NAPOK a 3–4 évfolyam számára 450
10. MP2016-B/018 Centropa Alapítvány Centropa szeminárium 500
11. MP2016-B/020 Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Megálló Csoport – Páva utcai Zsinagóga Közös Drogprevenciós Pályázata 2016–2017–5776–5777 200
12. MP2016-B/022 Gólem Színház Egyesület Szakácskönyv a túlélésért – Rendhagyó történelemóra és a Gólem Színház tantermi színházi elôadása 

a BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium diákjainak 190
13. MP2016-B/023 Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány Közös oktatási programok megvalósítása zsidó és nem-zsidó diákcsoportok között 800
14. MP2016-B/024 Segítség az Élethez Alapítvány Gyökerek 200
15. MP2016-B/025 A Kállay Gyûjteményért Alapítvány A Holokauszt Szabolcs vármegyében c. kutatás 300
16. MP2016-B/027 Budapesti Micro Club Sportegyesület Test és Lélek Egészség 250

Összesen: 6000

C) kategória
Zsidó kulturális és mûvészeti projektek támogatása 2016
Sorsz. Iktatószám Megnevezése (neve) A pályázat címe Megnyert támogatás 1000 Ft
1. MP2016-C/001 RS9 Színház Egyesület Dr. Messiás – Herzl „Menekült” c. mûve alapján 300
2. MP2016-C/002 Magyar Hallássérült Zsidók Közhasznú Egyesülete Zsidó kulturális és mûvészeti projektek támogatása 200
3. MP2016-C/003 Kibic Zsidó Szervezetek és Közösségek Szövetsége Közösségi Újságírás a www.akibic.hu oldalon 350
4. MP2016-C/004 Immánuel Magyar–Izraeli Baráti Társaság Simon Böske naplójának kiadása 200
5. MP2016-C/006 Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, Szombat A magyar zsidóság szellemi és tárgyi öröksége 500
6. MP2016-C/007 Múlt és Jövô Alapítvány Múlt és Jövô folyóirat 600
7. MP2016-C/011 Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért A zsidó mûvészet és kultúra bemutatása a XII. Szegedi Ôszi Zsidó Kulturális Fesztivál keretében 1000
8. MP2016-C/015 Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány És énekeld el Fiadnak! 200
9. MP2016-C/023 Latív Alapítvány A Forrás címû idôszaki kiadvány megjelentetése 600
10. MP2016-C/026 Mozgó Világ Alapítvány Mozgó-változó Világ 800
11. MP2016-C/027 Kertész István Alapítvány ZSIDÓ SZABADEGYETEM (A ZSIDÓ-KERESZTÉNY PÁRBESZÉD JEGYÉBEN) 100
12. MP2016-C/029 Magyar Hebraisztikai Társaság A pilisvörösvári zsidó temetô címû kötet nyomda költsége 250
13. MP2016-C/030 Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szapor Judit: Írástudó nemzedékek; A világhírû magyar-zsidó Polányi család három generációjának történetének

és Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola feldolgozása – elôször magyar nyelven 300
14. MP2016-C/032 Kaláka Alapítvány „A szétszórattatás leánya hórát jár” 400
15. MP2016-C/033 Centropa Alapítvány Szerelemben, háborúban – kiállítás 300
16. MP2016-C/035 Gólem Színház Közhasznú Egyesület ZSINAMÓKA színházi elôadás, zsinagógatúra és beszélgetés a rabbival óvodásoknak és kisiskolásoknak 350

Összesen: 6450

A MAZSIHISZ PÁLYÁZATI EREDMÉNYEI
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N A P T Á R

Szeptember 16. péntek Elul 13. Gyertyagyújtás: 6.35

Szeptember 17. szombat Elul 14. Szombat kimenetele: 7.38

Szeptember 23. péntek Elul 20. Gyertyagyújtás: 6.21

Szeptember 24. szombat Elul 21. Szombat kimenetele: 7.23

VEGYES

HalálozásokHírek, események
röviden

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Szept. 16. Szept. 17. Szept. 23. Szept. 24.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.30 9.30 18.30 9.30
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 18.30 9.00 18.30 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 18.35 8.00 18.35 8.00
Alma u. 2. 18.30 9.00 18.30 9.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.30 19.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.30 18.00 9.30
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 18.35 9.00 18.35 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.00 8.30 19.00 8.30
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 18.50 8.00 18.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 8.30 18.30 8.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.30 18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

Újlipótvárosban garzonlakás turis-
táknak kiadó. Tel.: 226-4109.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti
Miklós, tel.: 220-0230.

Mûfogsorrögzítés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu

Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. 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. 06-30-222-3016,
06-1-356-9372. 

Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, könyv-
nyomtatás, névjegykészítés a Mammut
I.-ben, (III. em. 312-es üzlet), a II. és VI.,
kerületben. Messinger Miklós, 06-20-
934-9523, www.rcontact.hu

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
festményeket, ezüsttárgyakat, étkész-
letet, cukordobozt, tálcát stb., Kovács
Margittól kerámiákat, herendi porce-
lánokat, régi álló-, fali-, asztali órákat,
bútorokat, márványszobrokat stb. Teljes
hagyatékért elsô vevôként a legma-
gasabb árat fizetem készpénzzel. Érték-
becslés díjtalan. 06-20-280-0151.

Sar-El önkéntes programunk ôsszel
és télen is folytatódik, gyere velünk te is
segíteni! Csoportok indulnak: október
30-án, november 10-én, december 11-én.
Információ: Deutsch János, +36-20-233-
8454, janos.deutsch76@freemail.hu,
vagy az Izraeli Kulturális Intézetben
minden kedden, 16–17 óra között.

Fiatal értelmiségi pár (mérnök, böl-
csész) életjáradéki vagy eltartási szer-
zôdést kötne. Lovas Zsolt: 06-30-487-
6169.

Idôs személy gondozását vállalom
itthon és külföldön. 06-20-229-9579.

Otthonápolást vállal házi betegápolói
képesítéssel, amerikai ajánlólevéllel
középkorú hölgy. 06-30-680-9365.

– Házasság. Balassa Eszter (Buda-
pest) és Halbrohr Nataniel okleveles
közgazdász házasságot kötöttek Sza-
badkán.

– Templomjegyek árusítása a Hege-
dûs körzet irodájában kedden és csütör-
tökön 14.30–17.00 és vasárnap 9.00–
12.00 óráig. A jegyek árai: 800 Ft, 1500
Ft és 2000 Ft darabja.

– Adomány. A Mazsihisz Szeretet-
kórházért Közhasznú Alapítvány ré-
szére dr. Illés Tibor és dr. Illés Zoltán
adományt küldött édesanyjuk, Illés
Emília emlékére.

– Ünnepismertetô. Szeptember 29-
én, csütörtök délután, 14 órai kezdettel
tartjuk az ôszi ünnepekrôl szóló ren-
dezvényünket, melyre szeretettel meg-
hívjuk. Helyszín: Wesselényi utca 7.,
Herman Klub. 

Elôadók: Kardos Péter fôrabbi és
Fekete László fôkántor.

HÁZASSÁG

MAGÁNNYOMOZÁS
FELSÔFOKON!

* * *
KOBA 

DETEKTÍVIRODA: 
06-70-647-7766, 

www.kobadetektiv.hu

APRÓ-
HIRDETÉS

Fiatalos, sportos, aktív, 172/75/70,

kettôs állampolgárságú férfi rendezett

háttérrel feleséget, társat keres 58–68

évesig. „Élvezzük együtt az életet.” 06-

20-284-1239.

Házasság céljából megismerkednék

64–68 év közötti úrral. 06-20-229-9579.

Hochberger László Jahrzeitjére
A közelgô zsidó újév elsô napján (tisri 1.) lesz 25 éve, hogy Hochberger Lász-

ló fôrabbi eltávozott az élôk sorából. Zichrajnaj cádíkim livróchó.
Emlékezzünk rá pár gondolattal!
Vallásos család sarja, a pozsonyi jesiva egykori növendéke. Azonban tanul-

mányait a rabbiképzôben fejezte be. Különbözô zsinagógákban fejtette ki áldá-
sos tevékenységét. Így a lágymányosi – az egykori Bocskai úti – templomban,
Kispesten, és végül a Hunyadi téri körzet fôrabbija volt.

Visszaemlékszem alakjára. Alacsony termet, jellegzetes, markáns ábrázat, do-
mináns bajusszal. Öltözéke mindig tipp-topp, fekete öltöny, nyakkendô, és tisz-
teletet parancsoló magatartás.

A szigorú külsô kedves, kedélyes személyiséget takart. Közösséget építô, az
embereket baráti szívélyességével megfogó rabbi volt. Talmud-tórát szervezett,
nagy szédereket tartott. A foci-világbajnokság idején tévét vitetett a Hunyadira,
hogy a minjen tagjai a dávenolás elôtt-után ott nézhessék a meccset.

Nekem különös kapcsolatom volt vele. A zsidó gimnáziumban vallástantaná-
rom volt, esküvômön a rabbi. Majd késôbb – már bôven praktizáló statikus ko-
romban – vett rá, hogy vegyem át elhunyt kántora helyét az elôimádkozói pul-
pituson. Mondhatni az Ô inspirálására váltam fôkántorrá, amit ma már a mérnö-
ki életpálya mellé, sôt elé sorolok.

Sírja a Kozma utcai temetô rabbiparcellájában van. Rajta sok kis kavics. Em-
léke sokakban él, látogatják.

Nagyünnepek elôtt hagyomány a szülôk, rokonok, tanítómesterek sírjainak
felkeresése.

Barátaim, tegyetek egy kis követ ti is a sírjára!
Dr. Kerekes Béla

„Ne aggódjon, marad elég zsidó a világon”
75 éve történt a kamenyec-podolszkiji mészárlás

Köszönet a szponzorálásért
Nagy János Ádám, az NJA Kft. ügyvezetôje, az ORZSE könyvtárában fo-

lyó modernizálási munkálatok projektvezetôje levélben fejezte ki köszöne-
tét Gulyás Gergelynek, az Országgyûlés alelnökének és Danku Csaba he-
lyettes államtitkárnak, valamint Lebovits Imre egyetemi docensnek, a BME
könyvtára ny. fôigazgatójának az anyagi támogatás érdekében kifejtett fára-
dozásukért.

A munkálatok 2016 elején befejezôdtek, az átadás megtörtént.

A közelmúltban elhunyt Forrás
Zoltán, a budafoki Városház téren
lévô közért egykori vezetôje. Októ-
berben lett volna a 100. születés-
napja, de ô büszkén emlegette,
hogy „már a századikban van”, és
tulajdonképpen igaza is volt.
Ecséden született, átélte a 20. szá-
zadot, és mégis megmaradt vidám,
kiegyensúlyozott embernek, akit
még az MTK idôrôl idôre be-
következô kiesése sem tudott kibil-
lenteni sztoikus nyugalmából,
köszönhetôen többek között Marci
kutyának, akinek „vitás kérdések-
ben” mindig fô pártfogója volt.
Gyászolja felesége, Vera, lánya,
Kati, unokája, Eszter, valamint
mindazok, akik ismerték. (x)

A Kozma utcai temetôben vettek
végsô búcsút Gerô Istvántól, aki 69
éves korában, krónikus betegségben
hunyt el. A szertartást Schôner
Alfréd fôrabbi és Nógrádi Gergely
kántor végezte. A Siketek és Na-
gyothallók Országos Szövetsége
részérôl Erdôs Ágnes elnök búcsúz-
tatta. Gyászolják: testvére, Péter,
sógornôje, Judit, unokahúga, Zsuzsa,
unokaöccse, András, valamint a
montreali rokonok, a Csáky-
Hegedûs Gyula utcai zsinagóga tag-
jai, a barátok és mindazok, akik sze-
rették, tisztelték. (x)

Németek zsidókat hajtanak kivégzésük helyszínére az ukrajnai Kamenyec-
Podolszkijban. A felvételt egy magyar zsidó munkaszolgálatos sofôr, Spitz
Gyula készítette titokban

(holokausztmagyarorszagon.hu)

Hetvenöt éve, 1941. augusztus
27–28-án történt a holokauszt elsô tö-
megmészárlása: a Szovjetunió német
megszállás alatt lévô nyugati részén, a
ma Ukrajnához tartozó Kamjanec-
Pogyilszkij – akkori hivatalos nevén
Kamenyec-Podolszkij – közelében
mintegy 23.600, nagyobbrészt Ma-
gyarországról kitoloncolt zsidót gyil-
koltak meg a német SS-csapatok.

„Ne aggódjon, marad még elég zsi-
dó a világon” – „nyugtatta” meg egy
német tiszt a Kamenyec-Podolszkijon
átvonuló magyar katonai konvoj mun-
kaszolgálatos zsidó sofôrjeit, miután
sírva fakadtak az eléjük táruló lát-
ványtól. Az ukrán város melletti
erdôben meztelenre vetkeztetett hul-
lák ezrei hevertek a jórészt maguk az
áldozatok által elôre kiásott gödrök-
ben. A sofôrök – akiket szintén
kérdôre vontak, de a magyar katonák,
azt hazudva, hogy nem zsidók, meg-
mentették ôket – nem tudhatták, hogy
a holokauszt történetének elsô olyan
tömegmészárlásának szemtanúi, ahol
az áldozatok száma meghaladja a 
tízezret.

kat igazolni nem tudó zsidók össze-
gyûjtése, kiutasítása és kitelepítése or-
szágszerte július 15-én kezdôdött meg.
Általános gyakorlat volt, hogy a hatal-
mukkal visszaélô, minél több zsidótól
megszabadulni akaró helyi tisztviselôk
azokat is elvitették, akik magyar állam-
polgárok voltak, de ezt nem tudták
azonnal igazolni, vagy ügyükben még
folyt az eljárás. Sokszor a rendeleteket
sem tartották be: hetven év fölötti sze-
mélyeket éppúgy elvittek, mint gyere-
keket vagy az elsô világháborúban ki-
tüntetett frontharcosokat. A kitelepí-
tésre ítélteknek azt ígérték, hogy Galí-
ciában a visszavonuló szovjet hadse-
reggel tartó zsidók házait fogják meg-
kapni, de csak fejenként 30 pengôt, há-
romnapi élelmet és némi poggyászt vi-
hettek magukkal.

A mintegy 17 ezer embert elôször a
Kôrösmezôn kialakított internálótá-
borba, majd innen több hullámban a
határon túlra, többségüket a mintegy
100 kilométerre fekvô Kamenyec-
Podolszkij környékére szállították. Az
újabb és újabb transzportok érkezésé-
vel a helyzet egyre romlott, az embe-

A magyarországi zsidók száma (a
kikeresztelkedettekkel együtt) 1941-
ben megközelítette a 800 ezret, a tria-
noni határok között mintegy 480 ez-
ren, a visszakerült felvidéki, erdélyi,
délvidéki részeken és Kárpátalján 320
ezren éltek. 1939 és 1941 között az
országba mintegy 10–20 ezer zsidó
menekült Csehországból és Szlováki-
ából, Lengyelországból és Németor-
szágból (amelynek ekkor már Auszt-
ria is részét képezte). Többségük ha-
mis papírokkal bujkált, mások beke-
rültek a Belügyminisztérium alá tarto-
zó Külföldieket Ellenôrzô Országos
Központi Hatóság (KEOKH) nyilván-
tartásába, ôk vagy internálótáborok-
ban voltak, vagy szabadlábon, de
megfigyelés alatt.

A második világháborúba való belé-
pés, 1941. június 27. után a KEOKH
indítványozta minden „kétes állampol-
gárságú egyén” összegyûjtését Kárpát-
alján, majd átszállítását a magyar had-
sereg mûveleti területéhez tartozó Ke-
let-Galíciába; ezt támogatta Kozma
Miklós, Kárpátalja kormányzói biztosa
is. A deportálásokat a vezérkar javasla-
tára július elején rendelte el a minisz-
tertanács. A magyar állampolgárságu-

rek éheztek, járványok fenyegettek.
Augusztus közepére a helyiekkel
együtt mintegy 26 ezer zsidó zsúfoló-
dott itt össze. A térség ellenôrzését a
magyar honvédségtôl átvevô németek
attól tartottak, hogy a növekvô számú
deportáltak a felvonulási területeken
akadályozhatják a Wehrmacht mozgá-
sát és az utánpótlást. A német katonai
hatóságok egyre erôteljesebb követe-
lésére Keresztes-Fischer Ferenc bel-
ügyminiszter augusztus 15-én leállí-
totta a deportálásokat, amelyek ellen
idehaza is sokan tiltakoztak. A már ki-
toloncoltakat azonban nem engedték
vissza, gyakorlatilag halálra ítélve
ôket, a mintegy 18 ezer deportált kö-
zül csak 2-3 ezer embernek sikerült
visszavergôdnie Magyarországra.

Friedrich Jeckeln SS-tábornok, az
Ukrajnában ténykedô Einsatzgruppék
parancsnoka augusztus 25-én döntött a
Kamenyec-Podolszkijban összegyûj-
tött zsidók likvidálásáról. Augusztus
27–28-án legéppuskáztak mintegy
23.600 embert, akik közül mintegy
12–15 ezret Magyarországról deportál-
tak. Ez volt a holokauszt történetének
elsô olyan tömegmészárlása, ahol az
áldozatok száma ötjegyû volt.

(MTI)
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Pharmacie
Ismeretterjesztésnek szánt, de ijesztô riportot láttam az egyik tévé-

csatornán a vényköteles, de interneten minden további nélkül megrendel-
hetô gyógyszerek ártalmairól. Ugyanaznap az egyik kereskedelmi
rádióban e témában egy orvos és egy gyógyszerész szakértô riogatta a
kedves hallgatót. Elmondták, hogy aki ellenôrizetlen forrásból interneten
vásárol Magyarországon be nem jegyzett vényköteles gyógyszert, az orosz
rulettet játszik az életével. Különösen kelendôek, de életveszélyesek a
potencianövelôk és a rapid gyorsasággal ható fogyasztószerek. Jobbik
eset, ha hintôport gyurmáztak tablettává, és semmilyen hatása nincs, de
ha valóban valamilyen garázsban kotyvasztott vérnyomáscsökkentôt
szerez be online és eszik mértéktelenül valaki, jobb, ha elôre kinéz egy
napos fekvésû sírhelyet. Nekem is van egy idôs kártyapartnerem, aki évek
óta felül minden ilyenfajta hirdetésnek. Zsidó ember ugyan, de vallá-
sunkat nem gyakorolja, ezért a tíz parancsolatból véleményem szerint
csak egyetlen van, amit hosszú élete során biztos betartott, az pedig a ne
ölj. Eldicsekedett azzal, hogy negyed áron jutott hozzá az elhíresült kék,
férfiasságot növelô tablettához. Mikor megmondta az összeget, azt várta,
hogy leesik az állam, de én csupán annyit fûztem hozzá: tudod, ezzel az a
baj, hogy véleményem szerint feleséghez drága, barátnôhöz felesleges.
Mutogatott egy csodatablettát is, melynek a képernyôs leírása szerint a
gyógyhatása végtelen. Egyaránt jó megfázás és hasmenés ellen. Na ezt
készséggel elhittem, mert ugyebár ha véletlenül a két kórság egyszerre tör
rá, és ebbôl a bogyóból bevesz egyet, biztos nem mer köhögni. Én nem tar-
tom kevésbé ártalmasnak a tévé ehhez hasonló reklámjait. Nézzük az 
asszonnyal az egyik fôzômûsort, amiben odáig jut az amatôr séf, hogy az
eszményi körömpörkölt akkor lesz igazán ízletes... itt aztán hirtelen
elvágják, és már szalad is egy idôs úr a reklámspotban, és azt kiabálja:
adjátok ide a körömgomba elleni kenôcsöt, én következem!

Ilyenkor az asszonnyal levetetem a tévé hangját, és már kívülrôl mon-
dom folyékonyan azt, amit a reklámban szereplô alkalmi statiszta tized-
szerre is nehezen olvas a súgógéprôl: egy barátom ajánlotta nekem ezeket
a tablettákat.

Elôre tudom, hogy utolsónak jön az a reklám, melyben elôször
vágósúlyban látjuk a fiatalembert, aki felkiált: a ruhatáramat lecseréltem,
de a fogyótablettámat nem adom. És ekkor már karcsú, szép fiú. Aki
ezeket elhiszi, és ennek alapján vásárol „étrendkiegészítôket”, az szerin-
tem megérdemli Marcsikát és a Quaestort is.

Persze óvatosságom nem olcsó mulatság. Nemrégiben összeszedtem a
receptjeimet, és elmentem a patikába, pótlandó a naponta kötelezô pen-
zumot. A kedves ismerôs gyógyszerésznô összerakta a készletet, majd
mosolyogva felém fordult, és annyit mondott: 14.200 forint. Ekkor egy
kicsit kezdtem megérteni bepalizott kártyapartneremet. Mielôtt fizettem,
hátranéztem a gyógyszertár kirakatára, ahol ott virított a kétnyelvû felirat,
és a gyógyszerésznôhöz fordulva annyit mondtam: és még maguk merik
kiírni, hogy pár mecije.

...és ideje van
a nevetésnek

Mit tesz isten, az USA elsô megvá-
lasztott nôi elnöke ráadásul anyai
ágon zsidó is. Lánya invitálja a beik-
tatási ünnepségre, mire az anyuka:

– Neeem, kislányom, én nem me-
gyek oda, fárasztó utazás ez már ne-
kem... tudod...

– Oké, anyu, majd házhoz jön a li-
muzinom, beülsz, és elvisz a reptérre,
ahonnan az Air Force I repít majd
Washingtonba.

– Aranyos vagy, de nekem nincs
olyan ruhám, amit...

– Anyu! Ideküldöm a Fifth Avenue-
ról a divattervezômet, aki olyan mesés
ruhakölteményt szab rád, amilyet
csak akarsz.

– Köszönöm, de nekem nincsen sem
megfelelô ékszerem, sem olyan bun-
dám, ami... ott hideg lesz és szél...

– Anyu, ideküldöm a párizsi ékszeré-
szemet és az alaszkai prémszûcsömet
is!

Az elnöknô anyukája végül beadja a
derekát. Eljön a nagy nap, a beiktatási
ünnepségen ott ül hát a VIP-vendégek
között az elsô sorban, éppen a pápa
mellett. Egyszer csak így szól hozzá:

– Figyeljen ide, rabbi! Látja ott azt
a nôt, aki éppen a bibliára teszi a ke-
zét? Képzelje, a bátyja, a fiam, már 25
éve orvos ám, most is ügyel!

* * *
„Az áldozaton 4 sebet találtunk.

Kettô halálos volt, a másik kettô sze-
rencsére nem.”

A kérdések kérdése: mikor jön
be a félsábesz?

Egy friss ortodox törvényértelmezés sokak szerint akár teljesen át is alakít-

hatja majd a szombattartás szokásait. Ha ugyanis mágneskártyával ki lehet

nyitni a szállodaszoba ajtaját sábeszkor, kérdés, miért nem lehet például face-

bookozni is? Legyôzheti-e a sábeszt az elektronika?

„Hosszú harc volt, a Szombat vitézül küzdött, de végül vesztett a technoló-

gia ellen” – írta egy bronxi ortodox rabbiszeminárium vezetôje a facebook-

oldalára Eli Reiff ortodox rabbinak arról a vallásjogi állásfoglalásáról, amely

lényegében engedélyezte szombaton a mágneskártyák használatát bizonyos

esetekben. Például akkor, ha egy olyan hotelben tartózkodnánk, amelynek aj-

taját kulcsként használt mágneskártyák nyitják.

Arról, hogy mi számít szombaton munkavégzésnek, nagyon aprólékos ér-

telmezéseket adott a rabbinikus tradíció, és a technika fejlôdése újra és újra

felteteti ezt a kérdést: már a mágneskártyakulcs látszólag apró problémájára

is nehéz praktikus választ találni, és sok szombattartó zsidó életét és ünnepét

keseríti meg a probléma, hogyan jusson be sábeszkor a saját hotelszobájába.

Sokan tartanak ugyanakkor attól is, hogy a mágneskártya-használat jóváha-

gyása dominóeffektust indíthat el: a „nyitott ortodoxiához” tartozó egyik rab-

bi úgy kommentálta az eseményeket a Forward magazinnak, hogy fél attól a

naptól, amikor a zsidók majd a Kindle-jukról, az iPadjükrôl vagy a tab-

letjükrôl fogják olvasni a zsinagógában a szombati imákat. Szerinte ez az ál-

lásfoglalás alááshatja a szombattartás egész rendszerét.

„Ha az elektronikus készülékek használata nem tiltott, akkor süthetünk is

akár, hiszen a gázrezsót is elektronikusan kapcsoljuk be, és ugyanebbôl az ok-

ból kifolyólag végsô soron még autót is lehetne vezetni szombaton.”

A modern ortodox fiatalok körében már évek óta dívik Amerikában a „fél-

sábesz” tartása: sokat teljesítenek a szombati elôírások, micvák közül, ugyan-

akkor minden további nélkül esemeseznek, és felmennek a facebookra is. A

szociális életük fenntartását ugyanis nem munkának, hanem a szombathoz

méltó pihenésnek tekintik: a „félsábesz” meglehetôsen elterjedt jelenség az

amerikai ortodoxia némely köreiben.

Vannak azonban olyan ortodox rabbik is, akik nem tulajdonítanak túl nagy

jelentôséget a mágneskártyával kapcsolatos megengedô állásfoglalásnak. A

Forwardnak nyilatkozó, a Chábádhoz köthetô Pinchas Woolstone rabbi sze-

rint ez csak a legliberálisabb ortodox irányzatok számára releváns. Hozzátet-

te még, hogy „a középutasok ingadoznak, az ortodoxia jobboldala pedig el-

lenáll”. (Forward.com/Mazsihisz)

Nyolcvanéves lett az MTK Baráti
Kör örökös elnöke, Kósa György. Ne-
künk, öreg emtékásoknak, a kósagyuri,
így, egy szóban, hangsúlyosan. A fia-
talabbaknak – és ma már ôk vannak
többen – természetesen Gyuri bácsi.
Kósagyuri hosszú, örömökben, bána-
tokban eltöltött éveket hagyott maga
mögött a Hungária úton.

– Hogy kezdôdött ez az örök, meg-
unhatatlan szerelem? – kérdeztem ju-
bileumi találkozásunkkor.

– Az 1947-es év örökké emlékezetes
marad számomra – kezdi beszélgeté-
sünket. – Ebben az évben jött haza a
Szovjetunióból az édesapám egy meg-
hosszabbított munkaszolgálatból. Eb-
ben az évben lettem Katzburg Gyuriból
Kósa György. S ebben az évben vitt ki
a nagybátyám a Fradi-pályára egy
MTK–Csepel-meccsre. (Akkoriban az
MTK vagy a Fradi-pályán, vagy Újpes-
ten játszotta a mérkôzéseit, mert a Hun-
gária úti pálya még romokban hevert.)
A bajnokságot a Csepel nyerte, de ezen
a meccsen az MTK 1:0-ra gyôzött. Tíz
perc sem telt bele, lelkes kék-fehér-
szurkoló lettem. Olyan nagyszerû játé-
kosok voltak a csapatban, mint a vete-
rán Bíró Sándor, az Erdélybôl idejött
Bodola, vagy a lengyel származású
Höttling, és ebben az évben lépett
elôször pályára a szeged-móravárosi if-
jú titán, Sándor Károly, a „Csikar”.

– Ha már felsoroltál néhány nagy-
szerû játékost, melyik volt a kedvenc
összeállításod?

– Van egy elméletem, nem, nem
mindenki vallja, nekem mindenki a
kedvencem, aki MTK-mezbe bújik.
De a kérdésedre ôszintén válaszolok.
Én máig nem ismertem jobb csapatot,
mint a Geller–Kovács II, Börzsei,
Lantos–Kovács I, Zakariás–Sándor,
Hidegkúti, Palotás, Szolnok, Molnár
tizenegyet.

– Késôbb magad is az MTK, illetve
akkori néven a Bástya, majd Vörös
Lobogó igazolt versenyzôje lettél.

– Barátaimmal lementünk a nagy
pályára kézilabdázni. Ma már ez a
sportág nem létezik. Eltûnt a sportpa-
lettáról, de akkor, az ötvenes években,
népszerû volt. 1956 után hagytam ab-
ba. Részben azért, mert akkor már lát-
szott, hogy a kispályás kézilabdáé a
jövô, részben mert a csapat nagy része
1956-ban elhagyta az országot.

– De a lelkesedésed az 56 után
visszakapott csapatnévért és az ôsi
kék-fehér színekért változatlanul meg-
maradt.

– Igen. Két helyen zajlott a kollektív
élet: az 1953-ban újjáépült Hungária
úti stadionban és a Bajza utcai klub-
házban. Ez utóbbiban óriási volt a
pezsgés. A különbözô szakosztályok
sportolói és a szurkolók mindennap ta-
lálkozhattak egymással. Volt étterem,
voltak táncos rendezvények, játék- és
kártyaszobák. Nagy közönsége volt a
vezérszurkolónknak számító Salamon
Béla bácsinak, a kiváló komikusnak.
Tátott szájjal hallgattuk a történeteit.

A 70-es években aztán Kósa György
diplomáciai szolgálatba állt. Rómába
költözött feleségével és iskolás fiával.
Az MTK távolba került, de soha nem
felejtôdött el. Egyszer Rómában ját-
szott a csapat, és a mindig vidám, le-
gendás intézô, a Bakos „Blumi”, ami-
kor meglátta kósagyurit, meglepetten
fölkiáltott: „Hát mi van, Kósa, ide is el-
jöttél utánunk?” „Nem, Blumikám,
mondta, most ti jöttetek hozzám.”

Aztán jött a gyalázatos 1980/81-es
bajnokság, amikor az MTK majdnem
egy évszázados dicsôséges szereplés
után kiesett az NB I-bôl, a magyar
labdarúgás élvonalából.

– 1981-ben – folytatja beszélgeté-
sünket Kósa György – Szurdi István
(nem mellesleg MTK-s szívû akkori
belkereskedelmi miniszter) kérésére a
Skála-vezér Demján Sándor vette át
rövid idôre a szakosztály vezetését. Az
ô inspirálására alakult meg a Baráti
Kör, nagyrészt azzal a feladattal, hogy
a szurkolók is segítsenek visszakerülni
a csapatnak az élvonalba. Az elnök
Braun Miksa, a kiváló szabómester
lett. Alelnökké választották Harkányi
Jenôt, Kósa György és Vámos György
kereskedôt. A titkár a nagyon lelkes
Bodrogi Pál lett. Aztán megint kiesett a
csapat, miközben Verebessel még baj-
nokságot is nyert. Akkor már Harkányi
Jenô, a Csucsu, Harkányi Endre szí-
nész bátyja vezette a Baráti Kört. Ô
1995-ben lemondott, mert Várszegi
Gábor megvette a csapatot, és más cé-
lokat állított a Baráti Kör elé.

Várszegi Gábor egyértelmûen kije-
lentette, hogy a Baráti Körnek a szur-
kolók szervezése a feladata, a csapat
finanszírozása az ô dolga. Meg kell
mondani, ez nemes gesztus volt, mi-
vel a múltban sokszor még a csapat
zoknijait is mi vettük. Ajserkodtunk,
pedig kevés volt a pénz. 1995-ben let-
tem a Baráti Kör elnöke. Lelkesen áll-
tam hozzá a szurkolók szervezéséhez.
Akkoriban több fizetô tagja volt a Ba-
ráti Körnek, mint ahány a nézôje ma-

MTK

Kósa György 80
napság a csapatnak. Aztán 2000-ben,
egy jól sikerült bajnoki szezon után –
folytatja beszélgetésünket Kósa
György – a Fotex székházában Vár-
szegi Gábor azzal az ötlettel állt elô,
hogy a nézôszám növelése érdekében
egyesüljünk az Újpesttel. Ebbe az
agyament kezdeményezésbe nem le-
hetett belemenni. Lemondtam, és le-
mondott az egész vezetôség. Meg-
mondtam Várszeginek, hogy ha ebbe
belemegyünk, akkor az fog történni,
hogy nemcsak a szemközti szurkolói
szektorokból, hanem a szomszédunk-
ban, mellettünk fognak zsidózni. Az-
óta több új vezetôség került a Baráti
Kör élére, és elfogadják a segítsége-
met, a tanácsaimat, és megválasztot-
tak örökös elnöknek.

– Közben változott a tulajdonosi
kör is. Deutsch Tamás fideszes brüsz-
szeli képviselô lett az egyesület elnö-
ke. Neked, aki mindig elkötelezetten
baloldali voltál, mi a véleményed az
új vezetésrôl?

– Érdekesen jó a viszonyom
Deutsch Tamással. Az édesapjával
együtt jártam a Madách Gimnázium-
ba. Tamással hatéves korunk óta is-
merjük egymást. Tiszteli a koromat, a
tapasztalataimat, az elkötelezettsége-
met. Egyébként korábban, amikor
sportminiszter volt, az én elnökségem
idején belépett a Baráti Körbe.

Kósa György hosszú utat tett meg
azóta, hogy 1945. január 18-án reggel
6 órakor anyjával és nagyszüleivel
felszabadult budapesti gettóból. A
Wesselényi utca 4. számú háznak ha-
talmas, boltozatos pincéje volt.
Mielôtt elhagytuk volna, a köztünk
élô Ábrahámsohn Manó, a világhírû
kántor fáradtan és elgyötörve bár, de
csodálatosan elénekelt egy gyönyörû
hálaéneket. Hangja betöltötte a pincét,
az emberek sírtak körülöttem. Megér-
tettem, hogy valami nagyon rossz
befejezôdött, és kezdôdik egy új élet.

Kósagyurinak szép családja van.
Zsuzsa asszonnyal, a kedves Somló
Zsuzsival 57 éve él boldog házasság-
ban. Egyetlen fiuk, az 53 éves Laci Iz-
raelben, Eilaton él, és négy unokával
ajándékozta meg.

A családhoz tartozik még Jentl, egy
fekete törpe puli szuka, és egy szigo-
rúbb, de jól nevelt házôrzô eb. És egy
nagy gonddal felépített és berendezett
családi ház Pest külsô kerületében, tere
egy boldog, kiegyensúlyozott életnek.

Molát Ferenc


