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Frölich Róbert:
Eljött az idô, hogy
átöleljük egymást,
kezet fogjunk, és
elinduljunk egy új
úton.
(4. old.)

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

1945. január 18.: a felszabadulás
és a letépett sárga csillag napja
Megemlékezés a Dohány utcai zsinagógában
A gettó határait meghatározó
belügyminiszteri (Vajna Gábor)
rendelet 1944. november 29-én jelent meg. A Dohány utca, Nagyatádi Szabó (ma Kertész) utca, Király
utca, Csányi utca, Rumbach Sebestyén utca, Madách Imre út,
Madách Imre tér és Károly körút

tor, az orgonát Dobszay Péter szólaltatta meg, vezényelt Lázár Zsigmond
karnagy.
Ezt követôen dr. Frölich Róbert
országos fôrabbi emlékezô beszéde
hangzott el, melyet alább teljes terjedelmében közlünk.
Benned bizakodom, Örökkéva-
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által határolt területet december
10-én zárták le. A gettó 4513 lakásába 40 ezer embert telepítettek be
a csillagos házakból, ez a szám
gyorsan emelkedett, és 1945 elején
elérte a 70–80 ezret (HDKE-adat).
Az összezsúfolt emberek a Vöröskereszt minden erôfeszítése ellenére
is éheztek, amikor pedig december
végén a szovjet ostromgyûrû bezárult, a helyzet még elviselhetetlenebbé vált. Az egészségügyi viszonyok
minôsíthetetlenek voltak, s a gyakori
nyilas razziák, megtorlások miatt is
naponta mintegy 80–120 halottat vittek ki.
1945. január 18-án a Vörös Hadsereg közeledtére a nyilas ôrség eltûnt,
a kerítés deszkapalánkjait az emberek eltüzelték. A gettó felszabadulásakor csak a Klauzál téren több mint
3000 temetetlen holttestet találtak. A
„nagy” gettóban 70 ezer, a „nemzetköziben” 30–35 ezer ember élte túl
az ostromot és a nyilasok rémuralmát (HDKE-adat).
A hagyományoknak megfelelôen
idén is a Dohány utcai zsinagóga
adott otthont az emlékezésnek. A
földszint megtelt családtagjaikkal
érkezô túlélôkkel, a megszokottnál
jóval több fiatallal, többek között a
Scheiber Sándor-iskola tanulói is
padsorokat foglaltak el.
A megjelenteket Farkasházi Réka
színmûvész és (angolul) Dési Tamás
köszöntötte, egyúttal ismertetve az
esemény programját.
Üdvözölték elsôsorban a túlélôket,
a hazai zsidóság vezetôit, képviselôit, a rabbikat, kántorokat, a hazánkba akkreditált külképviseletek, a
magyar kormány, a politikai pártok
delegáltjait, a magyarországi társadalmi és civil szervezetek, valamint
a társegyházak prominenseit.
Az esemény a Hásém má ádám
megszólaltatásával vette kezdetét.
Közremûködött a Dohány utcai zsinagóga kórusa, Fekete László fôkán-

ló, soha nem szégyenülök meg,
igazságodban ments meg, hallgass
meg engem és segíts meg – mondja
a zsoltár.
A mai napon emlékezünk. Emlékezünk arra a pillanatra, amikor
az elsô vörös csillagos tank ledöntötte a deszkakerítést. Emlékezünk arra a pillanatra, amikor az
elsô zsidó úgy jöhetett föl a
pincébôl akár itt, akár a Klauzál
téren, az Akácfa utcában, hogy
nem kellett attól félnie, hogy elfogják és leviszik a Duna-partra. Emlékezünk arra a pillanatra, amikor
az elsô sárga csillagot letépték egy
kabátról. Örömteli pillanatok.
Olyan, ami az ember életében
meghatározó, olyan, amelyre a zsidó nép mindig emlékezni fog. A
visszakapott élet, az elhárított
pusztulás, a reményteli új jövô
kezdete. Mikor emlékezünk a gettó felszabadítására, akkor tudnunk kell, hogy a gettó nem a semmibôl keletkezett. Tudnunk kell,
hogy nem az elsô rendelet állította
föl a deszkakerítést. Tudnunk kell,
hogy a gettó felállítása mögött
hosszú esztendôk sora, rendeletek
és törvények halmaza állt. Nem
1944-ben kezdôdött a gettó. Sokkal korábban. A gettó eszmeisége
visszanyúlik a 19. század végére,
Tiszaeszlárra. És a gettó fizikai léte már elkezdôdött 1920-ban a numerus claususszal, az elsô olyan
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törvénnyel, amely különbséget tett
magyar állampolgárok között. Különbséget tett zsidó és nem zsidó
között. És 1920-tól 24 éven keresztül jöttek az újabb és újabb, a zsidóságot minél inkább perifériára
szorító törvények és rendeletek.
Kiszorították a zsidókat mindenhonnan. A világi pályákból, az oktatásból, és kiszorították ôket az
életbôl is. A mai napon hálaéneket
kellene zengenünk. A mai napon
örömmel, vigassággal, boldogsággal kellene emlékeznünk, de nincs
öröm. Nincs vigasság és nincs boldogság. Nem lehet, mert az öröm
pillanatait megelôzte a számtalan
halál. Megelôzte a megalázottság,
az életbôl való kitaszítottság,
megelôzték a nyilas suhancok ott
lent, a Duna-parton. Hogy örülhetnénk akkor, amikor nincs olyan
zsidó ház, nincs olyan zsidó család
ma, 2016-ban Magyarországon,
ahol ne lenne egy hiányzó
nagyszülô, egy hiányzó édesapa,
vagy akár egy hiányzó család.
Nincs ma zsidó otthon, ahol ne lenne egy-egy megsárgult fénykép, az
egyetlen emléke annak, hogy azok
az emberek, akik a Dunában vagy
itt nyugszanak, valaha éltek. 1945.
január 18-a a felszabadulás napja.
A letépett sárga csillag napja.
Azok a szerencsétlen zsidók, akik
följöttek a pincékbôl, akik elôbújtak a rejtekükbôl, azt hitték, megszabadultak a sárga csillagtól. Azt
hitték, hogy az a kis vászondarab
örökre eltûnik az életükbôl és utódaik életébôl. És e hitünkben bizony csalatkoztunk. E hitünkben
újra és újra keservesen csalódnunk kellett, mert igaz, hogy az a
vászondarab eltûnt, de a nyoma
ott maradt. Igaz, hogy a sárga csillag ma már csak múzeumi tárgy,
de a nyoma, az egykori léte, a hatása a mai valóság. És azt mondjuk, túlzás? Azt mondjuk, ez a zsidó túlérzékenység? Azért vagyunk
ma itt, mert ezelôtt 80 évvel, 90 évvel, a mi elôdeink nem voltak elég
érzékenyek. Azért vagyunk ma itt,
mert a mi elôdeink nem hallgattak
a figyelmeztetô jelekre, a mi
elôdeink azt mondták, velünk ez
nem történhet meg. Mi jó állampolgárok, mi jó magyarok vagyunk. Máshol lehet, de itt nem!
És amikor megszaporodtak a zsidóellenes szövegek, amikor megszaporodtak a törvények, még akkor is azt mondták, megtartjuk a
törvényeket, és nem lehet bajunk.
Hiszen mi jó magyarok vagyunk.
Elég csattanós választ kaptak. Elmondták nekik, lehet, hogy jók

(Nagy Ákos fotó)
vagytok, de nem vagytok ebbe a
társadalomba valók. Lehet, hogy
jók vagytok, de kirekesztünk benneteket ebbôl a társadalomból,
ebbôl az életbôl. Zsidók vagytok!
Azok voltatok, és azok is maradtok. És mit hallunk ma? Van egy
zsidó siker. Van egy zsidó, aki ennek az országnak dicsôséget hoz.
Van egy zsidó, aki a szívét, a lelkét,
a zsidóságát és a magyarságát önti, amibôl ez az egész ország profitálhat. És megszólalnak a hangok.
Már megint, megint a zsidók! Már
megint a zsidó téma! Már megint a
holokauszt! Hát persze! Hát persze. Persze hogy megint a holokauszt. Tegnap is, ma is, és holnap
is. Addig, amíg mi élünk. Addig,
amíg zsidó szív dobog, addig mindig, mindig elôjön a soá, a
holokauszt! Mi egy ilyen nép vagyunk. Mi 2000 éve minden esztendôben leülünk a földre, gyászzsolozsmákat mondunk, siratunk

egy egykor volt épületet, a Szentélyt. Siratunk egy házat, Isten házát, amelyet leromboltak, és mi, zsidók, 1945-tôl kezdve nem évi egy
napon, de minden nap a szívünkben gyászolunk. Siratjuk Izrael lerombolt házát, siratjuk azt a sok
életet, amelyet értelmetlenül, gyûlölködve oltottak ki. Siratjuk a
lehetôségeket, amelyek odavesztek
a gyerekekben, siratjuk az öregeket, akiknek nem adatott meg a békés öregkor. Majd 2000 év múlva,
5000 év múlva, ha még lesz zsidó és
lesz élet ezen a földön, akkor is siratni fogják, mert mi, zsidók, ilyen
nép vagyunk. Mi emlékszünk! Mi
ôrizzük a fájdalmas múltat, és – tévedés ne essék! – ôrizzük azokat is,
akik próbálták azokat a fájdalmakat enyhíteni. Ôrizzük a barátainkat, a Wallenbergeket, ôrizzük a
szovjet katonákat, akik lerom(Folytatás a 3. oldalon)

Koszorúzás

A VI. kerületi Munkácsy Mihály utcai és a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utcai emléktáblán a Mazsihisz nevében koszorút helyezett el Apró József, az 56os Hagyományôrzô Veteránok Világszövetségének elnöke és Kovács János
nyugállományú rendôrkapitány, az egyesület titkárhelyettese. Gidófalvy Lajos
fôhadnagy katonatársaival együtt 1944. december 24-én a Munkácsy utcában
található fiúárvaház mintegy nyolcszáz lakóját mentette meg a nyilasoktól, akik
ekkor már elkezdték a Dunába lôni a gyerekeket. A rémtettet látva helyi lakosok értesítették Gidófalvyékat, akik a helyszínre sietve tûzharcba keveredtek a
nyilasokkal. A legtöbb gyermek megmenekült, Gidófalvy azonban késôbb belehalt sérüléseibe. A Gidófalvy oldalán harcoló katonák közül a nyilasok nem
sokkal az eset után többet elfogtak és kivégeztek.
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Ketuba-est Zalaegerszegen
A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség, a Béke-Shalom Baráti Társaság és a Remény Támogatási Alapítvány a Hevesi Sándor Színházzal karöltve emlékezetes rendezvénnyel zárta az elmúlt évet.
Mint a legfinomabb cappuccino, olyan volt az a vasárnapi este. Három az
egyben, és minden egy helyen.

A Vasvári Pál utcai körzet jogviszonyát megszüntette
a BZSH közgyûlése
Rendkívüli közgyûlést tartott a
Budapesti Zsidó Hitközség a Síp utcában. A központi napirendi pont a
Vasvári Pál utcai körzet jogviszonyának megszüntetésérôl szóló szavazás és határozathozatal volt.
Az elôterjesztést, amelyet korábban írásban is megkaptak a küldöttek, Ács Tamás, a BZSH elnöke ismertette a képviselôkkel. Az elôterjesztés után következtek a hozzászólások, majd a szavazás.
A BZSH közgyûlése határozatképes volt, és 47 igen, 2 ellenszavazat
és 4 tartózkodás mellett a beterjesztett javaslatot megszavazta.
A megszavazott határozat pontos
szövege:
„A közgyûlés – az összes
képviselô-testületi tag többségének
jóváhagyásával – a Budapesti Zsidó Hitközség VASVÁRI PÁL UTCAI KÖRZETÉNEK a Budapesti
Zsidó Hitközségen belüli körzeti
jogállását a mai nappal megszünteti. A jelenlegi helyi közösségi
mûködést – ide nem értve a küldöttdelegálási jogot, valamint a járadékra való jogosultságot – a határozat nem érinti. A közgyûlési
határozat az Alapszabály módosításával egyidejûleg nyomban hatályba lép.”
A közgyûlés után a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke és ügyvezetô
igazgatója levélben értesítette Oberlander Baruch és Sessler György
urakat a BZSH közgyûlésének döntésérôl, és mielôbbi egyeztetést kezdeményeztek a zsinagóga közösségének további zavartalan mûködése
érdekében.
Az alábbiakban a levelet közöljük:

„Tisztelt Oberlander Úr, Tisztelt
Sessler Úr!
A Budapesti Zsidó Hitközség mai
közgyûlésén a küldöttek meghatározó többsége (2 ellenszavazattal és 4
tartózkodással) a Vasvári Pál utcai
körzet BZSH-tagságát megszüntette.
Ez összhangban van azzal az Önök
által is felvetett szándékkal, hogy
nem kívánnak többé a BZSH tagjai
maradni.
Ugyanakkor – mint ahogy azt már
többször kinyilvánítottuk – a BZSH
vezetésének kiemelten fontos a magyarországi zsidóság sokszínûsége

Jó egészséget, elnök úr!
Köszönetet mondok az orvosoknak, hogy lehetôséget adtak, hogy
tovább élhessek és veletek maradhassak – írta Facebook-oldalán a
Szegedi Zsidó Hitközség elnöke,
Lednitzky András, aki most ünnepelte 69. születésnapját.
Lednitzky András, a szegedi orvoskar dékáni hivatalának egykori
vezetôje 2014 végén vonult nyugdíjba. Nemrégiben lábon hordott ki egy
infarktust.
– Szívelégtelenség, szívizomelhalás, infarktus, ultrahang, MRI, katéterezés, amit Katona András végzett.
A konzervatív kezelés után még három stentet kaptam – mondta
Lednitzky András. A város közismert, Szegedért emlékéremmel is kitüntetett polgárának közel ezren kívántak a közösségi oldalon mielôbbi
gyógyulást, miután hazakerült a klinikáról. „Köszönöm minden értem
imát mondónak, hogy velem volt az
elmúlt húsz napban. Jó érzés volt az

Körzeti kitekintô
Nagykôrös
Sábbát Bó napján emlékeztek meg
a zsinagógában Smuél Noszon ben
Dániél (Grósz Sándor, Gyôr), Lea
bász Reine (Kovács Jenôné, Budapest) és Chává bász Eszter (dr.
Feldmájer Györgyné) Jahrzeitjáról.

és a mûködô közösségek fennmaradása; ez igaz a vallásosságot véleményünk szerint fundamentalista módon értelmezô Vasvári Pál utcai zsinagógára is.
Törekszünk a mindkét fél számára elfogadható megoldás keresésére,
amely leginkább biztosítja a Vasvári Pál utcai zsinagóga és a közösség
további zavartalan mûködését; ennek feltételeirôl azonnali tárgyalásokat kezdeményezünk Önökkel.
Hittestvéri üdvözlettel” – zárta sorait az elnök és az ügyvezetô igazgató.

A több mint 100 éves ékszer megvásárlásával a közösség újabb értékes vallási tárgyat szerzett meg,
amely valamikor a régi idôkben nyilván egy másik zsinagógában segítette a hívô zsidók tóraolvasását.
A felavatáskor mondott beszédben
hangsúlyozták, hogy amikor ennek a
most felavatott jádnak a segítségével
olvassák a tórát, akkor továbbviszik
az évezredek óta fennálló láncolatot.
Benedek Babette

a szeretet, barátság, ami a volt hallgatóktól, orvosoktól, rotarystáktól,
barátoktól, volt kollégáktól mindvégig körülvett” – írta Lednitzky András a Facebookon. Fanyar humorral
jegyezte meg, talán mégsem volt hiábavaló a közel 34 éve az orvoskaron.
– A majd’ ezer lájkban, jókívánságban egy fiatal orvos hatott meg
leginkább, aki azt írta, „mi vigyázunk rád, mert te vigyáztál ránk”.
Ezt a nejemnek is többen elmondták.
Már jól vagyok, köszönöm a
Délmagyarország érdeklôdését. A
napokban már a tervezôkkel tárgyalunk a zsinagóga rekonstrukciójáról
– mondta Lednitzky András, a szegedi hitközség elnöke.

Siklósi Vilmos
Egy csodálatos kiállítással kezdôdött. A 18. és 19. századi legszebb ketubák
többek közt Veronából, Sienából és Korfuról érkeztek vendégségbe (másolatként ugyan, de ez semmit nem vont le az értékükbôl) Zalaegerszegre, és már
sok-sok éve a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár falát díszítik. Toronyi Zsuzsanna igazgató nagy örömmel mesélt az általa vezetett múzeum elsô számú
szerzeményérôl, a középpontban elhelyezett díszes házasságlevélrôl. Az
1861-ben Veronában íródott kordokumentum és képzômûvészeti kuriózum
1910-ben került Magyarországra egy ismeretlen gyûjtô által. A gazdagon díszített ketubát szefárd zsidók készítették, mégis askenáz területen ôrizték. Az
arámi nyelven készült házasságlevélen, mai szóval élve, képregénybe illô történetek, hitéleti pillanatok fedezhetôk fel. Mindezek és a hajdani horoszkópok együttesen kultúrtörténeti értéket képviselnek. A legegyszerûbbtôl a legdíszesebbig, talán ez jellemezte leginkább a kiállítást, mely néhány hétig városunkban volt megtekinthetô.
A rendezvény folytatásaként a színház társulata Efrájim Kishon (Kishont
Ferenc) A házasságlevél címû vígjátékát adta elô. Vidám pillanatoknak voltunk részesei. A számunkra ismeretlen, mégis az egyik legfontosabb szereplô
a vôlegény anyja volt, aki merev gondolkodásmódjával, a ketuba bemutatásának kérésével keverte fel az állóvizet. Megbizonyosodhattunk arról, hogy egy
„kis papírdarab” miként változtathatja meg egy család életét. Érdekes gondolatokat feszegetett – a házasság, az együttélés fontosságát, az érdekek egymásnak feszülését stb. –, amit egy-egy vidám pillanat oldott fel. Végül a megoldást egy másik férfi felbukkanása hozta meg, valamint az, hogy a már elfeledett és idôvel érdektelenné vált házasságlevél egyik pillanatról a másikra
elôkerült. Vagyis soha nem veszett el, csak biztos helyre tették. Amíg nem
volt rá szükség, nem is keresték. A történet végére minden és mindenki a helyére került.
Az elôadás után a városi és megyei vezetôk jelenlétében köszöntük meg támogatóinknak azt a közösség érdekében kifejtett sokrétû tevékenységet,
mellyel segítették kezdeményezésünket a kultúra területén is.
Siklósi Vilmos hitközségi elnök és Kovács Károly a nevünkben is üdvözölte Heisler Andrást, a Mazsihisz elnökét, Kunos Péter ügyvezetôt, a dunántúli társhitközségek delegációit, a Hit Gyülekezetének helyi vezetôit.
A felszólalók mindannyian fontosnak tartották elmondani, hogy a kulturális értékek ôrzése, bemutatása a jövô generáció ismeretét bôvíti, és emiatt is
nélkülözhetetlen. A mûvészet segítségével közelebb hozhatók egymáshoz közösségek, embercsoportok, nemzetek, országok.
Beszédükben mindannyian kiemelték elnökünk és felesége tevékenységét,
melyet 2012-ben Zalaegerszeg a Kultúra Mecénása-díjjal is elismert.
Egy kis meglepetéssel is készültünk. A Másokért Emlékplakettel díjaztuk
Siklósi Vilmos eddigi munkáját. Nemcsak közösségünkért munkálkodott, hanem a városért és a megyéért is. Mindenütt ott volt, ahol tudta, hogy segítséget, támogatást nyújthat.
Az est befejezéseként igazi kóser zsidó vacsora várta a meghívottakat. A
barackpálinka, a csirkés kuszkusz, a sólet, a pácolt hal, a falafel, a humusz, a
zsidótojás és még sok finom falat után flódnival és fánkkal édesítettük tovább
az összejövetelt. Közben szólt a zene.
A késô éjszakába nyúló rendezvény baráti beszélgetéssel ért véget.
Virágh Judit

Tájékoztatás a gyermektúlélôk
kárpótlásáról

Ebbôl az alkalomból avatták fel
azt a jádot, amelyet a helyi hitközség
a templom fennállásának 90. évfordulójára vásárolt. A kék kôvel ékesített ezüst csipke felsôrészt egy hagyományos szimbólum, a csúcsán
lévô oroszlán koronázza, míg az
ezüst kéz kinyújtott mutatóujján egy
kék kôvel díszített gyûrû látható.
Ez, a mutatóujjon lévô köves gyûrû, igazi unikumnak számít a tóraolvasást segítô jádok körében.

Számos hittestvérünk érdeklôdött
a Mazsihisznél a gyermektúlélôk
kárpótlási programjával és a kárpótlási összegek kifizetésével kapcsolatban. Tájékoztatjuk olvasóinkat,
hogy a kárpótlási folyamatban a
Mazsihisznek nincs aktív szerepe.
Államközi megállapodások alapján a
Claims Conference nemzetközi szervezetén keresztül kerül kifizetésre az
egyösszegû kárpótlás.
Heisler András, a Mazsihisz elnöke levélben egyeztetett Greg
Schneiderrel, a Claims Conference
igazgatójával, aki a következô tájékoztatást adta:
„A Gyermektúlélô Alaphoz összesen 86.105 kérvény érkezett, ebbôl
5350 Magyarországról. 2015 tavaszán 1148 magyar holokauszttúlélônek tudott az Alap kárpótlást

fizetni. A további anyagi segítségnyújtáshoz szükséges összegek 2015
decemberétôl állnak rendelkezésre.
A Claims Conference így tavaly
decembertôl folytatta a kifizetéseket:
1966 magyar holokauszttúlélônek
tudott a 2015-ös évben kárpótlást
nyújtani. Összességében 3114 magyar zsidó túlélô kapott eddig kárpótlást ebbôl az Alapból.
A további 2236 igénylô kifizetésére 2016-ban kerül sor. A Claims
Conference új megállapodást kötött
a német kormánnyal, így ebben az
évben a kifizetések folyamatosan
meg fognak történni. Elôreláthatólag
fél évre lesz szükség a fennmaradó
igények feldolgozására.
Bízunk abban, hogy jelen tájékoztatásunk megnyugtatta Hittestvéreinket!

Ha bárkit felismer a fotóról, amely a 40-es évek elején készült,
akkor jelentkezzen: andrescarciente@yahoo.com
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Rabbi Akiva – a tudósok
és a tanulatlanok
Rabbi Akiva
egy különleges,
nagy egyénisége a
zsidó történelemnek. Sokan ismerik a nevét, tudják
róla, hogy egyes
vélemények szerint 24 ezer, mások szerint 48 ezer tanítványa volt. Híres optimizmusáról,
hogy miután egy szörnyû járványban
minden tanítványa meghalt, újrakezdte a tanítást, és 5 új tanítványából egy
virágzó, új nemzedék vezetôi nôttek
ki. Talán kevésbé ismert tény, hogy
egészen 40 éves koráig teljesen tudatlan, „ám háárec” („a föld népe”) volt,
egy egyszerû pásztorlegény, aki elsôsorban felesége hatására kezdett egyáltalán tóratanulással foglalkozni.
Ráchel volt ez a különleges asszony,
aki gazdag apjának pásztorában meglátta a potenciált, és rávette, hogy felnôtt fejjel üljön be az iskolapadba.
Miért gondolta, hogy ebbôl a tanulásból bármi jó is kisülhet? Mert meglátta, hogy (akkor még csak) Akiva jó
tulajdonságokkal rendelkezô, szerény
ember, akibôl egy szép napon akár
nagy tanító is válhat.
Ehhez képest meglepô lehet az,
hogy sok évvel késôbb, amikor az
álom már régen beteljesült, és a rab-

bik éppen arról vitatkoznak, hogy milyen korlátozások vonatkoznak a tanulatlan emberekre (nem szabad enni
a fôztjükbôl, óvatosan kell velük viselkedni stb.), akkor Rabbi Akiva azzal áll elô, hogy amikor ô volt ám
háárec, ezt mondta: „Bárcsak adnának
nekem egy tóratudóst, és megharapnám, mint egy szamár!” A tanulói így
feleltek: „Mesterünk! Miért szamarat
mondasz, miért nem kutyát?” (Hiszen
általában a kutyák szoktak inkább embert harapni.)
Mire Rabbi Akiva: „Azért, mert
amikor a kutya harap, akkor nem töri
el az ember csontját, viszont a szamár
eltöri.” (Peszáchim 49b) Ilyen fontos
volt Rabbi Akiva számára az, hogy
hangsúlyozza, milyen mélyen gyûlölte régen a tanult embereket, a rabbikat.
Rábbénu Tám, Rási híres unokája
felteszi a történet kapcsán a nyilvánvaló kérdést (Toszfot, Ketuvot 62b):
ha Rabbi Akiva nem túloz, és ôszintén
beszél múltjáról, akkor mi lehetett az
a mély emberi jóság, amit annak idején a felesége meglátott benne, és végül ilyen magasságba emelte? Vagy
az asszony ismerte félre ezt az embert
nagyon, vagy ô túlozza el a saját egykori gondolkodásmódját. Rábbénu
Tám azt válaszolja, hogy a két ellen-

1945. január 18.: a felszabadulás
és a letépett sárga csillag napja
(folytatás az 1. oldalról)
bolták a gettó falát. Ôrzünk mindent, jót és rosszat, mert ezek vagyunk mi. A múltunkkal, a történelmünkkel, a fájdalmunkkal és
az állandóan újra és újra feléledô
reményünkkel, hogy egyszer, egyszer majd elmúlik a sárga csillagnak még a nyoma is. Mert mi, zsidók, nemcsak az emlékezés, de a
reménység népe is vagyunk. És elvehetnek tôlünk mindent, elvehetik a tulajdonunkat, elvehetik a
méltóságunkat, elvehetik az életünket, de ezt az egyet, a reményünket, azt soha! A remény gondolatával, a remény szavával, a
hittel, a fájdalommal és a gyásszal
fordulunk most a Mindenség Urához. Világ Ura és Alkotója! Te, aki
mindent látsz, mindent hallasz,
vizsgálod a szíveket, tekints most
le reánk, fogadd örök kegyelmedbe meggyilkolt szeretteink lelkét.
Hozz ide, a földre népednek, Izra-

elnek végre nyugalmat és békességet! Tedd, hogy az a csillag ne a
mellünkön legyen, hanem a szívünkben! Tedd, hogy az ellenségeink halkuljanak el! Hozz megbékélést valamennyiünknek! Mert mi,
emberek, csak békességben tudunk élni jól és igazán nemesen.
Add, hogy végre így legyen. Ámen.
Következett a Kél málé ráchámim
Fekete László tolmácsolásában, orgonán Dobszay Péter kísért, majd a
közös kádis Frölich Róbert országos
fôrabbi vezetésével.
Elhangzott Szenes Hanna csodálatos megzenésített (David Zehavi)
verse, az Éli, Éli Lázár Zsigmond
feldolgozásában, a kórus közremûködésével, Rudas Dániel, a zsingagóga kántora interpretálásában.
Az esemény mécsesek meggyújtásával, majd az emlékmûnél az emlékezés köveinek lerakásával, közös
kádis imával ért véget.
GJ

Meghalt egy zsidó
kereszténymentô
Kilencvenhat éves korában elhunyt
Lord George Weidenfeld zsidó származású brit milliárdos. A „brit
Schindlerként” emlegetett férfi számtalan közel-keleti keresztény életét
mentette meg az Iszlám Állam
vérengzésétôl.
A zsidó származású brit nemes Ausztriában született 1919-ben. Ausztria náci
megszállása után keresztények menekítették át Nagy-Britanniába 1938-ban. A
BBC-nél kezdett el dolgozni, a háború
után pedig könyvkiadót alapított. 1949ben lett brit állampolgár, 1969-ben ütötték lovaggá.
Lord Weidenfeldet menekülése közben keresztények látták el ruhával, élelemmel, és segítettek neki eljutni Nagy-Britanniába. Mikor sikeres, tehetôs
üzletember lett, úgy döntött, így szeretné leróni háláját: keresztényeket kezdett kimenekíteni az Iszlám Állam karmaiból.
„Tartozom ennyivel a megmentôimnek. A keresztények rengeteg gyerek
életét mentették meg azzal, hogy Angliába hozták ôket. Nagyon bátor cselekedet volt, és a zsidóknak is ki kell mutatniuk a hálájukat, kötelességük segíteni a bajba jutott keresztényeken” – mondta egy interjúban.
Weidenfeld alapítványa 12–18 hónapig nyújt anyagi támogatást a menekülteknek. A szervezetet sok kritika is érte, többen azt nehezményezik, hogy a
férfi miért hagyja ki a szenvedô muzulmánokat a „listájáról”.
Weidenfeld válasza így hangzott: „Nem tudok a világon mindenkit megmenteni, de a keresztényeknek itt és most van szükségük a segítségre. Mások
viszont bármit megtehetnek a muzulmánokért.” (Híradó)

tétes pont, a rabbik gyûlölete és a jámborság, egyaránt megfért egykor
Akiva szívében. Így fogalmazza:
„Nem azért [harapott volna], mert
gyûlölte a bölcseket, hanem mert azt
gondolta, hogy a bölcsek gôgösen viselkednek a tanulatlanokkal szemben
a tudásuk miatt, és a bölcsek azok,
akik gyûlölik a tanulatlanokat [...]”.
Azt gondolom, ez a pár sor igen tanulságos, és mély betekintést nyújt az
emberi pszichébe, ami mindnyájunknak fontos leckeként szolgálhat. Aki
figyelmesen olvassa, észrevehet benne egy mély ellentmondást: Akiva
nem gyûlölte a bölcseket, de (állítása
szerint) képes lett volna megharapni
ôket. Gyûlölet nélkül. Ô azt gondolta,
hogy a bölcsek gyûlölik ôt, miközben
ô az, aki ilyeneket mond. Ha nem
gyûlöletbôl harap, akkor miért?
Az ô ellenséges érzéseinek alapját
az képezte, hogy szerinte ôt gyûlölték, ezért az ô gyûlölete teljesen jogos. Mai fogalommal azt mondanánk, hogy volt egy „prekoncepciója”. Emiatt nem vette észre a nyilvánvaló igazságot, hogy a bölcsek a
tanulatlanok kedvéért kívánják tôlük,
hogy tanuljanak. Mindaddig, amíg
felesége rá nem vette, hogy ô maga is
kezdjen el tanulni.
(A Talmud rögzíti a javnei rabbik
híres mondását, ami jól tükrözi azt,
hogy a valóságban mennyire tisztelik
a bölcsek a tanulatlanokat: „Én is teremtmény vagyok, a barátom is teremtmény. Az én munkám [könnyû]
városi munka, ô a mezôn dolgozik. Én
az én munkámért kelek fel, ô az ô
munkájáért kel fel. Ô [azt gondolja],
hogy ahogyan én sem foglalkozom az
ô munkájával, úgy ô sem foglalkozik
az én munkámmal. Nehogy azt gondold, [hogy ebben azért van igaza,
mert] nekem sok [tanulási lehetôségem] van, neki kevés, hiszen így
tanultuk: az egyiknek sok van, a másiknak kevés, de a lényeg, hogy a szívüket az ég felé irányítsák.” [Beráchot
17a] Azaz szó sincs itt semmiféle
gôgrôl, amit az egykori Rabbi Akiva
kisebbségi komplexusában látni vélt.
A rabbik mindenkitôl azt várják, hogy
annyit tanuljon, amennyire lehetôsége, képessége, ideje van. Az ô problémájuk az olyan emberekkel volt,
akik „életfilozófiát” csináltak a tanulatlanságukból, és ellenségesen viszonyultak a társadalmat irányító, intellektuális réteghez.)
Mi okozhatja, hogy egy egyébként
intelligens, jóindulatú ember ilyen eltorzult módon lássa a világot? A
Meszilát Jesárim azt írja, hogy ez a világ az éjszakához hasonlít, ahol a sötétben tapogatózó emberek kétféle hibát követhetnek el. Egyrészt oszlopnak ütközhetnek, ha nem veszik észre.
Másrészt (ami ennél sokkal rosszabb)
azt gondolhatják, hogy ôk nagyon jól
tudják, mit látnak, egy embert, miközben valójában egy oszlop van ott,
vagy egy oszlopot, miközben valójában egy ember. Ez a túlzott magabiztosság a tévedések sötét világában
nem megengedhetô. A bibliai Saul király szentül meg volt gyôzôdve arról,
hogy saját veje, Dávid ôellene fordult,
az életére és a trónjára tör, és emiatt
hosszú éveken keresztül üldözte, és
sokakat megölt amiatt, mert azt gondolta, hogy Dávidot támogatják. Ha
azt gondoljuk, hogy Saul egy irracionális, gonosz, vérengzô ember volt,
akkor azzal lemaradunk a történet fô
tanulságáról: mi is cselekedhetünk
ugyanilyen értelmetlenül, ha túlságosan meg vagyunk gyôzôdve a magunk
igazáról.
A Meszilát Jesárim jó tanácsa az,
hogy minden ilyen kínos és veszélyes
szituáció elkerülhetô egy kis gondolkodással, egy kis szerénységgel. Ha
az ember idôrôl idôre feltesz magának
néhány egyszerû, nyilvánvaló és
alapvetô kérdést, azzal tisztázhatja saját helyzetét a világban, és világosságot gyújthat az éjszakában.
Szántó-Várnagy Binjomin Zeév
binjomin.hu
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Ferenc pápa a római zsinagógában
Túlélôk csókkal és tapssal fogadták
A római zsinagógában tett elsô látogatásán Ferenc pápa arra figyelmeztetett, hogy soha nem szabad elfelejteni a holokauszt áldozatainak
szenvedését. Szavait holokauszttúlélôk hallgatták.
A múlt szolgáljon tanítással a jelenre és a jövôre. A soá tanítása az, hogy
mindig a legnagyobb figyelemre van szükség, hogy a lehetô leggyorsabban
lehessen közbelépni az emberi méltóság és a béke védelmében” – jelentette
ki Ferenc pápa beszédében.
Leszögezte, hogy a holokauszt áldozatainak szenvedését, gyötrelmeit,
könnyeit soha nem szabad elfelejteni. Szavait a zsinagóga elsô soraiban ülô
holokauszttúlélôkhöz intézte. A II. vatikáni zsinat záródokumentumaként ismert Nostra aetate (Korunkban) kezdetû nyilatkozatot idézve Ferenc pápa
hangsúlyozta, hogy az 1965-ös dokumentum nemet mondott az antiszemitizmus minden formájára, és elítélte az ebbôl eredô becsmérlést, diszkriminációt és üldözést.
A mai konfliktusokra és terroristatámadásokra is utalva, Ferenc pápa úgy
fogalmazott: az ember által egy másik ember ellen elkövetett erôszak ellentmond minden vallásnak, amely méltó erre a névre.
Az élet szent! (...) Testvéreinket tisztelni kell származástól és vallási hovatartozásától függetlenül – hangoztatta, és megjegyezte, hogy a háborúkat,
erôszakot és igazságtalanságot a béke, megbékélés, megbocsátás logikájának
kell helyettesítenie Európában éppúgy, mint a Szentföldön, a Közel-Keleten,
Afrikában és a világ egészében.
Ferenc pápa a kereszténység zsidó gyökereire emlékeztetett, hangsúlyozva,
hogy a zsidóknak és a keresztényeknek testvéreknek kell érezniük egymást.
Közös elkötelezettséget szorgalmazott a mai világ kihívásaival szemben,
elsôként a környezetvédelmet említve meg.
A pápa látogatását rendkívüli biztonsági készültség kísérte, a római zsinagóga környékét órákon át teljesen lezárták. Érkezésekor Ferenc pápát többszöri tapssal köszöntötték a zsinagógában, ahol a katolikus egyházfô igyekezett majdnem mindenkivel kezet fogni, és sokakkal röviden szót is váltott.
A holokauszttúlélôk közül néhányan megcsókolták és átölelték a pápát. Éljen Ferenc pápa! – hallatszott több alkalommal a zsinagógában.
A zsinagóga felé tartva Ferenc pápa gyalog haladt át az épület elôtti téren,
ahol koszorút helyezett el az 1943-ban deportált római zsidók, valamint a zsinagógánál 1982-ben történt merénylet áldozatának és sebesültjeinek emléktáblájánál. A merényletet egy palesztin kommandó hajtotta végre.
Ferenc pápát Ruth Dureghello, a római zsidó közösség elnöke és Renzo
Gattegna, az olasz zsidó közösségek uniójának elnöke, valamint Riccardo Di
Segni római fôrabbi fogadta és vezette be a zsinagógába, ahol jelen voltak az
izraeli rabbinátus, a Zsidó Világkongresszus és számos európai ország zsidó
közösségének képviselôi, az olasz kormány tagjai, valamint a római muzulmán közösség imámja is.
Az elsôként beszédet mondó Ruth Dureghello kijelentette: Ferenc pápa
megválasztása fordulatot hozott a katolikusok és a zsidók közötti kapcsolatban. Az egyházfônek arra a korábbi kijelentésére emlékeztetett, miszerint egy
keresztény nem lehet antiszemita. Renzo Gattegna kiemelte, hogy a zsidókkal való vallási kapcsolatokért felelôs vatikáni bizottság decemberben kibocsátott dokumentumában közös fellépést sürgetett a zsidókkal szembeni faji
megkülönböztetés és az antiszemitizmus minden megnyilvánulása ellen. A
dokumentumban azt is hangsúlyozták, hogy a katolikusoknak nem szabad a
zsidók áttérítésére törekedniük. Riccardo Di Segni római fôrabbi Ferenc pápa látogatását egy új korszak konkrét jelének nevezte. Ferenc a harmadik pápa, aki felkereste a római zsinagógát.
Az elsô, aki zsinagógába látogatott, és éppen a rómaiba, II. János Pál volt,
hat évvel pápává választása után, 1986. április 13-án. Az akkori fôrabbi, Elio
Toaff, a holokauszt túlélôje fogadta a lengyel pápát. A német XVI. Benedek
2010. január 17-én járt a római zsinagógában. Január 17. a zsidó–keresztény
párbeszéd napja 1989 óta.
(MTI / Új Élet)

A Szentszék államként ismeri el Palesztinát

Abbász és a pápa
Államként ismeri el Palesztinát
a Vatikán. Életbe lépett a Palesztin
Hatóság és az egyházi állam átfogó
megállapodása, amely megerôsíti a
közel-keleti helyzet békés, tárgyalásos rendezésének Vatikán általi
támogatását.
Életbe lépett a Vatikán és a Palesztin Hatóság tavaly június végén aláírt megállapodása, miután az abban
foglalt minden feltétel teljesült –
közölte az egyházi állam. Ezzel a
Szentszék mostantól hivatalosan, de
facto is államként ismeri el Palesztinát – írja az MTI.
A felek tárgyalásain május 13-án
készült el az az átfogó megállapodás,
amely 2000-ben kötött alapszerzôdésük nyomán szabályozza a
katolikus egyház palesztinai tevékenységét, és megerôsíti a közel-keleti helyzet békés, tárgyalásos rendezésének Vatikán általi támogatását.
A preambulumból és 32 cikkbôl
álló megállapodásra, amely egyebek

között a keresztények jogait
védelmezô elôírásokat tartalmaz, a
Vatikán úgy tekint, mint amely példaként szolgálhat az arab és muzulmán országok keresztény kisebbségükhöz való viszonyának rendezéséhez.
A dokumentum nyomatékosan a
Palesztin Állam kifejezést használja.
Májusi római látogatása során
Mahmúd Abbász elnököt békeangyalnak nevezte Ferenc pápa, és a
szerzôdést egy hónappal késôbb, június 26-án, aláírták.
Az izraeli külügyminisztérium akkor sajnálkozását fejezte ki, amiért a
Vatikán a Palesztin Hatóság államként történô elismerése mellett döntött, és azt hangoztatta, hogy az elsietett megoldás gyengíti azokat a
nemzetközi erôfeszítéseket, amelyekkel a Palesztin Hatóságot akarják rábírni, hogy visszatérjen az Izraellel folytatott közvetlen tárgyalásokhoz.
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Ökumenikus imahetet
lezáró imaóra
Zsidók és keresztények a különbségekrôl nem megfeledkezve,
egymást mélyebben megismerve
érthetik meg igazán, hogy nagy és
közös út áll elôttük. Errôl beszélt
Erdô Péter bíboros, esztergombudapesti érsek az ökumenikus
imahetet lezáró zsidó–keresztény
imaórán Budapesten – számol be
róla MTI.
Erdô Péter hangsúlyozta: Isten
szándéka az egység, a világnak pedig szüksége van a zsidók és a keresztények közös kiállására, arra,
hogy az „idôsebb és ifjabb testvér”
egymás felé forduljon, és szeretetben
találkozzon.
A bíboros szólt arról is, hogy az elmúlt ötven esztendô nagy elôrelépéseket hozott a zsidó–keresztény
párbeszéd terén: „a távolságtartó
együttélésbôl eljutottunk egy mély
barátságig, amely teológiai alapokra
épül”.
„A zsidósággal való dialógus a keresztények számára igen sajátos jellegû, mert a kereszténységnek zsidó
gyökerei vannak, és ez kettejük kapcsolatát egyedülálló módon határozza meg” – idézte a bíboros az Apostoli Szentszék dokumentumát, amelyet a II. vatikáni zsinat Nostra aetate
kezdetû nyilatkozatának 50. évfordulójára adott ki.
Ezért hangsúlyozza Ferenc pápa,
hogy „keresztényként nem tekinthet-

jük a zsidóságot idegen vallásnak,
sem a zsidókat nem soroljuk azok
közé, akik arra hivatottak, hogy
hagyják el a bálványokat és térjenek
meg az igaz Istenhez. Velük együtt
hiszünk az egy Istenben, aki a történelemben tevékenykedik, és velük
együtt fogadjuk be a közös kinyilatkoztatott szót” – tette hozzá Erdô Péter.
Frölich Róbert országos fôrabbi
kiemelte: a keresztények és a zsidók
mostanáig imádkoztak, könyörögtek, de eljött az idô, hogy tegyenek
is, hogy bizonyítsák is hitüket. „Eljött az idô, hogy ugyanúgy tegyünk
szerte a világon, ahogy Ferenc pápa
tett a római zsinagógában: átöleljük
egymást, kezet fogjunk, és elinduljunk egy új úton” – fogalmazott.
Frölich Róbert felidézte a Nádastenger (Vörös-tenger) kettéválásának csodáját. Amikor az Egyiptomból menekülô zsidók ott álltak a tenger partján, Mózes Istentôl kért segítséget, de ô így válaszolt: „miért
kiáltasz hozzám, szólj a zsidóknak,
hogy induljanak meg a tengernek”.
Isten válasza ellentmondani látszik
annak a „gyermekkorunkban elsajátított tudásnak”, hogy ha „bármi gondunk van, forduljunk az Ég felé,
mert onnan jön a segítség” – mutatott rá a fôrabbi. Csakhogy a zsidó
legendárium úgy tartja, hogy a tenger nem azonnal vált ketté, csak ak-

kor, amikor a zsidók már elindultak,
amikor az elsô embernek már a szájáig ért a víz.
„Amikor tehát ott állunk a Nádastenger partján, akkor már nem a könyörgés ideje van, akkor már nekünk
kell cselekedettel bizonyítani a hitünket” – figyelmeztetett Frölich Róbert.
Gáncs Péter, a Magyarországi
Evangélikus Egyház elnök-püspöke
arról beszélt, hogy megszámlálhatatlanul sokszor kérjük, kívánjuk Isten
áldását köszönésképpen vagy éppen
szertartások végén, mégis olyan sokszor szenvedünk „áldatlan állapotban”, a megosztottság, a széthúzás
állapotában. „Hogyan lehet – tette fel
a kérdést –, hogy amit ennyit kérünk,
ennyit kívánunk és ennyiszer fogadunk el, az nem hat ránk?”
A válasz a 133. zsoltárban van: Isten csak oda küld áldást, ahol a testvérek egyetértésben élnek. Ez nem
azt jelenti, hogy mindenrôl ugyanúgy gondolkodnak, de az „egyben, a
legfontosabban”, egyetértenek – tette hozzá az evangélikus püspök.
Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar
Unitárius Egyház püspöke úgy fogalmazott: az emberi életnek tartalmat a világgal, Istennel és az embertársakkal való kapcsolat ad. A sokszor kiismerhetetlen világban biztos
pont az isteni törvény, hogy „szeressük egymást”.

Frölich Róbert országos fôrabbi
Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke arról beszélt, hogy
a világban újra és újra eluralkodik a
„hamisságok rettenete”. A gonosz, a
hazugság azonban nem örök, és amikor Isten ráébreszti az embert önmagára és az igazságra, álomképként
foszlik szerte. Isten azonban gyakran
az embereket bevonva dönti romba a
hazugság rendszereit, ezért szükség
van az emberi kiállásra és hitre.
Csernák István, a Magyarországi
Metodista Egyház szuperintendense
azt emelte ki, hogy az ember életében a legnagyobb dolog az isteni
szándék felfedezése. Hozzátette,
hogy noha Isten akaratát az ember
nem mindig értheti meg, mégis mindig „keresnie és szeretnie” kell azt.
Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi
Egyház elnöke arról beszélt, hogy ha
„nem ismerhetjük is a jövôt”, ismerhetjük azt, aki „a kezében tartja a
jövônket”, ez pedig reménységet ad.

(Marjai János fotó/MTI)
Németh Pál református lelkész arra figyelmeztetett: Istennek egy népe
van, és ez az egy nép egy üzenetet
hordoz a világban. Azt, hogy Isten
irgalmas, türelmes, és megbocsátja
bûneinket.
Fischl Vilmos, a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsának
(MEÖT) fôtitkára fontosnak nevezte, hogy a zsidó-keresztény gyökerû
Európában zsidók és keresztények
tudjanak újra és újra együtt imádkozni és hirdetni Isten tetteit.
Szécsi József, a Keresztény–Zsidó
Társaság fôtitkára mások mellett arról beszélt, hogy mind a zsidó, mind
a keresztény vallás könyvvallás, így
újra és újra vissza kell térniük a
„szent iratokhoz”. „Ôseink szent írott
és szóbeli hagyományát életet adó
kapcsolatba kell hozni napjaink kihívásaival és jogos elvárásaival” –
mondta.

Ferenc pápa beszéde a római zsinagógában
Örömmel vagyok veletek itt a nagytemplomban – kezdte beszédét a pápa a római zsinagógában –, köszönöm a kedves szavakat és a szívélyes fogadtatást. Todá rábbá, köszönöm!
Róma püspökeként az ebben a zsinagógában
tett elsô látogatásom alkalmával szeretném kifejezésre juttatni nektek és minden zsidó közösség számára a testvéri békeköszöntést a helyi egyház és az egész katolikus egyház nevében.

Testvérként találkozzunk egymással
a Teremtô elôtt
Kapcsolatainkat nagyon a szívemben ôrzöm.
Már Buenos Airesben szokásom volt elmenni a
zsinagógákba és találkozni az ott egybegyûlt
közösségekkel, közelrôl követvén a zsidó ünnepeket és megemlékezéseket, és hálát adni az
Úrnak, aki nekünk életet ad és kísér bennünket
a történelem útjain. Az idôk folyamán egy lelki kötelék született, mely kedvezô hatással volt
a hiteles baráti kapcsolatok létrejöttére, és közös elkötelezettségre indított. A vallásközi párbeszédben alapvetô fontosságú, hogy fivérként
és nôvérként találkozzunk egymással a
Teremtônk elôtt és hálát adjunk neki, hogy tiszteljük és kölcsönösen becsüljük egymást, valamint törekedjünk az együttmûködésre. A zsidó–keresztény párbeszédben van egy páratlan
és sajátságos kötelék, mégpedig a kereszténység zsidó gyökereinek az erejében: a zsidóknak
és a keresztényeknek testvéreknek kell érezniük egymást, akiket ugyanaz az Isten és a gazdag közös spirituális örökség kapcsol össze
(vö. Nostra aetate 4), amire alapozni kell, és tovább folytatni a jövô építését.

Elôdeim nyomdokait követem
Ezzel a látogatásommal elôdeim nyomdokait
követem. II. János Pál pápa harminc évvel
ezelôtt jött ide, 1986. április 13-án, XVI. Benedek pápa pedig immár hat éve volt köztetek. II.
János Pál pápa azon alkalom során teremtette
az „idôsebb testvérek” szép kifejezését, ugyanis a hitben ti vagytok a mi idôsebb fivéreink és
nôvéreink. Mindnyájan egyetlen családhoz tartozunk, Isten családjához, aki az ô népeként kísér és védelmez bennünket. Nekünk, zsidóknak
és a katolikusoknak, közös hivatásunk, hogy
felelôsséget vállaljunk ezért a városért, mindenekelôtt spirituális hozzájárulásunkat adva
és megoldást keresve a jelenlegi problémákra.
Ezért jelentôs, hogy eljöttem hozzátok éppen
ma, amikor az Olasz Püspöki Konferencia a
„katolikusok és zsidók közötti párbeszéd napját” ünnepli.

Legyünk hálásak az utóbbi ötven év
pozitív változásaiért

pontból tûnik tisztán elengedhetetlennek a keresztényeket és a zsidókat egyesítô kapcsolat.

Nemrég emlékeztünk az 50. évfordulójára a
II. vatikáni zsinat Nostra aetate határozatának,
mely lehetôvé tette a rendszeres párbeszédet a
katolikus egyház és a zsidóság között. Múlt év
október 28-án a Szent Péter téren zsidó
képviselôk nagyszámú csoportját köszönthettem ezekkel a szavakkal: „Különös hálát érdemel az Úr iránt az a valódi és sajátos átalakulás,
mely ebben az ötven évben történt a keresztények és zsidók közötti kapcsolatban. Ellenségbôl és idegenbôl baráttá és testvérré váltunk. A zsinat Nostra aetate határozata utat tört:
igent mondott a kereszténység zsidó gyökereinek felfedezésére és nemet az antiszemitizmus
minden formájára, elítélte a sérelmezést, a megkülönböztetést és az abból eredô üldöztetést.”
A Nostra aetate határozat az elsô alkalommal

A kereszténység zsidó gyökerei
visszavonhatatlanok

Di Segni fôrabbi fogadja Ferenc pápát
tisztázta teológiailag kifejezett módon a katolikus egyháznak a zsidósággal való kapcsolatát.
Természetesen nem oldotta meg a bennünket
érintô összes teológiai kérdést, de utalt azokra,
és nagyon fontos ösztönzést adott a szükséges
reflexiókra.

A legújabb vatikáni dokumentum is
további elmélyítésre ösztönöz
Ebben a tekintetben a Zsidósággal Folytatott
Vallásközi Kapcsolatok Bizottsága 2015. december 10-én új dokumentumot tett közzé,
mely szembenézett a Nostra aetate határozat
megjelenése óta eltelt évtizedek során felmerült
teológiai problémákkal. Ugyanis a zsidó–keresztény párbeszéd teológiai dimenziója megérdemli a mind nagyobb elmélyítést, és szeretném bátorítani mindazokat, aki elkötelezték
magukat ennek a párbeszédnek az ilyen értelmû
folytatására, a megkülönböztetés és az állhatatosság jegyében. Éppen ebbôl a teológiai szem-

A keresztények önmaguk megértése szempontjából nem tehetik meg, hogy ne hivatkozzanak zsidó gyökereikre, és az egyház, jóllehet
megvallja az üdvösséget a Krisztusban vallott
hit révén, elismeri az Ószövetség visszavonhatatlan jellegét, valamint az Isten Izrael iránti állandó és hûséges szeretetét.

Taps és éljenzés köszönti a pápát
a zsinagógában

A pápa személyes közelsége
a soá áldozataival

A zsidó nép a történelmében megtapasztalta
Együtt a világ mai nagy kihívásaival
az erôszakot és az üldöztetést, egészen az eurószemben
pai zsidóság kiirtásáig menôen a soá idején.
A teológiai kérdésekkel együtt nem veszíthetjük szem elôl azokat a nagy kihívásokat,
melyekkel a mai világ szembesül. Az átfogó
ökológia immár elsôdleges probléma, és nekünk, keresztényeknek és zsidóknak, a Biblia
teremtésvédelemrôl szóló üzenetét fel lehet és
fel is kell ajánlanunk az egész emberiség számára. Konfliktusok, háborúk, erôszak és igazságtalanság nyitnak mély sebeket az emberiségben, és arra hívnak bennünket, hogy
megerôsítsük elkötelezettségünket a béke és az
igazságosság érdekében. Az embernek ember
elleni erôszakja szemben áll minden vallással,
mely méltó erre a névre, fôként a nagy egyistenhívô világvallásokkal. Az élet szent, és mint
ilyen, Isten adománya. A Tízparancsolatból az
ötödik így szól: Ne ölj! (Kiv 20,13). Isten az
élet Istene, és azt mindig segíteni és védelmezni akarja. Nekünk pedig, a képére és hasonlatosságára teremtett embereknek, kötelességünk
ugyanazt tenni.

Az emberi élet szentségét védelmezni
kell
Minden emberi lény Isten teremtményeként a
testvérünk, függetlenül származásától és vallási hovatartozásától. Minden személyre jó szándékkal kell tekinteni, ahogy az Isten teszi, aki
kinyújtja irgalmas kezét mindenki felé, függetlenül a hitétôl és a származásától, és aki gondjába veszi mindazokat, akiknek szüksége van
ôrá: a szegényeket, betegeket, peremre szorítottakat és védteleneket. Ott, ahol az élet veszélyben van, hivatásunk, hogy még inkább segítsük
azt. Sem az erôszaké, sem a halálé nem lehet az
utolsó szó Isten elôtt. Állhatatosan imádkoznunk kell, hogy segítsen bennünket Európában,
a Szentföldön, a Közel-Keleten, Afrikában és a
világ más részén a béke, a kiengesztelôdés, a
megbocsátás, az élet logikája gyakorlásában.

Hatmillió személy, pusztán csak azért, mert a
zsidó néphez tartozott, lett áldozata a barbár
embertelenségnek, melyet egy olyan ideológia
hatott át, ami az embert állította Isten helyébe.
1943. október 16-án több mint ezer embert,
nôket és gyerekeket deportáltak a római zsidó
közösségbôl Auschwitzba. Ma szívbôl szeretnék emlékezni rájuk, különleges módon, szenvedéseikre, félelmeikre, könnyeikre, melyeket
soha nem szabad elfelejtenünk. A múltnak leckeként kell szolgálnia a jelen és a jövô számára. A soá azt tanítja nekünk, mindig a legnagyobb éberség szükséges, hogy kellô idôben fel
tudjunk lépni az emberi méltóság és béke érdekében. Szeretném kifejezésre juttatni közelségemet a soá még élô minden tanúja számára, és
különösképpen is azok felé fordulok köszöntéssel, akik itt jelen vannak közöttünk.

Tisztelgés a túlélôk elôtt
Kedves idôsebb testvéreim, nagyon hálásnak
kell lennünk mindazért, ami megvalósulhatott
az utóbbi ötven esztendôben, mert közöttünk
növekedett és elmélyült az egymás iránti megértés, a kölcsönös bizalom és a barátság. Kérjük
együtt az Urat, hogy vezesse az utunkat egy jó,
egy jobb jövô felé. Istennek tervei vannak számunkra az üdvösségrôl, ahogy Jeremiás próféta
mondja: „Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felôletek – mondja az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra,
mert reménységgel teli jövôt szánok nektek”
(Jer 29,11).

Búcsú az ároni áldással
Az Úr áldjon és oltalmazzon benneteket. Fordítsa felétek orcáját, adja nektek kegyelmét.
Ragyogtassa rátok arcát, és adjon nektek békét
(vö. Szám 6,24-26). Sálom áléchem!
(Vatikáni rádió)
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IZRAELI SZÍNES
Izrael világbajnoka
kósert eszik és szombatot tart

A 20 éves Nili Bock, Izrael elsô nôi kick-box világbajnoka a címért folyó
harc elôdöntôjében a hatszoros fehérorosz világbajnokot, Helena Mortovát
gyôzte le. Ezután már „gyerekjátéknak” számított döntôbeli ellenfele, a horvát Maria Malnika elleni küzdelem. A sportolónôvel Ben Ofer, a yediot
online riportere beszélgetett.

– Az igazat megvallva, úgy éreztem, én már az elôdöntôben megnyertem a
bajnokságot. Negyedik alkalommal néztem szembe Mortovával, de azt mondhatom, életem legnehezebb harca volt az a néhány perc, amikor most ellene
küzdöttem. De már éppen ideje volt, hogy valaki leszorítsa ôt a trónról, nem?
– kacsint pajkosan a mindössze 60 kilós amazon.
Nili Block egy vallásos amerikai család hatodik gyermeke, a família Nili
kétéves korában alijázott Izraelbe, és Bét Semes környékén telepedtek le. Korán kiderült, hogy Nili sportos, inkább fiús alkat, ez okozott is némi problémát az iskolában, de a családban mindig elfogadták, hogy a kislány örökmozgó. Megszervezte a helyi kosárlabdacsapatot, majd baseballbajnokságot szervezett, de leginkább focizni szeretett.
– Mindig úgy gondoltam a futballra, hogy az lesz majd a jövôm. A szabadidôm nagy részében rúgtam a bôrt a jeruzsálemi Sacher Park mellett.
Tízéves volt, amikor édesanyja elvitte egy thai box-klubba, ahol találkozott
azzal a személlyel, aki azóta is az edzôje, Benny Cogannel. Ô volt az, aki átsegítette a kislányt a szülei válása miatt kialakult nehéz helyzeten és az iskolai problémák keltette feszültségeken.
– Amikor elkezdtem edzeni, a nagyobb lányokra példaképként tekintettem.
Láttam, hogy egyetemre járnak, vagy a hadseregben szolgálnak. Olyan akartam lenni, mint ôk. Lassan ôk lettek a második családom, hozzájuk menekültem, amikor a szüleim elváltak, tôlük tudtam meg, mit jelent felnôttnek lenni,
ôk segítettek ráébredni, ki is vagyok valójában. Ma is a barátaim, életem fontos részét képezik.
Bár apám nagyon vallásos, és anyám is betért, mindig szeretettel fogadták
a hobbimat. A tanárok és a barátaim is támogatták, hogy intenzíven sportoljak. Nehezemre esett a koncentrálás az iskolában, a hetedik osztályból majdnem kicsaptak. Azt mondták, csak akkor maradhatok, ha javulnak a jegyeim.
Amikor elkezdtem bokszolni, sokkal jobban megtanultam koncentrálni, jobban tudtam használni az erômet, és a tanulmányi eredményeim is látványosan javultak, így maradtam a vallásos iskolában. Késôbb egy barátommal
együtt, aki kosárlabdázni akart, egy másik, sportközpontú világi iskolába
mentünk át Bét Semesben. Ennek ellenére továbbra is vallásosnak tartom magam, kóserül étkezem, és tartom a szombatot. Legkevésbé a barátokra, a szerelemre marad idôm. Amikor csütörtök este a többiek szórakozni mennek, én
otthon maradok, mert másnap edzésem van. Nincs idôm randizni, de nem
adom fel, hogy hamarosan megtaláljam a párom. Az élethez van egy mottóm,
igazából a nagypapámé volt, de amikor itt hagyott minket, én vettem át: Ne
aggódj, légy boldog! E szerint élek, tudom, hogy minden sikerhez számos kudarcon keresztül vezet az út, mindenért meg kell dolgozni, de a befektetett
munka megtérül.
ErecPress

Izrael: BÚÉK helyett ?????
Az egykori Szovjetunióból bevándorolt zsidók novij god néven próbálják meghonosítani Izraelben az
újévi ünneplést – írta a Háárec címû
újság.
Izraelben a szilveszterezés egészen a közelmúltig elítélendô, deviáns tevékenységnek számított, a december 31-i ünneplést keresztény
szokásnak tekintették, mert a zsidó
naptár szerinti újév, a ros hásána
szeptemberre vagy októberre esik.
A szilveszter megünneplése ezért
a volt Szovjetunióból érkezettek különállását bizonyította, azt, hogy
„nem elég jó zsidók”, hogy a diasz-

pórában elszakadtak ôseik hagyományától.
Az orosz zsidó bevándorlók eltérô
szokásaik, ünnepeik miatt is saját
zárt világukba kényszerültek. Ahogy
egykor a Szovjetunióban titokban
böjtöltek jom kippurkor, és titokban
gyújtották meg péntek este a szombati gyertyákat, úgy Izraelben is csak
családi körben, zárt ajtók mögött tartották meg az egykori Szovjetunióból hozott régi ünnepeiket.
Azonban az Izraelben felnôtt új,
katonaviselt nemzedék, melynek
tagjai gyakran csak törve beszélnek
oroszul, már nem értik szüleik félel-

meit, nem érzik úgy, hogy bizonyítaniuk kellene hovatartozásukat, és
idén médiakampányba kezdtek,
hogy megpróbálják elfogadottá és talán egyszer hivatalossá tenni legfôbb
exszovjet hagyományukat, a novij
godot.
Ennek érdekében idén elôször szélesre tárták otthonaik ajtaját, és vendégségbe hívták a szokásaik iránt
érdeklôdô izraelieket egy rendkívül
sikeres, hatalmas figyelmet kiváltó
honlap segítségével, ahol jelentkezni
lehetett házigazdának és vendégnek
egyaránt, és ahová még Avigdor
Liberman, a Jiszráél Béténu (Izrael a
Hazánk) nevû párt elnöke is feliratkozott.
Az új szovjet-izraeli újévben keresztény tartalmától megfosztva jelenik meg az ünnep: az izraeli karácsonyfát oroszul „jolkának” nevezik,
és csakis az orosz pogány hagyományhoz kötik, amelynek nincs köze
Jézushoz. A Mikulás neve Gyed
Mároz, vagyis Télapó, az orosz népmesék világából, és december 31ének estéjét sem szilveszternek hívják, mert annak számukra nincs köze
Szent Szilveszter pápához, hanem
egyszerûen novij godnak, vagyis újévnek nevezik.
Az új ünnep elfogadtatása a szakértôk szerint a kilencvenes évek elején Izraelbe érkezett milliós tömeg
beilleszkedésének újabb állomása.
Érdekképviseletüket ellátó pártjaik
már nem jelennek meg a kneszetben,
mert az egyre idôsödô egykori bevándorlók és gyermekeik betagozódtak a politikai rendszerbe, és a régi
izraeli pártokra szavaznak.
Viszont egyre inkább igényt tartanak sajátos kulturális hagyományaik
helyi elfogadtatására, amit a szociológusok az ötvenes-hatvanas években Észak-Afrikából érkezett bevándorlók nyolcvanas évekbeli küzdelméhez hasonlítanak. Ennek nyomán
például a peszáchot követô, mimuna
nevû észak-afrikai zsidó ünnepet ma
már egész Izraelben ismerik és megtartják.
Új Élet / MTI / Shiri Zsuzsa

Együtt élni
muzulmánokkal
Az, hogy a szilveszter éjszaka Németországban (és mint a híradásokból kitûnik, nem csak ott) történtektôl ég az internet, még nem ok arra,
hogy foglalkozzak a témával.
Mivel azonban Izrael – úgy is,
mint aki „küldi” a migránsokat, és
úgy is, mint aki „uszít” ellenük – változatlanul az érdeklôdés középpontjában áll, rosszabb esetben jogtalan
elmarasztalások kereszttüzében, úgy
gondolom, néhány mondat erejéig
nem árt a lényeget tisztázni.
Elöljáróban utalnék Jack Engelhard írására, mely az izraeli Arutz
shevában látott napvilágot, és magyarra a Periszkóp blog szerzôje fordította (http://periszkop.com /2016
/01/09/merkel-borzalmas-baklovese/comment-page-l/#comment92).
Az írás gyakorlatilag semmi újat
nem mond, legfeljebb átfogó képet
ad arról, amit többen már évek óta
Európa figyelmébe ajánlunk.
Magam is megtettem ezt a
https://leharblog.wordpress.com/201
4/02/16/a-dzsihad-mar-a-spajzbanvan/ és a https://leharblog.wordpress.com/2015/01/1 1/jo-reggelteuropa/ c. írásaimban.
Ami ma Európából, a migránsokkal kapcsolatos intézkedésekbôl
látszik, az arra utal, hogy az öreg

földrész sem a tömeges muzulmán
bevándorlókkal, sem a szélsôséges
iszlámmal nem tud mit kezdeni.
Minderre azért nem képes, mert
nem tud – de talán nem is akar – saját társadalmi/kulturális keretein túllépni.
A ma Európájára jellemzô, hogy
két szélsôség között nem találja a helyes utat: az egyik oldal elvárja a bevándorlóktól, hogy beolvadjanak a
befogadó társadalmakba (ez többékevésbé mûködött addig, amíg csak
hasonló kultúrát képviselô „belsô”
migrációról volt szó). A másik oldal
viszont az ún. multikulti, amely teljes szabadságot kíván biztosítani a
különbözô kultúrájú bevándorló csoportoknak, ami a gyakorlatban azt
jelenti, hogy úgy élnek, ahogy akarnak.
Ha Európa valóban integrálni
akarja valamilyen módon a muzulmán bevándorlók tömegét, akkor tudomásul kell vennie, hogy alapvetôen eltérô kultúráról van szó, ami
összeolvadást nem, csak egymás
mellett élést feltételezhet. Ez viszont
kizárólag a befogadó állam jól meghatározott törvényi keretei között valósítható meg.
Az integrálódási folyamat mindenképpen hosszú, amibe számos viszszaesési periódust is be kell kalkulálni, és a végeredményt sem lehet
100%-ban garantálni.
Jelen pillanatban úgy tûnik, hogy
(lásd a párizsi merényletet) az elviekben már integrálódott második,
harmadik generációs muzulmán az
újonnan érkezett tömegben erôsítést
lát – tehát a helyben születés esetén
sem biztos, hogy az integrálódás befejezett folyamat.
Véleményem szerint sem a muzulmán bevándorlókkal szembeni teljes
elutasítás, sem a kritika nélküli elfogadásuk nem járható út. Ugyanis a
vásár kettôn áll, és a pillanatnyi
jelekbôl arra lehet következtetni,
hogy az iszlám világnak nem a
legfôbb törekvése a nyugati kultúrához történô alkalmazkodás.
Természetesen a befogadás és vele
együtt az integrációs folyamat elindítása azt feltételezi, hogy a fogadó
ország tisztában van a más kultúrával.
Európa pedig annak ellenére, hogy
foggal-körömmel védené saját értékeit, nem veszi tudomásul a más kultúrából adódó másságot. Azt a fundamentalista iszlámmal azonosítja,
vagyis vallási színezetben jeleníti
meg. (Holott a fundamentalizmus kifejezetten nyugati terminus, amelyet
amerikai protestánsok honosítottak
meg 1910-ben.)
Ha viszont vallási értelemben
használjuk a fundamentalista kifeje-

zést, akkor tudomásul kell venni,
hogy ilyen értelemben minden muzulmán fundamentalista, mivel a Korán szava Isten szava, szó szerinti kinyilatkoztatás, mely szent és sérthetetlen!
A nyugati értelemben vett fundamentalista szó az arab világban nem
is létezik. Hozzá legközelebb az arab
„uszul” kifejezés áll, amely viszont
az iszlám jogrendre (mint fundamentumra) utal, amihez minden muzulmán igazodik.
Az iszlám fundamentalisták szerint Allah alaptörvényében már minden megtörtént és majd ezután
bekövetkezô esemény meg van írva,
csakúgy, mint a saját koruk problémáira adandó válaszok – mindezek
értelmezéséhez a hit tiszta forrása
nyújthat segítséget.
A következô pár sorral talán sikerül a fentieket értelmezni. Az ISIS
történelmi elôképének tekinthetô
szalafista mozgalom a tiszta iszlám
hitet vallja, és a 19. század végén
Egyiptomban vált ismertté. A mai
napig a nyugati modernizáció és a
hit elkorcsosodása ellen harcol. A
mozgalom markáns képviselôi a
szunniták.
Az iszlámban mindig is jelen volt
a szélsôség, amely a 20. század vége felé kezdett látványosan megerôsödni.
Hogy meghatározó tényezôvé válhatott, annak több oka is van. Most
csak egyet emelnék ki, az „arab tavasz”-t, melyben a régi államszervezetek összeomlása, a régi diktátorok
menesztése által keletkezett fejetlenség vákuumot hozott létre, és azt a
szélsôséges iszlám tölti ki.
És itt lép a képbe Izrael, melynek
sem az „arab tavasz” kirobbanásához, sem az iraki, líbiai, szíriai... események alakulásához köze nincs, de
mivel az elgurított golyó önjáróvá
vált, úgy Európa, mint az USA számára egyszerûbbnek tûnt a folyamatra az izraeli–palesztin viszály hozadékaként tekinteni, és a problémát
egy szûk keresztmetszet mentén kezelni.
Holott ha tárgyilagosan szemlélnék a helyzetet, rövid úton világossá
válna, hogy Izraelben a törvénytisztelô arab állampolgár jogai azonosak bármelyik zsidó jogaival. Az
is kívánatos lenne, ha Európa lakossága rádöbbenne, hogy Izrael nem az
arabok ellen harcol, hanem az arab
terroristák ellen, de ez utóbbihoz a
mai napig nem kapta meg az európai
támogatást.
Ha Európa nem kezdi el már ma
keresni a megoldás módját, könnyen
lehet, hogy holnap már késô lesz.
Lehárblog

Nemzeti standdal a világ
legnagyobb médiaexpóján
Idén elsô alkalommal saját nemzeti standdal jelenik meg Izrael a világ legnagyobb médiaexpóján, az NAB-n Las Vegasban. Az évente megrendezett
seregszemlén a cégek a digitális média világának legújabb trendjeit és innovációit mutatják be. Az április 16–21. között zajló kiállításra több mint százezer szakmai látogatót várnak, a különbözô nemzetközi tévétársaságok
képviselôi, a digitálismédia-cégek, a távközlési vállalatok szakemberei mellett a kormányzati és a tudományos és biztonsági szervezetek is élénken
érdeklôdnek az újdonságok iránt. Az expón 166 ország 1800 vállalata mutatja be legújabb fejlesztéseit, a prototípustól a már megvalósult termékekig. Az
izraeli technológia kiemelt szerepet kap, ezért az országba érkezett Jason
Stookey, az NAB egyik alelnöke, hogy potenciális résztvevôket toborozzon.
Az már biztos, hogy a nemzeti standon a dróntechnológiával és a virtuális valósággal foglalkozó legjobb izraeli cégek biztosan bemutatkoznak, de a rendezôk arra számítanak, hogy a közismerten sok startup vállalkozást felvonultató országból további érdekes fejlesztéseket csodálhatnak majd meg az NAB
látogatói. „Hiszünk benne, hogy az izraeli stand nagy érdeklôdést vált majd
ki; nincs kétségem afelôl, hogy kiállítók és látogatók számára egyaránt
gyümölcsözô kapcsolatok épülnek ki ezen a szakmai expón – hangsúlyozta
Jason Stookey.
ErecPress
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Zsidó Világhíradó
Chile

látogatók száma is. A múzeum honlapját (www.auschwitz.org) 2015ben 25 millióan tekintették meg.
Piotr Cywinski nyilatkozatában
hangsúlyozta, hogy „Auschwitz
nemcsak egy történelmi tanúságot
jelent, de emlékeztet a mai világért
való felelôsségünkre is”.

A latin-amerikai ország fôvárosában, Santiagóban rendezték a 13.
Pánamerikai Maccabi Játékokat,
amelyen huszonegy ország – köztük
Izrael, Ausztrália és Dél-Afrika –
közel háromezer sportolója vett
részt. A verseny fontos célja a zsidó
közösségek közötti kapcsolatok
erôsítése, a zsidó tudatosság és az Izrael iránti elkötelezettség növelése

Argentína

Piotr Cywinski, az auschwitzi
múzeum igazgatója

Mauricio Macri új argentin államfô nem fellebbezi meg azt a bírósági
döntést, amely alkotmányellenesnek
nyilvánította azt az argentin–iráni
vegyes bizottságot, amelyet az elôzô

Az iráni zsidó közösség tagjai hétrôl hétre ellátogatnak az ország valamelyik zsinagógájába. A képen a teheráni Palesztina utcában található
Abrishami zsinagógában zajlik az istentisztelet.
Forrás: Ynet

Egy holokauszttúlélô gyûjteményét
vásárolta meg az MNB
Leon Cohen, a chilei „Mazsihisz”
elnöke
volt. Az ünnepélyes megnyitón megjelent Michelle Bachelet államfô,
Marco A. Nunez, a parlament elnöke,
Leon Cohen, a chilei zsidó hitközségek szövetségének vezetôje, Jair
Hamburger, a Maccabi Világszövetség elnöke és mások. Michelle
Bachelet a Maccabi Játékokat
köszöntô beszédében kijelentette,
hogy „Chile egy nyitott ország, ahol
vallástól, nemtôl, kortól és fajtól függetlenül mindenkit szívesen látunk”.
Társadalmunk „nagy értéke a sokszínûség, amelyhez meggyôzôdésünk,
felkészültségünk és képességeink
szerint megpróbáljuk a legjobbat
hozzátenni”. A 18 millió lakosú országban mintegy 17.000 hittestvérünk él. Többségük askenázi gyökerekkel rendelkezik, akiknek felmenôi a 19. és a 20. században Európából menekültek el. Santiagóban
nyolc zsinagóga mûködik.

Törökország
Az Isztambulban megjelenô
Salom újság tájékoztatása szerint
elôször rendeztek nyilvános chanukkát az országban, mégpedig a
nyolcadik gyertya meggyújtásakor.
Az ünnepséget az isztambuli Ortaköy téren tartották, ahol Ishak
Haleva fôrabbi és a hívôk mellett a

Az AMIA központ Argentínában
rök társadalomnak. Az ünnep alkalmából békét, boldogságot és jólétet
kívánt a közösség tagjainak.

Hollandia
A zsidók összegyûjtése ellen hetvenöt éve rendezett általános
sztrájkra emlékezve, 2016. február
25-én rövid idôre leállnak az amszterdami villamosok. A nácik által
megszállt Európában példátlan tiltakozó megmozdulást az ellenállási
mozgalom szervezte, és a városi
közlekedés alkalmazottai mellett a
hajógyárak, a bankok és számos
vállalat dolgozói is csatlakoztak
hozzá. A sztrájk több más városra is
átterjedt. Az amszterdami önkormányzat fényképkiállítással emlékezik meg az évfordulóról. A nyugat-európai államok közül Hollandiából kerültek a legtöbben, 5413an, a Világ Igazai közé. A megszállókkal azonban sokan együttmûködtek, ami hozzájárult a holokauszt áldozatainak magas arányához. Mintegy százezer üldözött pusztult el a
„végsô megoldásban”, ami a zsidók
73 százalékát jelentette.

Ishak Haleva isztambuli fôrabbi
közélet több képviselôje is megjelent. Murat Hazinedar, a város
Besiktas kerületének polgármestere
beszédében azt kívánta, hogy a
chanukkai gyertyák fényei világítsák
meg az egész világot. Ishak
Ibrahimzadeh hitközségi elnök a török államnak a vallási kisebbségek
iránti toleráns politikáját méltatta.
Recep Tayyip Erdogan köztársasági
elnök üzenetében hangsúlyozta, a
zsidók nélkülözhetetlen részei a tö-

Lengyelország
Piotr Cywinski igazgató tájékoztatása szerint az egykori auschwitzbirkenaui haláltáborban létesített
emlékhelyet tavaly, a tábor felszabadításának 70. évfordulója évében,
1,72 millió érdeklôdô kereste fel.
425.000 látogató lengyel volt. NagyBritanniából 222.000, az USA-ból
141.000 vendég érkezett. Jelentôs
volt a német, izraeli, olasz és francia

kormányzat hozott létre az AMIA
zsidó központ ellen 1994-ben elkövetett, 85 halálos áldozattal járó
bombamerénylet kivizsgálására. A
nyomozást vezetô, késôbb „gyanús”
körülmények között elhunyt Alberto
Nisman ügyész az Interpolnál nemzetközi letartóztatási parancsot kért
merénylet elkövetésének gyanúja
miatt nyolc iráni tisztségviselô ellen.
A zsidó vezetôk és számos politikus
szerint a paktum büntetlenséget biztosított volna a merénylet kitervelôi
és végrehajtói számára.
Kovács

Kövesiék a Csanády utcában
Titkos gyûjtemény címmel nyílt
kiállítás Miskolcon egy rendkívül
nehéz életet élt zsidó hentes gyûjteményébôl. Kövesi István kóser
mészáros volt: megjárta a koncentrációs tábort, ahonnan családjából
egyedül tért vissza. Ezek után is talpra állt, végül a szocializmus idôsza-

kában újra a szakmáját végezhette.
Közben minden pénzét festményekre költötte. Értékes gyûjteményét a
Magyar Nemzeti Bank vásárolta
meg, és több kiállítás után most végleges helyére került Miskolcra.
(Új Élet / atv.hu)
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Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt,
képeslapokat. Este: 322-8439, 06-20522-5690.

HÁZASSÁG
VEGYES
Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak kiadó. Tel.: 226-4109.
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 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. 0630-222-3016, 06-1-356-9372.
Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, könyvnyomtatás, névjegykészítés a Mammut
I.-ben (III. em. 312-es üzlet), a II., és a
VI. kerületben. Messinger Miklós, 0620-934-9523, www.rcontact.hu
Ha szeretnél Izrael mellett szolidaritást vállalni, illetve önkéntes munkáddal segíteni, gyere velünk Izraelbe!
Sar-El önkéntes munkacsoport indul:
2016. február 14. Jelentkezés: Deutsch
János, +36-20-233-8454, e-mail:
janos.deutsch76@freemail.hu, vagy
személyesen az Izraeli Kulturális Intézetben (VI. ker., Paulay Ede utca 1.)
minden kedden, 16–17 óra között.
Prémium idôsgondozást vállalunk
életjáradéki, tartási szerzôdés fejében
Budapesten és környékén. Elérhetôségek: +36-20-228-9137, aranyhid@freemail.hu, www.arany-hid.
iwk.hu
Órajavítás, faliórák felújítása garanciával. Jung Péter, VII., Garay u.
45. 06-70-505-5620, www.jungoras.hu
Keresés. Keresem Grünberger Ilona
(1920), Grünberger Tibor (1923), ifj.
Blau Lipót, Tímár Magdolna (volt iskolaigazgató), Szecsôdi Márton leszármazottait. andrescarciente@yahoo. com
Megbízható, külföldi és magyar
referenciákkal, több évtizedes egészségügyi dolgozói háttérrel vállal középkorú hölgy gondozást és ápolást,
akár bentlakással is, Budapesten. Gépkocsival, angolnyelv-tudással rendelkezem. Érdeklôdni lehet: jozsafodor@gmail.com vagy +36-70-3431123.
Fordítóiroda titkárnôt keres átla-

a Magyarországi Zsidó Hitközségek
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1075 Budapest, Síp u. 12.
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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.
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Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(40)-56-56-56-os
kékszámon.
Szedés, tördelés:
WolfPress Nyomdaipari Kft.
Nyomdai munkák:
mondAt Kft . , www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy László

ISSSN 0133-1353

gos fizetéssel, kellemes munkakörnyezetbe. Jelentkezést az iroda@gyovai.hu e-mail címre kérek. Dr. Horváth
Katalin.

55–60 éves, max. 165 cm magas, karcsú hölgyet keresek, aki szeret színházba
és gyógyfürdôbe járni. 06-30-2000-850.

Grósz-Straub Erika
5776. kiszlév hó 26-án örökre eltávozott közülünk szeretett hittestvérünk,
Grósz-Straub Erika honvéd alezredes, Cipóra bász Szárá, a kecskeméti és a
nagykôrösi hitközség meghatározó tagja.
Felnôtt életét családjának, hivatásának, a zsidó közösségnek szentelte.
Szeretett férjével, Prof. dr. Grósz Andorral, a kecskeméti hitközség elnökével
a nagykôrösi zsinagógában álltak a chupá alá, ahol Deutsch Róbert zcl. fôrabbi
áldásával esküdtek egymásnak örök hûséget.
Féltô szeretettel nevelte leányukat, Hannát, aki Budapestre költözésük után
általános iskolásként a Wesselényi utcai ortodox tanintézet kiváló tanulója volt.
Nôvérként nemcsak munkájának, hanem hivatásának is tekintette a beteg,
sokszor reménytelen helyzetben lévô, kiszolgáltatott emberek ápolását, gondozását. Közvetlen személyisége megkönnyítette a lábadozóknak, hogy visszataláljanak az egészséges életbe, és gyógyulásuk után tovább élhessék normális
életüket.
Kiváló munkáját, hivatásszeretetét a Magyar Honvédség több kitüntetéssel és
magas katonai ranggal ismerte el.
44 éves korában, élete teljében, két éve fedezték fel nála azt a betegséget,
amely végül is elragadta közülünk.
Az elmúlt évek, hónapok a betegség elleni küzdelmérôl szóltak, nem volt
olyan fájdalmas kezelés, olyan kimerítô gyógymód, amelyet ne vállalt volna
magára csak azért, hogy meggyógyulhasson, és tovább nevelhesse szeretett
kislányát, de hiába próbáltak segíteni neki a legkiválóbb orvosok a legmodernebb gyógyszerekkel, a kór végül legyûrte.
Amíg tehette, közösségeink egyik legaktívabb tagja volt, részt vett
Kecskeméten és Nagykôrösön valamennyi zsinagógai eseményünkön, segítette
azok megszervezését, megtartását, egyik kezdeményezôje és megvalósítója volt
a kiskunhalasi gyermektáborunknak.
A kecskeméti és a nagykôrösi hitközség minden tagja megôrzi kedves személyiségét, sugárzó melegségét.
A Kozma utcai zsidó temetôben barátai, munkatársai, tisztelôi jelenlétében,
katonai tiszteletadással helyezték örök nyugalomra. A búcsúztató beszédet
Schöner Alfréd fôrabbi és a bajtársak nevében dr. Vekerdi Zoltán orvos ezredes,
a Magyar Honvédség egészségügyi fônöke mondta, a gyászimákat Fekete
László fôkántor recitálta.
Mindannyian osztozunk férje és lánya fájdalmában, fakadjon elhunyt
hittestvérünk emlékébôl áldás.
F. P.

Programajánlat
FEBRUÁR
Spinoza Színház
(1074 Budapest Dob u. 15.)
Február 6. (szombat) 19 óra: Címzett ismeretlen – levéldráma
Február 7. (vasárnap) 19 óra: Énekelj szabadon! – növendékkoncert
Február 10. (szerda) 19 óra: Rose –
monodráma
Február 15. (hétfô) 19 óra: Balázs
Gábor: Maimonidész
Február 16. (kedd) 19 óra: Dés Mihály: Anyám könnyû kosztot ígért
Február 17. (szerda) 19 óra: Miért
nem marad reggelire? – vígjáték –
Premier
Február 18. (csütörtök) 19 óra:
Kripli Mari – monodráma
Február 20. (szombat) 19 óra: Bolgár Dániel koncertje
Február 21. (vasárnap) 15 óra:
Mesterek filmsorozat: Szent-Györgyi
Albert
Február 22. (hétfô) 19 óra: Heller
Ágnes-est
Február 23. (kedd) 19 óra: Csákányi Eszter: Akit az istenek szeretnek
Február 24. (szerda) 19 óra: Talmud, Tóra és a többiek
Február 25. (csütörtök) 19 óra: Liberálisok klubja: Bárdos Deák Ági,
Dési János
Február 27. (szombat) 19 óra: Esterházy – Premier
Február 28. (vasárnap) 19 óra:
Herzl – fantáziajáték valós tényekkel
Február 29. (hétfô) 19 óra: Esterházy

Budai Micve Klub
(II. Frankel Leó út 49.)
Február 7. (vasárnap) 17.00: Születésnapi beszélgetés Nógrádi Gergelylyel, a Frankel-zsinagóga kántorával,
a népszerû íróval. A beszélgetôtárs:
Csapody Kinga, a Líra Kiadó fôszerkesztôje.
Február 15. (hétfô) 14.00:
Frankeles örökifjak találkozója. Csevegés kávé, tea, süti mellett.
Február 21. (vasárnap) 18.00:
Kuncze Gábor egykori belügyminiszterrel, az SZDSZ volt elnökével Dési
János újságíró beszélget arról, menynyi maradt várakozásainkból, és
hogy miben reménykedhetünk.
Február 27. (szombat) 19.00: Vendégünk Hajnóczy Soma kétszeres bûvészvilágbajnok. Házigazda: Bóta
Gábor újságíró.
Állandó programjaink: csütörtökönként 18 órától Frankel Baráti
Kör. Csevegés, társasjáték, kártya,
sakk.
Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3. 1. emelet)
Február 8.: Mispochológia mesterfokon. Deák Gábor a vendégünk.
Február 15.: Egy kis Közel-Kelet a
szakértôtôl, Breuer Pétertôl.
Február 22.: Rendhagyó bédekker
északról, idegenvezetônk Kardos Péter fôrabbi.
Február 29.: A zongoránál a virtuóz Fûzy Gábor.
Az elôadások hétfôi napokon, 15
órakor kezdôdnek! Gyógytornáinkra
változatlan helyen és idôben kerül
sor!

MEGHÍVÓ
Az Újpest-Rákospalota templomkörzet és az Újpesti Szeretetotthon
meghív minden kedves érdeklôdôt
A törvény szerinti élet, a törvény kijátszásának világi és vallási kérdései
címû elôadás-sorozatára
Elôadók:
dr. Földesi Tamás ny. egy. tanár,
valamint Szerdócz J. Ervin körzeti rabbi
Az elôadások csütörtökönként 15 órakor kezdôdnek a szeretetotthon
földszinti társalgójában.
Cím: 1042 Budapest, Liszt Ferenc u. 7.
Érdeklôdni Braun Katalin irodavezetônél lehet:
06-30-661-4163
06-1-369-0827

Templomok
Hôsök
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.)

Péntek
este
Febr. 5.

Szombat
reggel
Febr. 6.

Péntek Szombat
este
reggel
Febr. 12. Febr. 13.

17.00
18.00
17.30
17.30
18.00
17.30
16.40
18.00
16.40
16.30

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.30
8.00
9.00
8.00
8.45

17.00
18.00
17.30
17.30
18.00
17.30
16.50
18.00
16.50
16.30

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.30
8.00
9.00
8.00
8.45

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

16.40

16.50

17.30

17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.)
17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.)
18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.)
18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.)
18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.)
17.30
Debrecen (Pásti u. 4.)
16.30
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.)
16.30
Miskolc (Kazinczy u. 7.)
16.45
Pécs (Fürdô u. 1.)
17.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.)
17.00
Szombathely
17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.)
17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.)
17.00

17.00
17.00
18.00
18.10
18.00
17.30
16.40
16.40
17.00
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00

9.30
8.00
8.00
8.00
10.30

9.30
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
Február 5. péntek
Február 6. szombat

Svát 26.
Svát 27.

Február 8. hétfô
Február 9–10. kedd–szerda
Február 12. péntek
Február 13. szombat

Svát 29.
Svát 30–Ádár 1/1.
Ádár 1/3.
Ádár 1/4.

Gyertyagyújtás: 4.32
Szombat kimenetele: 5.39
Újholdhirdetés
Jom kippur kátán
Újhold
Gyertyagyújtás: 4.43
Szombat kimenetele: 5.50

Édesanyám, Sugár Lili emlékére
Anyu elment. Elmondhatom, hogy
nem volt könnyû élete, de ha valaki a
20. század négyötödét végigélte,
nem is lehet ezen csodálkozni.
Szülei azok közé tartoztak, akik
felismerték, nemcsak a fiú-, de a leánygyermekek számára is a tanulás
jelenti a továbblépés lehetôségét,
ezért a Zrínyi Ilona leánylíceumban
jutott el az érettségiig.
A háborús éveirôl nem sokat tudok.
Védett házban, majd a gettóban élte
túl a család ezeket az idôket. A háború után nem sokkal, a Goldmark Teremben ismerkedett meg a munkaszolgálatból visszatért Somogyi Károllyal, aki az év végén a férje, másfél
évvel késôbb az édesapám lett. Apu
aránylag fiatalon elhunyt, és tinédzser
éveimet anyuval kettesben töltöttük.
A 60-as években nem volt könnyû
dolga, hogy megélhetésünket és tanulmányaimat egymagában biztosíthassa, miközben még – amennyire
tudta – nagyszüleimet is támogatta.
Nyugdíjazása után került szorosabb kapcsolatba a Mazsihisszel, és
mindennapos tevékenységévé vált a
munka a Síp utcai irodában. Anyut
ismerve elmondhatom, hogy ez a közösségi munka lételemévé vált,
amellett, hogy érezhette, hasznos tevékenységet végez, a személyes kapcsolatok kialakítása legalább ilyen
fontos volt számára. Márpedig a Síp
utcában bôven volt alkalom a kapcsolatteremtésre. Elbeszélésébôl tudom, hogy mindenkivel – és ez szó
szerint értendô – kitûnô kapcsolata,
sokakkal baráti viszonya alakult ki.
Ezt megtapasztalhattam én is, így
utólag, amikor már betegségével,
majd temetésével összefüggésben találkoztam kollégáival.
Egyetlen gyermekeként az én
gyermekeim, és most már, életének
utóbbi hat évében, unokáim jelentették számára a legfontosabbat, a minél gyakoribb találkozást unokáival,
dédunokáival. Érdekes véletlen volt,
és kimondhatatlan örömére szolgált,
hogy 90. születésnapjára nem mindennapi ajándékot kapott: akkor született meg leány-dédunokája.
Még 92-93 évesen is legalább hetente egyszer kijött hozzánk vagy lá-

nyomékhoz, hogy a délutánt Milánkával és Zsófikával tölthesse. Sokszor az óvodánál találkoztunk, és
együtt kísértük haza a gyerekeket.
Maradandó emlék számomra egy
ilyen alkalom: már fárasztotta a gyaloglás, és Zsófinak magyarázta, hogy
ô már nem tud olyan gyorsan menni,
mint ôk. Erre Zsófi kézen fogta, és
húzta, rángatta szegényt, mondván,
majd ô segít neki gyorsabban menni.
Pénteken édesapám mellé került,
de nagyon remélem, hogy még a
dédunokái is emlékezni fognak rá,
úgy, ahogy mi is, és mindazok, akik
éveken át kapcsolatban álltak Vele.
Somogyi György

Hírek, események
röviden
– 1%. A Veszprémi Zsidó Örökségi Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik a 2014. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az
alapítvány részére felajánlották. Az
így kapott 20.281 Ft-ot a veszprémi
kulturális örökség védelme alatt álló
zsidó temetô gondozására használtuk fel, a kuratórium döntése alapján. Reméljük, hogy a 2015. évrôl
beadott bevallásukban még többen
fogják 1%-os felajánlásukat alapítványunk részére megtenni, amit
elôre is köszönünk. Adószámunk:
18927467-1-19.
– Gyere velünk Prágába! A
Salom Klub március 17-tôl 20-ig félpanziós társasutazást szervez a cseh
fôvárosba. Részvételi díj: 69.900 Ft.
Információ: TSTOURS utazási iroda, http://www.tstours.hu, 1089 Bp.,
Illés u. 12. +36-30-360-5040; valamint Repper Rita (Bálint Ház) Salom
Klub-koordinátor, 06-1-791-0116,
ritare@jdc.org
– György László, a MIOK és a
BIH nyugdíjas fôosztályvezetôje betöltötte 94. életévét. Mázál tov!
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A szerencsétlenségben mindig szerencsés
voltam – bis 120 Keleti Ágnes!
„A szerencsétlenségben mindig
szerencsés voltam” – fedte fel sikereinek titkát a 95. születésnapját
ünneplô ötszörös olimpiai bajnok,
a Nemzet Sportolója, a 2015-ben
Prima Primissima-díjas Keleti Ágnes egy korábban adott interjúban.
Az 1921. január 9-én született
nagyszerû tornász a második világháborúban megmenekült a deportálástól, életben maradásáért szûcssegéd
lett, volt a nyilasok cselédje, ha kellett, bútorokat cipelt, hogy ne haljon
éhen. Az 56-os forradalomban egy
golyó majdnem végzett vele, utána
Ausztráliában telepedett le, öt bajnoki
címe ellenére mégis betanított munkás lett. Fél év múlva Izraelbe került.
Klein Ágnes néven látta meg a
napvilágot Budapesten. 1937-tôl
1938-ig a budapesti Vívó és Atlétikai
Clubban, 1938-tól a Nemzeti Torna
Egyletben sportolt, 1940-ben nyerte
elsô magyar bajnokságát. 1940-ben
zsidó származása miatt eltiltották
mindennemû sporttevékenységtôl. A
német megszállást – papírokat vásárolva magának, Juhász Piroskaként –
vidéken sikerült átvészelnie. (Nevét
már korábban magyarosította Keletire.) Szalkszentmártonban állandó futással tartotta fenn kitûnô állóképességét.
A második világháború után a Budapesti Postás, majd 1950-tôl a TF
DISZ, illetve a TF Haladás
versenyzôje, 1954 és 1956 között a
Budapesti Dózsa színeiben szerepelt.
1947 és 1956 között különbözô szereken 46-szoros magyar bajnok,
ebbôl tízszeres egyéni összetett ma-

gyar bajnok – ennek megfelelôen kivívta az örökös bajnoki címet –, hétszeres csapatbajnok. Nála többször
senki nem nyert tornászbajnokságot
Magyarországon.
1939-tôl a magyar válogatott tagja,
már 1946-ban a Balkán Játékok
gyôztese. 1949-ben a fôiskolai világbajnokságon négy arany-, egy-egy
ezüst- és bronzérmet nyert. Az 1954es római világbajnokságon felemás
korláton és a kéziszercsapattal is a
legjobb lett, emellett még egy ezüstés egy bronzérmet is szerzett.
1948-ban kijutott a londoni olimpiára, de balszerencsés volt, mert az
utolsó edzések egyikén bokaszalagszakadást szenvedett, s nem tudott
indulni. Harmincegy esztendôs lett,
mire megmutathatta, mire is képes a
nemzetközi mezônyben. Addigra
már elvégezte a Testnevelési
Fôiskolát, és tanár lett a TF-en.

Megmondóemberek
Kelet-Európában szégyen zsidónak lenni. Azt vettem észre, hogy itt az
emberek, a családom, a közeg, a zsidók, akiket én ismerek, igazából folytatják a holokausztot. Nagyon sok stratégiájuk van rá, de folytatják. A
bujkálást, a meg nem nevezést, mindenáron elfelejteni zsidóságukat. [...]
[...] Az az érzésem, hogy kommentárokat olvasni az interneten – fôleg
egy ilyen filmnél vagy egy ilyen helyzetben – olyan, mint elmenni a hangversenyre, felvenni a hangversenyt, és utána összevágni a köhögéseket, és
azt meghallgatni. [...]
[...] A németek érzik, hogy amit a holokausztról gondolnak, az csak egy
rózsaillattal befújt verziója annak, ami volt.
Nemes Jeles László

1952-ben Helsinkiben mûszabadgyakorlatával (ma: talaj) aranyérmet,
összetett csapatban ezüstérmet, felemás korláton és a kéziszercsapat tagjaként bronzérmet kapott. 1956-ban
Melbourne-ben ért a csúcsra. Talajon
megvédte címét, de aranyat nyert gerendán, felemás korláton és a Bodó
Andrea, Keleti Ágnes, Kertész Aliz,
Korondi Margit, Köteles Erzsébet,
Tass Olga összeállítású kéziszercsapat tagjaként, míg egyéni összetettben és csapatban ezüstérmet szerzett.
Ô lett a játékok legeredményesebb
versenyzôje, egyben a legidôsebb
tornásznô, aki aranyérmet tudott szerezni.
Olimpiai eredményeivel (10 olimpiai érem/5 arany) minden idôk legeredményesebb magyar sportolóinak
rangsorában Gerevich Aladár (10/7)
mögött a második. Ô a legeredményesebb magyar tornásznô, a legtöbb
olimpiai éremmel rendelkezô nôi
sportoló.
A melbourne-i olimpiáról nem tért
haza, 1957-ben Izraelben telepedett
le, meghatározó szerepet vállalt az
izraeli tornasport megteremtésében.
1958 és 1980 között az izraeli válogatott szövetségi kapitánya volt, tanítványai közül többen országos bajnokok lettek. Közben, 1959-ben és
1960-ban, az olasz válogatott olimpiai felkészítését is vezette. 1957 és
1980 között az izraeli testnevelési
fôiskola torna tanszékének vezetô tanára. 1983 és 1988 között a Maccabi
Tel-Aviv, majd ezt követôen a Ráánai
Torna Klub tornaszakosztályának
edzôje. Nemzetközi bíróként is tevékenykedett. Csak 75 évesen választotta a nyugdíjas életformát.
Több kitüntetésben is részesült.
1949-ben a Magyar Köztársasági
Sportérdemérem arany fokozatát,
1951-ben a Magyar Népköztársasági
Érdemrend V. fokozatát és a Magyar
Népköztársaság Kiváló Sportolója
címet, 1954-ben a Magyar Népköztársaság Érdemes Sportolója címet
kapta. 1981-tôl a Zsidó Sporthírességek Csarnoka (International Jewish
Sports Hall of Fame) tagja. 1995-ben
a MOB-tól Olimpiai Aranygyûrût
kapott, 2002-ben a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) beválasztotta a
Hírességek Csarnokának (Hall of
Fame) tagjai közé, 2003-ban MOBérdeméremmel tüntették ki, 2004ben megkapta a Nemzet Sportolója
címet. 2005-ben megörökítette kéznyomát és aláírását a Magyar Sportcsillagok Falán, 2008-ban bekerült a
Magyar Tornasport Halhatatlanjai
közé, 2011-ben Magyar Tornasportért Díjat, Elnöki Érdemérmet és
MOB-emlékplakettet kapott. 2015ben Prima Primissima-díjas lett.
Izraelben ment férjhez egy ottani
magyarhoz, két fia van. A rendszerváltás után jött elôször Magyarországra, azóta többször hazalátogatott. 1992-ben a Minden Idôk Legjobb Magyar Sportolói Egyesületnek, a Halhatatlanok Klubjának alapító tagja. 2002-ben Egy olimpiai
bajnok három élete címû sikeres
könyvében emlékezett mozgalmas
életútjára. (MTVA, Mazsihisz)
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Elôször lett nôi rabbija egy ortodox
zsinagógának Amerikában
Elôször kapta meg a rabbi címet a Maharat Jesiva egyik nôi diplomása. A kanadai származású Lila Kagedant állítása szerint már alkalmazták is egy amerikai ortodox zsinagógában.
Kagedan nem akarta megnevezni azt a közösséget, amelynek rabbija lett. A
rabbinôt múlt nyáron szentelték fel egy szeminárium keretében, amelyet azért
hoztak létre, hogy nôi klérust képezzen.

A New York-i szemináriumon végzô hallgatók eddig nem jutottak el odáig,
hogy felvehessék a rabbi címet, holott az iskola deklarált célja, hogy az itt
végzô diákok valódi közösségeket is vezethessenek. A legtöbben a maharat
címet használják, amely nagyjából azt jelenti, hogy nôi spirituális vezetô.
Kagedan az elsô végzôs hallgató, aki valóban rabbinak mondhatja magát.
A Jewish Chronicle-nek adott interjúban Kagedan elismerte, hogy „változtatni nehéz, és sokak számára ijesztô lehet. Ugyanis az ember lát maga elôtt
egy bizonyos képet, amikor kiejti azt a szót, hogy rabbi”.
Múlt év ôszén egy modern ortodoxiát képviselô rabbicsoport, az Amerikai
Rabbik Tanácsa hivatalossá tett egy olyan irányelvet, amely tiltja a nôi rabbik
felavatását, illetve alkalmazását.
forward.com
***

Ortodox rabbinô vagy lopakodó reform?
A „kolléganônek”, mint olvashatjuk, vannak bizonyos fenntartásai önmagával szemben. Nem véletlenül, hiszen az ottani igazi ortodoxia hallani
sem akar az újdonsült rabbitársukról. Mi viszont azt kérdezzük: mivel az
ortodox férfiak nem hallgathatnak nôi éneket, prédikációt stb., akkor kik
alkotják majd a minjánt? Egyszerû. Csak nôk! A kör ezzel bezárult.
kápé

Putyin: Zsidók, gyertek ide!

– Nüüü?

(A kép illusztráció)

A Kreml közleménye szerint az
orosz elnök találkozott az Európai
Zsidó Kongresszus vezetôjével, és
azt mondta neki, hogy azok a zsidók,
akik már nem érzik magukat biztonságban Európában, azok „jöhetnek
hozzánk”. Mint mondta: „Elmentek a
Szovjetunióból. Hadd térjenek viszsza.”
A Moszkvában született Vjacseszlav Mose Kantor újságíróknak
azt mondta, hogy az antiszemitizmus

Európában második világháborús
szintre nôtt, és „a zsidók menekülnek
az egykor prosperáló Európából”.
Egyébként egyre nô az antiszemitizmus Oroszországban, gyakran
rongálnak meg zsidó sírokat. 2014ben 4685 orosz állampolgár költözött Izraelbe, ez több mint kétszer
annyi, mint a korábbi 16 évben bármikor.
444.hu / Herczeg Márk / Új Élet

...és ideje van a nevetésnek
– Miért van minden skóciai várban és udvarházban legalább egy szellem?
– Még mindig olcsóbb, mint egy riasztóberendezés...
***
– Téged Vincentnek hívnak, ugye? – kérdezi a skótot a szomszédja.
– Igen, úgy.
– Akkor miért úgy írod alá a neved, hogy Vin?
– Mert így minden aláírásnál megspórolok egy centet.
***
A skót családban az anya aggódva szól férjéhez:
– Drágám, a kisfiunk már két napja ugyanazt a cukorkát szopogatja.
– Nem baj, legalább spórol.
– Jó, jó, de azért már tényleg ki kéne csomagolni!

