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Mazsihisz-közgyûlés
A Díszteremben tartotta a Mazsihisz szokásos éves közgyûlését, amely egyperces néma felállással kezdôdött a
közelmúltban elhunyt prof. dr. Schweitzer József és több
hittestvérünk emlékére, valamint a Koppenhágában meggyilkolt fiatal biztonsági ôr tiszteletére.
Róna Tamás rabbi nyitóimáját követôen Heisler András elnök évértékelôjében hangsúlyozta, hogy nehéz és
küzdelmes esztendôn vagyunk túl. De következetesen kiálltunk nézeteink mellett az emlékezetpolitikai gyakorlattal kapcsolatban. Beszámolt arról, hogy Angela Merkel
német kancellár látogatását kéthetes kôkemény csapatmunka készítette elô, s mind a munka, mind a látogatás
eredményesnek bizonyult. Szólt még arról, hogy nagy sikerrel zajlott le az év elején megrendezett Köszönetkoncert, és a nehézségek ellenére is méltó megemlékezést
tartottak a budapesti gettó felszabadításának 70. évfordulóján.
Bejelentette, hogy a májusi tisztújító választáson indulni kíván, s megméretteti magát. Úgy fogalmazott, hogy
esetleges gyôzelme lehetôséget jelentene számára, hogy
most elôször teljes ciklust kitöltve, négy éven keresztül
irányítsa a Szövetség munkáját. Heisler a közgyûlésen a
választásokkal kapcsolatban az alábbiakat kérte potenciális kihívóitól: a kampány legyen értékközpontú, vessük
ki magunk közül azokat, akik békétlenséget szítanak, közös célunk egy erôs szervezet kialakítása legyen.
Az elnöki beszámoló után Kunos Péter ügyvezetô
igazgató ismertette a 2015. évre szóló költségvetési tervet, amelyet a közgyûlés 52 igen szavazat, 4 tartózkodás
és 1 nem mellett elfogadott.
Schöner Alfréd, az Országos Rabbiképzô – Zsidó
Egyetem rektora felszólalásában aggályainak adott han-

got, mivel a rangos oktatási intézmény finanszírozásában
a terv szerint 20%-os csökkenés várható. A rektor hozzátette még, hogy az ORZSE doktori képzését immáron
harmadszorra akkreditálta a minisztérium.
A rektort mind az elnök, mind az ügyvezetô igazgató
megnyugtatta, hogy orvosolni fogják a problémát.
A következô napirendi pont szavazás volt az újjáalakult gyöngyösi hitközségnek a Mazsihisz kötelékébe
történô felvételérôl. A közösségnek mintegy 85 tagja
van, akik közül sokan a mátraaljai városban és a környezô településeken élnek, de vannak, akik Budapestrôl
kapcsolódtak a kile életébe, míg mások az ország egyéb
pontjáról vagy a határon túlról érzik fontosnak a gyöngyösi zsidó élet felvirágoztatását. Az újjáalakult Gyöngyösi Status Quo Ante Zsidó Hitközséget a Mazsihisz
közgyûlésén Weisz Péter elnök, valamint Drelyó Ágnes
és Waldner Tibor vezetôségi tagok képviselték. Weisz Péter rövid bemutatkozása után szavazásra került sor,
amelynek során ellenszavazat nélkül nyert felvételt a közösség a Mazsihisz soraiba.
A közgyûlés megszavazta még, hogy a Mazsihisz
„Kóserália” néven gazdasági társaságot alapítson kóser
termékek forgalmazására.
Több aktuális téma megtárgyalását követôen
Schönberger András fôrabbi záróimájában arra kérte az
igen tisztelt testületet, hogy a közelgô választások során
mindenki hozzon alaposan megfontolt döntést, a választási folyamatban minden tekintetben a magyarországi
zsidóság érdekeit tartsák szem elôtt. Az istenfélelem és a
bölcsesség legyen a legfontosabb alapelv és mozgatóerô.
Mazsihisz Kommunikációs Iroda

VALLÁSI ROVAT

Púrim – Minden ünnep eltûnik
„És ezekrôl a
napokról emlékezzünk meg és
cselekedjük meg
minden nemzedékben [...] és
púrim ezen napjai nem tûnnek el a zsidók közül, és
emlékük nem szûnik meg utódaikból.” (Eszter 9:28)
A hagyomány úgy tartja a fenti
mondat alapján (Midrás Mislé 9:2),
hogy amikor eljönnek az utolsó idôk,
amikor eljön a
Messiás, akkor a
púrim lesz az
egyetlen ünnep,
amit továbbra is
megünneplünk.
(Rabbi Elázár szerint még jom kippur is meg lesz tartva.) Mi lehet olyan fontos púrimban,
ami minden más ünnep fölé emeli?
A zsidóságban minden ünnepnek
megvan a maga sajátos jellege, amit
akár egyetlen szóban össze lehet foglalni. Púrimnál ez az álarc, az elrejtôzés. Az, hogy púrimkor a gyermekek jelmezbe öltöznek, nem csupán
szórakoztató népszokás, amit a

SCHÖNER ALFRÉD

Domán István fôrabbi búcsúztatása
ber életének nem volt értéke. Amikor elpusztították közösségeinket,
az emberi lelkeket, a könyveket, s
talán a jövôt. A tórai szeretet vitte
az Újvilágba, majd tért haza, hogy
közösségét és népe szolgálatát válassza örökre.
3. És sokat beszélt az újpesti zsinagógában töltött éveirôl, a majd
tizenkilencezer áldozatot elveszítô
újpesti közösségrôl, elfelejtett családokról, az egykoron viruló hitközségrôl, amelynek romjain különösen csillogtak a helyi zsinagóga
oromzatán olvasható örök értékû
üzenet betûi Jesája próféta interpretációjában:

(I.Kir. 7.21)
A jeruzsálemi Templomnak két
oszlopa volt. Jáchin és Boáz.
Ez volt a nevük.

A kabbala tanítása szerint az
oszlopok üzenete: dísz és dicsôség.
Mi lett a Szentéllyel, amikor
meginogtak az oszlopok...?
A mai magyar zsidóságnak is két
oszlopa volt.
Most a második is kidôlt.
Mi lesz a magyarországi zsidósággal...?
A szeretet, a gyász s a fájdalom
gyûjtött össze bennünket, hogy
szorosabbra zárjuk sorainkat,
hogy összetartozásunkat hangsúlyozzuk, amikor kegyelettel búcsúzunk a másik Tanítómestertôl,
fôrabbitól, egyetemünk díszdoktorától, a magyarországi zsidóság
díszétôl, prof. dr. Domán Istvántól.
Közösségeink, oktatási intézményeink hajtanak fejet egy tudós
rabbi eseményekkel és eredményekkel teli pályája elôtt. Búcsúzunk a rabbitól, a habilitált bölcsészdoktortól, a talmud profeszszorától, a történésztôl, az újságszerkesztôtôl, a szépírótól. A hagyomány tanítását búvároló
Mestertôl, az idôs korban is fiatalos léptû, csintalan tekintetû, halk
szavú tudóstól.
Egyszóval a rabbitól.
Búcsúzunk a hitvestôl, az édesapától, a nagyapától és mindanynyiunk tanítómesterétôl.
Sok-sok beszélgetésünk emlékeibôl szemezgetek.
1. Említette kaposvári ôrhelyének, elsô rabbinikus feladatának helyszínét, amikor is elsô vizitációja alkalmából drámai érzé-

Könyvét dedikálja
sekkel átitatottan állott a hívektôl
megfosztott zsinagóga tövében,
amelyet késôbb, 1980. július 18-án,
a Magyar Néphadsereg szakemberei felrobbantottak.
A ház leomlott, de ô úgy érezte,
újból építenie kell.
2. Mesélt szegedi küldetésérôl,
ahol szívet szorongató érzés hatotta át, amikor helyet foglalt a legnagyobb magyar neológ rabbi, Löw
Immánuel rabbiszékében. Elgondolkodó tekintettel vizsgálta a sittinfából készült frigyszekrény feletti idézetet:
„Emlékezzetek Mózes, a mi Tanítómesterünk szent tanítására.”
(Máleáchi 3.22.)
Különösen idôszerû e gondolat
hangsúlyozása alig másfél nappal
zájin ádár elôtt.
Lelkületét áthatotta a Tóra szeretete, éltetô ereje. Hiszen ez irányította lépteit a jesivák általa oly
megkapó módon írásban is ábrázolt világában. Ez éltette a soá
rémségei alatt, amikor a zsidó em-

„mert házam az imádság házának neveztessék minden nép számára”. (Jesája 56.7)
E felismerés vezette életének új
színterére, a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Társaság vezetôségébe.
Ott is öntudatosan beszélt és tanított hitrôl, múltról, az átörökítés
fontosságáról.
4. És sokat beszélt élete utolsó
közösségérôl, ahol rabbinikus
munkáját végezte, a majd százhúsz esztendôs Hunyadi téri templomról. Rajongásig szeretett
közösségérôl,
munkatársairól,
nyugalmának évtizedeirôl, amikor
hosszú évtizedek némasága után
magyar anyanyelvünkbe – könyvek formájában – ültette át a talmud eszmevilágát, gondolatait,
textusát.
Megszülettek könyvei.
Kilenc kötete és több mint háromszázötven publikációja önmagáért beszél. Tudományos életmûve feldolgozásra vár, inspirálólag
hathat a következô generáció kutatói felé.
5. És sokat beszélt a siófoki zsinagógáról, ahol nyaranta minden
sábbáton istentiszteleten fogadta a
pihenni vágyókat, a külföldrôl hazaérkezett híveket.

Rabbinikus munkájának integráns része volt egyetemünkön való
tanítása. Évtizedeken keresztül
oktatta az idôsebbeket, fiatalokat
szép szóval, a talmud gondolatvilágának érzékelhetô gyengédségével.
Az egykoron többszörösen is üldözött, de mindig öntudatos rabbi
elôdeitôl örökölt szellemiségével
övezve teljesítette hivatását és
emelkedett a magyar rabbikar legnagyobbjai közé.
Nem vettük észre, hogy egy igazi
legenda élt közöttünk.
Az elmúlt esztendôk responzumirodalmából idézek:
„Az az ember, aki szombaton adja vissza lelkét az Örökkévalónak,
igaz és különleges személynek
tekinthetô.”
Domán István sábeszkor adta
vissza lelkét az Örökkévalónak.
Jóságos, különleges egyénisége
adomány volt közösségünknek, és
szellemi üzenete kísér bennünket
céljaink megvalósításában.
Néhány héttel ezelôtt még összeállította a következô szemeszter
talmudi tételeit, Rabbi Szimláj paraboláját Mákot traktátusából.
Élete kvintesszenciája összegzôdik
az általa fordított 15. zsoltár varázslatos soraiban:
„Örökkévaló, ki idôzhet sátradban, ki lakhatik szentséged hegyén? Ki a tökéletesség útján jár,
ki az igazságot gyakorolja és kimondja az igazat, mi szívében van.
Nem rágalmazott nyelvével, nem
tett felebarátjának rosszat, és nem
hozott szégyent a társára. Megvetett a szemeiben, ami utálatos, míg
az Istent félôket tiszteli, esküdjék
bár a maga kárára, nem változtatja meg.”
(Elhangzott 2015. február 24-én a
Kozma utcai sírkertben.)

környezô népektôl vettünk át. Púrim
„rejtôzködô” jellege több ponton is
bele van kódolva az ünnep alapkönyvébe, a Megilába. Az egyik rögtön a
fôszereplô, Eszter neve. Héberül enynyit jelent: „el fogok rejtôzni”. És valóban, amikor Eszter királynôként
Áchásvéros palotájába került, elrejtôzött: „Nem mondta el Eszter népét
és születését, mert Mordecháj parancsolta neki, hogy ne mondja el.” (Eszter 2:10)

A másik híres elrejtôzés a könyvben az Örökkévalóé. Egyrészt óriási
csodát tesz, megmenti a zsidó népet,
és ugyanazon a napon, amikor ellenük
szól a végzés, a zsidók ellenségei
pusztulnak el. Másrészt nem mutatkozik meg: ez a Tanach, a zsidó biblia 24
könyve közül az egyik, amelyikben
nem szerepel a Neve.
Ennek ismeretében tegyük fel újra a
kérdést: mi az örök púrimban? Mi az
örök az elrejtôzésben? Bizonyos értelemben az egész világunk errôl szól. A
héber nyelvben az olám szó jelenti azt,
hogy világ. Ugyanazok a gyökbetûk,
mint az elrejtett, neelám szóban. Az
Örökkévaló megteremtette a világot,
hogy elrejtôzhessen benne. Jelenléte
annyira erôteljes, hogy egy egész világra van szükség ahhoz, hogy képessé
váljunk arra, hogy ne vegyük észre! Ez
a funkciója a világnak. Mert amikor teszünk-veszünk, hétköznapi ügyeinket
intézzük, akkor az az érzésünk, hogy a
dolgok nem intézôdnek el, ha mi nem
intézzük ôket. Az Örökkévaló elvárja,
hogy aktívan részt vegyünk a világ alakításában cselekedeteinkkel, de úgy,
hogy közben a szálakat Ô irányítja hátulról, akárcsak Eszter könyvében. A
gyerekek is nevetnek annál a résznél,
amikor Hámán éjnek évadján bemegy
a királyhoz, „véletlenül” pont akkor,
amikor ô Mordecháj jótetteirôl olvas,
és Hámán éppen saját magának szánja
azt a nagy tiszteletet, amit Mordechájnak kell megadnia. Az ilyen
„egybeesésekrôl” senki nem gondolja
józan gondolkodással, hogy véletlen!
A jövôben az Örökkévaló jelenléte
a világban mindenki számára nyilvánvalóvá válik. Púrim ünnepe lesz az
egyetlen emléke annak, hogy volt egy
kor, amikor azt hittük, mi magunk irányítjuk a világot, és a csodák, amiket
megtapasztalunk, puszta véletlenek.
Addig is púrim emlékeztet minket arra a létfontosságú üzenetre, hogy ez
nincsen így. Amikor ezt eszünkbe
idézzük, nem félünk a Hámánoktól,
mert tudjuk, hogy az Örökkévaló a saját erejét öltözteti álruhába, azért,
hogy mi megtérjünk hozzá – ahogy
azt annak idején ôseink tették.
Szántó-Várnagy Binjomin Zeév
– Köszönetnyilvánítás. Ezúton is
szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani, akik dr. Schweitzer
József professzor, fôrabbi elhunyta
alkalmából szóban vagy írásban
részvétüket fejezték ki a családnak.
Mélységesen meghatott bennünket
e határokat nem ismerô, szívek mélyérôl jövô emberi szeretetáradat, s
a kiemelkedô tudós felé sugárzó,
fájdalommal telt megbecsülés. Szeretve tisztelt tanítónk, imádott családfônk emlékét megôrizzük! A
Schweitzer család.
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MAZSIHISZ-PÁLYÁZAT 2015
A Mazsihisz meghirdeti 2015.
évi pályázatait zsinagógai vallási
közösség építô-fejlesztô, a zsinagógák és kizárólag nem Mazsihiszhez
kötôdô civil szervezetek együttmûködésére épülô, tematikus, értékteremtô, komplex, informális képzési, ismeretterjesztô, felvilágosító
programok, programsorozatok és
rendezvények támogatására.

Pályázati kategóriák
A) kategória:
Vallási élet és vallási közösség
építô-fejlesztô projektek
támogatása
– zsidó vallási programok és zsidó ünnepekhez kötôdô eseményeket kísérô együttesen szervezendô
rendezvények támogatására,
– épített környezetünk védelme
céljából zsidó szakrális tér együttesen megvalósítandó állagmegóvására,
– a zsidó vallási életet bemutató
projektek együttes megvalósítására.
A rendelkezésre álló keretösszeg
ebben a pályázati kategóriában:
A pályázatok támogatására rendelkezésre
álló
keretösszeg
10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint.
A három pályázati kategória közötti forrásarány a beérkezett pályázatok mennyisége és minôsége
alapján módosulhat.
A pályázaton igényelhetô támogatás összege és formája:
A pályázaton legfeljebb egymillió Ft vissza nem térítendô támogatás igényelhetô. A pályázati támogatás legfeljebb 25%-a a pályázati költségvetésben meghatározott mûködési költségekre vagy
bér-, ill. bérjellegû terhekre fordítható.

B) kategória:
Zsidó oktatási-nevelési projektek
támogatása
– zsidó hitéleti oktató-nevelô
projektek együttes megvalósításának támogatására,
– zsidó hagyományokat bemutató oktató-nevelô projektek együttes megvalósításának támogatására,
– a zsidóság történelmét, illetve a
magyarországi zsidóság történetét
bemutató oktató-nevelô projektek
együttes megvalósításának támogatására,
– a zsidóság társadalmi szerepvállalását bemutató és e témakörbe sorolható projektek együttes támogatására.
A rendelkezésre álló keretösszeg
ebben a pályázati kategóriában:
A pályázatok támogatására rendelkezésre
álló
keretösszeg
7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint.
A három pályázati kategória közötti forrásarány a beérkezett pályázatok mennyisége és minôsége
alapján módosulhat.
A pályázaton igényelhetô támogatás összege és formája:
A pályázaton legfeljebb egymillió Ft vissza nem térítendô támogatás igényelhetô.
A pályázati támogatás legfeljebb
25%-a a pályázati költségvetésben
meghatározott mûködési költségekre vagy bér-, ill. bérjellegû terhekre fordítható.

C) kategória:
Zsidó kulturális és mûvészeti
projektek támogatása
– olyan, a zsidó ünnepeket, a zsidóság kultúráját bemutató alkotások pályázhatnak, melyek színvonalukkal és tartalmukkal szemléletessé teszik kulturális értékeink
bemutatását.
A rendelkezésre álló keretösszeg
ebben a pályázati kategóriában:
A pályázatok támogatására rendelkezésre
álló
keretösszeg

8 000 000 Ft, azaz nyolcmillió forint. A három pályázati kategória
közötti forrásarány a beérkezett
pályázatok mennyisége és minôsége alapján módosulhat.
A pályázaton igényelhetô támogatás összege és formája:
A pályázaton legfeljebb egymillió Ft vissza nem térítendô támogatás igényelhetô.
A pályázati támogatás legfeljebb
25%-a a pályázati költségvetésben
meghatározott mûködési költségekre vagy bér-, ill. bérjellegû terhekre fordítható.

A pályázatban csak a támogatási idôszakot terhelô költségekre
vonatkozó pénzügyi bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi
teljesítésének az elszámolási idôszak végéig meg kell történnie.
A támogatást a Pályáztató a
nyertes Pályázó bankszámlájára
utalja.
A 2015. évben kiírt pályázat támogatásának folyósítási feltétele a
2014. évben kiírt pályázaton támogatást nyert pályázók esetében az
elfogadott pénzügyi és szakmai beszámoló.

1. A pályázati támogatás célja

4. Támogatási idôszak

Jelen pályázat keretein belül kerülnek támogatásra azok a közösségi fejlesztô, képzô és ismeretterjesztô programok, ill. programsorozatok (egy programsorozat minimum három alkalom), melyek
legalább egy zsinagógai közösség
vagy BZSH-, illetve Mazsihiszfenntartású intézmény és egy, nem
a zsinagóga vagy az intézmény
mûködését közvetlenül támogató
és kizárólag nem Mazsihiszhez, illetve
taghitközségéhez
vagy
BZSH-templomkörzethez kötôdô
civil szervezet együttes részvételével valósulnak meg, és céljuk a
résztvevôk ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztése, a helyi
adottságok minél szélesebb körû
hasznosításával. Célcsoportjuk az
identitását sokrétûen megélô magyar zsidó közösség.
A benyújtott pályázatok esetében azon projektek megvalósítását
részesítjük elônyben, melyek megvalósulásával mind szélesebb körben találkozhatnak a résztvevôk a
zsidó hitélettel és a zsidó hagyományokkal. Ugyanakkor fontosnak
tartjuk, hogy határon túli hitközségek és szervezetek is be tudjanak
kapcsolódni a magyarországi hitközségek és szervezetek munkáiba, projektjeibe.
A pályázat elbírálása során elônyt
élveznek a már megkezdett együttmûködést folytató, közös civil szervezeti és zsinagógai projektek.
A pályázati támogatás célja
ezeknek az együttmûködéseknek a
kiterjesztése és egymás kölcsönös
bevonásával elsôsorban a civil projektek és nem a zsinagóga rendszeres hitéletének a forrás biztosítása.
A pályázati programoktól elvárt
eredmény a partnerzsinagóga elismertségének, ismertségének növekedése, a kapcsolatok erôsítése a
sokféleképpen megélhetô zsidó
identitású, de a zsinagógába ritkán
vagy egyáltalán nem látogatók és a
vallásos zsidó közösség tagjai között. Követelmény a szakmai beszámolóval szemben:
A pályázat szakmai beszámolójának szöveges-fényképes, illetve
videoanyagot tartalmazó részének
alkalmasnak kell lennie arra, hogy
egyértelmûen meghatározható legyen belôle, hogy a projekt mely
részét valósította meg a pályázó, és
melyik részét a zsinagóga.

A pályázó által a pályázatban
megjelölt, 2015. május hó 1. nap és
2016. május hó l. nap közé esô idôszak.

2. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke
maximum a projekt elszámolható
összes költségének 90%-a lehet. A
pályázó által biztosítandó önrész
minimum a bekerülési költségek
10%-a, melynek készpénzben
(pénztárban, bankszámlán) kell
rendelkezésre állnia. Nem tekinthetô saját forrásnak a Mazsihisz
más pályázatából nyert támogatás.

3. A támogatás folyósítása
Egy összegben, elôfinanszírozás/vagy ütemterv szerint részben
elôfinanszírozás/vagy utófinanszírozás formájában történik a
Mazsihisz Pályázati Útmutatója
alapján és a Támogatási Szerzôdés
szerint. A pályázatkezelô a támogatási összeget a támogatási
szerzôdés mindkét fél által történô
aláírását követôen utalja át.

5. Beadható pályázatok
száma
Egy pályázó több kategóriában
is nyújthat be pályázatot, de egy
pályázati kategóriában csak egy
pályázat nyújtható be.

6. A pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében
a Mazsihisz taghitközségével, ill. a
BZSH templomkörzetével közösen
az alábbi, kizárólag nem Mazsihiszhez, illetve taghitközségéhez,
Mazsihisz és taghitközségeinek,
valamint BZSH intézményéhez
kötôdô, Magyarországon, illetve
határon túli székhellyel rendelkezô szervezetek, intézmények
nyújthatnak be pályázatot:
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
b) alapítványok (kivéve közalapítványok);
c) nonprofit gazdasági társaságok;
d) általános és középfokú közoktatási intézmények;
e) legalább két Mazsihisztaghitközség, ill. BZSH-templomkörzet, valamint fenntartásukban
álló intézmény együttmûködése;
A pályázóknak meg kell jelölniük, hogy együttmûködésükben
partnerenként mind a zsinagógai
közösség, mind a civil szervezet
részérôl név szerint ki a pályázat
megvalósításáért felelôs személy, és
csatolják szakmai önéletrajzaikat
is.

7. A pályázatok
elbírálásánál elônyt
jelentenek:
Az olyan pályázati projektek,
amelyek életszerû célok meghatározása mellett legalább hároméves
zsinagógai és civil szervezeti együttmûködést terveznek, és ennek tartalmát a részletesen kidolgozott,
legfeljebb háromoldalas pályázati
programban megalapozzák.
A 10%-nál is magasabb készpénz önerô vállalása.

8. A pályázatok
benyújtásának módja és
helye
A pályázatot a pályázati adatlap
kitöltésével online kell elkészíteni, a
megfelelô pályázatnál a Jelentkezés
erre a pályázatra gombra kattintva.
Az esetlegesen csatolt PDF,
DOC, ill. XLS dokumentumok nevének utalnia kell a beadott pályázatra.
Az elektronikus benyújtás mellett a pályamûveket egy példányban kinyomtatva, postai úton is el
kell juttatni a 1075 Bp., Síp u. 12.,
Mazsihisz Számvitel címre. (További információk a pályázati útmutatóban találhatók.)

9. A pályázatok
benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2015. április hó 19.
nap, vasárnap, 24.00 óra.
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Colleen Bell Debrecenben
Horovitz Tamás elnökkel is találkozott
Colleen Bell amerikai nagykövet debreceni látogatása során találkozott
Horovitz Tamással, a hitközség elnökével. Az eseményen részt vett Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi római katolikus megyés püspök is.
A megbeszélésen a nagykövet asszony érdeklôdött a helyi egyházak egymással való kapcsolatáról, együttmûködésérôl, társadalmi szerepvállalásáról. A
DZSH elnöke elmondta, hogy az egyházak együttmûködése példaértékû, hisz
amikor a parlamentben olyan antiszemita, rasszista mondatok hangzottak el egy
jobbikos képviselô felszólalásában, hogy mérjék fel, a magyar országgyûlésben
és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású (izraeli–magyar kettôs
állampolgárságát – a szerk.) ember van, aki nemzetbiztonsági kockázatot jelent, akkor Debrecenben – a vidéki városok közül elsôként – a református Nagytemplom elôtt demonstrált és fejezte ki együttesen tiltakozását a polgármester,
a katolikus és a református egyház püspöke, valamint a DZSH elnöke.
Horovitz Tamás hangsúlyozta annak fontosságát, hogy felemeljük hangunkat az Európában zajló, aggasztó terrorista cselekmények ellen, ahol ártatlan keresztény és zsidó embereket ölnek meg. A beszélgetésen elhangzott, hogy nemcsak a városban, hanem a határon túl is rendkívül fontos az egyházak összetartása. A nagykövet asszony nagyra értékelte a DZSH ebben végzett munkáját.
A találkozón kitértek a hitközségnél az utóbbi idôben végrehajtott nagy volumenû fejlesztésekre, melyek hosszú távon biztosítják a zsidó közösség
jövôjét. Colleen Bell kiemelten érdeklôdött a 2014. évben elindított Holokauszt
Emlékév eseményeirôl és eredményeirôl. A hitközség elnöke elmondta, hogy
akkor látja sikeresnek a programsorozatot, ha bármilyen biztosítékot kapnak arra, hogy a borzalmas események soha ne történhessenek meg újra. Akkor
nevezhetô sikeresnek a törekvés, ha ez kezdete annak, hogy az elkövetkezendô
években, évtizedekben az egyházak és a civil társadalom közösen minden évben
fokozott figyelmet szentel ezeknek a megemlékezéseknek a közös jövô építése,
megalapozása érdekében.
A hitközség elnöke tájékoztatta a nagykövet asszonyt, hogy a felújított ortodox zsinagóga a közeljövôben nemcsak a hitélet, hanem az oktatás-nevelés
helyszínéül is fog szolgálni a Közép- és Kelet-európai Zsidó Oktatási és Kulturális Központ elindításával. Biztató volt a megbeszélés során, hogy az egyházvezetôk gondolataiban és törekvéseiben kiemelt helyet kapott az oktatás-nevelés kérdése.
A beszélgetés végén Horovitz Tamás elôzetesen meghívta a nagykövet
asszonyt a Debrecenben létesülô holokauszt-emlékhely avatására. Colleen Bell
ígéretet tett arra, hogy ezen a fontos eseményen részt fog venni.

Körzeti kitekintô
Pécs
Sikeresen szervezte meg a hitközség 2014-ben szabadegyetemét, melyet sok hittestvérünk és érdeklôdô látogatott. Az ez évi programsorozatot
Stark András alelnök nyitotta meg.
Számos hallgatója volt már az elsô
elôadásnak is, melyet A befogadás év-

százada címmel Balázs Edit egyetemi
docens tartott. A továbbiakban többek
között a pécsi zsidóság életérôl, a zsidó identitás vallási összetevôirôl, a
zsidóság 1920 és 1944 közötti magyarországi jogi helyzetérôl lesz szó,
valamint bemutatják a Zsidósors
Mohácson 1944-ben címû könyvet.
Mitzki Ervin

Olvasói levél
A volt balassagyarmati zsinagógáról
Tisztelt Szerkesztôség! A 2015. január 5-i számban Emléktábla a város egykori ékkövének címmel a volt balassagyarmati zsinagógáról megjelent cikk
kapcsán szeretném elmondani emlékeimet.
1944. december 9-én délelôtt értünk be bajtársammal, Reiner (Tatár) Istvánnal Balassagyarmatra. Elôzô nap Ipolyhidvégen szöktünk meg a 107/2i. sz. zsidó munkásszázadtól. Az Ipoly hídján szerencsésen átérve, éjszakára
Drégelypalánkon húztuk meg magunkat. A sors különös kegyelmébôl ott éltük át
épségben azt az éjszakai tankcsatát, amely éjfélkor kezdôdött, és a németek teljes vereségével végzôdött. Szétlôtt tankok, égô házak, halottak maradtak utánuk.
Lerongyolódva, éhesen, fázva, az éjszakai harcok izgalmaitól kimerülten
indultunk el hajnalban „haza”, Salgótarjánba. Akkor még reméltük, hogy viszontláthatjuk szüleinket, rokonainkat...
Utunk Balassagyarmaton keresztül vezetett. A város teljesen kihalt volt, sehol egy ember, halotti csend, mindenki az óvóhelyeken.
A németek már kivonultak, a szovjet csapatok még nem jöttek be...
A városon áthaladva láttuk meg a zsinagógát. Megdöbbentünk a rombolás
láttán! Az épület közepe teljesen beomlott, a téglatörmelék kiömlött az utcára... Közelebb mentünk, és akkor vettük észre, hogy a szemben lévô ép, földszintes ház kapuja, ajtaja nyitva van. Bementünk, és nem hittünk a szemünknek: a ház az ún. „zsidó holmik” raktára volt, amit a németek és a nyilas hatóságok már nem tudtak elszállítani. A szobákban nagy, nyitott faládákban a
templom ezüst kegytárgyai, tóradíszek, írásmutatók, vértek, valamint ezüst étkészletek, faliórák voltak feltornyozva.
A több hónapos ukrajnai kényszermunkától, a több száz kilométeres gyaloglástól, éhezéstôl legyengült munkaszolgálatosok voltunk, nem tudtunk mit
kezdeni a kegytárgyakkal, nem tudtunk segíteni, tovább kellett menni, nagy út
állt még elôttünk...
Emlékként egy kb. 2 cm nagyságú tóradíszt, egy zászlócskát vettem magamhoz. Ma is megvan, a számtalan viszontagság ellenére megôriztem.
94 éves vagyok, Reiner Pista tavaly meghalt, egyedüli tanú maradtam.
Amennyiben Balassagyarmat zsidósága igényt tart erre a kis emlékre, szívesen rendelkezésükre bocsátom.
(név és cím a szerkesztôségben)

MEGHÍVÓ
A BZSH Újpesti Szeretetotthona és az Újpest–Rákospalota
templomkörzet meghív minden kedves érdeklôdôt

AZ ERKÖLCS KÖZÉRDEKÛ PROBLÉMÁI
címû elôadás-sorozatra
Elôadók: dr. Földesi Tamás ny. egy. tanár,
valamint Szerdócz J. Ervin rabbi
Az elôadások csütörtökönként, 15 órakor kezdôdnek
a földszinti társalgóban.
Cím: 1042 Budapest, Liszt Ferenc u. 7.
Telefon: 06-30-661-4163 • 06-1-369-0827
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Fahidi Éva túlélô beszéde

Amikor 1944. július elsejének hajnalán Auschwitz-Birkenauba érkezvén, a Sonderkommando tagjai kidobáltak bennünket a marhavagonból,
nem arra gondoltam, hogy lesz-e
még valaha demokratikus német állam. De arra sem, hogy az
auschwitz-birkenaui tábor felszabadulásának hetvenedik évfordulóján
engem ér az a megtiszteltetés, hogy a
Német Szövetségi Köztársaság központi rendezvényén emlékbeszédet
mondhassak.
Elmúlt ez a hetven év. Megszámlálhatatlan könyvtár telt meg millió
kötet könyvvel, emlékmûvek, szobrok, festmények, mûvészeti alkotások
jöttek létre, filmeket, színmûveket írtak a holokausztról. Nem szükséges
különleges jóstehetség ahhoz, hogy
megállapítsuk: éveken, évtizedeken
át is így folytatódik majd. Mert
Auschwitz-Birkenauhoz semmi sem
mérhetô, és minden, ami történt benne, kitörölhetetlen nyomot hagyott
maga után. Nyomaszt bennünket.
Nyomaszt bennünket fôleg Európában. A mi társadalmunknak okoz lelkiismeret-furdalást, ami történt, nem
tehetünk úgy, mintha nem történt
volna meg.
Ha visszatekintek hosszú életemre,
melybôl 75 év esik a huszadik századra, fájdalommal kell megállapítanom, hogy igen korán kellett a
gyûlölettel találkoznom. Ôseink történelme, melynek megismerésére
annyi idôt fordítottunk az iskolában,
háborúk története, mely az ellenség
gyûlöletén alapszik. Ma már ismerem a gyûlölet és a félelem tragikus
összefüggését: a gyûlöletet mint a félelem következményét.
Hogyan szeressem felebarátomat,
ha egyszer rettegek tôle?
Amikor gyerekkoromban a testvéremmel veszekedtünk, édesanyánk
nem avatkozott bele, de azt mondta:
„Gyerekek, estére ki kell békülnötök.
Haraggal, rossz érzéssel a szívében
az ember nem alszik nyugodtan.”
MI, AUSCHWITZ-BIRKENAU
TÚLÉLÔI, AZ ÉLETÜNKRÔL
SZÓLUNK, HA A FÉLELEMRÔL ÉS A GYÛLÖLETRÔL BESZÉLÜNK.
Sokkal korábban kezdôdött már a
félelem, amikor a férfiakat munkatáborba kényszerítették. Visszajön-e
apám, fivérem, nagybátyám? Látome még valaha? A búcsú feledhetetlen
percei!!!
Akkor nem is tudtuk, mennyi találkozásunk lesz még a félelemmel. A
marhavagonban, útban AuschwitzBirkenauba, aggodalommal kapaszkodtunk az együtt maradás reményébe. „Igen – mondta apánk –, bizton
együtt maradunk. Fiatalok vagyunk,

egészségesek és erôsek. Majd szorgalmasan dolgozunk, és együtt maradva, ezt a kis idôt a háború végéig
már kibírjuk.”
Nem kellett hozzá még egy nap,
hogy családunkat szétszaggassák,
anyámat és húgomat gázzal megöljék, és aztán elégessék.
Az az idô is nagyon hamar eljött,
amikor félnünk kellett a saját életünkért. Azt, hogy Auschwitz-Birkenauban minden pillanatban életveszélyben vagyunk, nem így éltük
meg. Csak a félelem reszketett minden szögletben és volt jelen minden
pillanatban. Meg a gyûlölet. Minden, ami velünk történt, szándékos
mély megaláztatással járt az elsô
lélegzetvételtôl kezdve – mely a szabadban égetett hullák bûzétôl volt
terhes – az alvásig a félkész barakkok puszta padlóján. Azt akarták, vegyük tudomásul, teljesen feleslegesek vagyunk a világban, nincs is itt
mit keresnünk, semmi nem olyan átkozott a földön, mint nyomorúságos
életünk, és csak idô kérdése, hogy
milyen módon végeznek velünk. Ahhoz, hogy túléljünk mindent, nagyon
fiatalnak kellett lennünk, csalhatatlan, szilárd öntudattal.
És mégis! Szinte minden túlélô nevében mondhatom:
„MA MÁR NEM GYÛLÖLÜNK SENKIT.”
Egyrészt mert a tettesek – beleértve az „igaziakat”, akik íróasztalnál
ülve kreálták az elméletet, akik rajztáblára vésték a krematóriumokat –
öregebbek voltak nálunk, már régen
meghaltak.
DE MINDENEKELÔTT ERKÖLCSI ALAPELVEK MIATT.
Mi igazán tudjuk, hová zülleszti az
ember lelkét a gyûlölet.
MI,
AKIK
TÚLÉLTÜK
AUSCHWITZ-BIRKENAUT,
NEM AKARUNK MÁR GYÛLÖLNI, NEM HAGYJUK MAGUNKAT
ERKÖLCSILEG
MEGTÖRNI. ENNEK MESSZE
FELETTE ÁLLUNK.
Ez a szomorú vigaszunk.
Ahogy említettem, mi, túlélôk, nem
gyûlölünk már. ÉS A MEGBOCSÁTÁS?
Úgy érzem, csak a magam nevében
van jogom nyilatkozni. Úgyis mondhatom: nem nyilatkozhatom halottaim nevében. Gilike, a kishúgom 11
éves volt. Életvidám gyerek Debrecenben. Látom Gilikét otthon, amint
vidáman száguldozik a kertben,
ugyanolyan német juhász kutyája
van, mint az SS-nek. Gilike kutyáját
Mukinak hívták. Látom Gilikét,
amint megérkeztünk AuschwitzBirkenauba, látom, amint megörül a
sok szép ápolt kutyának a rámpán és

Kétszáz sírt rongáltak meg egy
franciaországi zsidótemetôben
Több száz sírt meggyaláztak egy zsidótemetôben a kelet-franciaországi
Sarre-Unionban – közölte Bernard Cazeneuve francia belügyminiszter, aki a
leghatározottabban elítélte a „gyalázatos cselekményt”.
Közleményében azt írta: „A köztársaság nem fogja eltûrni ezt az újabb
támadást, amely olyan értékeket rombol, amik minden franciát érintenek.
Mindent meg fogunk tenni ezen gyalázatos cselekmény elkövetôjének vagy
elkövetôinek azonosítására, elôállítására és bíróság elé állítására.”
Cazeneuve szerint „semmilyen erôszak, semmilyen, a rasszizmus vagy a
vallási intolerancia bármilyen formája által táplált gyûlöletkeltô vagy
tiszteletlen megnyilvánulás nem fogja megváltoztatni a szabad együttélésre
irányuló megtörhetetlen szándékunkat”.
Mare Séné, a település polgármestere a BFM hírtelevízióban elmondta: a
temetôben található 400 sírnak kb. a felét gyalázták meg, valószínûleg pénteken
vagy szombaton. A sírokra nem festettek feliratokat vagy horogkereszteket, de
kiforgatták ôket a helyükbôl. Többen lehettek, mert a kár nagy.
Francois Hollande elnök „a leghatározottabban elítélte” a sírgyalázást. Az
elnöki hivatal szerint az államfô megígérte, „ennek a gyalázatos és barbár cselekménynek az elkövetôit azonosítani fogják és megbüntetik”. Mint mondta:
„Franciaország eltökélten és fáradhatatlanul küzd az antiszemitizmus és azok
ellen, akik a köztársaság értékeit támadják.”
Manuel Valls miniszterelnök a Twitteren ítélte el a „gyalázatos és antiszemita tettet, az emlékezet gyalázását”. A kormányfô is jelezte, hogy a
hatóságok mindent meg fognak tenni az elkövetôk megtalálásáért.
Nem ez az elsô eset, hogy Sarre-Union zsidótemetôjét meggyalázzák:
1988-ban kb. hatvan, 2001-ben pedig 54 zsidó sírt rongáltak meg.
MTI

a gázkamrába vezetô úton álló
ôröknél. Szokása szerint meg akar
egy kutyát simogatni. „Vigyázz,
Gilike – mondja neki anyánk –, légy
óvatos, ez nem a te Muki kutyád, vigyázz!”
Vajon Gilike 11 éves korában
akarta befejezni az életét? Nem azt
akarta-e inkább, hogy még sokáig éljen, sok szép német juhász kutyája
legyen, boldogan száguldozzék és
játsszék velük a kertben?
Anyám 39 éves volt. A „nagyaszszony” mintaképe. Nem megérkezett
valahová, hanem megjelent. Látom a
gázkamrában. Sokadmagával összepréselve, fogja Gilike kezét. Látom
anyámat abban a pillanatban, amikor felfogja: most megölik. Vajon mi
volt az utolsó gondolata?
És apám? És nagyszüleim, nagybátyáim, nagynénéim, unokatestvéreim, mindnyájan nem inkább élni
szerettek volna? A fiatalok anyává és
apává akartak válni, az öregek az
unokáikban akartak gyönyörködni!
Kit hatalmaztak fel halottaink,
hogy nevükben megbocsásson?
MI, AUSCHWITZ-BIRKENAU
TÚLÉLÔI, AZ ÉLETÜNKRÔL
ÉS HALOTTAINK ÉLETÉRÔL
BESZÉLÜNK, AMIKOR A MEGBOCSÁTÁSRÓL SZÓLUNK.
Halottaink soha nem tértek vissza,
akár megbocsátottunk, akár nem.
Szívünkben, lelkünkben a fájdalom
dominál, 70 év múltán is. Hozzánk is
nagyon közel van már saját halálunk, és még mindig szeretteink méltatlan halálát siratjuk, holott a természet szabályai szerint is már régen
meghaltak volna. De az a természetellenes, embertelen mód, ahogy történt!!!
Hét hosszú évtized alatt volt idônk
megtanulni, hogy együtt kell élnünk
a traumáinkkal.
Az idô nem gyógyít be semmit,
csak elmélyíti a hiányérzetet. Mivel
traumáról van szó, mindig visszatérünk oda. Mintha gyilkosok lennénk,
mint Raszkolnyikov Dosztojevszkij
Bûn és Bûnhôdés címû könyvében. A
sebek nem gyógyulnak, mindig újak,
amikor ismét találkozunk velük.
A kérdés csak az: mikor? És
megint, azonnal ott vagyunk
Mengele kicsi mozdulatánál, annál a
kis intésnél jobbra, balra. Amikor
történt, nem tudtuk, hogy mindennek
vége! Hogy minden elveszett!
A Család, és vele együtt a múltunk! Kitépték a gyökereinket! Még
egy sír sem maradt utánuk.
És hová tûnt a jövônk? A gyökértelenségbe. Az ember bolyong a világban, mint Lenau örök zsidója,
Ahasvérus. Ha a zsidó isten hetedíziglen büntet, mit követett el az ükapám ükapja, hogy én kerültem elevenen a pokolba?
Amikor Auschwitz-Birkenau felszabadítására emlékezünk, ki kell
mondanunk Primo Levi nevét. Jelen
volt. Csodával határos módon túlélte
a helyszínen azokat az iszonyatos
utolsó napokat, amikor az SS elmenekült a táborból, és semmi nem mûködött. Meg is írta Ez még ember?
címû könyvében. Mínusz 20–30 fokos hidegben nem volt fûtés, semmilyen ellátás, élelmezés sem volt. És –
mondhatnám, ahogy az AuschwitzBirkenauban mindig is szokásos volt
– nem volt víz.
Primo Levi télen élte meg, hogy
Auschwitz-Birkenauban nem volt víz,
mi a magyar holokausztban, 1944
nyarán. Akkor is volt 30 fok, csakhogy pluszban, és tartósan.
MI, AUSCHWITZ-BIRKENAU
TÚLÉLÔI, AZ ÉLETÜNKRÔL
BESZÉLÜNK, AMIKOR ELMONDJUK, HOGY 1944 NYARÁN NEM VOLT VÍZ A TÁBORUNKBAN!
Alapjában semmi rendkívüli nem
történt. Egyszerûen nyár volt. Csak a
zsidó magyarok Auschwitz-Birkenauba történô deportálásának 57.
napja zajlott. A magyar hatóságoknak rettenetesen sürgôssé vált, hogy
tôlünk megszabaduljon. A háborús
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hiánygazdálkodás ellenére tüneményes gyorsasággal elôkerült 147 szerelvény, vonatonként átlag 3000 ember szállítására. Auschwitz-Birkenau
tábor nem bírta a magyar deportálás
gyors ütemét. Semmit nem tudtak
elôkészíteni. Ezért nekünk, akik a
rámpán életre lettünk ítélve, még
több szenvedést és megaláztatást kellett elviselnünk.
Nem kerülhetjük el, hogy ne beszéljünk a latrináról. (Természetesen) latrinából sem volt elegendô.
Volt helyette a vödör, a „kübli”, aminek végül is bele kellett ömlenie a
latrinába, mégpedig úgy, hogy ki ne
loccsanjon, túl ne folyjék. A kübli
nem tudta ezt, kiloccsant, kifolyt, kezünkre, lábunkra, azokra a rongyokra, amiket ruha helyett viseltünk.
Nem volt szappan, törülközô, de min-

magyar újságban megjelent egy hirdetés: „Stadtallendorf magisztrátusa
keresi Münchmühle tábor volt kényszermunkásait.” Kétszer el kellett olvasnom, hogy egyszer felfogjam: engem keresnek! Jóságos ég! Mit akarnak tôlem 44 év múltán? Hamar kiderült, hogy meghívást kaptam 999
társammal együtt. Bocsánatot akartak tôlünk kérni, dédelgetni akartak
egy kicsit. Nekünk nyújtottak kezet,
el kellett fogadnunk!
Aztán csak meglepetésekben volt
részünk. Amikor 1945. október közepén otthagytuk Allendorfot, 1500 lakosa volt. Mire 1990-ben visszamentünk, igazi város lett belôle. Akik ott
laktak, akkor jöttek, amikor már régen elhagytuk a táborunkat. Kedvesen szólítottak meg bennünket németül! Elvittek volt lágerünkhöz, volt

denekfölött nem volt víz. Csak megaláztatás és szégyen volt. Túléltük.
Nem tehetünk úgy, mintha nem történt volna meg.
Víz nem volt, mint már mondtam,
de ott volt a mocsár!!!
MI, AUSCHWITZ-BIRKENAU
TÚLÉLÔI, AZ ÉLETÜNKRÔL
ÉS HALOTTAINKRÓL BESZÉLÜNK, AMIKOR A BIRKENAUI
MOCSÁRRA EMLÉKEZÜNK.
A magyar holokauszt egyik színtere a BII.b nôi tábor volt AuschwitzBirkenauban, a mocsár egyik partján. Mi, ott ülve a porban, égési sebeket szenvedve a kíméletlen napsütésben, nagyon hamar sokat megtanultunk a mocsárról:
– mindenekelôtt, hogy a mocsár
nem ivóvíz. Akkor sem, ha az ember
szája kiszárad és a nyelve a szájpadlására szárad, és azt sem tudja, hogyan éli túl a következô pillanatot.
– hogy arcot, kezet sem lehet benne mosni,
– hogy a legtanácsosabb, ha semmilyen kapcsolatba nem kerülünk a
mocsárral.
MERT A MOCSÁR FERTÔZÔTT VOLT.
A mocsár csak arra volt jó, hogy
szenvedésünket fokozza, hogy a másik partján elnyelje a krematóriumokból éjjel-nappal, teherautószámra, megszakítás nélkül beléje borított
hamvakat.
A mocsarat régen lecsapolták.
Azoknak a hamva azonban, akiket
számolás nélkül gázzal megöltek és
tûzzel elégettek, ott maradt.
1944. augusztus 12-én a Dynamit
AG cég igényére 1000 munkaképes
nôt szelektáltak a BII.b táborban
rabszolgamunkára az allendorfi
erdôben elrejtett hadiüzembe. Még
le is fényképeztek bennünket, ott vagyunk az Auschwitz Albumban,
amint augusztus 13-án vagonba raknak bennünket.
Az ember többet bír ki, mint a ló.
Egy lovat nem lehet rábírni, hogy
vegyszertôl bûzlô vagy koszos vízbôl
igyék. Biztosan tudom, mert sok ló
között nôttem fel, nagyapám tenyésztette ôket Nagytanyán.
Nekünk, ezer nônek, nem volt választásunk a hadiüzemben. Trinitrotoluollal és salétromsavval úgy dolgoztunk minden munkavédelmi eszköz nélkül, mintha liszt és cukor lettek volna. Szerencsénkre 1945. április elsején felszabadított bennünket a
Szövetséges Hadsereg.
1989-et, a magyar rendszerváltás
évét írták akkor, amikor az összes

munkahelyeinkhez. Ez nem az a Németország volt, amit 1945-ben otthagytunk. Ez a múlttal való „szembenézés” utáni másik Németország
volt, melyrôl a szocialista Magyarországon nem hallottunk és nem tudtunk semmit.
Azóta már többször visszatértem
Auschwitz-Birkenauba azzal a bûntudattal, ami minden túlélôt gyötör:
miért én??? miért maradtam éppen
én életben?
Hetven év alatt megtaláltam rá a
választ.
Mert tanú vagyok. Mert mindent,
ami történt velem, azért jegyeztem
meg, hogy az egész világnak elmondjam.
Közel 60 évnyi hallgatás után életcélommá vált, hogy ne engedjem kihunyni Auschwitz-Birkenau emlékét.
Méltó feladat ez a még hátralévô
idôre is.
A Megszámlálatlanok hamva a lecsapolt birkenaui mocsárban – köztük anyám, Irma, Gilike húgom és
negyvenkilenc rokonom hamva, továbbá mindazoké: zsidóké, cigányoké. lengyeleké, oroszoké, azoké a
nôké és férfiaké, akik ellenállók voltak egész Európában – kötelez bennünket. Azt a feladatot rója rám és
túlélô lágerfivéreimre és lágernôvéreimre, hogy megôrizzük az emléküket.
Mert nem volt emberhez méltó temetésük, nem kísérték ôket síró családtagok utolsó útjukra, nem lehet a
sírjukra virágot vagy követ rakni.
MERT SÍRJUK SINCS.
MA, 70 ÉV MÚLTÁN, AZ
EGÉSZ VILÁG RÉSZVÉTTEL,
FÁJDALOMMAL, SZÉGYENKEZVE EMLÉKEZIK MEG RÓLUK. NEKIK SZÓLJON AZ
UTOLSÓ SZÓ:
ÁLÁV HÁSÁLOM!
REQUIESCANT IN PACE!
NYUGODJANAK BÉKÉBEN!
Ahogy Anatole France a Pingvinek szigete könyvében kifejti, ha egyszer elmúlik az a kétszáz esztendô,
ami a történelmi tisztánlátáshoz
szükséges, akkor Auschwitz-Birkenaut a kozmikus félelem és gyûlölet csúcspontjaként tekintik majd,
melybôl az iparszerû tömeggyilkosság logikusan következik.
Elhangzott Berlinben, az Auschwitz felszabadításának évfordulója
alkalmából rendezett gyászünnepségen, amelyen beszédet mondott
Angela Merkel kancellár asszony is.
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No commen

Szuper zsinagóg
a?

Kínai piac

A „kiválasztottak”
választása
Ha fakad a rügy,
Ha párzik a rigó,
Ha beteszi zöldleveles ágát
a tavasz...

Tenyeremen hordom...

Itt a május, s mint
csivitelô fecskék a díszterem mentén...
világoskék-zöld-netán rózsaszín lapocskákkal
zsebben-kézben bevonulnak az általunk jelöltek
tavaszi-lengén... sokat ígérôen szendén...

Tél Meá Seárimba
n

Dialektika
Dzsentri: Utálom a zsidókat, mind
aljasok, szemetek. Mondjuk speciel
a Grün, az intézôm becsületes, és a
Grósz, a malombérlô is tisztességes
ember.
Zsidó: Mi, a választott nép, mi vagyunk a legjobbak. De speciel a
Grün egy szélhámos gazember, és a
Grósz úgyszintén.

ban
És Bné Brák

Hát én immár kit válasszak? teszik fel a kérdést okkal,
a joggal baj nem lehet, a képviselô is megjelent...
Fôasztalnál fôemberek, ennyi elnök úgysem lehet,
a tuti egyet jól ismerem,
Igazgatóból egy vagy kettô?
ez sem elrettentô...
Nyitóima-záróima
Közte semmi galiba,
Kezemben a töltôtoll
s lehetek költô-troll
-kisjuli-

André elköszönt..
. légy egészséges
(„Jiddis jövevénysz
avak”)

Nem ros
sz...
ában készült
todox zsinagóg
A kép egy unor
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IZRAELI SZÍNES
Itt a bizonyíték:
Afrikából származunk

Ötvenötezer éves ôsi emberi koponyát találtak Izraelben, amely megerôsíti
a modern ember afrikai kirajzásának elméletét – adta hírül a Háárec címû izraeli napilap.
Az értékes csontdarab a modern ember legôsibb, Afrikán kívül talált maradványa. A tudományos kormeghatározás szerint 50–60 ezer éves koponyát
2008-ban találták meg Észak-Izraelben, a Manot nevû falu melletti barlangban, amelyet egy földrengés mintegy tizenháromezer éve betemetett.
A lelet elsôsorban azért fontos, mert fényt deríthet az Afrikát körülbelül
hatvanezer evvel ezelôtt elhagyó modern ember és a késôbb kipusztult, egy
korábbi kirajzás idején Európába került neandervölgyi ember találkozására.
A koponya megerôsíti azt a
feltételezést, hogy a mai ember
elôdje nagyjából hatvanötezer
évvel ezelôtt indult útnak Afrikából a különbözô kontinensek
felé, és a Közel-Keleten találkozott és keveredett a neandervölgyiekkel. Ezért az Afrikán kívül
élô mai ember génállományának mintegy két százaléka neandervölgyi eredetre utal.
A kutatást a Ben Gurion
Egyetemen, a Tel-Avivi Egyetemen és az Izraeli Régészeti Hatóságnál dolgozó tudósok végezték, eredményeiket közösen publikálták a Nature folyóiratban.
Noha abban a korban már folytattak temetkezést az emberek, a csont nem
volt a föld alá rejtve, feltételezéseik szerint egy vadállat hurcolhatta be a barlangba, ahol számos más állati és emberi eredetû csontot is találtak.
A tudomány jelenlegi, genetikai bizonyítékokkal is alátámasztott állása
szerint a modern ember szülôhelye Kelet-Afrikában volt kétszázezer évvel
ezelôtt. Onnan több hullámban vándoroltak ki csoportosan az elsô emberek,
a különbözô kontinenseken letelepedô jelenlegi modern ember azonban az
utolsó, körülbelül hatvanötezer évvel ezelôtti hullám gyermeke.
Az észak-izraeli koponya megtalálása elôtt ezt az elméletet nem támasztották alá emberi maradványok, ebbôl az idôbôl származó, Afrikán kívüli modern emberi csontok.
Izraelben már kerültek elô ebbôl a korból származó maradványok pl. a
Kármel-hegy egyik barlangjából, de az neandervölgyi eredetû volt. A két helyen megtalált kétféle lelet egyben bizonyítja a két ôsi emberfaj egy idôben,
egymás közelében élését, keveredésük lehetôségét is.
A tudósok arra nem tudnak választ adni, hogy a csont férfitôl vagy nôtôl
származik-e, de abban bizonyosak, hogy az illetô fiatal volt, noha nem gyermek. Úgy vélik, hogy a koponya összekötô láncszemnek tekinthetô, mert genetikai jellegzetességei tükrözik mind az afrikai modern ember, mind a
késôbb Európában elterjedt ember vonásait.
MTI

Kipa, a láthatatlan
Hajból készült „láthatatlan” kipával rukkolt elô egy izraeli fodrász,
remélve, hogy találmánya védelmet
nyújthat viselôinek az antiszemita
megnyilvánulásokkal szemben.
„Dühített és untam már azt hallgatni, hogy az Európában élô zsidók közül sokan nem hordhatják a
kipájukat az utcán vagy a munkahelyükön” – mondta Salom Kores,
az általa „bûvös kipának” nevezett
fejfedô feltalálója. „Van egy bankár
barátom, aki egy nap azt mondta,
hogy az ügyfelei nem voltak hajlandók beszélni vele, mert kipát viselt”
– idézte fel a fodrász.
Kores az interneten árulja különbözô formájú és színû kipáit, 49
euróért kínálva a mûhajból és 79
euróért a valódi hajból – akár a
megrendelô saját fürtjébôl – készült
változatot. A „láthatatlan” kipa, amelyet tépôzárral lehet rögzíteni a hajhoz, mosható, fésülhetô és festhetô.
„Azért készítettem, hogy az emberek
magabiztosan besétálhassanak vele
olyan helyekre, ahová különben félnének bemenni, vagy ahol eleve nem
szabad ilyesmit viselni” – mondta.
A fodrász szerint a január elején
egy kelet-párizsi kóser élelmiszerboltban történt túszejtést és különbözô antiszemita megnyilvánuláso-

kat követôen Franciaországban és
Belgiumban lévô ügynöke is jelezte,
hogy egyre többen érdeklôdnek a
„bûvös kipa” iránt.
Slomo Aviner rabbi szerint a zsidó
vallás elôírásainak tiszteletét tükrözô
fejfedônek muszáj láthatónak lennie
és nem szabad azt elrejteni, ugyanakkor bizonyos körülmények között,
például támadások veszélye esetén, a
„mágikus kipa” engedélyezhetô.
Mint hozzátette, a speciális fejfedô
viselôjének mindenesetre konzultálnia kellene saját rabbijával.
Kores fejlesztése vegyes fogadtatásra lelt a kipát viselôi férfiak körében Jeruzsálemben. Néhányukat felzaklatta az ötlet, hogy elrejtsék identitásukat, amikor külföldön tartózkodnak, mások örömmel üdvözölték
a védelmet nyújtó fejfedôt.
Az Európában, fôleg a Franciaországban élô zsidók közül sokan nem
érzik biztonságosnak, hogy vallásuk
szimbólumait viselve sétáljanak.
Egy 2013-as európai uniós jelentés
szerint minden ötödik európai zsidó
igyekszik elkerülni a kipa vagy
egyéb zsidó szimbólum viselését a
zaklatástól vagy támadástól való félelem miatt.
atv.hu / MTI

Közös kutatás elrabolt
mûkincsek után
Izrael és Németország megállapodást írt alá a nácik által elrabolt
mûkincsekrôl. Közösen fogják fel-

kutatni az eredeti tulajdonosokat és
leszármazottaikat – írta a Háárec címû izraeli újság honlapja.

Együtt fogják múzeumi kutatásokkal felderíteni az egykor zsidók tulajdonában álló, majd a nácik által eltulajdonított mûvészeti alkotások igazi
tulajdonosait – áll az Orli Froman, az
izraeli kulturális és sportminisztérium
igazgatónôje és Monika Grütters német kulturális miniszter asszony aláírta egyezményben.
A német és az izraeli szakemberek
együttes képzésen vesznek részt, és
létrehoznak egy közös adatbázist. „A
német és az izraeli intézmények
együttmûködése a nácik elkobozta
mûvészeti és judaikai alkotások eredetének felkutatásában a mély bizalmat mutatja” – mondta Mónika
Grütters.
Limor Livnat izraeli kulturális és
sportminiszter nyilatkozata szerint a
megállapodás eredményeképpen
visszakerülhetnek eredeti zsidó tulajdonosukhoz az eltulajdonított mûkincsek.
Livnat megemlítette, hogy eddig is
volt kooperáció a két ország között a
nácik által ellopott értékekrôl, melynek keretében két izraeli kurátor is
tagja annak a német bizottságnak,
amely a Cornelius Gurlitt müncheni
lakásában talált képzômûvészeti
gyûjtemény eredeti gazdáit határozza meg.
Gurlitt egy náciknak dolgozó német mûkereskedô fia volt, aki titokban több százmillió dolláros gyûjteményt tárolt lakásában. Múlt hónapban 81 esztendôsen elhunyt, de halála elôtt megállapodott a német hatóságokkal, hogy segít megtalálni a
mûalkotások igazi tulajdonosait.
MTI

Kiszagolja a betegségeket
a mobil

A Sniffphone egy lehelet alapján képes lesz megállapítani, ha betegek vagyunk: a módszer nemcsak gyors, de fájdalommentes és olcsó.
A Technion izraeli intézet egy olyan mûszert fejleszt, amely képes lesz a
leheletbôl megállapítani akár halálos betegségeket is még a korai stádiumban. A
módszer gyors, olcsó és hatékony, csak egy okostelefonnal kell párosítani a készüléket, és máris lehet használni.
A Sniffphone mikro- és nanoszenzorok segítségével „beolvassa” a kilélegzett
levegôt, majd továbbítja ezt a mobilra, az app pedig kielemzi és értelmezi az
adatokat – így rögtön megtudható a diagnózis.

Úgy mûködik, mint a kutya orra
A különlegesen beidomított kutyák képesek kiszagolni egyes daganatos megbetegedéseket, például a tüdôrákot: ez adta az alapötletet Hosszam Haick professzor, a projekt vezetôje számára a 40 rangos díjat nyert Na-Nose megalkotásakor. A nanotechnológián alapuló, elektronikus orrnak is becézett mûszer lehelet alapján detektálja a tüdô- és fej-nyaki rákra jellemzô tüneteket.
A rosszindulatú tumorokra ugyanis jellemzô, hogy különleges összetételû
szagmintákat – többek között benzol, oktán, pentán és izoprén alkotta keverékeket – produkálnak, ez pedig megfelelôen érzékeny mûszerekkel a leheletbôl is
kiolvasható.

Nincs szükség beavatkozásra
A Na-Nose továbbfejlesztett változata lesz a Sniffphone, amely kisebb, olcsóbb és alacsonyabb fogyasztású a jelenleg elérhetô diagnosztikai eszközöknél. Ráadásul beavatkozás sem szükséges a kórkép felállításához, a mellkas feltárása nélkül felfedezhetô és megállapítható lesz például a tüdôrák.
A daganatok kezelése terén rendkívül fontos tényezô az idô: minél késôbb diagnosztizálják a betegséget, annál kisebb az esély a sikeres kezelésre, ezért
rendkívül fontos egy megbízható megoldás. „A korai diagnózis életeket menthet” – mondta a professzor.

A projektet az EU is támogatja
A Sniffphone fejlesztésére most 6 millió eurót, azaz 1,86 milliárd forintot különítettek el. Az Európai Bizottság támogatásával létrejövô projektben olyan
techóriások, mint a Siemens, az izraeli Nanovation-GS cég, valamint német,
osztrák, finn, ír és lett egyetemek, kutatási központok vesznek részt.
Origo

Holokauszt-korabeli hegedûket újít fel
egy tel-avivi mester
A holokauszt éveibôl származó hegedûket és csellókat
gyûjt és újít fel egy tel-avivi hangszerkészítô mester.
Amnon Weinstein az auschwitz-birkenaui náci koncentrációs tábor felszabadulásának 70. évfordulóján beszélt munkájáról a BBC-nek.
A videoriportban felidézte, hogy a hegedût a nácik a
zsidók megtévesztésére is felhasználták. „Beszámolók
szerint a haláltáborokba érkezô vonatokból kiszállókat
olykor hegedûzene fogadta, ami megnyugtatta ôket arról,
hogy itt semmi rossz nem történhet. Aztán 50 méterrel
arrébb ott volt a gázkamra.”
Amnon Weinstein elmondta: a háború után sok zsidó
utazott el az egykori koncentrációs táborokhoz, hogy segítse a túlélôket. „Az egykori auschwitzi fogolyzenekar
egyik tagja eladásra kínálta fel hegedûjét, mert éhezett,
szüksége volt a pénzre; egy jó szándékú zsidó a hangszer
értékének ötvenszeresét fizette ki neki, késôbb Izraelbe
hozta a hegedût, és nekem adta” – emlékezett vissza a
gyûjteményébe tartozó egyik hangszer történetére.
Egy másik hegedû Washingtonból került hozzá, egy
ortodox zsidó kereskedôn és egy hegedûkészítôn keresztül. „Elôször el akarták égetni a hangszert, amikor felfedezték, hogy belsô oldalára az 1936-os évszám, a „Heil
Hitler” felirat és egy horogkereszt van felrajzolva. „Azu-

tán hallottak a Violins of Hope (A remény hegedûi) projektrôl, és nekem ajándékozták ezt a hangszert, amely valószínûleg egy amatôr náci hegedûkészítô kezébôl származik.”
Amnon Weinstein a hangszerek helyreállításával és
megszólaltatásával emléket akar állítani az áldozatoknak,
akik már nem tudnak beszélni. Munkáját elsôsorban családjának ajánlja.
Az auschwitzi haláltáborban másfél évig egy mintegy
negyven nôt számláló fogolyzenekar mûködött, amelynek minden nap játszania kellett, amikor fogolytársaik elindultak, illetve visszatértek a kiparancsolt munkából.
Vasárnap délutánonként a tábor SS-tisztjeit kellett szórakoztatniuk kedvenceikkel, Beethoven-szimfóniákkal,
Puccini-áriákkal, Chopin és Strauss keringôivel.
A zenekar megalakítására Gustav Mahler cseh-osztrák
zeneszerzô unokahúgát, a hegedûmûvész Alma Rosét
kényszerítették, aki korábban egy nôi zenekar karmestere volt. Tagja volt az együttesnek a magyar származású
Violette Jacquet-Silberstein is, aki tavaly januárban
hunyt el, 88 éves korában. Alma Rosét kivéve a birkenaui
nôi zenekar mindegyik tagja túlélte a koncentrációs tábor
kegyetlenségeit.
MTI
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Netanjahu: ismét zsidókat öltek
Európában csak azért, mert zsidók voltak
Izraelbe költözésre buzdította az
európai zsidókat Benjámin Netanjahu miniszterelnök a koppenhágai
merényletek nyomán a szokásos vasárnapi kormányülés kezdetén –
közölte a katonai rádió.
„Ismét zsidókat öltek meg Európa
földjén csak azért, mert zsidók voltak” – mondta Netanjahu, és a szélsôséges iszlamista merénylethullám
és az antiszemita terrorakciók további
folytatását jósolta a koppenhágai
Krystalgade zsinagóga ôrének éjszakai lelövése után.
„A zsidók nyilván védelmet érdemelnek minden országban, de azt
mondjuk nekik, testvéreinknek, hogy
Izrael az otthonotok” – hangsúlyozta
a megbeszélésre elôkészített közleményében a miniszterelnök.
„Felkészülünk egy tömeges európai

MAGÉN ISTVÁN

bevándorlási hullámra, és erre szólítunk fel. Azt szeretném mondani minden európai és bárhol máshol élô zsidónak, hogy Izrael minden zsidó hazája, amely tárt karokkal várja ôket” –
tette hozzá Netanjahu.
A támadás egyik halálos áldozata, a
harmincnyolc éves, izraeli származású Dan Uzan, a koppenhágai zsidó közösség tagja volt, aki szombat éjjel
biztonsági ôrként dolgozott egy bár
micván a zsinagóga bejáratánál.
A diaszpóraügyi miniszter feladatkörét is ellátó Naftali Bennet vasárnap
telefonon beszélt a dániai zsidók
képviselôivel, és részvétét fejezte ki a
történtek miatt.
„Izrael állama Önök mellett áll
ezekben a nehéz idôkben, és kész bármiképpen segíteni” – áll Bennet hivatalának közleményében. „Elfogadha-

tatlan, hogy Európa utcáin zsidókat lôjenek agyon, nem hagyjuk, hogy a zsidók az antiszemita támadások könnyû
célpontjai legyenek” – tette hozzá az
izraeli politikus.
Avigdor Liberman külügyminiszter
szerint a koppenhágai terrormerényletek „azt bizonyítják, hogy szükség
van egy valóban megalkuvásmentes
háborúra az iszlám terror és annak
okai ellen”.
Az izraeli diplomácia vezetôje
hangsúlyozta: „A merényletek megerôsítik, amit évek óta mondunk,
hogy elsôként Izrael és a zsidók tapasztalják meg a terrort, mert a Nyugat és a szabad világ terror elleni háborújának fontvonalában állnak.”
MTI

Olvasónapló

Dárkénu
Megbomlott az idô és a történelem szövedéke. A cselekmény, melynek utójátékába soroljuk az eseményeket, a bestialitást közvetíti, a mélységes megrendülést, a kegyetlenkedéseket. A felszabadulás utáni szenvedés már a lét integráló, feltáró, elválasztó vagy elkülönítô helyzeteibôl eredeztethetô. Ha
felvázoljuk, több mint elrettentés. A részletek döbbenetes igazolása:
„A kemencék közepébôl magas kémény nyúlik ki, körülötte
kilenc kemence épült, egyenként négy nyílással, és mindegyik
nyílás három hullát fogad be.” (Auschwitzi jegyzôkönyv) A halálgyár a német „én” által kigondolt, a német „én” által megtervezett, német gyárak által gyártott krematóriumokkal, „tusolókkal” és egyéb berendezésekkel megépített, nagy teljesítményû,
csúcsra járatott gyilkoló komplexum volt. Krematóriumainak
kéményeibôl emberi testek százezreinek pernyéje szóródott
szét a sztratoszférában. A német „én” leleményessége a nagyüzemi megsemmisítés módjainak különbözô kategóriáit alakította ki. Kozmikus szörnytett volt. Auschwitz az emberi kultúra elpusztíthatóságának hirdetôje. A német „én” átminôsül, és
„tulajdonképpenivé” válik. Kizárólag az Ember tagadásának kifejezésére kódolt. Színjátékot rendez, melyben a szereplôket
egytôl egyig lemészárolják. Feljegyzéseket, filmeket készít,
kémlelônyílásokon keresztül figyeli az egymásba fonódó testek
fuldokló vergôdését. Ha a jelentés-összefüggések hálózatát nézzük, akkor ezek a jelentések kommunikációk, melyek a zsidó
nép elleni összeesküvést modellálják.
(Pedig még egyetlen nép sem rajongott olyannyira a német
kultúráért és a kultúra hordozóiért, mint az askenázi zsidóság.
A szó, „askenáz”, Németországot jelenti. Nyelvük, a német és
héber szavakból, ugyanilyen grammatika összevegyítésével
kialakított jiddis, ma már könyvtárakat kitevô, önálló nyelv,
Nobel-díjasokkal díszített jelentôs irodalom. Német nevüket
sokan közülük hûségesen ôrzik tovább, mások a megmagyarosítottat visszanémetesítik. Nagyszüleinknek, dédszüleinknek, ükszüleinknek olyan volt a német szó, mintha Isten jelölte volna ki számukra.)
A rettegôk apjukat, anyjukat hívják rövid, nyugtalan,
didergô álmaikban. 1942. december 17-én egy Birkenauban
elôkészített lázadás és szökés miatt 200 szlovenszkói zsidó fiatalembert különleges módon megkínoztak és felakasztottak.
Azt kell gondolnunk, hogy csak földi emberek voltak, de
szenvedésük olyan méltóságot ad, mely halhatatlanná teszi
ôket. Elég egy szó, egy mondat, Auschwitz idôstruktúrája virtuálisan ismét ketyeg.
„Mártíratyám, rabbi Jöheszkije
Feivel ónodi pap z. c. 1. emlékére, (megh.: Mauthausen 5705. tévész
11.) küldöm Jeruzsálambôl a
Dárkénunak e dolgozatot, melyet
a pesti orth. leányotthonban írtam, amikor még boldog voltam
Édesanyám z. l. közelében,
(megh.: Auschwitz 5704.)”
Így kezdi Egy éjjel a belzinél címû írását Donáth Eszter a
Dárkénu 1947. (5706) januári számában. Belz szinte költôi referenciákkal, az értelmezés mikropolitikai igényességével teremtett meg egy különös intézményt, a „jajsevokét”, vagyis a
„josvim”, az „ülôk” táborát. Az elbeszélhetôség gondolatilag
még megmûveletlen területeket szánt fel. Csak a zsidó ember fejezheti be a romok között rejtezô, félbehagyott mûvet. Vázlatul
szolgál, bolyongani enged a cselekményszövés labirintusában.
Az 1843-ban épült, 5000 személyes, különlegesen szép akusztikájú, szokatlan külsejû, inkább erôdítményre emlékeztetô belzi
zsinagóga másfél méteres falai között fiatal bócherek és öreg talmudtudósok százai, egyes források szerint ezrei ültek a gemore
mellett, és tanultak. Belzben a talmud-tóra ôsi dallama, az énekbeszéd mormolása hallatszott éjjel-nappal. A szférák zenéje, a
tudni vágyás szimfóniája. A tudásé, mely minden ellentét dacára is megteremti az egységet. A zümmögés, a mormolás szintjeit a feszültség akkordjai intonálták. Galaktikus méretû kép ez is.
A jelentés, a kifejezés, a tudás legapróbb, legelemibb részecskéit szokták ilyen emberfeletti hôfokon elsajátítani.
A Dárkénu jelentôs kordokumentum, történelmi pillanatkép, a lelkiállapot fokmérôje. Ami történt, mintha nem velünk
történt volna. Egy folytonosan kisebbedô kép, mely tanúbizonyságot tesz. Isten neveinek jelképrendszere tiszta maradt.

4. (Utójáték)
Nem lettünk gyûlölködôk. A rossz morális felfogása, mely azzal a következtetéssel párosul, hogy a történelmet büntetéstörténetként értelmezzük, hamis. Értjük a viszonyokat és az arányokat, mégis megmagyarázhatatlan. Ha ismerjük a Szentírás
különbözô jelentéseirôl szóló magyarázatokat, elfogadjuk,
hogy a megértés továbbra is a tudásra, a tanulásra, az olvasásra hárul.
A dideregetô, esôs, orosz ôsz sártengerében a magyar katonák sorshúzással választanak „aknakutató” munkaszolgálatosokat. Errôl ír Szimcha B. Stern: Sorshúzás, sors címû írásában „...odakiáltottam: »én önként megyek!« A zászlóshoz fordulva még hozzáfûztem: »a zsidó nem gyáva«. Szavaimat
mély megrendülés fogadta. A tisztek egymásra néztek, és a
százados szótlanul fogott velem kezet.”
A Dárkénu írásai megszólítanak minket, hét évtizeddel
késôbb élô embereket. „Zsül”... a francia ellenállási mozgalom zsidó vezetôje címet adta írásának M. J. Nürnberger, melyet Hölczler Mose fordításában közölt a Dárkénu 1947. szeptemberi száma. ,,Zsül”, így hívták a chacham Cvi dédunokáját, a szereti ráv unokáját a francia ellenállási mozgalomban.
Kevesen ismerték igazi nevét, egykori chavérjaiból alig maradtak életben. Igazi neve Jechiél Askenázi Bohrer. Elôkelô
zsidó család gyermeke volt. Jelentôs szerepet vállalt a Párizs
felszabadításáért vívott harcokban. Abban az idôben még nem
szaladgáltak zsidó hôsök az utcákon, mint manapság Izraelben „...úgy beszél, mint egy harci vitéz, egy küzdô hôs. (...)
Mélyen ülô, sötét szemei elszántsággal néznek rám, (...) telve
bátorsággal és energiával. (...) Még sohasem volt alkalmam
találkozni egy ilyen zsidóval” – írja Nürnberger. Párizs kellôs
közepén, a rue D’Anton 2-ben, pár háztömbnyire a híres párizsi operától, volt az Agudat Jiszraél központja. Két vallásos
zsidó ember telepítette ide, Bohrer és Hilel Seidmann, a közismert író és újságíró, a varsói gettófelkelés egyik vezetôje. A
francia földalatti mozgalom hôsei az ország felszabadulása
után a zsidó mentômunka hôseivé váltak.
„Megkérdeztem a velem szemben ülô haszidikus öltözetû
fiatal férfit – írja Nürnberger –, honnan vette az elszántságot,
hogy a francia földalatti mozgalom harcosa legyen. Így válaszolt: Elhatároztam, hogy nem fogok lágerbe menni, és családom egyetlen tagját sem engedem elhurcolni. (...) Én nem
akarok egyetlen zsidónak sem szemrehányást tenni, akit elvittek. Az igazi bûnük a naivitásuk volt. Az én álláspontom
kezdettôl fogva ez volt: a zsidóknak ellenállást kell tanúsítaniuk. A zsidóknak nem lett volna szabad egyetlen parancsot sem
teljesíteniük az elsô pillanattól kezdve, amikor a megszállók
elrendelték, hogy a zsidókat írják össze, és varrjanak fel
megkülönböztetô megjelölést.”
„Mit kellett volna tenniük?”
„Nem engedelmeskedni a rendeleteknek, elrejtôzni, illegalitásba vonulni, harcolni. Ha ezt tették volna, ha nem engedelmeskedtek volna, Hitler soha sem lett volna képes hatmillió zsidót kiirtani.”
„Mit tett ön, hogy ez így legyen?”
„Tudtam, hogy Franciaországban lenniük kell embereknek,
akik harcolnak Hitler ellen. A mi sorsunk ezekkel az emberekkel volt összekötve, és nem azokkal, akik követni akarták a
rendeleteit, azt gondolva, hogy ha így tesznek, talán megmentik az életüket. A feleségem természetesen nagyon megijedt,
amikor egy alkalommal hazajöttem, és így szóltam: Én és a fiunk, Jiszraél, aki 16 éves volt akkor, a francia ellenállási mozgalom harcosai lettünk. Zokogásban tört ki, és ezt kiáltozta:
légy irgalommal irántam és a gyermekünk iránt. Éppen azért
teszem, mert van bennem irgalom, feleltem. A földalattiak segítségével elbújtattam a feleségemet és a családom többi tagját. A fiam és én katonák lettünk.”
Akik ismerték, rendkívüli hôstetteirôl számoltak be. Egyszerû közkatonaként kezdte, és kapitánnyá lett a földalatti
hadseregben. Minden ülésen ott volt, ahol titkos akciókat készítettek elô. Röplapokat szórt szét, fegyvereket csempészett,
fegyveres akciókban vett részt.
Az egyszerû ember verseket próbál faragni, ha szenved.
Sicherman Edit Hála címû költeményének soraival búcsúzunk
a Dárkénutól:
„Add nekünk Erecet, a mi szent földünket,
És akkor talán minden zsidó megpihenhet.”

2015.
1998.
MÁRCIUS
MÁJUS 1.

Olvasói levél
Hitvallás korom antiszemitizmusával szemben
Érzékeltem (valószínûleg nem egyedül), hogy a holokauszt nemzetközi emléknapját a kegyelet áradása mellett a zsidógyûlölet szokottnál is izzóbb megjelenése fogadta a blogvilágban. Amiképpen a világ egészében:
„A filozófus kifejtette, hogy a mai antiszemitizmus legalább három olyan
dolgot állít, amely széles tömegeket képes feltüzelni. Az egyik, hogy »a zsidók
bûnös, illegitim államot tartanak fenn«. Ez valójában a zsidók helyreállított
történelmi otthonát támadó, könyörtelen anticionista szólam. A második az,
hogy »a zsidók képzelt (vagy legalábbis felháborítóan eltúlzott) szenvedésekre alapozzák ennek létjogosultságát« – ez a holokauszt szégyenteljes tagadása. A harmadik pedig az, hogy »halottaik emlékével teljesen elhomályosítják
más mártírok – különösen a palesztinok – emlékét«. Ez a három gondolat
Lévy szerint úgy hat, mint egy erkölcsi atombomba, amelynek a világ bármely
táján élô zsidók válogatás nélkül a célpontjai.” (http://www.szombat.org/politika/a-holokauszt-utan-viragzo-antiszemitizmus)
Nem tudtam ellenállni a késztetésnek, hogy „egyéni kiáltványban” is megfogalmazzam felfogásomat ezekrôl a dolgokról. Ha úgy tetszik, mentálhigiénés tézisek az igencsak kívánatos magyar nemzeti konszolidációhoz. Íme.
A társadalmi mentálhigiéné Magyarországon lehetetlen a holokauszt valós
emlékének befogadása nélkül (tézisek)

Ilyen-olyan antiszemitizmusok ellen...
l. A zsidók ma sem folytatnak vallásháborút. Kétezer esztendeje nem csinálnak ilyet, még védekezve sem. Az ENSZ-jóváhagyással éppen kikiáltott
Izrael arab lerohanásáig (1948) háborút sem vívtak, legfeljebb – esetenként –
kényszerû önvédelmi harcot folytattak, azt is csak a 20. században. Ma viszont a világ több országában (Svédországban, Franciaországban is!) mind
többször létükért, sôt puszta életükért kell rettegniük. A holokauszt után...
2. Izrael fennmaradásáért, megsemmisítése ellen küzd. Ezt az alaptényt
nem írja felül az izraeli politikai-katonai vezetés semmilyen hibája, sôt bûne
sem.
3. Az Örökkévalónak valóban volt megváltási üdvterve, amelynek keretében feláldozta „fiát”. A keresztény vallás szerint. Azonban nem tette az ókori zsidó népet „istengyilkosságban” bûnössé. Ezt a keresztény egyházak a
holokauszt óta számos alkalommal leszögezték, elvetve korábbi antijudaista
álláspontjukat. Még a katolicizmust dirigáló Szentszék is (lásd második vatikáni zsinat, majd II. János Pál pápa stb.). Továbbá, anno Pilátus nevezetes kérdésére felelve, a zsidók elenyészô hányada kívánta Jézus megfeszítését (különben is a „júdeai” nem feltétlenül zsidó), s ôket is manipulálhatták. Tehát a
holokauszt kivitelezôi igaztalanul (a vezetôk tudatos demagógiával) hivatkoztak Jézus kétezer évvel korábbi halálára.
4. Nem a zsidók vagy a keresztények mellé állás az igazi kérdés (ez téves,
illetve csúsztatásos problémafogalmazás), hanem az antiszemitizmus következetes elutasítása vagy eltûrése-támogatása jelenti a valódi kihívást.
5. Az arabokat az iszlám fundamentalizmus uszítja a zsidók ellen.
6. Az antiszemitizmussal való szembeszállás és az antiszemitizmus között
„belgának” lenni, e téren középre állni – immár Auschwitz tapasztalatával, tudásával – embertelenség. Auschwitz óta zsidó érzékenységet kifogásolni
vagy attól – mint negatívumtól – elhatárolódni: antiszemita taplóság. Potenciálisan a holokauszt helyeslése, illetve újabb holokauszt igénylése, de mindenképpen a holokauszt zsidó üggyé nyilvánítása. Holott az zsidó (és részben
roma, meleg) történet, ám nem zsidó ügy. Az egész emberiség ügye. Az antiszemitizmust szalonképessé tenni, vagy akár csak közremûködni benne: antiszemita megnyilvánulás.
7. A holokauszt egyedisége – egyelôre? – változatlan: egy egész népet, a
zsidóságot, a modern állam eszközeivel, iparszerûen az utolsó írmagig kísérelték meg elpusztítani. Izrael állam léte nélkülözhetetlen ahhoz; hogy megakadályozhassuk a holokauszt megismétlôdését vagy a zsidóüldözés elhatalmasodását.
8. Történeti és erkölcsi meggyôzôdésem, saját korunkban is szembe kell
szegülnünk a fasizmus újjáéledésével, s e harcot minden nemzedék újravívja
(vagy nem vívja, ám ez végromlás lenne...) mindaddig, amíg a fasizmus társadalmi beágyazottsága meg nem szûnik.
9. Végzetes következményekkel jár szem elôl téveszteni: a nácizmus egyik
fô eleme, az antiszemitizmus valójában nem politikai eszme, hanem csak abba öltözködött, idülten deficites személyiségmûködés megnyilvánulása. Ennélfogva nem élvezheti a köztéri (publikus) vélemény-, illetve szólásszabadságot.
„A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt.” Az
Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (francia Nemzetgyûlés, 1789. augusztus 26-án).
Márpedig a náci/antiszemita szavak ártanak. Vért, pusztulást hoznak. Antiszemita szavakkal kondicionálták a magyar társadalmat Auschwitzra. Antiszemita közbeszéddel fegyverezték le nemzetünket a zsidótörvények és -rendeletek elôtt. A folyamatot, összefüggéseit számos írónk ábrázolta, nem egy
történészünk bizonyította.
A goebbelsi, hitleri „szellemiségû” szólás zsigereikben, ösztöneikben,
elôítéleteikben, tehát esendôségükben, kiszolgáltatottságukban célozza meg
az embereket.
A holokausztra emlékezés fenntartása, a nácizmus és mutációi, valamint
mindenféle rasszizmus engesztelhetetlen leleplezése mind-mind az
össznemzeti jót szolgálja.
10. Magyarországon „nácizás” nincs, mert nácik voltak és vannak. Komcsizás (kommunistázás) viszont van, ám tûrhetetlen. Hiszen – az utóbbi – igaztalan. Ugyanis lényege a kommunisták történelmietlen megítélése, és fôleg
bûnbaknak való beállításuk. Más kérdés az államszocializmus (a kommunista rendszer) kritikai vizsgálata.
Összegezve. Az antiszemitizmust védô-indokló állítások hamisak és/vagy
cinikusak, kiváltképpen a holokauszt nemzetközi emléknapja körüli idôben.
Akár ismerethiányból vagy tudatos antiszemitizmusból fakadnak. Akár szociális elesettség, illetve személyiségdeficit az általános hátterük.
A fenti tézisekbe foglalt igazságok az emberiség (és a magyar nemzet!) próbakövei közé tartoznak...
Fekete György
(nyug. mentálpedagógus történelemtanár)
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APRÓHIRDETÉS
VEGYES
Kiadó Budapest belvárosában 2 szobás, nívós lakás turistáknak, 06-30-2636898, szegojutka@gmail.com
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
Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz
megyek. 06-20-551-4580.
Otthoni szakápolást vállalunk Budapest területén, szükség esetén egyedi
szakorvosi ellátással és gyógyászati segédeszközök helyszínre telepítésével.
Együttmûködünk a háziorvossal, kórházi szakorvosokkal. Kóser étkeztetést
is biztosítunk. Szakmai mûködési engedéllyel és felelôsségbiztosítással rendelkezünk. Tartós megrendelés esetén
árkedvezményt adunk. E-mail cím:
alarmcentrum@alarmcentrum.hu, 24
órás telefon: +36-30-443-1016.
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. 06-30-2223016, 06-1-356-9372.
Víz-, gáz-, fûtésszerelés, lakásfelújítás.
Farkas Zsolt, 06-30-381-0672.
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû festményeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12
vagy 6 személyes (akár hiányos)
evôeszközkészletet, cukordobozokat,
gyertyatartókat, tálcákat stb., Kovács
Margit, Gorka kerámiáit, herendi, meisseni, Zsolnay porcelánokat, régi álló, fali, asztali díszórákat, antik, barokk bútorokat, tabernákulumot, szekretert, reneszánsz dolgozószobát, bronz-, fa-, márványszobrokat (hibásakat is). Teljes hagyatékért elsô vevôként a legmagasabb
árat fizetem, KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan
kiszállás, értékbecslés, vidékre is. Üzlet
tel.: 06-20-280-0151, 06-20-323-4104.
Kozmetika (sajmer sabosz) az V. ker.,
Szende Pál u. 5.-ben! Fischer Éva, 0620-912-9218, korán reggel, 17.00 után
este, vasárnap egész nap.
Antikvitás vásárol: festményeket, bútorokat, porcelánokat, díszórákat, csillárokat, ezüsttárgyakat (evôeszközöket, ékszereket, bronzszobrokat,
Zsolnay kerámiákat, könyveket stb. Teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással. 0630-462-8883, 06-1-951-4020.
Izraelben már tavasz van! Segítségedre, munkádra minden évszakban

a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének lapja
1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829
E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter
Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa
Kiadótulajdonos:
Mazsihisz
Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft
Külföldre 6800 Ft/év
USA és Izrael: 7500 Ft/év
Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:
11707024-22118480
OTP SWIFT kód:
(BIC) OTPVHUHB
IBAN:
HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480
Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes
zöldszámon.
Szedés, tördelés:
WolfPress Nyomdaipari Kft.
Nyomdai munkák:
mondAt Kft . , www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy László

ISSSN 0133-1353

szükség van! Gyere velünk önkéntesnek! Csoport indul: március 15.–április
3., április 26.–május 17., május
17.–június 7. Bôvebb információ:
Deutsch János, +36-20-233-8454, janos.deutsch76@freemail.hu, vagy személyesen az Izraeli Kulturális Intézetben (VI. ker., Paulay Ede utca 1.) minden kedden, 16–17 óra között.
Budapesten vagy Bécsben élô, idôs,
magányos személy gondozását, eltartását vállalom. 06-30-468-6102.
Idôsek gondozását és rászorulók ellátását szeretettel és hozzáértéssel vállalja megbízható és képzett, együttmûködô anya és leánya egymást váltva,
hosszú távon, Bécsben vagy Svájcban.
Mobil: +36-30-397-9403.
Órajavítás, antik órák teljes restaurálása, esetleg oda-vissza szállítással.

Órák, elemek, csatok, óraszíjak (erôs
csuklóra is) nagy választékban. Tel.: 0670-505-5620,
napközben.
VII.,
Garay–Murányi u. sarok, a Garay térnél. Jung Péter. Web: www.jungoras.hu
Vitál-Lux-Dentál Fogtechnika. Négy
generáció óta. Allergiamentes biofogsor-készítés, javítás, kerámiahidak,
cirkonpótlások, harapásemelô, fogfehérítô sín készítése. Telefon: +36-70272-4217, web: www.fogsor.eu
Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. Bútorokat, festményeket, porcelánokat, kerámiákat, jelvényeket, kitüntetéseket, híradástechnikát, nem használt konyhai tárgyakat, bizsukat, borostyánt. Pintér Nikoletta, 061-446-8321, 06-30-973-4949.
Színes és fekete-fehér nyomtatás, másolás, plakátnyomtatás, könyvnyomtatás, névjegykészítés a Mammut I.-ben,
a II., VI., IX. kerületekben. Messinger
Miklós, 06-20-934-9523, www.rcontact.hu

Programajánlat
MÁRCIUS
Spinoza Színház
(1074 Budapest, Dob u. 15.)
1. (vasárnap) 19 óra: Czeizel
Endre estje
5. (csütörtök) 19 óra: Ungvári Tamás estje
7. (szombat) 19 óra: Benvenuti a
bordo – olasz nyelvû kabaré
8. (vasárnap) 15(!) óra: Herzl –
fantáziajáték valós tényekkel
8. (vasárnap) 19 óra: Benvenuti a
bordo – olasz nyelvû kabaré
10. (kedd) 19 óra: Heller Ágnesest
11. (szerda) 19 óra: Aranytorkok
– a cappella koncert
12. (csütörtök) 19 óra: Csákányi
Eszter: Akit az Istenek szeretnek
16. (hétfô) 19 óra: Mert hülye
azért vagyok! – kabaré
17. (kedd) 19 óra: Herzl – fantáziajáték valós tényekkel
18. (szerda) 19 óra: Freud és
Ferenczi – levéldráma. PREMIER
19. (csütörtök) 19 óra: Freud és
Ferenczi – levéldráma
21. (szombat) 19 óra: Kripli Mari
– monodráma
22. (vasárnap) 15(!) óra: Fényes
élet – zenés játék
22. (vasárnap) 19 óra: Agytakarítás (személyest)
23. (hétfô) 19 óra: Csehák Judit
estje
25. (szerda) 19 óra: Tündemese –
zenés játék. PREMIER
26. (csütörtök) 19 óra: Egy pesti
lány – monodráma
28. (szombat) 19 óra: Bach Szilvia: Skizofrénia – politikai kabaré
29. (vasárnap) 19 óra: Csákányi
Eszter: Akit az Istenek szeretnek
30. (hétfô) 19 óra: A Voynich-kódex százéves rejtélye – kézirat-krimi
31. (kedd) 19 óra: Gábor György:
Talmud-Tóra és a többiek
Budai Micve Klub
(II., Frankel Leó út 49.)
8. (vasárnap) 16 óra: Vidám, zenés púrimi mûsor Somló Tamással
22. (vasárnap) 18 óra: A kilenclelkû macska. Zenés irodalmi mûsor.
A macska „személyiségének” különbözô vetületei jelennek meg a játékos kiscicától a büszke házi macskán át a misztikus ragadozókig. A
kilenc mû íve a gyermekdaltól a
verseken és novellákon át a legendáig. Elôadók: Jávor Judit és Illés
György. Belépô: 500 Ft.
23. (hétfô) 14 óra: Frankeles
Örökifjak Klubja. Beszélgetés, kártya, süti, kávé, tea.
29. (vasárnap) 18 óra: A klubban
megnézzük a Fuss, fiú! címû
német–francia–lengyel filmet. A vetítés az Élet Menete Alapítvány és
az Acompany Filmforgalmazó Kft.
segítségével jöhetett létre. Köszönet
érte!
Hegedûs Klub
(1136 Bp., Hegedûs Gyula. u. 3.)
Minden hétfôn és szerdán 14 órától gyógytorna szakképzett gyógy-
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tornász segítségével. A torna célja
az egészség megôrzése.
Márciusban keddenként egyéni
beszélgetés Büchler Júlia pszichológussal.
3. (kedd): Az Amalék. Darvas István rabbi elôadása
10. (kedd): Oszip Mandelstam
költészete. Vendégünk Erdôdi Gábor
11. (szerda): Vigadalom púrim
után. Kertész Endre és barátai
17. (kedd) 14 órától: Kulisszatitkok, pletykák, hírek és álhírek.
Vendég: Dési János újságíró
25. (szerda): Néhány gondolat a
zsidó humorról Hernádi Miklós
könyve alapján
Herman Klub
(1075 Bp., Síp u. 12.)
3. (kedd): Készülôdés púrimra,
filmvetítés és dekorációkészítés
5. (csütörtök): Púrimi ünnepség
9. (hétfô): Nônapi köszöntô
10. (kedd): Játékdélután
11. (szerda): A csokoládé – érdekességek, történetek
12. (csütörtök): A Néprajzi Múzeum Kô kövön címû kiállítása. Töredékek a magyar vidéki zsidóság
kultúrájából
17. (kedd) Kabarédélután – Antal
Imrére emlékezünk válogatott kabaréjelenetek levetítésével
18. (szerda): Játékdélután
24. (kedd): Idôutazás – a régi Budapest fotókon
25. (szerda): Irodalmi délután
Garai Róbert színmûvésszel
26. (csütörtök): Iparmûvészeti
Múzeum: Lechner, az alkotó géniusz
31. (kedd): Tavaszköszöntô séta
Irodalmi délután, filmklub, játékdélutánok (memória, dominó, kártya, sakk, kvíz, ügyességi), hétköznapokon mindkét klubban folyamatosan. A külsôs programokra
elôzetes regisztrációt és hozzájárulást kérünk. Mindenkit szeretettel
várunk!
Generációk Klubja
(VI. ker., Hunyadi tér 3.,
félemelet)
2.: Mi a kedvenc versed? Ugye te
is megosztod velünk?
9.: Fináli Gábor rabbihelyettes
elôadása a zsidó hagyományokról
16.: Breuer Péter a Kis Közel-Kelet témát boncolgatja
23.: Deák Gábor a Beszéljük csak
meg! sorozatot folytatja
30.: A zongoránál Fûzy Gábor
8-án (vasárnap) 17.30-tól púrimi
vigasság... bôvebbet a lap hasábjain!
29-én (vasárnap) 10 órától ismét
megrendezésre kerül hagyományos
karitatív BÖRZE eseményünk.
Részletes ismertetôt március 15-ei
számunkban olvashatnak az érdeklôdôk.
Az elôadások hétfôi napokon 15
órakor kezdôdnek. Fejlesztô foglalkozás és gyógytorna csütörtökönként a megszokott helyen és idôben!

Péntek
este
Márc. 6.

Templomok
Hôsök
Frankel L. út 49.
Hegedûs Gy. u. 3.
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi)
Thököly út 83.
Hunyadi tér 3.
Bethlen tér 2.
Nagyfuvaros u. 4.
Rabbiképzô-ORZSE
(Scheiber S. u. 2.)
Kazinczy u. 27.
Alma u. 2.
Kórház
(Amerikai út 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.)

Szombat
reggel
Márc. 7.

Péntek Szombat
este
reggel
Márc. 13. Márc. 14.

17.00
18.00
17.30
17.30
17.30
18.00
17.30
17.30

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

17.00
18.00
17.30
17.30
17.30
18.00
17.30
17.40

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
17.30
16.30

9.00
8.00
8.45

18.00
17.40
16.30

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

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.)
17.00
Debrecen (Pásti u. 4.)
17.20
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.)
17.20
Miskolc (Kazinczy u. 7.)
17.10
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
Keszthely (Kossuth L. u. 20.)
16.30

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

17.40
17.30
17.00
17.00
18.00
18.10
18.00
17.00
17.30
17.30
17.15
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
Március 4. szerda
Március 5. csütörtök
Március 6. péntek
Március 7. szombat
Március 13. péntek
Március 14. szombat

Ádár 13.
Ádár 14.
Ádár 15.
Ádár 16.
Ádár 22.
Ádár 23.

Az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért kuratóriuma köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik önkéntes
segítôként vagy adományaikkal támogatták a 112 éves mûemlék fenntartását, felújítását. Kérjük, hogy legyenek 2015-ben is támogatóink, és a
2014. évi szja 1% kedvezményezettjeként az „Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért” nevet tüntessék fel, segítve Európa, hazánk, városunk legszebb neológ zsinagógájának az új
generációk
számára
történô
megôrzését, az ennek érdekében
kezdôdô rekonstrukciót. Adószámunk: 18451621-2-06.

Eszter böjtje
Púrim
Gyertyagyújtás: 5.17
Szombat kimenetele: 6.22
Gyertyagyújtás 5.27
Szombat kimenetele: 6.32
Sábbát párá. Újholdhirdetés

A Mazsihisz Szeretetkórházért
Közhasznú Alapítvány kéri, hogy
személyi jövedelemadójának 1%áról az alapítvány javára rendelkezzen. Az alapítvány célja a Mazsihisz
Szeretetkórházban a korszerû betegellátási struktúra kialakítása, az intézmény egészségügyi, rehabilitációs, ápolási tevékenységének támogatása, továbbá a kórház mindennapos
mûködésének – a hitéleti követelmények megtartásának – folyamatos segítése. Adószámunk: 18173503-142. Köszönjük a támogatását.

1%

***
A Veszprémi Zsidó Örökségi
Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik a 2013. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány mint közhasznú tevékenységet
folytató szervezet részére felajánlották. Az így kapott 29 552 Ft-ot a
veszprémi kulturális örökség védelme alatt álló zsidótemetô gondozására használtuk fel, a kuratórium döntése alapján. Reméljük, hogy a 2014.
évrôl beadott bevallásukban még
többen fogják 1%-os felajánlásukat
alapítványunk részére megtenni,
amit elôre is köszönünk. Adószámunk: 18927467-1-19.

Halálozások
Elhunyt Kanitzer István. A Szeretetkórház zsinagógájának hûséges
tagja volt. Rendszeresen részt vett az
imádkozásokon, még súlyos betegen
is segítette a minjeneket. Budapesten
született 1933-ban. Nyugdíjazása
után a Hunyadi téri körzet sámesza
volt. Ismerte a liturgiát, sok imát
kívülrôl tudott. A közösséggel együtt
énekelte a dalokat. A Szeretetkórház
zsinagógájának csináltatott terítôt és
párochetet, ezzel akart örök emléket
állítani rajongásig szeretett édesanyjának. Áldott emlékét megôrizzük!
Gyászolják a Hunyadi téri templomkörzet vezetôi és tagjai, valamint a

***
Kérjük, segítse személyi jövedelemadója 1%-ával a már igen idôs (85 év
feletti) Jad Vasem-kitüntetetteket,
akik 1944-ben életük kockáztatásával mentettek meg zsidó üldözötteket. Igaz Emberekért Alapítvány.
Adószámunk: 18040094-1-42.
***
Kérjük, tájékoztassa személyi jövedelemadót fizetô hozzátartozóit,
hogy a JDC-MAZS Alapítvány –
amelynek kiemelt programja a közel
5000 holokauszttúlélô támogatása –
nagyon várja az 1%-os felajánlásokat, hogy a jövôben még több szolgáltatással tudjon a kliensek rendelkezésére
állni.
Adószámunk:
19664651-2-42. Nagyon köszönjük!

Szeretetkórház zsinagógájának vezetôi és tagjai.

Hírek, események
röviden
– Hétköznapi imaidôk a Hunyadiban. Hétfôn és csütörtökön reggelenként 7.15-kor. A péntek-szombati
idôpontok az imaidôk táblázatban találhatók.
– Adomány. Neumann Anna 20
ezer Ft-ot küldött az Igaz Emberekért
Alapítványnak a Jad Vasem-kitüntetettek megsegítése céljából.
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...és ideje van a nevetésnek
Egy férfi bemegy az orvoshoz:
– Doktor úr, a feleségem elvesztette a hangját! Mit tehetnénk, hogy visszaszerezze?
Erre az orvos:
– Próbáljon meg egyszer hajnal háromkor hazamenni!
***
– Itt, a villamosszékben, mi az utolsó kívánsága?
– Mikor rám ereszti az áramot, bátorítóan fogja meg a jobb kezemet!
***
– Képzeld, Petra, azt olvastam, hogy a túlvilágon újjászületünk valamilyen
állat testében!
– Juj! Ezek szerint elôfordulhat, hogy belôlem egy csúf kis béka lesz?
– Nem, nem! Kétszer ugyanaz nem lehet az ember!

A Dohány utcai zsinagóga templomkörzet
ezennel szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
a Goldmark Teremben
2015. március 8-án, vasárnap,
14.00-kor kezdôdô

púrimi ünnepségére.
Fellépnek:
Oszvald Marika, Faragó András
és Koltai Róbert.
A belépés díjtalan!
Szokásos púrimi finomságokkal
és meglepetéssel
várjuk kedves vendégeinket!
Nádel Tamás
elnök

Dr. Frölich Róbert
fôrabbi

Púrimi meghívó
A Komáromi Zsidó Hitközség Shalom klubja
ezúton hív meg minden érdeklôdôt púrimi ünnepségére,
melyet 2015. március 8-án, 14.00-kor tart
a Menház épületében
(Ul. Eötvösa 15, 945 01 Komárno, Slovakia).
Program:
– A Jazzrael együttes koncertje.
Zsidó is izraeli dalok sajátos stílusban.
Ének: Bíró Nóra, zongora: Jáger Bandi.
– Kardos Péter zuglói fôrabbi szól a zsidó vallás
egyik legvidámabb ünnepérôl.
– Ünnepi tombola
– Ünnepi finomságok
Minden jelmezben érkezô gyermek ajándékot kap
(természetesen a felnôttek is).
Sok szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Púrimi vigasságok!!
2015. március 8., vasárnap, 17.30-tól
a Hunyadi téri zsinagógában
(1067 Bp., Hunyadi tér 3. I. emelet)
A programból:
– Ünnepméltatás kicsiknek-nagyoknak
Fináli Gábor rabbihelyettestôl
– A Benjámin-óvodások elôadása Púrim van,
hát zajongjunk címmel.
Betanító pedagógus: Böcskei Andrea
– Jazzrael trió: a zongoránál Jáger Bandi,
hegedûn Farkas Izsák játszik, énekel Bíró Nóra
– Garai Róbert elôadómûvész vidám prózája
– Aradi Tibor és VFJ, Bon-bon- és Karinthy-díjas
humoristák fergeteges show-ja!
Konferanszié: Kozma György kántor
Az asztalokon hagyományosan
a Laky Konyha cukrászremekei!
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Rizikófaktor
Néhány évvel ezelôtt nyugtalanító tüneteket produkáltam. Idônként megszédültem, és sikerült egy teljesen akadálymentes gyalogjárdán száraz idôben is elvágódnom. Szeretteim frászt kaptak, én pedig egy kórházi beutalót egy jó nevû neurológushoz. Az ideggyógyász, miután gondosan megvizsgált, panaszaimat
hallva elküldött CT-re. Közel egyhavi nyugdíjam áráért már sikerült elkerülnöm az egyéves várólistát, és
egy magánrendelôben megkaptam a CT-felvételemet.
Itt jegyzem meg, hogy egy 70 éven felüli ember fejének
„pornófelvételéért” ennyit a világon sehol nem fizetnek! A tanár újra megvizsgált, sokáig bambult a megvilágítóra tett agyi felvételemen, majd zavartan így
szólt. Hát itt baj van, szerkesztô úr, mert a felvételen
látszik egy jóindulatúnak tûnô daganat, úgyhogy ez
innen nem az én asztalom, menjen fel az idegsebészekhez, mert ez mûtétért kiált.
Hezitáltam, hogy felhívjam-e a feleségemet, számomra már ne vegyen tartós tejet, de inkább elôvéve
félmûvelt egészségügyi ismereteimet, vitatkozni kezdtem. Kértem, nézzen jobban utána a bajomnak, mert
olvasmányaimból úgy tudom, hogy egy homlok mögötti daganat fejfájást, szédülést okoz, nekem ilyenek nincsenek. Ekkor a tanár nem sértôdött meg, hanem élve
korunk csodájával, az internet segítségével elkérte a
vizsgálatot végzô rendelôtôl CT-vizsgálatom szöveges
értékelését is. Ezt elolvasva szerintem valamennyi
szomszédos rendelôben azt hihették, földrengés volt,
pedig csak a szívemrôl esett le az obligát nagy kô. Tudniillik kiderült, hogy a fejemben lehet, ész nem sok
van, de daganat egy se! Annyi történt csupán, hogy a

CT-t készítô laborban elcserélték a felvételemet egy
olyanéval, akit velem egy idôben vizsgáltak, és szerencsétlenségére valóban volt egy eltávolítandó daganata.
Én megúsztam értágítókkal, és egy tapasztalattal arról, hogy talán mégis igaz a rosszindulatú aranyköpés,
miszerint doktor és doktor között is nagy különbség lehet: egy ügyvéd csak a pénzedet szedi el, egy orvos néha az életedet is.
Néhány hónapja vendég voltam egy társaságban.
Miután én amolyan „sajtóbohócnak” vagyok elkönyvelve, tôlem elvárják, hogy egy vacsoránál is jópofizzak. Mivel finom volt a háziasszony kacsasültje, én
mindezt ledolgozandó, saját példámat felidézve a fekete humor egy gyöngyszemét adtam a társaságnak: Mûtét után ébred a beteg, ágya mellett az operáló tanár
pedagógiai céllal önti belé a lelket. Gratulálok! Ön
kitûnôen viselte a hosszú mûtétet, csak egyet kérek,
hogy magyarázzon meg! Mielôtt bealtatóztuk, a
mûtôben miért esett neki a nôvérnek, a mûtôsfiúnak,
és verte ôket kis híján szintén betegre? Csak azért, professzor úr – felelte az ébredezô beteg –, mert ôk nem
hagytak szóhoz jutni, mikor el akartam mesélni, hogy
én csupán ablakot pucolni jöttem a kórházba.
A viccemet a temetôk csendje kísérte, nevetés egy
szál se. Színpadi ember vagyok, nem tudok beletörôdni, ha egy poénom nem ül. Látva csalódásomat, a házigazda félrehívott, és mentegetôzött. Elmondta, amit
én nem tudtam, hogy a feleségemen és rajtam kívül
az asztal körül ülô valamennyi másik vendég orvos
volt.

