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Az év utol só hó nap já hoz ér tünk,
na po kon be lül ránk kö szönt a zsi -
dó új év. Vé get ért egy újabb zsi na -
gó gai esztendô, ami lyen hez ha son -
lót még nem ta pasz tal tunk, és van
va la mi, ami leg alább ugyan en  nyi
ag go da lom ra ad okot: je le sül az,
hogy kezdôdik egy új, amelyrôl
nem tud juk, mi lyen lesz. Va jon
rendezôdnek a kö rül mé nye ink?
Vis  sza tér az élet a meg szo kott me -
der be, vagy ké szül nünk kell újabb
ki hí vá sok ra? Masz kot kell hor da -
nunk és tá vol sá got kell tar ta nunk,
vagy új ra ma gunk hoz ölel het jük
sze ret te in ket, ke zet fog ha tunk a
ba rá ta ink kal, mint ré gen?

Mi lyen volt a most vé get érô esz-
tendô? A fe je te te jé re állt az em be -
rek hét köz na pi éle te, a szülôk egy
csa pás ra sok tan tárgy hoz értô pe -
da gó gu sok ká avan zsál tak, új ra
kel lett ter vez ni a hét köz na po kat.
Elôírták, ho va és mi kor me he tünk.
Az elôírások ész sze rû ek vol tak, be -
tar tot tuk ôket, de le gyünk ôszin-
ték: meg ne he zí tet ték az éle tün ket.
So ka kat el ra ga dott a jár vány,
idôsek és fi a ta lok is szá mo san el -
huny tak, em lé kük le gyen ál dott.

A Bu da pes ti Zsi dó Hit köz ség is
azon nal re a gált a vál to zá sok ra. A
fôvárosi zsi dó kö zös ség éle té ben fel -
me rült új kér dé se ket vá la szol tuk
meg, ed dig nem lá tott ki hí vá so kat
ol dot tunk meg. A rab bik a zsi na gó -
gák kö zös sé gét online ta ní tot ták, a
hét köz na pi és pén tek es ti imá kat a
vir tu á lis tér ben tar tot ták meg.
Rab bi ja ink és kán to ra ink több sé ge

Ta lán ép pen most jött el a val lás,
a szó lí tás, az ön is me ret ide je. A
tech nok ra ta mér nö kök, az okos
köz gaz dász ok mel lett egy re in -
kább az em ber rel fog lal ko zó pszi -
cho ló gu sok ra és egy re több lel ki is -
me re tes lel kész re len ne szük sé -
günk. A vi lág jár vány el bi zony ta la -
nít és el tá vo lít ben nün ket egy más -
tól, da ra bok ra szag gat kap cso la to -
kat, kö zös sé ge ket, s még a leg szen -
tebb ün ne pe ink meg tar tá sá nak a
lehetôségét is megkérdôjelezi.

Is ten meg te rem tet te a vi lá got,
azu tán – az özön víz tör té ne té ben –
majd nem visz  sza von ta azt. Mert a
Te rem tés tö ré keny és vis  sza von ha -
tó. A víz özön le vo nul tát követôen
Is ten meg fo gad ta, hogy töb bé nem
tör a vi lág meg sem mi sí té sé re, így a
bá be li to rony nál már csak a nyel -
ve ket za var ta ös  sze. Az tán kül dött
egy em bert, Áb ra há mot, hogy „ál -
dást lel jen ben ne a föld min den
csa lád ja”. S ez zel az em be ri ség ke -
zé be ad ta sa ját sor sá nak irá nyí tá -
sát. Meg kap tuk Is ten kezébôl ma -
gát a tör té nel met. Most a mi énk.
Mi óv hat juk meg a köl csön ka pott
föl det, kö zös sé ge in ket, sze ret te in -
ket, vagy te het jük tönk re, pusz tít -
hat juk el akár az egész em be ri sé -
get. A Te rem tést, Is ten leg na gyobb
vál lal ko zá sá nak a sor sát a mi ke -
zünk be tet te le. 

Ros hásáná, az az az újesztendô
és jom kippur, az engesztelônap
szá munk ra nem csak egy zsi na gó -
gai esztendô le zá rá sát és egy újabb
év meg nyi tá sát, de az el múlt
idôszakkal történô el szá mo lást,
bû ne ink meg bá ná sát és a jövôben
va ló bi za ko dást is je len ti. A ros
hásáná és a jom kippur kö zöt ti
úgy ne ve zett fé lel me tes na pok pe -
dig lel ki fel ké szü lést és tisz tu lást
hoz nak a hí vek nek.

Az ün ne pek so rán az tán eldôl,
ki nek a ne vét ír ják be az Élet
Köny vé be. S a do log nem is olyan
egy sze rû, hi szen az em be ri ség tör -
té ne té nek meglepôen sok „vi lág vé -
gi” kor sza ka volt. Olyan idôk,
ami kor min den ki azt érez te, hogy
va la mi vé get ért, és va la mi ri asz tó
is me ret len fe lé tar tunk. Ma nap ság
is mét végidôket érez nek so kan. A
Covid-járvány, a kö zös sé gek szét -
esé se, a Facebook és a mé dia kri ti -

Egy jobb
új esztendôt kí vá nunk!

„Há lát adunk Ne ked, Is te nünk,
Reg gel es te Te légy mi ve lünk.
Mert ha ve lem vagy Te, Uram,
Nem ér zem én egye dül ma gam.”

Hozzávetôlegesen hét év ti ze de
ez zel a mon dat tal ke lek. Az ima -

SCHÖNER ALFRÉD

A Vi lág Al ko tó já ban bí zunk!

könyv következô be kez dé sé ben ol -
vas ha tó, ahogy szü le im ta ní tot ták,
már szin te be ideg zet ten mor mo -
lom a tör té ne lem ál tal meg szen telt
mon da tot: S’má Jiszráél HáSém
Elohénu, Hásém echád! Hall jad,
Iz ra el, az Örök ké va ló a mi Is te -
nünk, az Örök ké va ló egyet len egy.

Az ün ne pek elôtti gondo-
latkavalkádban tör té nel mi ese mé -
nyek, év szám ok sor jáz nak elôt-
tem, ami kor is ez a mon dat du ru -
zsol a fü lem ben.

1956, lent a pin cé ben ágyú dör -
gés, s anyám óvó ke ze a ments vár.

1967, érett sé gink alatt a hat na pos
há bo rú, érett sé gink alatt Slomo
Goren ez re des, Iz ra el ka to nai
fôrabbija a ma gas sá go kat keresô
te kin tet tel e sza va kat mor mol ja.

1973, a jom kippuri há bo rú. Há -
rom ezer iz ra e li ka to na, S’má
Jiszráél...

1990, a rend szer vál tás éve, a köz -
tár sa ság ki ki ál tá sá nak drá mai pil -
la na ta. Majd alijánk ide jén, a
Szent föld re lé pés per cé ben be vil lan
is mét ez a né hány va rázs la tos szó.

S most, 2020-ban, szem-, fül- és
ér zék ta núi le he tünk az em be ri ség
tör té ne te leg na gyobb, több mint hat
hó nap ja tar tó vi lág jár vá nyá nak.
Több mint 22 mil lió meg be te ge dés
és 800.000 a ha lál ese tek szá ma, ed -
dig. Ret te gés és fé le lem, a má sik ol -
da lon em be ri fi gyel met len ség, fe -
gyel me zet len ség, kö zöm bös ség.

Ami kor e so ro kat írom, au gusz -
tus har ma dik har ma dá ban, még
nem tud ni, hogy zsi na gó gá ink ban
lesz-e is ten tisz te let a nagy ün ne pe -
ken...

Az el múlt hat hó nap ban hoz zá -
szok tunk a Zoomhoz, de nem tud -
tuk meg szok ni. 

Hi ány zott-hi ány zik a zsi na gó gák
áhí ta ta, az is ten tisz te le tek va rá zsa,
a házánut szár nya lá sa, a belsô lel -
ki ön kont roll új já é le dé se, az
együt tes-kö zös imák szent sé ge, a
S’má Jiszráél meg élé se. Be csu kott
szem mel, de nyi tott lé lek kel emel -
ke dés, ének lés, kö ze lí tés az örök
vég te len hez.

MES TER TA MÁS

Ked ves Hit test vé re im!
gyor san re a gált: online imád ko zást
szer ve zett, kre a tí van, az internet
ad ta lehetôségeket ki hasz nál va ta -
ní tot ta az ott ho nuk ba kény-
szerülôket. Há lás kö szö net ér te!

A rá szo ru ló kat – le gyen szó
gyógy szer rel vagy étel lel el lá tás ról
– a krí zis me nedzs ment el hí va tott

(Folytatás a 3. oldalon)

HEISLER AND RÁS

Köszöntô a vi har ban

Négy rö vid etû döt em lí tek meg,
ame lyek ben a kö zös gon do lat, az
összekötô ka pocs ez a va rázs la tos
misz té ri u mot rejtô né hány szó.

S’má Jiszráél...

1. Meg aláz ta tás
Ta lán ez le he tett a cí me an nak a

fa szo bor kom po zí ci ó nak, amely
egy kor a zsi dó mú ze um ban volt ki -
ál lít va. Mon da ni va ló ja a meg aláz -
ta tást tük röz te vis  sza. A szo bor
mû vé sze, Me zei Sán dor, ülô fér fi -

ala kot for mált meg, aki nek tes te
el er nyedt a sok szenvedéstôl, ar ca
ba ráz dált, és „kü lön le ges sé get”

kát lan bur ján zá sa, a ter mé sze ti
ka taszt ró fák, a klí ma vál to zás vagy
akár a mû anyag fla kon nal vagy
ha mis hí rek kel történô kör nye zet -
szen  nye zés ag gasz tó je len sé gei mi -
att ag gód nak, mi köz ben vi rág zik a
tech ni kai ci vi li zá ció, és a re la tív
jó lét ta lán so ha nem volt ek ko ra a
tör té ne lem ben. Két gomb nyo más -
sal el ér het jük a vi lág má sik fe lén
élô tár gya ló part ne re in ket, s öt
kontinensrôl be szél get he tünk egy -
szer re szá zak kal. Az egész vi lág,
múlt és je len, tér és idô gomb nyo -
más ra sza lad elénk. Tud juk már
la bo ra tó ri um ban rep ro du kál ni az
éle tet, las san már tervezhetôvé
vál nak utó da ink – ami ijesztô, és
köz ben azt is érez zük, hogy kép te -
le nek va gyunk a tech ni kát kont -
rol lál ni. Bir tok lá sa jó, de ki szol -
gál ta tot tá tesz ben nün ket. So ká ig
hit tük, hogy a tech ni ka, a min den -
ki nek fe lü le tet biz to sí tó szo ci á lis
mé dia in no vá ci ó ja a de mok rá cia
erôsödéséhez ve zet, de lát ha tó an
té ved tünk. Nem ki csit, ha nem na -
gyot!

A Föld re sok ve szély le sel ke dik.
Fa jok tûn nek el, meg bom la nak
ökoszférák, a ten ge rek emel ke dé se
szi ge te ket, vá ro so kat fe nye get, be -
le ful la dunk a mû anyag sze mét be,
és nem be lát ha tat lan egy ci vi li zá ci -
ós ös  sze om lás ve szé lye. Mind any -
 nyi an tud juk ezt, még sem vál to zik
sem mi. Csend ben ször nyül kö -
dünk, ha ép pen a ba rá tun kat
bánt ják, s nem el vé gez zük a mun -
kán kat, ha nem kör be né zünk, hát -
ha va la ki meg te szi he lyet tünk.
Élünk to vább úgy, ahogy meg -
szok tuk, s ahogy már ré gen nem
le het ne. S ezt a mó kus ke re ket ne -
héz meg ál lí ta ni. A zsi dó nagy ün ne -
pek meg tar tá sá nak ta lán ez az
egyik jelentôsége. Ta lán a leg fon to -
sabb az, hogy ros hásáná és jom
kippur kö zött ál lít suk le a min den -
na pi pör gést, a ja vak haj há szá sát,
a kör nye zet rom bo lá sát. Gon dol -
juk vé gig az el múlt évet: mit hi -
báz tunk, mit kel lett vol na más -
képp ten nünk. 

Mi le gyen? Mi le gyen, ha nem va -
gyunk ké pe sek bol dog nak len ni a
tech no ló gi ai in no vá ci ók, a kor lát lan
gaz da sá gi globalizáció ko rá ban?

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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A Joint, a Mazs Ala pít vány és a
Mazsihisz kö zös köz le mé nye.

A Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé -
gek Szö vet sé ge (Mazsihisz) 2020. au -
gusz tus 30-i köz gyû lé sén az a dön tés
szü le tett, hogy a Mazsihisz át ve szi a
Ma gyar or szá gi Zsi dó Szo ci á lis Se -
gély Ala pít vány (Mazs Ala pít vány)
ala pí tói jo ga it. Jelentôs lépésrôl van
szó, amely alapvetôen meg ha tá roz za
a ma gyar zsi dó ság elkövetkezô év ti -
ze de it, az utá nunk következô ge ne rá -
ci ók szo ci á lis lehetôségeit.

A meg ál la po dás fel ha tal maz za a
Mazsihiszt, hogy fel ügyel je a kö zös -
ség hez tar to zó holokauszttúlélôk és
rá szo ru lók szo ci á lis szol gá la tá nak
meg szer ve zé sét.

A dön tést hos  szas elôkészítô mun ka
elôzte meg, amely nek so rán a Mazs
Ala pít vány ala pí tó ja, az American
Jewish Joint Distribution Committee
(JDC) ala pos mér le ge lés után úgy
dön tött: a Mazsihiszt ké ri föl ar ra,
hogy a JDC-tôl át ve gye az ala pí tói jo -
go kat.

Ez ré sze volt a JDC nyolc éven át
ar ra irá nyu ló erôfeszítéseinek, hogy
az ál ta la ala pí tott zsi dó szo ci á lis jó lé -
ti szer ve ze te ket át ad ja Eu ró pá ban a
he lyi zsi dó kö zös sé gek ve ze té sé nek,
mi köz ben to vább ra is tá mo gat ja azo -
kat. Ma gyar or szág, ahol a JDC há rom
év ti ze de van je len, az utol só kö zös ség
eb ben a fo lya mat ban.

A JDC azért kez de mé nyez te, hogy
az ala pí tói jo go kat át ad ja a
Mazsihisznek, mert ez a leg na gyobb
és legjelentôsebb ma gyar or szá gi zsi -
dó kö zös sé gi szer ve zet, és olyan in -
téz mény há ló zat tal ren del ke zik, amely
a kö zös sé gi szo ci á lis és egész ség ügyi
rend szer fenn tart ha tó mû kö dé sét biz -
to sí ta ni ké pes. A JDC kez de mé nye zé -
sét a Mazsihisz öröm mel fo gad ta, hi -
szen a zsi dó kö zös ség a holokauszt-
túlélôk se gí té sén kí vül mély el kö te le -
zett sé get érez szo ci á li san rá szo rult
tag ja i nak gon do zá sa, el lá tá sa iránt.

Az ala pí tói jo gok át vé te le a gya kor -
lat ban azt je len ti, hogy a Mazsihisz
szab hat ja meg a Mazs Ala pít vány fel -
adat kö ré be tar to zó szo ci á lis el lá tá sok
hos  szú tá vú stra té gi á ját. Az ala pí tói
jo gok át ru há zá sa a Mazs Ala pít vány
je len le gi szo ci á lis szol gál ta tá sa it nem
érin ti, az Ala pít vány vál to zat la nul to -
vább foly tat ja mun ká ját a holokauszt-
túlélôk szol gá la tá ban, ami a Claims
Conference jelentôs tá mo ga tá sá val
va ló sul hat meg.
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Jelentôsen nôtt a BZSH
Benjamin ovi já ba já rók szá ma
A ta va lyi év hez ké pest jelentôsen nö ve ke dett a BZSH fenn tar tá sá ban

mûködô Benjamin Óvo da és Bölcsôde gye rek lét szá ma.
Bôczén Zsu zsa igazgatónô és Mes ter Ta más, a BZSH el nö ke sze rint kü -

lön öröm, hogy egy re több csa lád vá lasz tot ta a ki csik „má so dik ott ho na ként”
a zug lói in téz ményt, hi szen a ma gyar or szá gi zsi dó jövô nagy részt a gyer me -
kek ne ve lé sén alap szik.

A mos ta ni évet hat van gyer mek kel és ti zen öt dol go zó val kez di meg a
Benjamin Óvo da és Bölcsôde, az az el mond ha tó, hogy di na mi ku san nö vek -
szik a gyer mek lét szám: harminckettôrôl hat van ra. A ti zen két férôhelyes böl-
csôdei el lá tás ban már telt ház van, így saj nos több jelentkezôt el kel lett uta sí -
ta ni, az óvo dai el lá tás ban azon ban még van sza bad ka pa ci tás. Je len leg há rom
óvo dai cso port mû kö dik két-két óvónôvel és egy-egy da dus sal, a bölcsôdei
cso port ban pe dig hár man dol goz nak, két kisgyermeknevelô és egy da dus.

A növekvô gyer mek lét szám mö gött van még egy fon tos je len ség: emel ke -
dett a zsi dó gyer me kek szá ma. Nem cso da, hogy a Benjaminban ráerôsítenek

Ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad ták át a kí vül-be lül meg szé pült ma kói or -
to dox zsi na gó gát. Ku nos Pé ter, a Mazsihisz ügyvezetô igaz ga tó ja a Rá dió
7-nek el mond ta: a Ma gyar Zsi dó Örök ség Út ja Ke let-Ma gyar or szá gon
el ne ve zé sû pro jekt ke re té ben va ló sul ha tott meg ez a be ru há zás.

A több te le pü lést is érintô fej lesz tés so ro za tot ös  sze sen 1,4 mil li árd fo rint -
ból az zal a cél lal hoz ták lét re, hogy meg ment sék a ma gyar or szá gi zsi dó kul -
tu rá lis em lé ke ket, il let ve ezt követôen be kap csol ják a tu risz ti kai há ló zat ba.
Ku nos Pé ter ki emel te: Ma kón en nek kap csán újí tot ták fel ko ráb ban a jángori
zsi dó temetôhöz vezetô utat, most pe dig az or to dox zsi na gó gát tet ték rend be
és bôvítették ki egy lá to ga tó köz pont tal, il let ve egy em lék ud var ral.

Az ügyvezetô igaz ga tó a rá di ó nak el mond ta: ahogy min den vá ros ban, így
Ma kón is azt sze ret nék, hogy a na gyobb ün ne pek re hazatérô zsi dók megfelelô
kö rül mé nyek kö zött em lé kez hes se nek, a más val lá sú ak pe dig meg is mer jék a
zsi dó ha gyo má nyo kat, kul tú rát. Az ava tá son köszöntôt mon dott Far kas Éva
Er zsé bet pol gár mes ter és Urbancsok Zsolt, a Dr. Kecs ke mé ti Ár min Ba rá ti
Tár sa ság el nö ke.

(For rás: Rádió7)

A má sod ge ne rá ci ó ra so sem ju -
tott elég fi gye lem. Most, hogy nagy
tö me ge ik meg vál nak az ak tív
mun ka vál la lói léttôl, ne héz sé ge ik
fo ko zód nak. Itt volt az ide je, hogy
vég re át gon dolt és táv la tos se gít sé -
get kap ja nak. En nek elsô lépcsôjét
– elsôsorban – a Mazsihisz Együtt-
prog ram ja biz to sít ja.

A holokauszt után szü let ni so kak
szá má ra azt je len tet te, má sok, az el -
pusz tí tot tak he lyett él nek – ér dem te -
le nül. Má sok nak a so sem lá tott, el -
pusz tí tott nagyszülôk nyo masz tó
em lé két, akik ott kí sér tet tek a fé lig
el mon dott, fé lig el hall ga tott csa lá di
tör té ne tek ben. A vi lág irán ti bi za lom
hi á nyát, a tit kolt, de jól érezhetô, sejt-
hetô, nyo masz tó csa lád tör té ne ti múl -
tat, szü le ik fé lel me i nek lég kör ét, a
szo ron gá so kat, ame lyek ve lük ma -
rad tak tel jes ak tív éle tük ben. Alig
elviselhetô, alig enyhülô fo lya ma tos
lel ki és men tá lis nyo mást, amely so -
kuk teljesítôképességén, szo ci á lis és
anya gi vi szo nya in is ki tö röl he tet len
nyo mo kat ha gyott.

A Mazsihisz fel is mer te, hogy a
zsi dó szo ci á lis há ló ki épí té sé ben a
má sod ge ne rá ci ó ra kell kon cent rál ni,
és a Mazsök együtt mû kö dé si kész sé -
gét di csé ri an nak a pá lyá zat nak a ki -
írá sa, amely re a túlélôk má so dik
nem ze dé két segítô komp lex prog ra -
mok kal le he tett pá lyáz ni. A 100 mil -
lió fo rin tos össz költ ség ve tés bô há -
rom ne gyed ét, 76,3 mil lió fo rin tot
ítélt meg a Mazsihisz és a Mazs Ala -
pít vány kö zös pá lyá za tá nak ko moly
el is me ré se ként a Mazsök, és kü lön
nagy sze rû, hogy eb ben az ügy ben
part ner ség fû zi ös  sze a zsi dó ci vil
szfé rát a Mazsihisszel.

A Mazsihisz és a Mazs Ala pít vány
együtt mû kö dé se so kak hoz el ért, ösz -
 sze sen kö zel 1000 jelentkezô szá má -
ra nyújt ko moly és ös  sze tett se gít sé -
get a Mazsöktôl el nyert for rá sok, a
ko moly szak mai tu dás és mun ka
(kol lé gá ink, Kósa Ju dit és Szenthe
An tó nia tu dá sa és te vé keny sé ge), il -
let ve a Mazsihisz inf rast ruk tú rá ja,
sa ját erôforrásainak hasz ná la ta ré -
vén. Re zsi tá mo ga tás sal, élel mi szer -
kár tyá val, gyógy szer vá sár lá si tá mo -

ga tás sal, egész ség ügyi se géd esz köz
vá sár lá sá hoz va ló hoz zá já ru lás sal,
men tá lis se gít ség nyúj tás sal.

A má so dik nem ze dék prob lé má i -
nak mér sék lé sé re ös  sze tett rend szert
kel lett ki dol goz ni, amely egy szer re
kí nál anya gi, men tá lis, egész ség ügyi
és jo gi se gít sé get, szol gál ta tá so kat.
A vi dé ki kö zös sé gek tá mo ga tá sá ra
az or szág több he lyén ré gió köz pon -
tok ala kul tak, hogy hely ben, mi nél
kön  nyeb ben kap cso lat ba tud ja nak
lép ni a rá szo rul tak kal.

Mind eb ben nem csak ko moly se -
gít sé get je len tett sok em ber ön kén tes
sze rep vál la lá sa a prog ram le bo nyo lí -
tá sá ban, de az együtt mû kö dés, a kö -
zös sé gi be vo nó dás új mo dell jét is je -
len tet te. A Mazsihisz nagy ra ér té ke li
és há lá san kö szö ni a mun ká ju kat.

A prog ram je len leg is zaj lik, a zá -
ró határidô de cem ber 31., de jó ok kal
remélhetô, hogy va la mi lyen for má -
ban to vább foly ta tód jon, hos  szú tá -
vú, ki szá mít ha tó tá mo ga tást nyújt -
has son a má so dik nem ze dék rá szo ru -
ló tag ja i nak.Urbancsok Zsolt, Far kas Éva Er zsé bet és Ku nos Pé ter

A fenn tart ha tó ság mér föld kö ve
A JDC és a Mazsihisz meg ál la po dá sa a Mazs Ala pít vány át adá sá ról

A JDC to vább ra is se gít sé get nyújt
a rá szo ru ló zsi dó csa lá dok nak és
egyé nek nek Ma gyar or szá gon, tá mo -
gat ja a Mazs Ala pít vány Családsegítô
Szol gá la tá nak mû kö dé sét, to váb bá tá -
mo ga tást nyújt azon zsi dó csa lá dok
szá má ra is, ame lye ket a ko ro na ví rus-
jár vány gaz da sá gi ha tá sa erôsen súj -
tott. A JDC to vább ra is tá mo gat ja a
zsi dó éle tet és vezetôket kü lön fé le he -
lyi prog ra mok ré vén, mint pél dá ul a
Bá lint Ház JCC, a szar va si tá bor, a
Judafest és a Mo za ik Hub.

A Mazs Ala pít vány mun ká ját és
szak mai te vé keny sé gét a je len leg zaj -
ló vál to zá sok nem érin tik – a vál to zá -
sok az Ala pít vány kép vi se le ti szint jén
tör tén nek. Ugyan ak kor a Mazsihisz
ve ze té sé vel új tar tal mak kal gaz da go -
dik az Ala pít vány ál tal vég zett szo ci -
á lis gon dos ko dás rend sze re.

Mint is mert, a Mazs Ala pít vány
leg fon to sabb kül de té se az idôs
holokauszttúlélôk gon do zá sa oly mó -
don, hogy igé nye ik re mi nél job ban
fó ku szál va lehetôvé te gye, hogy mél -
tó ság ban, ott ho na ik biz ton sá gá ban él -
hes se nek. A Mazs cél ja az is, hogy
hasz nos se gít sé get nyújt son a ma gyar -
or szá gi rá szo ru ló zsi dó csa lá dok nak
és azok gyer me ke i nek, va la mint a zsi -
dó kul tú rát és ha gyo má nyo kat fel ölel -
ve megôrizze és fej les  sze a kö zös sé gi
éle tet és az ön kén tes ség gya kor la tát.

Az zal, hogy a jövôben a Mazsihisz
gya ko rol ja az ala pí tói jo go kat,
lehetôség nyí lik ar ra, hogy a
Mazsihisz új szo ci á lis se gé lye zé si for -
má kat te remt sen, és jelentôsen szé le -
sít se az el lá tá si há ló fel adat kö re it. Er -
re ki vá ló pél da, hogy a jövôben a fel -
adat kör be be von hat ják a rá szo ru ló
má sod ge ne rá ci ós holokauszttúlélôk
tá mo ga tá sát.

Cernov Mircea, az American Joint
Distribution Committee (JDC) Ma -
gyar or szág igaz ga tó ja el mond ta:
,,Ahogyan azt más eu ró pai zsi dó kö -
zös sé gek ben tet tük a he lyi szo ci á lis
jó lé ti szer ve ze tek mû kö dé sé nek át -
adá sá val, Ma gyar or szá gon is tár gyal -
ni kezd tünk an nak ér de ké ben, hogy a
he lyi fenn tart ha tó ság meg va ló sul has -

a ha gyo má nyok kal kap cso la tos kép zés re: a TAL AM prog ram ke re té ben
Dankó Bi an ka ve ze té sé vel mos tan tól el in dul az in gye nes hé ber- és
judaisztikaoktatás az öt- és hat éve sek szá má ra. Hé ber ok ta tás he ten te négy szer
lesz, a gye re kek szá má ra a köny ve ket, fü ze te ket és más ok ta tá si se géd esz kö -
zö ket a fenn tar tó BZSH biz to sít ja. A zsi dó ha gyo má nyok ed dig is hang sú lyos
sze le tét ké pez ték a ne ve lés nek – hi szen volt tal mud-tó ra, és meg tar tot ták az
ün ne pe ket is Verô Ta más fôrabbi se gít sé gé vel –, ám ez most bôvül az zal,
hogy min den hétfôn havdalát ren dez nek majd, s he ten te egy szer lesz egy
plusz judaisztikafoglalkozás. Eb ben Dankó Bi an kán kí vül részt vesz majd
Bozzai Ju dit óvo da pe da gó gus is.

Szeptembertôl a fenn tar tó tá mo ga tá sá val mun ká ba áll egy új óvo da tit kár az
ad mi niszt rá ci ós mun kák el vég zé sé re, s részmunkaidôben al kal maz nak majd
egy új gaz da sá gi ügyintézôt is. Ami a tár gyi fej lesz té se ket il le ti, új fé szek hin -
tá val gaz da go dott a ját szó tér, mo der nebb re cse ré lik a mû fü vet, az ud var gon -
do zá sá ra új ker ti szer szá mo kat sze rez nek be, töb bek kö zött sö vény vá gót és
ma gas nyo má sú tisz tí tót.

Bôczén Zsu zsa igazgatónô sze rint na gyon fon tos a szülôkkel va ló szo ros,
part ne ri együtt mû kö dés, fo lya ma to san hir det nek szá muk ra nyílt prog ra mo -
kat, meg te kint he tik a fog lal ko zá so kat, és éven te két szer kap nak a gyer-
mekekrôl írá sos tá jé koz ta tást. Mes ter Ta más BZSH-elnök úgy lát ja: az óvo -
da inf rast ruk tu rá lis alap jai jók, ám már meg érett az idô egy át fo gó re form ra
an nak ér de ké ben, hogy mi nél több csa lád vá las  sza a Benjamint. Hoz zá tet te:
szár ma zás tól és val lás tól füg get le nül min den kit sze re tet tel vár nak, ám szá -
muk ra na gyon fon tos, hogy egy re több zsi dó gyer mek jár jon az in téz mény be,
hi szen ôk je len tik a ma gyar zsi dó kö zös ség jövôjét.

son, és úgy dön töt tünk, hogy a
felelôsséget a Mazsihiszre ru ház zuk
át. A Mazsihisz már nagy ta pasz ta lat -
tal ren del ke zik a rá szo ru ló em be rek
ki szol gá lá sá ban, nagy inf rast ruk tú rá ja
van ezen a te rü le ten, és fi gye lem re
mél tó el kö te le zett sé get ta nú sít a rá -
szo ru ló zsi dók gon dos, mél tó ság tel jes
el lá tá sá ban. Öröm mel lát juk, hogy a
Mazsihisz vál lal ja ezt a vezetô sze re -
pet a Mazs irá nyí tá sá nak ke ze lé sé ben,
hogy to vább ra is ki elé gít se a
holokauszttúlélôk és rá szo ru ló zsi dók
ma gyar or szá gi igé nye it. Vár juk, hogy
itt foly tat has suk mun kán kat an nak ér -
de ké ben, hogy meg tör tén jen a gon -
dos ko dás a leg rá szo ru lóbb zsi dók ról,
és hogy a ma gyar or szá gi zsi dó élet
erôteljes le gyen.”

Taly Shaul, a Mazs Ala pít vány
vezetôje el mond ta: „A Mazsihisszel
szá mos kö zös prog ra munk van, a szö -
vet ség – ala pít vá nyunk mis  szi ó já nak
és mun ká já nak el is me ré se ként – a mû -
kö dé sé hez szük sé ges te rek biz to sí tá sá -
val év ti ze dek óta tá mo gat ja az Ala pít -
ványt. Ha son ló an se gí ti a JCC Bu da -
pest – Bá lint Ház fon tos mun ká ját is. A
Mazs irá nyí tá sá nak át vé te le a
Mazsihisz ál tal iz gal mas lé pés kö zös -
sé günk fejlôdésében, kü lö nö sen fi gye -
lem be vé ve en nek po zi tív üze ne tét, hi -
szen a he lyi kö zös ség vezetô he lyet
fog lal el és nagy sze re pet ját szik a kö -
zös ség szo ci á lis jó lé ti te vé keny sé gé -
ben. Új lehetôség ez a Mazs, a
Mazsihisz és a JDC szá má ra, hogy to -
vább ra is meg os  szuk egy más sal fel hal -
mo zott tu dá sun kat és ta pasz ta la ta in kat,
és még töb bet te gyünk együtt egy
komp lex zsi dó in téz mé nyi és szo ci á lis
jó lé ti há ló zat ki épí té sé ért az egész ma -
gyar zsi dó kö zös ség szá má ra.”

Heisler And rás, a Mazsihisz el nö -
ke le szö gez te: „Kö szö net il le ti a Mazs
Ala pít ványt az ed di gi nagy sze rû mun -
ká já ért, ame lyet a zsi dó kö zös sé gért, s
azon be lül a holokauszttúlélôkért vég -
zett. Egyút tal kö szö net jár a
Mazsihisz köz gyû lé sén részt vevô
kül döt tek nek, akik tá mo gat ták, hogy
az ala pí tói jo go kat a jövôben a
Mazsihisz gya ko rol ja. A hosszú tá vú
stra té gia ki dol go zá sa ré vén több év ti -
zed re és több ge ne rá ci ó ra vo nat ko zó -
an új ala pok ra fog juk he lyez ni a ma -
gyar zsi dó kö zös ség szo ci á lis tá mo ga -
tá si rend sze rét.”

Má sod ge ne rá ci ós túlélôk szo ci á lis prog ram ja

Át ad ták a fel újí tott ma kói zsi na gó gát
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hor do zott ma gá ban. Va la mi kor a
mû vészt megihletô em ber ar cát
sza káll bo rí tot ta. Sza kál lá nak
egyik fe lét le vág ták, a má si kat
meg hagy ták. A lel ké be gá zol tak, a
fi zi ku mát meg szé gye ní tet ték. Va -
jon tu dott-e gon dol kod ni az a sze -
ren csét len zsi dó ab ban a perc ben,
és va jon mi sza kad ha tott ki a
lelkébôl meg gya lá zá sá nak órá ján?

75 év vel, több mint há rom ne -
gyed év szá zad dal a holokauszt
után azon gon dol ko dom, hogy ab -
ban a fá jó pil la nat ban, a ne héz ség
per ce i ben egyet len mon dat szü let -
he tett meg a lel ké ben. Ta lán: Halld,
Iz ra el, az Örök ké va ló a mi Is te nünk,
az Örök ké va ló egyet len egy.

2. A Csányi ut cá ban
A he te dik ke rü le ti Csányi ut ca

ele jén, az egy ko ri get tó ház ban
szen ve dett egy édes anya és há rom
gyer me ke, Eliz, Olgi, Klá ri. A ne -
gye dik, a leg ki sebb, 1944. már ci us
19-én halt meg. A lá nyok és az
édes anya a get tó ban vergôdtek, és
vár ták a re mélt na pot, a meg sza -
ba du lást.

1945 ja nu ár já ban a pin cé ben
reszketô ke zek kel érin tet ték egy -
mást, tar tot ták a má sik ban a re -
ményt és az éle tet.

Dö röm bö lés hal lat szott a pin ce -
aj tón, és egy mar co na ar cú, de iz -
ga tott te kin te tû ka to na je lent meg,
ke zé ben gép fegy ver, és az ott
reszketô em be rek elôtt csak an  nyit
mon dott:

– Ich bin auch a Jid, az az: én is
zsi dó va gyok.

A fel sza ba dí tó se reg ka to ná ja
volt, és az ak kor már öz vegy édes -
anya, hi szen fér jét ko ráb ban a
mun ka szol gá lat ban meg öl ték, ha -
bár ô errôl ma ga még nem tu dott,
a Sza bolcs-Szat már me gyei zsi dók
büsz ke sé gé vel, fé le lem mel át ita tott
bá tor sá gá val oda for dult a ka to ná -
hoz, és így szólt:

– Mon dok egy mon da tot, fe jezd
be: S’má Jiszroel Adajnaj
Elajhenü... Majd jid di sül foly tat ta:
Sogen Sie weiter die Poszik...,
mond ja to vább.

Pró bá ra tet te a ka to nát, hogy
va ló ban Mó zes hi té ben szü le tett-e.

A fá radt ka to na le tet te gép fegy -
ver ét, csak annyit mon dott: 

– Adajnoj Elajhenü Adajnaj
echod, az az: az Örök ké va ló a mi Is -
te nünk, az Örök ké va ló egyet len egy!

Le tett egy fu ra for má jú ke nye -
ret, fá radt ke zét az édes anya fe lé
nyúj tot ta, majd biz tos lép tek kel el -
hagy ta a pin cét.

3. Igaz tör té net Izraelbôl
Az elôbbi tör té net fôhôse, az ak -

kor még a 40-es éve i nek leg ele jén
já ró nô déd uno kái már Iz ra el ben
szü let tek. Az ôsök föld jén, a mo -
dern ko ri zsi dó álom meg va ló su lá -
sá nak szín he lyén. Ne gye dik és ötö -
dik déd uno ká ja egy iz ra e li kis vá -
ros ban la kik, ott ta nul nak, ra kon -
cát lan kod nak, ját sza nak, idônként
ros  szal kod nak. A Bu da pes ten re -
kedt nagyszülôknek, gon do lok most
épp a vi lág jár vány ide jé re, min den
nap te le fo nál nak, és FaceTime-on
köl csö nö sen érdeklôdnek egy más
hogy lé te felôl. Val lá sos óvo dá ba jár -
nak, min den nap imád koz nak, és
pén te ken – úgy mond – elôkészítik a
szom ba tot, a Lechá dodit együtt
ének lik az ovi ban. 

A köz is mert imá kat mind tud -
ják.

És az öt éves kis fiú – ô a sábát há -
tán – a já ték „blemer” elé áll va, ki -
csi kis ima sál lal, talesszal a nya ká -
ban, „elôimádkozik”. Lebilincselô
lát vány, ahogy elôre-hátra haj lik a
kis tes te, és ha gyo má nyos dal la -
mok kal mond ja a pén tek es ti imá -
kat, majd a „davenolást” Iz ra el
hit val lá sá val, a S’mával kö zö sen
fe je zik be. 

Megrendítô, fe lejt he tet len, szív -
be  mar ko ló ér zés lát ni in nen, több
ezer ki lo mé ter messzeségébôl,
WhatsAppon.

4. Hét éve a Csákyban
Neilára is mét meg te lik a zsi na -

gó ga különbözô ko rú em be rek kel,

A Vi lág Al ko tó já ban bí zunk!

mun ka tár sai és a szép szám mal
jelentkezô ön kén te sek se gí tet ték, és
fé lek tôle, hogy is mét se gí te ni fog -
ják. Há lás kö szö net ér te ne kik is!

A ne héz sé gek mel lett öröm is ért
ben nün ket: a BZSH éle té ben a
mö göt tünk ha gyott év egy ér tel mû -
en leg si ke re sebb fo lya ma ta a böl-
csôde és az óvo da fejlôdése volt az
új vezetô irá nyí tá sa mel lett. Nö -
vek szik a gye rek lét szám, és be ve -
zet tük a hé ber órát, já té kos ke re -
tek kö zött ta nít va és na gyobb
hang súlyt he lyez ve a zsi dó ok ta tás -
ra. Egy szó val: mar kán sab ban,
hang sú lyo sab ban je le nik meg a
zsi dó ne ve lés az in téz mény ben.

Ros hásáná ide jén a vi lág ös  szes
te remt mé nye el vo nul a Min den ha -
tó elôtt, aki meg íté li ôket. Hé be rül
az imád koz ni – lehitpálél – ige ere -
de ti je len té se „ön ma gun kat meg -
ítél ni”. Eb ben a két irá nyú íté let -
ben rej lik ros hásáná egyik hang -
sú lyos gon do la ta: meg kell vizs gál -
nunk az el múlt évi tet te in ket, és
re mé nye ink sze rint az Örök ké va ló
is kedvezôen ítél ke zik fe let tünk.

Ked ves Hit test vé re im!

Mit tud ha tunk? Mit te gyünk?
Mit re mél he tünk?

Elsôsorban hívôközpontú fe le ke -
zet re len ne szük sé günk. Olyan ra,
ame lyik nem a be ru há zá sok bû vö le -
té ben, ha nem a tá gan vett zsi dó kö -
zös ség szol gá la tá ban ér de kelt, ame -
lyik nem egy sze rû en a li tur gia le da -
rá lá sá nak a szín he lye, ha nem a kö -
zös ta nu lá sé, ame lyik se gít fel emel ni
az ég re te kin te tün ket, felelôsséget
vál lal az is me re tek, a tra dí ci ók át -
adá sá ért, ahol Is ten te rem tett vi lá -
gá ért, sze ret te in kért, unokáinkért
tu dunk ten ni, nem csak ag gód ni.
Olyan ra, ame lyik ké pes köz ve tí te ni
Is ten szó lí tá sát, és se gít egy más ra
ta lál ni. Ame lyik megerôsíti kö zös sé -
ge in ket, egy be for raszt ja a csa lá dot.
Vi gasz tal és fel eme li a csüggedô szí -
vet. Meg mu tat ja, mirôl kell le mon -
da ni és mi re kell oda fi gyel ni, hogy
mér sé kel jük az em be rek kö zöt ti
egyenlôtlenséget és meg óv juk a Te -
rem tést ma gát. 

A ros hásáná és jom kippur kö -
zöt ti na po kat hasz nál juk ki az el -

Köszöntô a vi har ban
per sze na gyobb részt – ahogy ma -
nap ság ne ve zik – szép ko rú ak kal.
De van nak fi a ta lab bak is, és van -
nak fi a ta lok is.

Ahogy il lik, kit li ben ál lok fenn a
szó szé ken, il let ve a blemeren, és
las san, ér tel mez ve mon dom el az
utol só imák egyi két, a Nilét, majd
a vé gén az Ávinut:

Ávinu malkenu, Men  nyei
Atyánk!

Mená mágéfá mináchálátechá!
Óvd meg pusz tí tó csa pás tól ten nen
né pe det.

Majd hoz zá tes  szük:

„Le gyen aka ra tod sze rint, Ir gal -
mas Is te nünk, Vi lág Al ko tó ja, aki -
nek ir gal má val és sze re te té vel te lis-
te le az egész Föld! 

Vi gyázz re ánk, és védj meg ben -
nün ket min den betegségtôl, csa pás -
tól, jár vány tól!

S min den be teg nek, akik megfer-
tôzôdtek, s akik sú lyos fáj dal mak kal
küsz köd nek, mielôbb küldj tel jes
gyógy ulást!

Hall gasd meg imá in kat, mert Te
vagy, aki fi gyelsz re ánk és óvsz ben -
nün ket! Aki meg hall ga tod a Hoz zád
esdeklôk imá ját!”

Az utol só mon da tot együtt éne -
kel jük iz ra e li dal lam mal. És utá -
na, lej öve a blemerrôl, a frigy szek -
rény elôtt áll va kö zö sen mond juk
el az utol só mon da tot, ame lyik kö -
zül az egyik a S’má Jiszráél. 

És ve lünk együtt az egész kö zös -
ség.

Ilyen kor vissz hang zik a zsi na gó -
ga, a több mint 110 esztendôs
temp lom hit val lá sunk üzenetétôl.
Együtt éne ke lünk, meg kö szön ve a
Min den ha tó nak a lehetôséget. Eb -
ben ben ne van a múlt tisz te le te, a
ne héz sé gek kel te li hó na pok utá ni
bi za ko dás és a jövôbe ve tett tö ret -
len hit egy aránt.

A S’má a nagy ün ne pi imád sá gok
után is hi tet ad meg pró bál ta tá sunk
órá ján. Va jon ki ne élt vol na át ne -
héz per ce ket, ami kor az ima se gí -
tett, és meg vil lan tot ta az együ vé tar -
to zás cso dá ját! A gyer me kek szá já -
ból felcsendülô imád ság az örök
biz ta tás, a hol nap re mé nye, és a
nagy ün ne pek be fe je zé sé vel szívbôl
jövô só haj, ün ne pi imá ink ös  sze fog -
la lá sa, kvint es  szen ci á ja. Több ezer
éves ha gyo má nyunk le té te mé nye se
és örök ér té ke ad jon ne künk erôt,

ma ga biz tos sá got, re ményt a most
elkövetkezendô zsi na gó gai új év hez!

Az óko ri Szen tély ben a Kohén
Hágádol, a fôpap szol gá la tát a Tal -
mud Joma traktátusa alap ján rög -
zí ti, s örök ér té kû, fenn költ imá ját
adap tál ja a nagy ün ne pi li tur gia. E
költôi sza va kat idéz zük:

„Oh, le gyen a Te aka ra tod, Is te -
nünk és Ôseink Is te ne, hogy ez az év,
amely kö vet ke zik, ja vunk ra le gyen és
Iz ra el há zá nak ja vá ra. Olyan esz-
tendô le gyen, amely ben ja va id kincs -
tá rát meg nyi tod. Bôség éve. Ál dás
éve. Sze ren cse éve. Ga bo ná nak és

must nak éve. A bol dog ság és a Szen -
tély di a da lá nak éve. Öröm, de rû éve.
Jó élet éve. Har mat és esô, ter mé -
keny ség és verôfény éve. Olyan esz-
tendô le gyen, amely ben a za ma tos
nö vé nyek édes sé ér le lik gyü möl cse i -
ket. Olyan esztendô, mely ben a bûn -
bo csá nat tisz ta sá gá ban élünk.” (He -
ve si Si mon for dí tá sa)

Az egész vi lág fe szült ség gel, ag -
go da lom mal s vá ra ko zás sal te li.

Va jon mi lesz hol nap? Lesz-e
hol nap?

Hi szem, hogy lesz jövônk, hogy
még édes a fény, mely nek nap su -
ga ra it el ta kar ják a pandémia ár -
nyai. Épí tünk to vább hit éle tet, ott -
hont és mun ka he lyet, kö zös sé get
és kö zös ér té ket.

Ami kor az 5781. zsi na gó gai évet
kö szönt jük, idéz zük a nagy pró fé -
ta sza va it:

„És te ne félj, szol gám, Já kob,
szól az Örök ké va ló, és ne félj, Iz ra -
el, mert én meg se gí te lek tá vol ból.”
(Je re mi ás 30.10)

Ben ne, a Vi lág Al ko tó já ban bí -
zunk, aki ke gye lem mel, sze re tet tel
és ir ga lom mal vi sel te tik, és meg -
hall ja fo há szun kat. Bé két ad Iz ra -
el nek s az egész vi lág nak!

A vir tu á lis vi lág kö zös imá ja is
meg hall ga tás ra ta lál.

Tud juk, zsi na gó gánk ban ál lan dó -
an ég a nér támid, az örök mé cses.

Pi ci a fé nye, de vi lá gít a sö tét ség -
ben.

Lesz nek még fény ár adat tal és
imá val te li zsi na gó gá ink.

Vi gyáz za tok ma ga tok ra, egy -
más ra!!!

SÁNÁ TOVÁ TIKÁTÉVU
VETÉHÁTÉMU!

(Folytatás a 1. oldalról)

(Folytatás a 1. oldalról)

(Folytatás a 1. oldalról)

Ma még nem tud juk, mit is je -
lent pon to san a mind an  nyi unk éle -
tét gyö ke re sen fel for ga tó Covid-19
jár vány má so dik hul lá ma, csak re -
mél ni tud juk, hogy az Örök ké va ló
se gít sé gé vel úr rá le szünk ezen a
meg pró bál ta tá son is. Baj, ve szély
ide jén ért jük meg a köz he lyek tar -
tal mát. Una lo mig is mé telt szlo gen,
hogy az egész ség a leg fon to sabb. A
mos ta ni hely zet ben ta pasz tal juk
meg, hogy ez men  nyi re így van. 

Elsôsorban jó egész sé get kí vá -
nok Mind an  nyi unk nak az új zsi -
na gó gai év re! Má sod la go san pe dig
kí vá nom, hogy a bu da pes ti és az
egész ha zai zsi dó kö zös ség nek, az
or szág ös  szes pol gá rá nak éle te
mielôbb tér jen vissza a ré gi rit -
mus ba. Gyer me ke in ket a meg szo -
kott mó don kí sér jük el is ko lá ik ba,
hogy ott kö zös ség ben ta nul va ké -
szül hes se nek fel az élet re. Sze ret te -
ink kel, ba rá ta ink kal az év szá za dos
ha gyo má nyok sze rint él hes sünk,
zsi na gó gá ink új ra meg tel hes se nek
a hí vek kel, hús-vér kö zös sé gi éle tet
le hel ve a so kat meg élt fa lak kö zé. 

Min den jót, jó be pe csé te lést!
Lösonó tajvó!

mé lyült gon dol ko dás ra. Az ün nep
ak kor nye ri el iga zi tar tal mát, ha
ké pe sek le szünk er re.

Pén tek es tén ként a szombat-
köszöntô „löcho dajdiban” azt éne -
kel jük, „vedd fel, né pem, dísz ru há -
dat”. Te gyük ezt ak kor is, ha a ta-
lisz és a kit li mel lé kesz tyût és száj -
masz kot kell vi sel nünk, de ak kor is,
ha az egész vi lá got, ben ne a ma gyar
zsi dó sá got is súj tó jár vány okán a
most beköszöntô 5781-es új évet és
engesztelônapot nem tud juk majd
kö zö sen ün ne pel ni. Imá ink bár hon -
nan hang za nak, szól ja nak bi za lom -
mal, re mén  nyel a Teremtôhöz. 

A most el mú ló 5780-as zsi na gó -
gai esztendô al kal má val kí vá nok
mind nyá junk nak ered mé nyes
gon dol ko dást és élvezhetô zsi dó
jövôt. Kö ze leg ros hásáná, az íté let
nap ja. Ké szül jünk fel, tér jünk
meg, imád koz zunk, és bíz zunk az
Örök ké va ló ke gyel mé ben. Hit test -
vé re im! Ez úton kí vá nok Mind nyá -
ja tok nak, sze ret te i tek nek min den
jót az 5781-es zsi na gó gai esz-
tendôre. Lösonó tajvo tikoszévu!
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Egy zsi na gó ga ava tá sa, új ra ava -
tá sa min dig öröm, s szí ve sen vesz
részt azon, aki te he ti. Kü lö nös kép -
pen így van ez egy olyan tra gi kus
múl tú temp lom ese té ben, mint a
zug lói, mely nek majd’ 100 éves fa -
lai ta núi vol tak nyi la sok kín zá sa i -
nak, gyil kos sá gok nak, majd egy
tûz eset fes tet te fe ke té re fa la it, s ég -
tek el szent tó rái.

2020. szep tem ber ben vég re el ér ke -
zett az a nap, az az öröm ün nep, ami -
kor tel jes pom pá já ban, meg újul va,
kibôvítve, min den kor osz tály nak
igé nye sen meg fe lel ve meg tör tént a
pro to kol lá ris ava tás.

A kö zös ség el nö ke, Ró na Iván

Hi va ta los új ra ava tás Zug ló ban

üd vö zöl te a meg je len te ket, töb bek
kö zött Iz ra el Ál lam ma gyar or szá gi
nagy kö vet ét és ta ná cso sát, a kor -
mány párt pro mi nen se it, a BZSH-
Mazsihisz vezetô tisztségviselôit,
kör ze tek el nö ke it, pol gár mes te re ket,
min den kit, aki va la mi lyen mó don ré -
sze se an nak, hogy itt le he tünk –
mond ta. Hoz zá tet te: Ez a meg nyi tó
azt is je len ti, hogy a baj ban ös  sze
tud tunk fog ni, ön zet le nül se gít ve,
füg get le nül ide o ló gi á tól, po li ti kai
ho va tar to zás tól, gon dol ko dás mód -
tól. Ezt követôen fel kér te Kar dos
Pé ter fôrabbit ava tó be szé dé nek el -
mon dá sá ra.

A val lá si vezetô kö szö ne tet mon -
dott mind azok nak, akik el jöt tek, s
azok nak is, akik nem, mint pél dá ul
az ön kén tes segítôknek, az anya gi ak -
kal és kegy sze rek kel tá mo ga tók nak
Ame ri ká tól Auszt rá li á ig, Skan di ná -
vi á tól Szi cí li á ig. Így be szélt errôl:
Ak kor, 2016. ok tó ber vé gén meg -
boly dult a zsidó vi lág, a ki égett épü -
let fo tói a tech ni ka jó vol tá ból kör be -
jár ták a vi lá got a sze nes fa lak ról, a
föld re fo lyó klímaberendezésrôl, s
elkezdôdött az ada ko zás. Egy pél dát
em lí tett: A Lauder Javne óvo dá sai és
ta nu lói egy sa já tos, a va ló di ra
emlékeztetô tó ra te ker cset ké szí tet tek
ne künk, s mind an  nyi an be le ír tak,
raj zol tak va la mit. A leg meg ha tóbb
egy kis gyer mek so ra volt: „Azt kí vá -
nom, hogy gyógy ul jon meg a zsi na -
gó gá tok.”

Ami kor a zug lói nyi las per után kis
idôvel ide ke rül tem, hos  szú évek, év -
ti ze dek tel tek el. 2016. ok tó ber vé -
gén, szimchász Tajró es té jén több
mint száz gyer mek s szin te ugyan -
an  nyi felnôtt volt ré sze se a tó ra hét -
sze ri kör be vi tel ének, majd a szent te -
ker csek vis  sza ke rül tek a he lyük re.
Éj sza ka a tûz in nen in dult ki, s ka pott
láng ra kö rü löt te min den... Más nap
haj nal ban bo ká ig érô víz, el sze ne se -
dett kegy tár gyak lát vá nyá tól bor zad -
tunk.

Az elsô mun ka na pon az Iz ra e li
Nagy kö vet ség ak ko ri mun ka tár sai
jöt tek ide, élü kön a fris sen ki ne ve -
zett nagy kö vet tel, se gí tet tek ki ci pel -

je les na pon kö vet ke zik be. Ahogy
pél dá ul eb ben a zsi na gó gá ban ép pen
a Tó ra öröm ün ne pén ütött ki a tûz
2016 ok tó be ré ben, el pusz tít va ma gu -
kat a tó ra te ker cse ket, „a zsi na gó ga
leg drá gább tar to zé ka it” is, ahogy
Kar dos Pé ter fôrabbi úr fo gal ma zott.

Még is en ged tes sék meg, hogy az
ilyen elôzmények el le né re is öröm te -
li nek ne vez zem ezt a mai ese ményt.
Öröm te li a mai nap, mert lát hat juk,
ho gyan épült új já és szé pült meg ez
az ös  sze jö ve te li hely. És azért is,
mert a ha zai és kül föl di kö zös sé gek
kö zött pél dás ös  sze fo gás ala kult ki a
baj el há rí tá sa ér de ké ben.

Olyan szereplôk kö zött jött lét re ez
az ös  sze fo gás, akik ha gyo má nyo san
na pi köz éle ti csa ták ban áll nak egy -
más sal, de a zsi na gó ga ügye egy
ezen túl mu ta tó egyet ér té si pont volt
szá muk ra is. A ma gyar kor mány
ezért öröm mel vett részt eb ben az 
ös  sze fo gás ban az zal, hogy leg na -
gyobb tá mo ga tó ként 142 mil lió fo -
rint tal já rult hoz zá a fel újí tás hoz an -
nak ér de ké ben, hogy is mét a hit köz -
ség tag ja i nak ren del ke zé sé re áll has -
son az épü let, hi szen még is csak az ô
vesz te sé gük.

A kor mány ki emelt cél ja a ma -
gyar or szá gi és Kár pát-me den cei ma -
gyar zsi dó kul tu rá lis örök ség
megôrzése és gya ra pí tá sa. En nek az
örök ség nek pe dig igen jelentôs ré -
szét azok az épü le tek al kot ják, ame -
lyek a zsi dó hit élet hely szí né ül szol -
gál nak. Az egyik leg na gyobb lép té -
kû, ál la mi tá mo ga tás sal meg va ló sult
mun ka a bu da pes ti Rumbach Se bes -
tyén ut cá ban ta lál ha tó, so ká ig ro mos
ál la pot ban lévô zsi na gó ga fel újí tá sa
volt. De Pé csett, Vá cott,
Nagykôrösön, Kar ca gon és Kecs ke -
mé ten is meg újul tak a zsi dó ima há -
zak, ima ter mek a kor mány tá mo ga -
tá sá val.

A megôrzendô kö zös ma gyar zsi -
dó kul tu rá lis örök ség, il let ve a zsi dó
iden ti tás és a sza bad val lás gya kor lás
vé del mé re tör té nel mi felelôssége-
ként te kint a ma gyar kor mány. És jó
oka van er re. Még pe dig az, hogy so -
ha töb bé ne ismétlôdhessen meg a

meg en ged he tet len, va gyis hogy a
ma gyar ál lam még egy szer sa ját ál -
lam pol gá rai, a sa ját hon fi tár sa ink el -
len for dul.

Ép pen e felelôsség tu da tá ban tart a
kor mány el fo gad ha tat lan nak bár mi -
lyen val lá si ala pú ag res  szi ót vagy
erôszakot Ma gyar or szá gon, Eu ró pá -
ban vagy bár hol a vi lág ban. És ép -
pen ezért igyek szik fel is lép ni ezek
el len a ren del ke zé sé re ál ló ös  szes
esz köz zel.

Ag go da lom mal te kin tünk azok ra
az új nem zet kö zi – saj ná la tos mó don
nem túl zás azt mon da ni, hogy elsô-
sorban nyu gat-eu ró pai – ta pasz ta la -
tok ra, ame lyek olyan cso por tok és

hogy a lel kek is gyógy ul ja nak. Az,
hogy különbözô köz éle ti szereplôk
itt van nak, örül ve a meg úju lás nak, ez
ta lán se gít. A Thö köly út két ol da la a
tör té ne lem két ol da la is volt. Fon tos
hang sú lyoz ni, mert Zug ló nem csak a
bor zal mak nak, ha nem a cso dá la tos
em be ri helyt ál lás nak is hely szí ne
volt a leg ne he zebb idôszakokban is.
A nyi las ház zal szem közt volt a
Schlachta Mar git Ház, ahol nem csak
több száz em ber éle tét men tet ték
meg, ha nem hi tün ket is az ál tal, hogy
a leg ne he zebb idôkben is vol tak
olya nok, akik em be rek tud tak ma -

ni a pa do kat a ki égett terembôl, s
elkezdôdött az ön kén te sek mun ká ja.

Vé gül Kar dos Pé ter a ha gyo má -
nyos bib li ai ál dás sal zár ta gon do la ta -
it.

Dr. Or bán Ba lázs mi nisz ter he -
lyet tes be szé de kö vet ke zett: A kö zös
ima és az is ten tisz te let ki emel ten
fon tos he lye ez. Egy ilyen hely nek, a
kö zös imá ra va ló ös  sze jö ve tel te ré -
nek a meg ron gá ló dá sa, pusz tu lá sa
pe dig tra gi kus ese mény, nem csu pán
köz vet le nül a hí vek, de az ôket
körülölelô na gyobb kö zös ség, az
egész nem zet szá má ra is.

A csa pás pe dig még sú lyo sabb nak
tûn het a gyü le ke zet szá má ra, ha egy

szem pont! Egy szük sé ges, de még
nem elég sé ges szem pont. Ugyan is
egy zsi na gó ga új já épí té se kap csán
meg va ló su ló ös  sze fo gás egy ben hit -
val lás is. Hit val lás a zsi dó-ke resz -
tény eu ró pai ci vi li zá ció ér té ke i nek
meg tar tá sa, te hát a val lá sos és ate is -
ta eu ró pai em be rek ál tal rend kí vül
ha son ló mó don val lott ér ték rend
meg tar tá sa mel lett. Hit val lás a zsi dó
és ke resz tény kö zös sé gek vé del me
mel lett, aki ket több emberöltô után
új ra erôsödô el len ség fe nye get, s
akik szá má ra, ha a dol gok még rosz -
 szabb ra for dul nak – ad ja ég, hogy ne

han gok felerôsödésérôl szól nak,
ame lyek el len ség ként te kin te nek a
zsi dó vagy ép pen a ke resz tény val lá -
si kö zös sé gek re, más részt pe dig
azok ra a – saj ná la tos mó don szin tén
elsôsorban a tôlünk nyu gat ra ta pasz -
talt – ten den ci ák ra, ame lyek a val lás
és a köz élet mes ter sé ges szét vá lasz -
tá sát és egy más tól va ló izo lá ci ó ját
sür ge tik.

Vall juk be, kön  nyû len ne pusz tán
olyan fény tö rés ben lát tat ni az ese mé -
nye ket, hogy ami kor egy temp lom
vagy egy zsi na gó ga épül vagy meg -
újul, ak kor az ál tal az oda já ró hí vek
egyé ni, sza bad val lás gya kor lás hoz
va ló jo gát vé di az ál lam. Ez egyéb -
ként va ló ban így van, s ez egy fon tos

így le gyen –, Ma gyar or szág a 21.
szá zad ban a bé ke szi ge te és me ne dék
lesz. Hit val lás amel lett, hogy min den
ilyen épít ke zés és ösz  sze fo gás a ma -
gyar nem ze ti kö zös ség megerô-
södését is szol gál ja, ezért a ma gyar
ál lam leg fon to sabb fel ada ta va la -
men  nyi ilyen kez de mé nye zést tá mo -
gat ni.

Vé ge ze tül pe dig hit val lás amel lett,
hogy a transzcendentalitásnak, ha
sza bad így mon da ni: a hit nek és a
mo rál nak igen is he lye van a po li ti ká -
ban. Ne fe led jük, hogy a köz élet val-
lástalanítása okoz ta a 20. szá zad két
leg bru tá li sabb és leg sö té tebb, dik ta -
tó ri kus-to ta li tá ri us idôszakát is. Te -
hát a transzcendentalitásnak, a hit -
nek he lye van a po li ti ká ban, s ezek
ne vé ben sem mi lyen kö rül mé nyek
kö zött sem megengedhetôek a szél-
sôségekkel kö tött elv te len komp ro -
mis  szu mok. Olyan kré dó ez, ame lyet
ha mind an  nyi an ki ér zünk a mai nap
szellemiségébôl, s út ra va ló nak el vi -
szünk ma gunk kal, ak kor nem csak
ezt a fel újí tott és gyö nyö rû zsi na gó -
gát min den nap hasz ná ló hívôk gaz -
da god nak, ha nem min den ki, aki a vi -
lág nak ezen a gyö nyö rû tá ján, kö zös
ott ho nunk ban, a Kár pát-me den ce va -
la me lyik szeg le té ben él. En nek re -
mé nyé vel jöt tem ma együtt ün ne pel -
ni és gra tu lál ni Önök nek! Mazel tov
– fe jez te be be szé dét Dr Or bán Ba -
lázs.

Ezt követôen Kar dos Pé ter fôrabbi
az Osze sálom zsol tárt re ci tál ta: Bé -
kes ség, egész ség a föl dön és Iz ra e -
len...

Majd Ka rá csony Ger gely fôpol-
gármester gon do la tai kö vet kez tek:
Most azt ün ne pel jük, hogy ez a zsi -
na gó ga meg gyógy ult, ami ön ma gá -
ban is jó hír. Az épü le tek kön  nyeb -
ben gyógy ul nak, mint a lel kek. Ün -
ne pel jük azt, hogy most itt le he tünk,
s örül he tünk an nak, hogy a zsi na gó -
ga új ra szol gál ni tud ja a kö zös sé get,
de be szél jünk ar ról is, mit kell ten ni,

rad ni. Az ô lel ki ere jük se gít át ben -
nün ket a tör té ne lem ne héz pil la na ta -
in, az ô helyt ál lá suk ból tu dunk erôt
me rí te ni ak kor, ami kor gyó gyít juk
se be in ket.

Majd a fôpolgármester így zár ta
be szé dét: Le gyen bé kes ség, aho gyan
a fôrabbi éne kel te. A hely, ahol a kö -
zös ség ös  sze jö het, meg van hoz zá. Ez
a nap nem csak a kö zös sé gé, ha nem
min den jó aka ra tú em be ré. Öröm mel
tölt el, hogy utó dom jó pol gár mes te -
re Zug ló nak, s az is, hogy po li ti kus -
tár sa im ugyan olyan öröm mel van -
nak itt, mint a kö zös ség min den tag -
ja.

Iz ra el Ál lam ma gyar or szá gi nagy -
kö ve te, Jákov Hadas-Handelsman
gon do la ta it tol mács se gít sé gé vel
hall hat tuk. Új já szü le tés nek ne vez te a
na pot, majd egye bek mel lett szólt a
so kat meg élt fa lak ról, a pusz tí tás ról,
a nyo mo rú ság ról is. El mond ta: Ez a
zsi na gó ga szá mos al ka lom mal bi zo -
nyí tot ta, hogy a körülményektôl füg -
get le nül szik la szi lárd, ha lad elôre a
fôrabbi ve ze té sé vel.

A nagy kö vet szin tén em lé kez te tett
a 2016-os tûz eset re, hang sú lyoz va,
hogy ko ráb ban ed dig nem ta pasz talt
se gít ség ér ke zett a tár sa da lom min -
den részébôl.

Ez után így foly tat ta: Ez az, ami
cso dá val tölt het el min ket, ez az erôs
aka rat és a lel ke se dés, ami lehetôvé
tet te en nek az épü let nek az új já épí té -
sét. S ma, hogy itt áll ha tok, részt ve -
he tek az új já ava tá son, bol dog ság tölt
el. Há lám és kö szö ne tem mind azok -
nak, akik eb ben részt vet tek: a ma -
gyar kor mány nak, az ön kor mány zat -
nak, a he lyi kö zös sé gek nek, in téz -
mé nyek nek s ma gán sze mé lyek nek
Ma gyar or szá gon és a vi lág szá mos
ré szén.

Az em lé ke zé sek, mél ta tá sok el -
hang zá sa után Ró na Iván el nök kö -
szö ne tet mon dott azok nak is, akik
meg ter vez ték és ki vi te lez ték ezt a
szép épü le tet, kü lön ki emel ve a kör -
zet ko ráb bi el nö két, Gerô Pé tert, aki
a tûz ese tet követôen az egész új já -
épí tés alatt idôt, fá rad sá got nem kí -
mél ve min dent vé gig kí sért, épp úgy,
mint pél dá ul Urbán Iván is. Lát hat -
tuk azt az em lék táb lát, me lyen a tá -
mo ga tók ne ve sze re pel.

Heisler And rás Mazsihisz-elnök
is meg kö szön te a kor mány nyúj tot ta
tá mo ga tást, az em lék fal nál ok le ve let
és em lék pla ket tet adott át a kor -
mányt képviselô dr. Or bán Ba lázs -
nak.

Egy tör té ne tet is meg osz tott a
jelenlévôkkel. Egy szer egy rab bi tól
meg kér dez ték, men  nyit il lik ado má -
nyoz ni. A vá lasz az volt, hogy min -
den ki sa ját te het sé ge sze rint, de úgy,
hogy ki csit fáj jon ne ki...

Sor ke rült a mezüze fel il lesz té sé re,
de ezt megelôzôen a zsi na gó ga
fôrabbija tör té ne ti, tör té nel mi ma -
gya rá zat tal szol gált, s ez ap ro pót
adott a szófér, a tó ra író pon tos, nagy
gond dal pá ro su ló fel ada tá nak hang -
sú lyo zás ára is. El hang zott az ál dás,
és he lyé re ke rült a mezüze.

Az ese mény vé gén Kar dos Pé ter és
Ró na Iván kör be ve zet te a jelen-
lévôket, s min den he lyi ség funk ci ó -
já ról ismertetôt adott.

Kö szö nöm, hogy ré sze se le het tem
en nek a dél után nak, és kö szö nöm a
sok se gít sé get, amit a cikk meg je le -
né sé hez nyúj tot tak.

gáljuli
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Je ru zsá lem be in vi tál ta
Abu-Dzabi trón örö kös ét az

iz ra e li államfô
Reuven Rivlin iz ra e li államfô meg hív ta Je ru zsá lem be Mohammed bin

Zájid Ál Nahajant, Abu-Dzabi trón örö kös ét, akit so kan az Egye sült
Arab Emír sé gek de facto vezetôjeként tar ta nak szá mon.

Rivlin a Mohammed bin Zájidnak cím zett meg hí vó le vél ben – ame lyet
hi va ta la a Twitter kö zös sé gi por tá lon hé be rül és ara bul is köz zé tett – ki emel -

Egye sek sze rint a ko ro na ví rus-
jár vány mi att baby boomra le het
szá mí ta ni, amely 9 hó nap pal a ka -
ran tén után, nagy já ból de cem ber -
ben tetôzhet.

A Sááré Cedek Kór ház szü lé sze ti
osz tá lyán egyet len nap alatt 5 anya
szült ik re ket, ami nagy rit ka ság nak
szá mít Iz ra el ben is. Van nak, akik azt
gon dol ják, hogy az iker pár ok már a
de cem ber re vár ha tó baby boom
elôhírnökei.

A leg utób bi nagy baby boom 2018
nya rán volt, és elképzelhetô, hogy
ha ma ro san itt lesz az újabb is.

Iz ra el la kos sá ga di na mi ku san nô,
2019-ben 196.000 gyer mek szü le tett
az év so rán, a ter mé keny sé gi rá ta
anyán ként 3,09 gye rek, amely mesz -
 sze a leg ma ga sabb szám az OECD
36 tag or szá gát te kint ve. A zsi dó ál -

lam ban a vi lá gon az egyik leg ala cso -
nyabb az új szü löt tek el ha lá lo zá sá nak
szá ma, 1000 szü le tés re mind ös  sze -
sen 3 ha lál eset jut.

Iz ra el ben egyéb ként az 1970-es
évek ben 4 gye rek/anya volt a ter mé -
keny sé gi rá ta, amely 1999-re 2,9-re
esett vis  sza, majd las san vis  sza kú -
szott a je len le gi hely re. Az OECD-
országokban át la go san 1,7 gye rek,
Ma gyar or szá gon 1,51 gye rek jut egy
anyá ra.

Az elôrejelzések sze rint ha ez a
ten den cia fo lya tó dik, a né pes ség
2048-ra, a zsi dó ál lam szü le té sé nek
100. év for du ló já ra el ér he ti a 15 mil -
lió fôt Iz ra el ben. Je len leg több mint
9 mil li ó an él nek a zsi dó ál lam ban,
ebbôl 6,74 mil lió a zsi dó és 1,9 mil -
lió az arab la kos.

Ki bic

A gya kor lat so rán a ten ger fö lött
körözô vadászgépekrôl lôttek ra -
ké tát Iz ra el fe lé, amit az el le ne
kilôtt lég vé del mi ra ké ta az el vá rá -
sok nak megfelelôen fo gott be és
sem mi sí tett meg a levegôben.
,,Megint be bi zo nyí tot tuk, hogy Iz -
ra el nek van a legerôsebb és leg fej -
let tebb védekezô és tá ma dó ké pes -
sé ge a vi lá gon” – mond ta gra tu lá -
ci ó já ban Ben já min Netanjahu mi -
nisz ter el nök.

Si ke re sen tesz tel ték az ame ri kai
együtt mû kö dés ben fej lesz tett és kor -
sze rû sí tett Nyíl-2 lég vé del mi ra ké ta-
rend szert Iz ra el ben – je len tet te a
Jediót Ahronót cí mû új ság hír por tál -
ja, a Ynet.

A nagy pon tos ság gal cél ba jut tat -
ha tó, hos  szú, több ezer ki lo mé te res
tá vol ság ra elérô ra ké ták el le ni vé de -
ke zést szol gá ló Nyíl-2 lég vé del mi
ra ké ta rend szer tesz te lé sén a ten ger
felôl, az ott körözô vadászgépekrôl

lôttek ra ké tát Iz ra el fe lé, amit tel jes
mér ték ben az el vá rá sok nak megfele-
lôen fo gott be és sem mi sí tett meg a
levegôben az el le ne kilôtt lég vé del -
mi ra ké ta, ír ja az MTI.

A kí sér let a Nyíl-2 ös  sze kap csol ha -
tó sá gát is vizs gál ta a töb bi iz ra e li vé -
del mi rend szer rel: a Nyíl-3-mal,
amely a lég kör ön kí vü li, kü lö nö sen
hos  szú táv ról in dí tott ra ké ták el len
szol gál, a kö ze pes tá vol ság ról kilôtt
ra ké ták el le ni Dá vid pa rit  tyá já val, an -
gol ne vén Va rázs pál ca-rend szer rel,
va la mint a rö vid tá vol ság ról tá ma dó
ra ké ták el le ni Patriot és Vas ku po la
lég vé del mi rend sze rek kel. A cél pont
egy pon tos és nagy ha tó tá vol sá gú ra -
ké tát szi mu lált, olyat, mint ami lyen
pél dá ul az irá ni Sihab-3, amely több
mint 1000 ki lo mé te res tá vol ság ról
ké pes cél ba ér ni. Ha son ló kép pen si -
ke res kí sér le tet haj tot tak vég re a
Nyíl-3 rend szer rel ta valy Alasz ká -
ban, az Egye sült Ál la mok ban. 

Ciszjordániából az iz ra e li ten ger part ra au tó busz ok kal. A leg töb ben a jaffai
part ra men nek, de so kan fürdôznek Herzlija, Haifa és Natanja tér sé gé ben is.
A hí rek sze rint az em be rek fe jen ként 20-35 sékelt fi zet nek az uta zá sért, amely
a ha tár ke rí té sen vá gott ré sen át ve zet.

A Háárec meg szó lal ta tott egy 45 éves pa lesz tin nôt, Sihamot, aki öt gyer -
me ké vel ment fürdôzni. Siham azt nyi lat koz ta, hogy a gye re kei még so sem
lát ták a ten gert, és szá muk ra ez volt most a vi lág leg na gyobb att rak ci ó ja. Mint
fo gal ma zott, a sós víz érin té sé nél és a ho mok ban va ló já ték nál cso dá la to sabb,
ám ol csóbb szó ra ko zást nem is nyújt ha tott vol na ne kik.

A be szá mo lók sze rint a tö me ges ha tár sér tés nek az iz ra e li had se reg ka to nái
is ta núi, de sze met huny nak fö löt te. Az utaz ta tás egyik szervezôje sze rint az
iz ra e li ka to nák „ lát ták, hogy ezek nem grá nát tal, ha nem strand lab dá val
érkezô csa lá dok”.

Tit kos szol gá lat
a ví rus el len

A mo bil te le fo nok tit kos szol gá la -
ti kö ve té sé vel ellenôrzik a há zi ka -
ran tén ra kö te le zet tek ott hon ma ra -
dá sát, és a fertôzöttek elôzetes
moz gá sa alap ján dön te nek újabb
ka ran té nok ról Iz ra el ben – je len -
tet te a he lyi mé dia már ci us 15-én.

Az iz ra e li kor mány va sár nap es te
jó vá hagy ta, hogy a Sin Bét bel biz -
ton sá gi szol gá lat a mo bil te le fo nok
ada tai és más ter ror el le nes tech no ló -
gi ák fel hasz ná lá sá val nyo mon kö -

Mohammed bin Zájid Ál Nahajan

Ké pünk il luszt rá ció

Fo tó: iz ra e li vé del mi mi nisz té ri um
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te a vezetô bá tor sá gát, amely a remélhetôleg ha ma ro san alá írás ra kerülô béke-
megállapodáshoz ve ze tett Iz ra el és az Egye sült Arab Emír sé gek kö zött. Re -
mé nyét fe jez te ki, hogy ez a lé pés irány mu ta tá sul fog szol gál ni, és elôkészíti
az utat több más or szág szá má ra is.

Rivlin emel lett a le vél ben sorsdöntô stra té gi ai mérföldkônek ne vez te a ré -
gió fo lya ma ta i ban a két or szág kö zöt ti meg ál la po dást.

„Re mé lem, hogy ez a lé pés hoz zá já rul a bi za lom ki épí té sé hez és
megerôsítéséhez köz tünk és a tér ség né pei kö zött, a bi za lom hoz, amely
elôsegíti a mind an  nyi unk kö zöt ti meg ér tést. Ez a bi za lom elôrébb vi szi ré gi -
ón kat, és gaz da sá gi fel len dü lést és sta bi li tást hoz az egész Kö zel -Ke le ten” –
hang sú lyoz ta az iz ra e li államfô.

A kö zel múlt ban békemegállapodás szü le tett Iz ra el és az Egye sült Arab
Emír sé gek kö zött az Egye sült Ál la mok köz ve tí té sé vel. Ez zel Jor dá nia és
Egyip tom után az Egye sült Arab Emír sé gek lesz a har ma dik arab ál lam,
amely hi va ta los dip lo má ci ai kap cso la tot lé te sít Iz ra el lel.

Mohammed bin Zájid Ál Nahajan az Egye sült Arab Emír sé gek el nö ké nek,
Abu-Dzabi emír jé nek, Ka li fa bin Zájid Ál Nahajannak a fi vé re. Ami ó ta báty -
ja 2014-ben sztrókot ka pott, gya kor la ti lag ô áll az Egye sült Arab Emír sé gek
élén.

ves se a ko ro na ví rus sal fertôzöttek
moz gá sát.

Az okostelefonok vissza-
menôleges hely meg ha tá ro zá sá val
fel tér ké pe zik a fris sen fertôzöttek el -
múlt két he tét is, hogy mer re jár tak,
kik vol tak a kö ze lük ben, és ezen sze -
mé lyek szá má ra is elôírják a há zi ka -
ran tént. Ôket SMS-ben fog ják ér te sí -
te ni errôl.

Ez a dön tés fel ha tal ma zást ad a Sin
Bét szá má ra a tel jes né pes ség nyo -
mon kö ve té sé re, és ko moly ag go dal -
ma kat ve tett fel a ci vil la kos ság ma -
gán éle té re gya ko rolt kö vet kez mé -
nyei mi att.

„Biz to sít ha tom, hogy Iz ra el Ál la -
má ban nincs és nem lesz »nagy
testvér«, még olyan szélsôséges
hely zet ben sem, mint a mos ta ni” –
mond ta Becálél Szmotrics köz le ke -
dé si mi nisz ter, Ge or ge Orwell 1984
cí mû disztopikus re gé nyé re utal va.

Az igaz ság ügyi mi nisz té ri um név
nél kül nyi lat ko zó vezetô tisztviselô-
je sze rint a fôügyész ál tal jó vá ha -
gyott kor mány dön tés azt je len ti,
hogy a Sin Bét bí ró sá gi vég zés nél -
kül ellenôrizheti a ci vi lek mo bil esz -
kö ze it és meg is mer he ti a tu laj do no -
sok út vo na lát.

Ben já min Netanjahu mi nisz ter el -
nök szom bat es te be je len tet te, hogy

eze ket az in téz ke dé se ket a ví rus ter -
je dé se el le ni küz de lem ben kí ván ja
fel hasz nál ni. Mi u tán a mo bil te le fo -
nok kö ve té sét so kan bí rál ták a he lyi
mé di á ban a ma gán élet meg sér té sé -
nek ve szé lye mi att, kor lá to zá so kat
il lesz tet tek a Sin Bétnek adott jo go -
sult sá gok hoz.

Ezen kor lá to zá sok sze rint a Sin
Bét csak is a ko ro na ví rus el le ni küz -

de lem ben és mind ös  sze har minc na -
pig kö vet he ti a la ko sok te le fon ja it. A
tit kos szol gá lat az ily mó don szer zett
in for má ci ót más mó don nem hasz -
nál hat ja fel, és köz vet le nül az egész -
ség ügyi mi nisz té ri um hoz fog ja el -
kül de ni, hogy on nan az üze ne te ket
az érin tet tek te le fon ja i ra to váb bít sák.
Ezen irány el vek meg sér té se bûn cse -
lek mény nek minôsül. (MTI)

Pa lesz ti nok Iz ra el ben
stran dol nak

He lyi saj tó be szá mo lók sze rint több száz, Ciszjordániában élô pa lesz tin
csa lád stran dolt a jaffai ten ger par ton a hét vé gén, még hoz zá az iz ra e li
had se reg ka to ná i nak köz re mû kö dé sé vel, hi szen az il le gá lis stran do lók
határsértôknek tekinthetôk. A békeidôket idézô jelenetekrôl a saj tó azt
ír ta, hogy az utaz ta tás egyik szervezôje sze rint az iz ra e li ka to nák „lát ták,
hogy ezek nem grá nát tal, ha nem strand lab dá val érkezô csa lá dok”.

Ha tárt sér tet tek ugyan, de na poz hat tak és fürdôzhettek azok a pa lesz tin csa -
lá dok, ame lyek mint egy egy he te szá zá val ér kez nek a tengertôl el zárt

Si ke res lég vé del mi teszt

,, Izrael tá vo li és kö ze li ki hí vá sok -
kal néz szem be, de a vé del mi mi -
nisz té ri um ku ta tá si és fej lesz té si osz -
tá lyá nak irá nyí tá sá val dol go zó tech -
no ló gi ai csa pa tunk, repülôgép-
iparunk és vé del mi ipa runk biz to sít ja
szá munk ra, hogy min dig egy lé pés -
sel el len sé ge ink elôtt jár junk, és
meg véd jük Iz ra el Ál la mot” – nyi lat -
koz ta a si ke res teszt után Beni Ganc
vé del mi mi nisz ter. ,,Tovább foly tat -
juk az együtt mû kö dést Ame ri ká val a
vé del mi rend szer ké pes sé ge i nek
megerôsítésében a levegôben, a ten -
ge ren, a szá raz föld ön és a kibertér-
ben” – tet te hoz zá, utal va a Wa shing -
ton nal kö zö sen foly ta tott ka to nai fej -
lesz té sek re.

,, Megint be bi zo nyí tot tuk, hogy Iz -
ra el nek van a legerôsebb és leg fej let -
tebb védekezô és tá ma dó ké pes sé ge
a vi lá gon” – mond ta gra tu lá ci ó já ban
Ben já min Netanjahu mi nisz ter el -
nök, aki mély kö szö ne tét is ki fe jez te
az Egye sült Ál la mok nak az együtt -
mû kö dé sért. ,,Tudják meg el len sé ge -
ink, és akik ár ta ni akar nak ne künk,
hogy Iz ra el fel ké szült min den fe nye -
ge tés el len” – tet te hoz zá.

Öt iker pár szü le tett egy na pon
ugyan ab ban az iz ra e li kór ház ban
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A Tal mud (Jevamot 121a) egyik tör té ne tét hadd os  szam
meg: Rab ban Gamliél uta zott egy ha jón, és lá tott egy má -
sik, ép pen süllyedô ha jót. A má sik ha jón – leg na gyobb fáj -
dal má ra – meg pil lan tot ta Rab bi Akivát. Mi vel Rab ban
Gamliél a má sik ha jón uta zott, se gí te ni nem tu dott. Rab bi
Akiva éle tét nem tud ta meg men te ni, de a part ra szál lás után
a tu dós rab bi ha lá la fe lett ér zett gyász mi att az elsô út ja a
zsi na gó gá ba ve ze tett. Biz tos volt ben ne, hogy a rab bi nem
él te túl a ha jó tö rést, ezért ment ér te imád koz ni. A meg döb -

be né sé nél csak az örö me volt na gyobb: a zsi na gó gá ban ép pen Rab bi Akiva
ta ní tott! Kér dez te ôt, ho gyan él te túl a ha jó tö rést, hi szen el kép zel he tet len nek
tûnt, hogy a há bor gó ten ge ren mentôcsónak nél kül élet ben ma rad hat va la ki.
Rab bi Akiva azt vá la szol ta Rab ban Gámliel kér dé sé re: fo lya ma to san egy pal -
ló ba ka pasz kod tam, így ma rad hat tam a fel szí nen. Ami kor jött egy hul lám, a
víz alá buk tam, hogy ne tud jon le rán ta ni a desz ká ról. Ami kor a hul lám el vo -
nult, a fe jem ki emel tem a vízbôl. Do bált a hul lám jobb ra és bal ra, hány ko lód -
tam a hi deg víz ben, de a pal ló se gít sé gé vel vé gül ki tud tam evic kél ni a part -
ra.

A 16. szá za di prá gai Máhárál (a mo za ik szó a Morénu HáRáv Lôw sza vak
kezdôbetûjébôl tevôdik ös  sze, je len té se „ta ní tónk, Lôw rab bi”, aki ab ból a
csa lád ból szár ma zik, ame lyik a ma gyar neo ló gia ta lán leg hí re sebb, ikonikus
rab bi ját ad ta, az 1878-tól 1944-ig Sze ge den szol gált Lôw Im má nu elt) a fen ti
tör té ne tet úgy ma gya ráz ta: a víz nem más, mint az élet ten ge re, a hul lá mok
pe dig a rossz ösz tön, hé be rül jécer hárá, amely me net rend sze rû en, lan ka dat -
la nul meg je le nik, és ál lan dó an rossz út ra akar ja té rí te ni az em bert. A pal ló,
ami élet ben tart ja az úszót, nem más, mint a Tó ra. Egy má sik he lyen ír ja a Tal -
mud (Kedusin 30b) a fen ti tör té net üze ne tét más sza vak kal: Isten meg te rem -
tet te a rossz ösz tönt, és meg te rem tet te an nak el len szer ét, a Tó rát is.

Jö het bár mi lyen ne héz ség, hoz hat az élet új gon do kat, vagy ismétlôdhetnek
a ré gi prob lé mák, a hit az, ami a fel szí nen tart ja az em bert. A zsi dó ság ban a
hit fo gal ma más, mint a töb bi val lás ban, nem is le het iga zán vis  sza ad ni a je -
len té sét a „hit” szó val. Ahogy mi „hi szünk”, kü lön bö zik má so ké tól: nem ab -
ban hi szünk, hogy van Is ten (nem hi szünk a lé te zé sé ben, ha nem tud juk, hogy
lé te zik). Ab ban hi szünk a bi zo nyos ság szint jé ig ha to ló erôvel, a biz tos tu dás
meg in gat ha tat lan bi zal má val, hogy vi gyáz ránk, gon dos ko dik ró lunk (a hás-
gáchá prátit, a sze mély re szó ló gon dos ko dás ál tal). Ez se gít át min ket a ne -
héz sé ge ken.

Ve gyük szem ügy re a Semá ima elsô so rát (Semá Iszráel Hásém Elokénu
Hásém Echád: Halld, Iz ra el, az Örök ké va ló az Is te nünk, az Örök ké va ló Egy)!
A „semá” szó utol só be tû je az ájin, az „echád” szó utol só be tû je a dálet: ezt
ös  sze ol vas va az „éd” szót kap juk, en nek a je len té se „ta nú”. Aki szívbôl
mond ja a Semát, ta nús ko dik az Örök ké va ló egyet len vol ta mel lett. Mit üzen -
nek ne künk en nek a két szó nak a ma ra dék be tûi? A „semá” szó ból ki vet tük
az ájint, ma radt a sin és a mem, az echádból fel hasz nál tuk a dáletet, ma radt
az álef és a chet. Ezt a ma ra dék négy be tût (álef, sin, mem, chet) ös  sze ol vas -
va az „eszmách” szót kap juk: je len té se „örül ni fo gok”. Ahogy a 104. zsol tár
ír ja: „örül ni fo gok az Örök ké va ló nak”.

Aki hisz a Min den ha tó sze mély re sza bott gon dos ko dá sá ban, sok kal több
örö mét fog ja lel ni a min den nap ok ban, és a ne héz sé ge ken kön  nyeb ben át lép -
ve tud ja mon da ni: eszmách, az az örül ni fo gok, örö met fo gok lel ni a min den -
nap ok ban.

Öröm te li új évet és jó egész sé get kí vá nok min den ki nek! Sáná tová ume-
tuká!  Kurucz Ákos

Ép pen év ti ze de egy bé csi épí tész
az ak kor még csak készülô Aspern
Seestadt mun ká la ta it szem re vé te lez -
ve, egy temp lo mot is meg ál mo dott
az új ne gyed be. Bécs vá ro sa azon ban
nem sze re tett vol na csu pán egyet len
val lás nak ked vez ni, így meg szü le tett
az öt let, hogy töb bek nek egy nagy
kö zös te ret, egy kampuszt fog nak
lét re hoz ni. A val lá si épü le te ken kí -
vül a te rü let he lyet ad majd a Bé csi
Egy há zi Pe da gó gi ai Fôiskola új épü -
le te i nek is. A különbözô fe le ke ze tek
temp lo mot és ima he lyet kap nak a lé -
te sít mény ben, a kö zös te re ken pe dig
ta pasz ta lat cse re és pár be széd se gí ti
elô a bé kés, sza bad és egyenlô val -
lás gya kor lást a hívôk, ta ná rok, di á -
kok és lá to ga tók kö zött.

A hely szín pe dig mi is le het ne
más, mint Bécs észak ke le ti ré szé nek
új re gi o ná lis köz pont ja, az
okosvárosnak is ne ve zett Aspern
Seestadt. Nyolc val lás kö zös sé ge
kép vi sel te ti ma gát: budd his ta, ró mai
ka to li kus, evan gé li kus, isz lám,
szikh, or to dox ke resz tény, iz ra e li ta
és az Új Apos to li Egy ház. Min den ki
lehetôséget kap cso por tos ta lál ko -
zók, elôadások, ese mé nyek, ün ne pek
szer ve zé sé re, ame lyek má sok szá -
má ra is sza ba don lá to gat ha tók, így
erôsítve az egy más kö zöt ti tisz te le -
tet, to le ran ci át és bi zal mat.

A tíz ezer négy zet mé te res kam-
pusz meg va ló sí tá sá ra áp ri lis ban
nyílt pá lyá za tot ír tak ki, amely re a

El hunyt Szi ge ti
Jenô Scheiber- és
Wal len berg-dí jas

val lás tu dós
A zsi dó ság 20. szá za di tra gé di á já -

val már a vész kor szak ban ta lál ko -
zott. Édes ap ja lel ki pász tor volt
Nagy ka ni zsán, és amíg La ci öc  cse a
lágerôrök fi gyel mét vic ce i vel, bo -
hóc ko dá sá val el te rel te, ad dig a hét -
éves fi vér rend sze re sen élel met
csúsz ta tott át a ke rí tés alatt a ra bok -
nak.

Az tán az Aka dé mia kéz irat tá rá ban
az im már tu dós je lölt Szi ge ti meg is -
mer ke dett a töb bek kö zött genizaku-
tatásairól is mert vi lág hí rû pro fesz -
 szor ral, Scheiber Sán dor ral. 

A fi a tal kol lé ga az er dé lyi szom ba -
to sok tör té ne tét ké szült fel dol goz ni.
A pro fes  szor fel aján lot ta se gít sé gét.
Ab ban is egyet ér tet tek vé get nem érô
be szél ge té se ik ben, hogy rend sze res -
sé kel le ne ten ni a zsi dó–ke resz tény
pár be szé det.

Késôbb Szi ge ti Jenô tag ja lett a
Keresztény–Zsidó Tár sa ság el nök sé -
gé nek.

Har colt a diszk ri mi ná ció el len, és
tá mo gat ta a bé kés egy más mel lett
élést. Ne fe led jük, hogy a ki sebb ség
minôséget ad a több ség nek. Ezt az
ORZSE Dok to ri Ta ná csá nak ad ven -
tis ta tag ja ként is meg ta pasz tal ta. 

Száz nál is több köny vet írt, de leg -
na gyobb kin cse egy vas tag fü zet, a
határidônaplója volt.

Be fe je zet len ma radt...
Szentágotai At ti la

Új évi gon do la tok – 5781
Mi ben más ez az es te, mint a töb bi? – kér dez zük min den év ben peszáchkor,

a széderestéken. Mi ben volt más ez az év, mint a töb bi? – te het jük fel ezt a
kér dést így ros hásáná elôtt nem sok kal, de in kább úgy fo gal maz nék: mi ben
nem volt más ez az év, mint a töb bi?

A zsi dó esztendôben négy új évet ta lá lunk, melybôl nap ja ink ban a leg na -
gyobb jelentôsége ros hásánának, az em ber te rem té se év for du ló já nak van.
Ilyen kor át gon dol juk, hogy mi tör tént az el múlt év ben (il let ve ezt már az
elôzô hó nap ban, elulban el kezd jük), és tisz táz zuk ma gunk ban, hogy a mér leg
po zi tív és ne ga tív ol da lá ra mi lyen tör té né sek ke rül nek. Kö nyör günk azért,
hogy az Élet Köny vé be ke rül jünk... Az, hogy ki mit tesz a sa ját mér le gé be,
egyé ni dön tés, a be jegy zés ben igyek szünk át néz ni, hogy glo bá lis szin ten (zsi -
dó szem pont ból) mik ke rül het nek a po zi tív és ne ga tív ol dal ra.

2019. szep tem ber 29-én es te kezdôdött az 5780-as zsi na gó gai év. Ezen esz-
tendô nem a ha tal mas kö zös sé gi eseményekrôl ma rad em lé ke ze tes. El ma radt
töb bek kö zött a négy éven kén ti nyá ri olim pia (2021-re ha lasz tot ták), az ak tu -
á lis futball-Európa-bajnokság, az Eu ro ví zi ós Dal fesz ti vál, szá mos film fesz ti -
vál és sok egyéb, ter mé sze tes nek vett glo bá lis ese mény. Amen  nyi ben vis  sza -
te kin tünk ezen év re zsi dó szem pont ból, em lé ke ze tes lesz, hogy púrim után
min den meg vál to zott (bi zo nyos ma gyar kö zös sé gek még a púrimot kellôképp
meg tud ták ün ne pel ni). Nem töl töt tük együtt csa lá dunk kal, ba rá ta ink kal, kö -
zös sé günk tag ja i val a széderestéket, ahogy a kö zös sávuoti ta nu lá sok is el ma -
rad tak. Ha son ló an so ká ig (és van, ahol még min dig) nem hall gat tunk élôben
sá be szi imád ko zást, kidust, nem fo gyasz tot tunk kö zö sen szeudát sem. A sok
hi á nyos ság mi att úgy is te kint he tünk er re az év re, mint ha meg sem tör tént
vol na.

Azon ban nem ilyen egy sze rû ez a kér dés... A vi lág, az éle tünk ál lan dó vál -
to zás ál tal van egyen súly ban. Az 5780-as év ben va la mi lyen szin ten mind any -
 nyi an meg ta nul tuk ke zel ni a vál to zást, olyan hely ze tek hez al kal maz kod tunk,
amik hez ál munk ban sem gon dol tuk, hogy kel le ni fog egy szer. Ez a sok új do -
log, ta pasz ta lat so ka kat kö ze lebb ho zott, míg má so kat tá vo labb ta szí tott egy -
más tól. Mik ro-, mezo- és mak ro szin ten is megfigyelhetôk ezek a vál to zá sok.
A leg szû kebb kör nye ze tem ben (mikroszint) azt ta pasz ta lom, hogy so kan nem
tud ták megfelelôen ke zel ni a ki ala kult hely zet tel já ró konf lik tu so kat.
Mezoszinten (most ide so ro lom a ma gyar zsi dó kö zös sé get) azt lá tom, hogy
némelyek, akik ko ráb ban egy ál ta lán nem vagy csak rit kán ke rül tek kap cso lat -
ba a zsi dó ság gal, zsi dó kö zös ség gel, a ka ran tén alatt és azu tán (is) online fe -
lü le te ken még is meg ta lál ták az egyes kö zös sé ge ket, míg má sok in kább el tá -
vo lod tak a sze mé lyes kap cso la tok, je len lé tek hi á nya mi att (is). Azt hi szem,
hogy a mak ro szin ten be kö vet ke zett vál to zá so kat sem kell hos  sza san ki fej te -
ni, min den ki a sa ját bôrén (or rán) ta pasz tal ja a maszk vi se lés sa já tos kel le mes -
sé gét.

Min den meg vál to zott, ami egy ben azt is je len ti, hogy az ere de ti (ki in du lá -
si) ál la pot hoz nem fo gunk tud ni vis  sza tér ni a vész hely zet után sem (ki vé ve,
hogy ha tör lik a me mó ri án kat). Amen  nyi ben min den „nor ma li zá ló dik”, ak kor
sem fog juk tud ni el tá vo lí ta ni az át élt idôszak ma rad vá nya it. Az, hogy át él tük
ezt, örök re be író dik az egyé ni tör té nel münk be, úgy, ahogy a vi lág tör té ne lem -
be is. Amen  nyi ben egy szó val ké ne jel le mez nem az évet, az adap tá ció szót
hasz nál nám. Ta lán e fo ga lom jel lem zi leg in kább az át él te ket.

Azon ban lé tez nek biz tos pon tok, örök ér té kek az em ber éle té ben. Az egész
zsi dó val lás a sza bá lyok ra épül, ame lye ket még e kü lön le ges hely zet ben is
meg le het tar ta ni (le het, hogy ki csit más képp, mint ahogy meg szok tuk). Azt
kí vá nom, hogy az 5781-es esztendôben az elôzô év ta pasz ta la tai ál tal (is) tud -
junk to vább fejlôdni, hi szen a zsi dó fi lo zó fia sze rint nin cse nek vé let le nek.

Sáná tová umetuká min den ked ves Ol va sónk nak!
Mik lós Dó ri

Nyolc val lás kö zös kampusza épül 
a vi lág legélhetôbb vá ro sá ban

Lát vány terv

Tal mu di pél dá za tok – 5781

A fôváros fel újít ja a Cipôk
a Du na-par ton em lék mû vet

Egy ön kor mány za ti köt bér befizetésébôl keletkezô, mint egy 15 mil lió fo -
rin tos be vé tel egy ré szét a Fôvárosi Köz gyû lés ar ra kí ván ja for dí ta ni, hogy
fel újít tas sa a Cipôk a Du na-par ton cí mû
em lék mû vet. A ja vas la tot Bu da pest
Fôváros Ön kor mány za ta a kö zel múlt ban
tár gyal ta, a na pi ren di pont elôterjesztôje
Ka rá csony Ger gely fôpolgármester volt.

A Jó zsef ná dor-em lék mû ide ig le nes el -
bon tá sá hoz, fel újí tá sá hoz, va la mint ere -
de ti he lyé re történô vis  sza ál lí tá sá hoz kap -
cso ló dó an 15 mil lió 744 ezer fo rint köt -
bér be vé te le ke let ke zett a fôvárosi ön kor -
mány zat nak. Ka rá csony Ger gely fôpol-
gármester elôterjesztésében ar ról dön tött
a fôvárosi köz gyû lés, hogy ezt a pénzt
szo bor fel újí tá sok ra köl tik.

A köz gyû lés na pi rend jén 19. pont ként
szereplô ja vas lat sze rint a négy külön-
bözô ál la po tú, anya gú, stí lu sú köz té ri al ko tás meg újí tá sá ra mint egy 8 mil lió
fo rin tot szán nak. A fel újí tan dó al ko tá sok kö zött van Can Togay – Pauer Gyu -
la Cipôk a Du na-par ton cí mû, 2005-ös em lék mû ve. A hi á nyos ele mek pót lá -
sá ra szerzôi jo gon kért ár aján lat alap ján a fel újí tás ter ve zett költ sé ge: 2,2 mil -
lió fo rint. A má sik há rom fel újí tan dó mû: Janzer Fri gyes: Dísz kút (1987);
Sze ke res Kár oly: Por ce lán tér for ma (1984); Matzon Fri gyes: Fókapár (1964). 

Ahogy az elôterjesztés fo gal maz, ezek az al ko tá sok ki van nak té ve mind az
idôjárás ha tá sa i nak, mind az em be rek ál tal el kö ve tett ron gá lá sok nak. A szob -
rok fel újí tá sa, ja ví tá sa, pót lá sa nem ha laszt ha tó to vább. 

Bu da pest te rü le tén a fôvárosi ön kor mány zat tu laj do ná ban mint egy ezer
szo bor ta lál ha tó, a tör vény sze rint a köz té ri szob rok fenn tar tá sa, gon do zá sa,
ál la po tuk meg óvá sa és fel újí tá sa Bu da pest ön kor mány za tá nak kö te le zett sé ge.

Kácsor Zsolt

Gyógy szer- és MRI-támogatás
Egy sze ri tá mo ga tást igé nyel het nek szo ci á li san rá szo ru ló be te gek a

következôkhöz:
– át la gos nál drá gább gyógy sze rek be szer zé se. A felsô ös  szeg ha tár nincs

meg ha tá roz va, de az ed di gi gya kor lat ban 50.000 Ft volt a leg na gyobb
gyógy szer tá mo ga tá sunk.

– ma gán jel le gû MRI-vizsgálat el vé gez te té se rossz in du la tú da ga nat ki -
de rí té sé hez, ha az ál la mi egész ség ügy csak túl késôi idôpontra tud ja vál -
lal ni azt.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás és az igény lés hez szük sé ges adat lap a
következô te le fon szá mon kérhetô: 06-1-321-3497, lehetôleg az es ti órák -
ban.

töb bi eu ró pai or szág ból is be nyújt -
hat tak ter ve ket. A 42 pályamûbôl 22
Bécsbôl ér ke zett, to váb bi hat pe dig
más oszt rák tar to má nyok ból. Ti zen -
négy pá lyá za tot küld tek be Né met -
or szág ból, Svájc ból, Spa nyol or szág -
ból, Svéd or szág ból, Len gyel or szág -
ból és Fran cia or szág ból. Az el bí rá -
lá si fel té te lek sok ré tû ek vol tak, dí -
jaz ták pél dá ul a mû vé szi ele me ket, a
fenn tart ha tó ki ala kí tást és az anyag -
vá lasz tást is.

A gyôztes vé gül a bé csi Burtscher-
Durig ZT GmbH épí tész iro da lett,
amely az ele gáns, pa vi lon sze rû épü -
le tek kel, a zöl dí tett fa lak kal és egy

kön  nyû és levegôs ár nyé ko ló per go -
lá val gyôzte meg a zsû rit. Utób bi a
val lá si épü le tek fe lett te rül el, jel ké -
pe sen is ös  sze kap csol va ôket. A
kampuszon, amely az U2-es met ró -
vo nal köz vet len kö ze lé ben épül,
min den szak rá lis épü let tetôteraszos
lesz és sem le ges stí lu sú, lesz nek sza -
bad fel hasz ná lá sú te rü le tek, kis ut -
cács kák, ülôalkalmatosságok, il let ve
víz fe lü le te ket és ker tet is ki ala kí ta -
nak.

Ar ról, hogy a lé te sít mény mi kor
ké szül el, egyelôre nincs pon tos in -
for má ció.

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

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

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

Olvasószerkesztô:
Gá bor Zsu zsa

Ki adó tu laj do nos:
Mazsihisz

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

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

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

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

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

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

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

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

Nyom dai mun kák:

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

ISSSN 0133-1353

VE GYES

AP RÓ-
HIR DE TÉS

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

Mû fog sor rög zí tés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. Ist ván krt. 4. III. 1.

320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu

Pe di kûr-ma ni kûr! Vár juk ked ves
ven dé ge in ket a Lollo sza lon ban, a 1085
Bp., Gyu lai Pál ut ca 6. szám alatt. Be je -
lent ke zés: pe di kûr, láb ápo lás: 06-30-
210-3271; kéz ápo lás, ma ni kûr,
mûkörömépítés: 06-30-556-4696.

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

Szí nes és fe ke te-fe hér nyom ta tás,
má so lás, pla kát nyom ta tás, név jegy ké szí -
tés, dip lo ma kö tés, könyv nyom ta tás a
Mammut III. em. 312-es üz let ben és a
Ba log vár u. 1. alatt. Messinger Mik lós,
www.rcontact.hu, +36-20-934-9523.

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

Gyûjtô ven ne bé lyeg gyûj te ményt,
pos tai ké pes levelezôlapokat. Tel.: 06-1-
322-8439; 06-20-522-5690.

Felnôtt-szakápolónôként vál la lom
idôsek éj sza kai fel ügye let ét, nap pa li el lá -
tás ban idôsgondozást, ápo lást Bu da pes -
ten. 06-20-445-6737.

Idôs sze mély gon do zá sát, ház tar tás
ve ze té sét vál la lom együtt la kás sal Bu da -
pes ten, 24 órá ban. 06-20-224-9590.

N A P  T Á R
Szep tem ber 18. pén tek Elul 29. Erev rajs hásonó, Gyer tya gyúj tás 6.30

Szep tem ber 19. szom bat Tisri 1. Rajs hásonó I. Szom bat ki me ne te le: 7.33

Szep tem ber 20. va sár nap Tisri 2. Rajs hásonó II. Ün nep ki me ne te le: 7.31

Szep tem ber 21. hétfô Tisri 3. Gedáljá böjt je

Szep tem ber 25. pén tek Tisri 7. Gyer tya gyúj tás: 6.17

Szep tem ber 26. szom bat Tisri 8. Szom bat ki me ne te le: 7.19

Szep tem ber 27. va sár nap Tisri 9. Erev jajm kippur, Kol nidré Gyer tya gyúj tás 6.13

Szep tem ber 28. hétfô Tisri 10. Jajm kippur, MÁZKIR Böjt vé ge: 7.15

Pél da ér té kû a Biz ton sá gi
Szol gá la tunk mun ká ja

Nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek sze rint a Mazsihisz Biz ton sá gi Szol gá -
la tá nak te vé keny sé ge oly an  nyi ra pél da ér té kû, hogy emi att vá lasz tot ták
Bu da pes tet különbözô biz ton sá gi kon fe ren ci ák, hely zet gya kor la tok hely -
szí né vé. A Biz ton sá gi Szol gá lat ál tal szer ve zett és bo nyo lí tott elôadá-
sokon és gya kor la to kon együttmûködô part ner ként vett részt a Bu da pes -
ti Rendôr-fôkapitányság, a ka taszt ró fa vé de lem és a mentôszolgálat. A
ko ro na ví rus-jár vány el le ni vé de ke zés so rán is be bi zo nyo so dott, hogy fel -
ké szült, pro fes  szi o ná lis csa pat dol go zik a ma gyar zsi dó kö zös ség ér de ké -
ben.

A Biz ton sá gi Szol gá lat leg fon to sabb alap el ve a fo lya ma tos fejlôdés és
ellenôrzés, ezért a szol gá lat mun ka tár sa it és az in téz mé nye ink ben dol go zó
kol lé gá in kat rend sze re sen ok tat ják és ellenôrzik eu ró pai, ame ri kai és iz ra e li
szak em be rek. En nek egyik leg si ke re sebb pél dá ja az ame ri kai tá mo ga tók ál tal
lét re ho zott Pillar Foundation
(Pillar Ala pít vány) ok ta tá si
pro jekt je, me lyet az eu ró pai
zsi dó kö zös sé gek se gí té sé re,
biz ton sá gi rend sze re ik fej lesz -
té sé re és szak mai szín vo na luk
nö ve lé sé re hoz tak lét re. A
Pillar Foundation több pá lyá zó
kö zül a ma gyar or szá gi zsi dó
kö zös sé get és an nak biz ton sá gi
szol gá la tát vá lasz tot ta ki rend -
ha gyó, két éves fej lesz té si prog -
ram ja ked vez mé nye zett jé nek.

Fon tos és ál lan dó part ner az
Eu ró pai Zsi dó Kong res  szus
Biz ton sá gi és Krí zis köz pont ja
(European Jewish Congress –
Security and Crisis Cen ter),
amely nek se gít sé gé vel Bu da -
pest vált az eu ró pai krí zis me -
nedzs ment-ok ta tás köz pont já -
vá. A Biz ton sá gi Szol gá lat
négy éve hoz ta lét re Krí zis me -
nedzs ment Cso port né ven a
kri ti kus biz ton sá gi vész hely ze -
tek kel és haváriákkal fog lal ko -
zó sa ját mun ka cso port ját,
mely nek cél ja, hogy fel ké szül jön és fel ké szít se a zsi dó kö zös sé get olyan hely -
ze tek ke ze lé sé re, ame lyek so rán egy vá rat lan tá ma dást vagy ka taszt ró fa hely -
ze tet követôen szük sé ges sé vá lik a kö zös ség mû kö dé sé nek lehetô leg gyor -
sabb nor ma li zá lá sa.

A Krí zis me nedzs ment Cso port tag jai kö zött van nak kö zös sé gi vezetôk, or -
vo sok, pszi cho ló gu sok, rab bi, jo gász, kom mu ni ká ci ós, pénz ügyi és biz ton sá -
gi szak em be rek. A gya kor la tok és a kö zös ta nu lás nem csak ös  sze ko vá csol ta
a cso port tag ja it, ha nem rá vi lá gí tott ar ra, hogy mely te rü le te ket kell
megerôsíteni vagy át ala kí ta ni. A krí zis gya kor la ton részt vevô ma gyar ál la mi
szer vek kö szö ne tü ket fe jez ték ki a Mazsihisznek az együtt mû kö dés
lehetôségéért, hi szen rit kán kí nál ko zik lehetôség, hogy a hi va tá sos erôk egyes
cso port jai kö zö sen, ci vi lek kel együtt mo del lez ze nek nagy sza bá sú szük ség -
hely ze te ket. A Biz ton sá gi Szol gá lat mû kö dé sé ben jelentôs sze re pet töl te nek
be az ön kén te sek, akik nek rend sze res kép zé sét a Mazsihisz sa ját szak em be rei
vég zik.

Az el múlt évek ben szá mos biz ton ság tech ni kai fej lesz tést si ke rült meg va ló -
sí ta ni. Fo ko za to san fejlôdnek mind a vi dé ki, mind a fôvárosi zsi na gó gá ink
biz ton ság tech ni kai rend sze rei, mû sza ki lag pe dig egy re több ré gió kap cso ló -
dott a Mazsihisz Biz ton sá gi Köz pont já ba. A köz pont ban új táv fel ügye le ti
rend szer mû kö dik, amel  lyel biz to sít ha tó min den tí pu sú jelzô- és ri asz tó rend -
szer fo lya ma tos és meg bíz ha tó fel ügye le te. Az iz ra e li Szochnut tá mo ga tá sá -
val szin te tel jes mér ték ben meg újult a Scheiber Sán dor Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um, va la mint a Benjamin Óvo da és Bölcsôde vé del mi rend sze re. 

2019 leg na gyobb biz ton sá gi be ru há zá sa a Do hány ut cai zsi na gó ga és a zsi -
dó mú ze um komp le xu má nak kül té ri vé del me volt. A mû em lék vé de lem be vo -
ná sá val, ön kor mány za ti, fôvárosi és jelentôs ál la mi tá mo ga tás sal épült meg
az ut ca bú tor ként szol gá ló védmûegyüttes. A fej lesz tés és a gyár tás is ha zai
part ne rek be vo ná sá val tör tént.

Jom kippur – ma gya rul so kan
jankipernek mond ják – a zsi dó ság
nagy lehetôsége. Ab ban a val lás ban,
amely nem is me ri a vétkezés-
gyónás-vezeklés-vétkezés vég te len
kör for gá sát, egyet len egy szer egy
év ben meg ada tik a bûn bá na tot
követô en gesz te lés lehetôsége.

A Tó ra le ír ja a jom kippuri szen -
tély szol gá lat kötelezô ál do za ta it,
szám sze rint ti zen öt öt, me lye ket
Áháron fôpap és utó dai, a min den ko -
ri fôpapok mu tat tak be, hogy en gesz -
te lést nyer je nek „ma guk nak, há zuk
nép ének és Iz ra el kö zös sé gé nek”. Az
ál do za tok kö zött sze re pelt egye bek
mel lett két kecs ke bak, me lyek kö zül
egyi ket Is ten nek ál doz ták fel, ez volt
a „bûn bak”, a má si kat pe dig a pusz -
ta ság ba küld ték, hogy „ma gá val vi -
gye Iz ra el min den vét két” (3Mózes,
16,22). A szer tar tá sok szim bo li kus
jelentôségével kom men tá to rok so ra
fog lal ko zott.

Jom kippur volt az év egyet len
nap ja, ami kor a Szen tek Szen té lyé be
– egy kü lön el zárt rész a Szen tély ben
– a fôpap be lép he tett, és ott bûn val -
lo mást tett a ma ga és az egész nép
ne vé ben. Ami kor az tán ép ség ben
vis  sza tért a hí vek kö zé, nagy volt az
öröm, mi vel ez azt je len tet te szá -
muk ra, hogy a fôpap ál tal bûn bo csá -
na tot nyer tek.

A Szen tély pusz tu lá sa után az ál do -
za ti kul tusz he lyét az imák fog lal ták el.
En nek jelentôsége a jom kippuri
Muszáf imá ban mu tat ko zik meg leg in -
kább. Itt sze re pel az ál do za ti rend le -
írá sa, mely nek so rán a fôpap val lo mást
tesz: „Is te nem, vét kez tem, jog ta la nul
cse le ked tem és bûnt kö vet tem el el le -
ned, én és há zam né pe.” (Jóma 4) Val -
lo má sá ban ek kor ej ti ki a fôpap azt a
ki mond ha tat lan négy be tûs Is ten-ne vet,
amit zsi dó em ber nem ejt ki és nem ír
le so ha, és a fôpap is csak ezen a na -
pon. Ami kor a Szen tély ben a gyü le ke -
zet ezt meg hal lot ta, mind nyá jan arc ra
bo rul tak, és fel ki ál tot tak: „Ál dott le -
gyen a Ne ve, aki nek dicsô ki rály sá ga
örök kön-örök ké tart!” Ezt jel ké pe zi a
Muszáf ima alat ti ma ga tar tá sunk, ami -
kor is több íz ben le bo ru lunk.

***
Egy kö zép kor ból szár ma zó könyv -

ben egye dül ál ló ta nú ság té tel ol vas -
ha tó.

Egy Marcus ne vû ró mai pol gár,
aki feltehetôen hos  szabb ide ig élt Je -
ru zsá lem ben, ha za tér te után „el -
mond ta nép ének, amit a sa ját sze mé -
vel lá tott, amint a fôpap jom kip-
purkor a Temp lom ba ment, és on nan
ki jött az ün nep ki me ne te le kor”.

Egy ró mai ven dég ta nú ság té te le
az óko ri Jeruzsálembôl

Jom kippur: az egy sze ri al ka lom

Íme a le írás, rö vi dít ve:
„ Hét nap pal az elôtt a nap elôtt,

amit ôk kippurnak ne vez nek – ez
egyéb ként leg na gyobb ün ne pük –, a
fôpap há zá ban elôkészítenek ülôhe-
lyeket a Fe je de lem nek (ez alatt a
Szánhedrin el nö két kell ér te ni), a fel-
sôbíróság el nö ké nek, a fôpapnak és
he lyet te sé nek, va la mint a ki rály nak.
Ezen kí vül még 70 ezüst szé ket a
Szánhedrin het ven tag já nak. A leg -
öre gebb kohanita (pap) pe dig fel ál -
lott, a fôpaphoz for dult, és
figyelmeztetô, feddô sza va kat in té -
zett hoz zá:

– Tudd, jó uram, ki elôtt állsz, ami -
kor bemégy (a Szen tek Szen té lyé be),
és ha el vé ted a dol got és nem fi -
gyelsz oda, el ve szel és meg halsz, és
el vé ted Iz ra el bûn bo csá na tá nak
lehetôségét. En nél fog va az egész
nép sze me raj tad függ, gon dold meg
jól, hát ha ter hel va la mi lyen vé tek,
még ha cse kély is az, hi szen lé te zik
olyan vé tek, amely több micvával
egyen ér té kû. En nek mér le ge lé se Is -
ten ke zé ben van.

És a fôpap vá la szá ban ki mond ja,
hogy már mér le gel te dol ga it, és
meg tért azok ban a dol gok ban, ami -
ket bû nül le het fel ró ni ne ki. A töb bi
kohanita is ké szen áll a szent szol gá -
lat ra, és ô meg es ket te ôket an nak ne -
vé ben, aki Ne vét ad ta en nek a Szen -
tély nek, hogy mind egyi kük meg bán -
ja vét ke it és meg tér. Ma ga a ki rály is
nyug ta tó, vi gasz ta ló sza va kat mond
a fôpapnak, és meg ígé ri ne ki, hogy
nagy tisz te let tel öve zi, amint a Szol -
gá lat vé gez té vel el hagy ja a Szen tek
Szent jét.

Utá na ki hir de tik, hogy most pe dig
a fôpap hi va ta lá ba megy, ami a
Szen tély ben volt, és so kan a nép kö -
zül el kí sé rik ôt oda. Így lát ták sze -
me im: elsônek ha lad nak elôtte azok,
akik va la mi lyen ro kon ság ban van -
nak Iz ra el ki rá lyi há zá val, utá nuk a
Dávid-házabeli di nasz tia le szár ma -
zot tai és a herald ha lad elôttük, és
fenn han gon hir de tik: Ad ja tok tisz te -
le tet Lévi há zá nak! Har minc ha tez ren
vol tak ôk (a le vi ták) és he lyet te se ik,
ég szín kék se lyem ru há ban, majd a
kohaniták, huszonnégyezren, fe hér
se lyem be öl töz ve. Utá nuk az éne ke -
sek, utá nuk a ze né szek, majd a
kapuôrség és a töm jén készítôi és a
füg gö nyök var rói, utá nuk az ôrök és
intézôk, majd egy cso port, amit úgy
hív nak, hogy Katofilosz (szék hor -
dók) és a különbözô szak mák és cé -
hek képviselôi. Utá nuk lép ked a
Szánhedrin het ven tag ja. Utá nuk a
száz kohanita, ke zük ben ezüst bo tok -
kal. Ezek biz to sí tot ták az utat. Utá -

nuk jött a fôpap és a kohaniták öreg -
jei, ket te sé vel.

És az ut ca sar ko kon ott áll tak a
jesivák (tan há zak) vezetôi, és a fôpa-
pot nagy ová ci ó val fo gad ták, mond -
ván: Jó uram, fôpapunk, Is ten ho -
zott! Imád kozz Teremtônkhöz, hogy
él tes sen ben nün ket, hogy ké pe sek le -
gyünk fog lal koz ni Tó rá já val!

Ami kor a Temp lom hegy hez ér kez -
tek, imád koz tak, hogy Dá vid há za
so ká ig él jen. Utá na a kohanitákért,
majd a Temp lo mért imád koz tak. És a
nép áment mon dott a fo hász ra, és ez
olyan han got hal la tott, hogy az ott
röpködô ma da rak le es tek fé lel mük -
ben. Ez után a fôpap meg ha jolt a nép
fe lé, sír va fa kadt, és be ta kar ta ar cát.

Ez után két he lyet te se a hi va ta lá ba
ve zet te a fôpapot, és ott ma gá ra
hagy ták ôt kohanita test vé rei. Így
tör tént be fe lé, de ami kor ki jött a
Szen tek Szentélyébôl, dup la tisz te le -
tet ad tak ne ki, és Je ru zsá lem egész
né pe el ha ladt elôtte, ke zük ben vi lá -
gí tó fák lyák kal, fe hér ru há ban, és az
ab la kok fel dí szít ve hím zett pár nák -
kal és vi lá gí tó gyer tyák kal.

Me sél ték ne kem a kohaniták, hogy
ne megy szer a fôpap az ün nep ki me -
ne te le után éj fé lig nem volt ké pes
há zá ba el jut ni, olyan nagy volt a zsú -
folt ság és olyan nagy tö me gek vol tak
az ut cá kon. An nak el le né re, hogy
egész nap böj töl tek, sen ki nem akart
ha za men ni, amíg nem ju tott a fôpap
kö ze lé be, hogy ke zet csó kol jon ne ki.

Más nap a fôpap nagy la ko mát csa -
pott, és meg hív ta a hoz zá kö zel ál ló -
kat. Ün nep nap volt ez ne ki, mi vel -
hogy épen és bé ké ben ki jött a Szen -
tek Szentélyébôl. Utá na ma gá hoz
ren delt egy arany mû vest, aki nél egy
arany táb lát ren delt, ami re a
következô szö ve get vé set te:

Én, ez és ez a fôpap, ez és ez a
fôpap fia, szent mun kát vé gez tem
mint fôpap ezen nagy és szent Ház -
ban an nak tisz te le té re, aki Ne vét ad -
ta en nek a Ház nak, a vi lág te rem tés -
nek en nek és en nek évé ben. Az, aki
ér de me sí tett en gem er re a fel adat ra,
az ér de me sít se fi a mat, hogy utá nam
vé gez hes se ezt a szent mun kát”
(Sévet Jehuda).

***
Ér de kes, hogy a ró mai szem ta nú

le írá sa men  nyi re ha son lít a Misna és
egyéb zsi dó for rá sok le írá sa i hoz. Ez
a szö veg va ló szí nû leg II. Agrippa
idejébôl ma radt fenn, még a ke resz -
tény ség el ter je dé se elôtti idôkbôl,
így a po gány Ró má ból jött ven dég
megilletôdötten szem lél te a tá vo li
pro vin ci á ban élô kis nép ôsi hi té nek
meg nyi lat ko zá sa it.

Naftali Kraus

A biz ton sá gi szak em be rek mun ká ját bom-
bakeresô ku tya se gí ti

Fo tó: Szentgyörgyi Ákos
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Az em be ri tes(z)t cso dái
A most következô tör té net tel je sen sze mé lyes, mi vel a csa lá dom jó -

vol tá ból hul lott az ölem be.
A sors úgy hoz ta, hogy fi am barátnôje év ti ze dek óta Ang li á ban él, és

jól meg ér de melt sza bad sá gát ter mé sze te sen szülôhazájába, Ma gyar or -
szág ra jött el töl te ni. Fi am nál la kott, volt há rom he tük, ami alatt mi szí -
nü ket sem lát tuk. A hölgy jogkövetô ál lam pol gár ként ho zott ma gá val 2
ér vé nyes ne ga tív Covid-teszt-eredményt. En nek el le né re fe le sé gem, aki
Ági és nem Ce cí lia, mint egy sze mé lyes ope ra tív törzs úgy dön tött, hogy
a hölgy tá vo zá sa után a lap pan gá si idôt ki vár va, fi am ön ként és da lol -
va fel ke res egy egész ség ügyi in téz ményt, ahol meg csi nál tat két, egy -
mást követô tesz tet, és csak azu tán kap hat juk is mét az elsô gyer me ki
CSOK-ot, bo csi... csó kot!

Na ek kor ütött be a mén kû. Már csak a lo gisz ti ka okán, idôben el -
kezd tük ke res ni, ho vá is men jen és mi lyen tesz tet csi nál tas son majd Ri -
csi, re mél ve, hogy mind ezt tü net men te sen te szi. 

Az interneten an  nyi a tesztkészítô la bo rok aján la ta, mint a sör rek -
lám, így a bôség za va rá val ta lál koz tunk. Egy-egy la bor hon lap já ra kat -
tint va, a leg kép zet tebb be teg is el bi zony ta la no dott. Az egyi ken az sze -
re pelt, hogy min den képp ná luk csi nál tas sunk tesz tet, mert az ô ví rus -
ra vo nat ko zó genetikaitulajdonság-kutatásuk Kí ná ig be zá ró lag min -
den hol el is mert. A fe le sé gem már fel si kol tott: itt van Ri csi he lye! Mi re
én rá bök tem a képernyô jobb sar ká ra, ahol kö zöl ték, hogy újbegybôl
vett vér csepp után 18.000 Ft fizetendô. Ek kor la poz tunk...

Egy ut cá val odébb ugyan ez 9.000 fo rint.
Itt ös  sze néz tünk, és már-már ki bug  gyant belôlünk egy szer re: a fi unk

biz ton sá ga – na meg a ma gun ké – ér an  nyit, hogy ezen ne spó rol junk.
Ek kor hí vott föl egész más ügy ben egy or vos ba rá tom. Prob lé mán kat
meg hall va, azt mond ta: ... – a pon tok he lyén olyan szö veg sze re pel, ami
az Új Élet ben nem je len het ne meg, és ar ról szól, men  nyit ér és mit
kezd he tünk egész ben az újbegybôl vett vér ál ta li vizs gá lat ered mé nyé -
vel. El mond ta, hogy az csu pán ar ra jó, hogy ha már va la ki túl van egy
fertôzésen, azt ki mu tas sa. Ha a je len ide jû re á lis hely zet re va gyunk kí -
ván csi ak, min den képp PCR-tesztet csi nál tas sunk. 

Ez ugyan kis sé kel le met len, mert az or ron ke resz tül szin te az em ber
agyá ig föl pisz kál va sze rez nek vizs gá la ti anya got, ugyan ezt meg te szik a
toroküregbôl, úgy hogy a fel vé tel sze re pel het ne bár mi lyen por nó fil men,
na meg drá gább is. De meg éri! 

Na ek kor dön töt tünk úgy, hogy men jen csak, ha el jön az ide je, olyan
hely re, ahol PCR-t csi nál nak. 

Meg döb ben ve ész lel tük, hogy itt az „ét lap” még bru tá li sabb. Ezer fé -
le he lyen vál lal ják, és az árak 24.000 fo rint tól 90.000-ig ter jed tek.
Amúgy meg jegy zem, hogy Ma gyar or szá gon kí vül sok or szág ban a
tesz tek in gye ne sek.

Azt mond ják, hogy ha egy zsi dó em ber egy meg old ha tat lan di lem má -
val ta lál ko zik, nincs más dol ga, mint meg kér dez ni rab bi ját. 

Vé gig gon dol va rá jöt tem, hogy a ma gyar neo lóg rabbikarban e pil la -
nat ban virológus vég zett sé gû még nincs (hál’ Is ten nek fertôzött sem),
ezért in kább föl hív tam egy ál ta lam is mert, jó ne vû toxikológust. És ek -
kor meg döb be né sem re azt mond ta, hogy iga zi ma da rak va gyunk, még -
hoz zá a leg hü lyébb al fa já ból, ha a mi hely ze tünk ben akár me lyik teszt -
re is el megy. Tud ni il lik a tesz tek egy részt nem ad nak 100%-os ered -
ményt, csak pil la nat nyi hely ze tet, és mi kor ki jön a la bor ból a „kis be -
teg”, más nap reg gel már ví rus hor do zó is le het. Saj nos je len leg az em -
be ri test egy ketyegô élô bom ba, ami bár mi kor rob ban hat. 

Még azt is mond ta, hogy Ma gyar or szá gon ma egyet len de mok ra ti kus
„lény” van: Covid-19, mert a ví rus nem tesz kü lönb sé get se zsi dó, se ke -
resz tény, se köz mun kás, se mi nisz ter kö zött. Ve gyem tu do má sul, hogy
a jár vány hul lá má nak há tán ki ala kult egy ha rá cso ló, pro fit éhes ipar -
ág, mely sze zo ná li san akar meg gaz da god ni, és te kin tet nél kül ar ra,
hogy va la men  nyi la bor min den vizs gá lat hoz ugyan olyan anya got hasz -
nál, az árak csu pán a mo hó sá guk tól füg ge nek. Ak kor men jen Ri csi
tesz tel tet ni, ha ne adj’ Is ten kö hög ni kezd, tor ka fáj, el vesz ti íz le lé sét,
szag lá sát, és vég tag fáj dal mai van nak. Ad dig csu pa gaz da gí tás. 

Na ezen én el gon dol kod tam, és úgy dön töt tünk, hogy er re a dok tor -
ra hall ga tunk. Ami pe dig a ba la to ni lán go so sok árképzô er köl csé vel
vetekedô la bor tu laj do no so kat il le ti, van egy üze ne tem szá muk ra.

Ve gyék fi gye lem be, hogy ha most de gesz re ke re sik ma gu kat az em be -
rek fé lel mén, ak kor is tör tén het egy „üze mi bal eset”. Nem kí vá nom, de
le het, hogy az egyik ál ta luk vizs gált tesztbôl egy ví rus ôket vá laszt ja
lak he lyül, ak kor pe dig sú lyos eset ben akár men  nyi pén zük van, azért
sem bé rel het nek majd lu xus ka bint Kharón la dik ján.

...és ide je van a ne ve tés nek
A nagy szí nész nek egy da rab ban fel kel lett ol vas nia egy le ve let, ezért so sem

ta nul ta meg a le vél szö ve gét. A fi a tal, kezdô szí nész, aki a le vél ho zó inast ját -
szot ta, úgy gon dol ta, meg tré fál ja hí res kol lé gá ját, és a je le net be a meg írt le -
vél he lyett egy üres pa pírt vitt be.

– Le ve le ér ke zett, nagy sá gos úr – nyúj tot ta át ka ján vi gyor ral az ös  sze haj -
to ga tott la pot.

A nagy szí nész szét haj to gat ta az üres la pot, és szem reb be nés nél kül ezt
mond ta:

– Nincs ná lam a szem üve gem. Fi am, fel ol vas ná ne kem?
***

Volt idô, ami kor egyes szín há zak szin te ver seng tek egy más sal ab ban, hogy
me lyi kük tud hos  szabb elôadást tar ta ni. Egyik nagy múl tú pró zai szín há zunk -
ban egy klas  szi kus mû be mu ta tó ja úgy el hú zó dott, hogy még éj fél után is ja -
vá ban tar tott az elôadás. A köz is mert kri ti kus egy szer csak fel állt – va la mi vel
éj fél elôtt –, és ki fe lé in dult a nézôtérrôl. A szín ház tit ká ra ré mül ten sza ladt
utá na:

– Még nincs vé ge az elôadásnak!
A kri ti kus egy ásí tást el nyom va ka csin tott a tit kár ra:
– Ne kem csak má ra szól a je gyem!

111. szü le tés nap -
ját ka ran tén ban

ün ne pel te egy
dél-af ri kai zsi dó

as  szony
Ed dig csu pán egyet len em ber

tel je sí tet te be a „bis 120” ha gyo -
má nyos zsi dó kö szön tést, de a Dél-
Af ri ká ban élô Rosalie Wolpe jó
úton jár.

Rit ka videobeszélgetéssel ün ne -
pel te Rosalie Wolpe a 111. szü le tés -
nap ját egy Cape Town-i zsi dó idôs-
otthonban. Auszt rá li á ban élô lá nyát
hív ta fel te le fo non, ír ja a jta.org.

Wolpe ugyan nem sze ret te le fo nál -
ni, de ez út tal ki vé telt tett, és 20 per -
cig be szél ge tett a lá nyá val. Az idôs
as  szony nem ked ve li a szü le tés nap ok
kö rü li fel haj tást sem, ho lott a csa lád
ál ta lá ban meg ad ja a mód ját az ün -
nep lés nek.

Ta valy egy ci o nis ta cso port kör -
nyé ken élô nôi tag jai is fel kö szön töt -
ték Wolpét az idôsotthonban, idén
azon ban a ka ran tén mi att csak az ott -
hon la kói lá to gat hat ták meg ôt a szü -
le tés nap ján.

„Tel jes nyu ga lom mal és hi deg vér -
rel ke zel te ezt a hely ze tet, hogy nem
vol tak je len a ro ko nok”, mond ta 76
éves fia, David Wolpe az zal kap cso -
lat ban, hogy idén a szü le tés na pot
csak vir tu á li san tud ták meg tar ta ni a
csa lád tag ok kal.

Ami kor 2007-ben ar ról kér dez ték
egy in ter jú ban, hogy sze rin te mi a
hos  szú élet tit ka, az 1909-es szü le té -
sû Rosalie Wolpe, aki ko ráb ban üz -
let tu laj do nos ként dol go zott, azt
mond ta: „so sem volt au tóm, és min -
dig so kat gya lo gol tam”.

Ki bic

A jár vány és a kö rül me té lés
Egy Új-Zé lan don élô zsi dó pár nem tu dott moh élt sze rez ni a fi uk brit

milájához, ezért úgy dön töt tek, sa ját ke zük be ve szik az ügyet.
Új-Zé lan don nincs a ha gyo má nyos zsi dó kö rül me té lést végzô sze mély, így

az ott élô csa lá dok nak Auszt rá li á ból kell hív ni uk egyet, ami kor fiú gyer me-
k ük szü le tik. A hely ze tet ne he zí ti, hogy a he lyi tör vé nyek sze rint a mohélnak
or vo si vég zett ség gel kell ren del kez nie.

Az Új-Zé lan don élô Elisheva és Noam Vogelnek nem rég fia szü le tett. A
pár öt hó na pot várt ar ra, hogy eset leg fel old ják a ko ro na ví rus-jár vány mi at ti
be uta zá si ti lal mat, és egy mohél ér kez hes sen el vé gez ni gyer me kük kö rül me -
té lé sét.

Új pest dísz pol gá ra lett Ke le ti
Ág nes holokauszttúlélô, öt szö rös
olim pi ai arany ér mes tor nász, a
Nem zet Spor to ló ja, a legidôsebb
élô öt ka ri kás baj nok. Ke le ti Ág nes
év ti ze de ken át Iz ra el ben élt, és az
ot ta ni tor na sport fej lesz té sén dol -
go zott.

A ki tün te tést Dé ri Ti bor pol gár -
mes ter ad ta át az új pes ti vá ros há zán,
ez zel is mer ve el Ke le ti Ág nes nek a
li la-fe hér klu bért tett ér de me it, azt,
hogy élet út já val és mun kás sá gá val
hoz zá já rult a ke rü let nép sze rû sí té sé -
hez, ír ja az MTI.

A díj oda íté lé se kap csán a Ke le ti
Ágnesrôl ké szült rö vid film ben a
tornásznô hi tet len ked ve fo gad ta,
hogy Új pest dísz pol gá ra lett, majd
sport kar ri er jé nek fel ele ve ní té se után
be szélt zeneszeretetérôl, vé gül pe dig
dal ra is fa kadt.

„Az élet ne héz do log. Lel ke kell
hogy le gyen az em ber nek, és csak
olyan dol go kat csi nál jon, amit sze -
ret. Amit nem sze ret, azt ne csi nál ja”
– hang zott el a film ben a legidôsebb
ma gyar olim pi kon tól.

Az olim pi ai baj nok tor nász kéz je -
gyé vel lát ta el a dísz pol gár ok köny -
vét, majd át vet te a címrôl szó ló dísz -
ok le ve let. En nek ta nú sá ga sze rint ki -

Máresz ájin
ÖN IN TER JÚ

– Hadd gon dol kod jam, rab bi úr! Ez nem le het író, költô stb., mert kis -
be tû vel van! A ma cesz hi bás át írá sa sem! Mi ez?

– Ez a ki fe je zés nagy já ból „rossz sze met” je lent!
– Új fog lal ko zás után néz, rab bi úr? Most, ami kor egy re több cso da -

szert hir det nek a lá tás ja ví tá sá ra?
– Ez nem az a szem! Ez egy zsi dó ki fe je zés!
– És mi a lé nye ge?
– Pl. a Jó zsef kör úton sok év vel ezelôtt volt egy hús áru ház, ami ben zacs kós

te jet is árul tak! A rabbiképzô egyik tu dós pro fes  szo ra rá mu ta tott: na ide nem
me het nek be az urak, még te jért sem!

– De hát gon do lom, a tej kü lön volt!
– Jól gon dol ja, de ha egy rab bit lát nak oda be men ni, azt hi szik majd, hogy

hú sért ment! Ez a máresz ájin!
– Ha jól ér tem, ak kor ez ugyan az, mint hogy nem elég val lá sos nak len -

ni, de an nak is kell lát sza ni!
– Hát kb. ez az!
– És most ez mi ért lett ak tu á lis?
– Mert a Síp ut cá ban étkezôt nyi tott a Chábád, kö zel a Sípucca ét ter mé hez!
– És?
– Va la kit lát tak oda be men ni! És mi kor rá kér dez tek kol lé gái, mit ke res ott,

azt mond ta: nem et tem, csak lát ni akar tam, hogy néz ki! Na ez is máresz ájin!

Kar dos Pé ter

Ke le ti Ág nes Új pest dísz pol gá ra lett

vá ló sport ered mé nye i ért, va la mint a
tor nász kép zés ben nyúj tott tel je sít -
mé nyé ért lett Új pest dísz pol gá ra.

Az ün nep sé get követô kö tet len be -
szél ge tés so rán Ke le ti Ág nes el -
mond ta, hogy a mai na pig tor ná zik,
de a tôle meg szo kott rög tön zött be -
mu ta tó – ele gáns ru há já ra hi vat koz -
va – ez út tal el ma radt.

A bajnoknô, aki ja nu ár 9-én lesz
száz éves, az 1956-os mel bourne -i
olim pi án a Bp. Dó zsa versenyzô-

Noam Fogel kis fi á val

jeként – ak kor így ne vez ték az új pes -
ti klu bot – négy arany ér met nyert.

Hel sin ki ben 1952-ben egy ara nyat
gyûj tött be, és olim pi ák ról van még
há rom ezüst je és két bron za, míg vi -
lág baj nok sá gon két elsô, egy má so -
dik és egy har ma dik he lyet ér de melt
ki 1954-ben.

Mi u tán Elisheva és Noam több rab bi val és mohéllal is kon zul tált, úgy ha -
tá roz tak, hogy az édes apa sa ját ma ga fog ja el vé gez ni a ri tu á lét egy or vos és
egy rab bi fel ügye le te mel lett. A brit milát egy he lyi kli ni kán haj tot ták vég re,
a kis fiú he lyi ér zés te le ní tést ka pott, mielôtt még Noam ne ki állt vol na a mû -
ve let nek.

Új-Zé lan don nagy já ból 8000 zsi dó él, a több ség Aucklandben és a fôváros-
ban, Wel ling ton ban, va la mint egy ki sebb kö zös ség Christchurchben, il let ve
más te le pü lé se ken.

Ki bic
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