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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Zsidó Világkongresszus 2013. május 5–7., Budapest

Szeretettel köszöntjük
a Zsidó Világkongresszus küldötteit!

We warmly welcome the participants/delegates
of the World Jewish Congress!

Az egyetlen globális
zsidó szervezet
Amikor 1936 augusztusában a
svájci Genfben összegyûlt a zsidó
közösségek 32 országból érkezett
230 küldötte, hogy megalapítsa a
Zsidó Világkongresszust, a veszély
már világos volt és nagyon is valóságos: a náci Németországban üldözték és megfosztották jogaiktól a zsidókat. Az antiszemitizmus egyre
erôsödô hulláma pedig Európa-szerte súlyosan érintette ôket.
Az új szervezet legfontosabb céljai
közé tartozott, hogy mozgósítsa a
zsidó népet és a demokratikus erôket
a náci támadás ellen, hogy mindenütt
harcoljon az egyenlô politikai és
gazdasági jogokért, hogy támogassa
a zsidó nemzeti haza létrehozását Palesztinában, és hogy létrehozzon egy
olyan világméretû képviseletet a zsidók számára, amelynek alapja a zsidók egységének elve, amely demokratikusan szervezett, és amely képes
cselekedni a közös ügyek érdekében.
A Zsidó Világkongresszus volt az
a szervezet, amely 1942-ben a
Gerhart Riegner fôtitkár által küldött, történelmi jelentôségû „Riegner-táviratban” felhívta a szabad világ figyelmét a náci holokausztra, és
ezzel nyomást gyakorolt az Egyesült
Államok és Nagy-Britannia vezetôire, hogy azonnal cselekedjenek. A
Zsidó Világkongresszus létrehozott
egy segélyszervezetet a zsidó háborús menekültek megsegítésére, és
együttmûködött a Nemzetközi Vöröskereszttel a németek által elfoglalt területeken élô zsidók védelmének érdekében.
A háború alatt a Zsidó Világkongresszus tevékenyen lobbizott a Szövetségesek kormányainál, hogy adjanak vízumot az európai zsidó mene-

külteknek, és hogy biztosítsák a zsidó kisebbségek jogainak visszaállítását a Szövetségesek által felszabadított területeken. Egy náci vezetôvel folytatott közvetlen tárgyalássorozat után a Zsidó Világkongresszus
1945 áprilisában elérte, hogy 4500
fogoly kiszabaduljon a ravensbrücki
nôi koncentrációs táborból.
A második világháború után a Zsidó Világkongresszus belefogott az
európai zsidó közösségek újjáépítésébe, segítséget nyújtott a menekülteknek és a soá túlélôinek, sürgette,
hogy Németország kártalanítsa az áldozatokat, és harcolt azért, hogy
büntessék meg azokat a náci
vezetôket, akik emberiség elleni
bûntetteket követtek el.
Nachum Goldmann, a Zsidó Világkongresszus akkori elnöke 1951ben létrehozta a Németországgal
Szembeni Anyagi Követelések Konferenciáját a jóvátételi követelések
kezelésére. Egy évvel késôbb aláírták a Luxemburgi Egyezményt Nyugat-Németországgal. Ennek a megállapodásnak köszönhetôen közel 300
ezer zsidó holokauszttúlélô összesen
60 milliárd amerikai dollárnak
megfelelô kárpótlást és nyugdíjat kapott Németországtól az elmúlt hat
évtizedben.
Emellett a Zsidó Világkongreszszus sikeresen lobbizott az ENSZnél és a kormányoknál Izrael megalapításáért. A Zsidó Világkongresszus 1948 után figyelmét az arab
országokban élô zsidó menekültekre fordította, valamint ráirányította
a nemzetközi közvélemény figyelmét a Szovjetunióban élô zsidók
helyzetére, akik végül engedélyt
kaptak arra, hogy Izraelbe költözze-

Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke
nek, vagy saját közösségükben maradjanak és ott szabadon gyakorolják vallásukat.
Edgar M. Bronfman elnöksége
(1979-tôl 2007-ig) idején a Zsidó
Világkongresszus leleplezte az osztrák elnök, illetve ENSZ-fôtitkár
Kurt Waldheim náci múltját. Az
1990-es években a Zsidó Világkongresszus sikeresen lobbizott a
holokauszt áldozatainak Svájcban,
illetve más országokban található
„alvó számlákon” lévô javai visszaszolgáltatásáért, illetve gondoskodott arról, hogy ezek a források jogos tulajdonosaikhoz kerüljenek,
vagy megfelelô kárpótlást kapjanak
utánuk. Összesen 17 országban állítottak fel bizottságokat a holokauszt
idején eltulajdonított vagyontárgyak, köztük mûkincsek felkutatására. Az így megtalált javakat világ-

szerte számtalan program finanszírozására használták.
A Zsidó Világkongresszus harcolt
a munkatáborokba elhurcolt zsidók
és nem zsidók jogaiért is, akiknek
gyötrelmeit évtizedeken át nem
kompenzálták. Ennek eredményeképpen 2001-ben Németországban
létrehoztak egy ötmilliárd dolláros
alapot.
A Zsidó Világkongresszus emellett vezetô szerepet vállalt a más vallásokkal, különösen a katolikus egyházzal való jobb viszony kialakításában. Elômozdította a diplomáciai
kapcsolatok 1993-as felvételét Izrael
és a Szentszék között.
A Zsidó Világkongresszus mára az
egyetlen valódi globális zsidó szervezet, amelynek a világ több mint
száz országában vannak tagszervezetei, illetve közösségei.

Az összefogás fontosságát
hangsúlyozza
a Mazsihisz elnöke
Májusban Budapesten tartja közgyûlését a Zsidó Világkongresszus.
Az összefogás fontosságát hangsúlyozza az antiszemitizmussal és a
rasszizmussal szemben a Mazsihisz
elnöke, aki a Zsidó Világkongreszszus Budapesten tartandó közgyûlése kapcsán nyilatkozott a Kossuth
Rádiónak. Feldmájer Péter kiemelte: a közgyûlést csak egyszer tartották Izraelen kívül.
Alapvetô az összefogás a történelmi egyházakkal, amelyek nagyon
pozitívan viszonyulnak a kérdéshez,
mindig kinyilvánítják ellenérzéseiket az antiszemitizmussal szemben –
fogalmazta meg a Mazsihisz elnöke,
hozzátéve: az egyházak mellett az
egész társadalomnak össze kell fognia a szélsôségesekkel, rasszistákkal
szemben. Az egész ország érdeke,
hogy ezek a hangok, erôk ne váljanak még inkább meghatározóvá.
A felvetésre, miszerint egy hetekkel ezelôtti jeruzsálemi konferencián
úgy nyilatkozott, kiválóak a kapcsolatok a kormánnyal, Feldmájer Péter
a Kossuth Rádiónak kijelentette:
„nem a kormány antiszemitizmusáról van szó, hanem arról, hogy egyre
jelentôsebb politikai csoportok megpróbálnak antiszemita, rasszista érveléssel szavazatokat szerezni, és
ennek érdekében semmitôl sem riadnak vissza”. Szükséges, hogy a kormány, a kormánypártok és az ellenzék összefogjon, és kimondja: aki
antiszemita, rasszista, „az nem lehet
a normális közélet része”.
Minden zsidónak, így a magyarországi zsidóságnak is alapvetô érdeke, hogy Izrael stabilan, biztonságos
határok között létezzen, mi ezen
munkálkodunk – mondta az elnök,
megjegyezve: „hídszerepként próbáljuk az egyébként is igen jó magyar–izraeli államközi kapcsolatokat
még jobbá tenni”.
(Forrás: Kossuth Rádió 180 perc
/ 2013. április 5. péntek)

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a magyarországi zsidóságot. Technikai számunk: 0358
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Százak szimchája
Szarvason

Schöner Alfréd fôrabbi

Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz és a BZSH ügyvezetô
igazgatója, aki egyúttal az Emanuel Alapítvány
egyik alapítója és elnöke, évrôl évre beszédet mond
a gyászünnepségen.

1987 májusában a Zsidó Világkongresszus Budapesten
tartotta elsô kelet-európai kongresszusát. Az eseményen a
köszöntôt Schöner Alfréd fôrabbi mondta, a küldöttség
tagjait Keller László, a MIOK elnöke fogadta. Külön
megemlékeztek Raoul Wallenbergrôl, és megtekintették
a svéd diplomata emlékére emelt szobrot. A MIOK vacsoráján Joseph Malovany, világhírû kántor válogatott
énekeket adott elô. A ZSVK küldöttségének tagjai kegyeletüket fejezték ki a Dohány-zsinagóga mártíremlékfalánál, meglátogatták a zsidókórházat és az ORZSE-t,
találkoztak a magyar államfôvel, a miniszterelnökkel és a
külügyminiszterrel.

Edgar Bronfman
1987 szeptemberében a ZSVK elnöke, Edgar
Bronfman a magyar politika vezetôivel, köztük Kádár Jánossal találkozott. A megbeszélést követôen Magyarország közelebb került ahhoz, hogy Izraellel felújítsa diplomáciai kapcsolatait, amelyeket 1967-ben, a hatnapos háborút követôen szakított meg. Bronfman 1988 szeptemberében Grósz Károllyal is megbeszélést folytatott.

Kép a régmúltból. Nachum Goldmann ZSVK-elnök és
Scheiber Sándor

A Fa
1988. július 3-án a világ több tucat zsidó közösségének
vezetôi gyûltek össze egy olyan megemlékezésre, amely
45 évet késett: a soá magyarországi áldozatainak Wesselényi utcai emlékmûvénél végre kegyeletteljesen emlékezhettek meg a magyar zsidóság vértanúságáról. Az
eseményen megjelent a Cionista Világszervezet elnöke,

aki reményét fejezte ki, hogy Magyarország és Izrael között a viszony szorosabbra fûzôdik. Az Emanuel Alapítvány a MIOK-kal együttmûködve megteremtette az alapot a Dohány utcai és a Kazinczy utcai zsinagóga, a zsidókórház és a balatonfüredi üdülô felújítására.

Micsoda vasárnap... Táskámban a JOINT meghívója, fülemben „golános”
fiam invitáló szavai. Úti cél: Szarvas. Az a Ronald S. Lauder által kilenc éve
megvásárolt ingatlanon létesült komplexum, mely 1990-es megnyitása óta
mágnesként vonzza a 8 és 17 év közötti zsidó fiatalokat.
Szarvas, ahol nyaranta Közép- és Kelet-Európa országaiból – Csehország,
Szlovák Köztársaság, a háború szaggatta Jugoszlávia utódállamai, Magyarország, Románia, Bulgária, Lengyelország, Oroszország, Ukrajna, Belorusszia
és Albánia – érkezô több mint kétezer zsidó fiatal táborozik.
Sokuk számára ez a kéthetes vakáció az elsô igazi találkozás a zsidó hagyományokkal. Néhányuknak ez a tanulással egybekötött idôtöltés az egyetlen
rendszeres zsidó kulturális tapasztalat egész évre. Sok táborozó viszi magával
az itt érzékelteket családjába vagy tágabb zsidó közösségébe, így az élmény
továbbgyûrûzve több generációhoz is eljuthat.
Ezen a vasárnapon, 1998. július 19-én, a Ronald S. Lauder Alapítvány az
Amerikai JOINT-tal tartotta a többcélú oktatóközpont névadó ünnepségét.
Az új épület, a Dávid Ház (Bét Dávid) egy 500 m2-es alapterületû komplexum, amely könyvtárnak, tanuló- és foglalkoztatószobáknak, számítóközpontnak, és nem utolsósorban egy 85 m2-es zsinagógának ad otthont. Ez a
központ több, mint egy új épület. Ronald S. Lauder szavaival: „ez szolgál
majd a zsidó vezetôk továbbképzésére, inspirálva a fiatalokat arra, hogy az
európai zsidó közösség jövôjébe integrálódjanak”. Az épület a nevét David
ben Rafael izraeli népjóléti miniszter emlékére kapta, aki fiatalon, 43 éves korában vesztette életét Izrael Buenos Aires-i nagykövetségén egy terrorista
bombamerénylet áldozataként.
A felavatási ünnepség köszöntôkkel vette kezdetét. Szarvas városa nevében
Demeter László polgármester, ôt követôen Israel Sela, az Amerikai JOINT
Magyarországi Irodájának igazgatója, Marjorie Federbush, a Ronald S.
Lauder Alapítvány alelnöke, Peter Tufo, az Amerikai Egyesült Államok
nagykövete, Joel Alon, Izrael Állam magyarországi nagykövete, egy táborozó kislány, Ronald S. Lauder, az alapítvány elnöke, Ralph Goldman, az Amerikai JOINT tiszteletbeli elnöke szóltak a meghívott vendégekhez és a gyermekekhez.
Ronald S. Lauder beszédében megemlítette, hogy utazásai során gyakran
találkozott olyan gyermekekkel, akik már táboroztak e különleges helyen.
Legutóbb Üzbegisztánban(!) ismerte fel a szarvasi tábor pólóját néhány fiatalon. Az elnök hangsúlyozta Ralph Goldman kiemelkedô szerepét (mentorának, ihletôjének nevezte ôt) a tábor létrehozásában, többek között a zsidó azonosságtudat elmélyítése szempontjából is. Lauder egy korábbi beszélgetésükbôl idézve jegyezte meg: „Felmerült, milyen nyelven is kommunikálnak majd
a világ számos országából érkezô zsidó fiatalok. Jólesôen nyugtázom, hogy
minden várakozáson felüli a megoldás, hiszen az ének, a tánc, a közösen eltöltött hetek segítették kialakítani egymás megértését, s azt, hogy ránézésre
egyáltalán nem lehet megállapítani, ki honnan is érkezett.”
Az elnök köszönetet mondott Szarvas város elöljáróinak, lakóinak azért,
hogy nyaranta több ezer fiatal érzi itt valóban otthon magát.
Ezután ismertette azt a tragikus eseményt, melynek kapcsán Ralph
Goldman fiát, Dávidot elvesztette. A róla elnevezett zsinagóga, hangsúlyozta
Ronald S. Lauder, megtelik majd imával, tanulással.
Biztos vagyok abban – mondotta –, hogy Dávid Ben Rafael nevét soha nem
felejtik el a zsidó fiatalok, és folytatják az általa megkezdett Goldman-hagyományt...
Ralph Goldman hozzászólásában mély érzésekkel teli köszönetet mondott
Laudernek, „akinek elképzelése, víziója, terveinek megvalósítása szavakkal
el nem mondható...” Köszönetet mondott mindazoknak, akik felejthetetlenné
teszik a zsidó fiatalok számára szarvasi tartózkodásukat.
Fia, Dávid sírkövén ez a felirat olvasható: „Tégy igazságot, menj szerényen
Isteneddel”. Fiam az igazságot kereste – mondotta megrendülten –, és népét
szolgálta egész életében. Álljon ez példaként, legyen ez tanulság a gyermekeknek.
Schweitzer József országos fôrabbi a Belgiumból kapott tórát a frigyszekrénybe helyezte, és a mezuzák is a helyükre kerültek.
Az esemény protokolláris része ezzel lezajlott. Pár perc kötetlen lézengés,
körülzsongva a vendégeket, s a gyermekpólók illusztris aláírásokkal teltek
meg. A közösen elfogyasztott ebéd hangulatát szinte lehetetlen szavakkal
visszaadni, kifejezni. Énekeltünk, táncoltunk, rekedtre kiabáltuk magunkat. A
díszvendégek, Radányi Ili nyugdíjas-önkéntes csoportja, szülôk és gyerekek.
Több százan szervezetlenül-szervezetten. Hagyományosan az aznapi szülinaposokat köszöntöttük. Soha rosszabb ünneplést...
A táborvezetô, Jichák és a mádrichok fantasztikus szeretettel és odafigyeléssel... Ági néni és Smuel „gyomorfelelôsként” nap mint nap remekelnek, bizonyítva, hogy „nagyüzemi módon” így is lehet... S minden-minden, bár rengeteg munka elôzi meg, mégsem izzadságszagú. Laza, könnyed, felhôtlen, remek!
A program a kupolában a hagyományosan évente megrendezett ún. látogatási napi mûsorral folytatódott. Semmi protokoll! A vendégek igénybe sem
kívánták venni a számukra biztosított helyeket, szinte elvesztek a gyerekek
között... A táborvezetô igazi sómenként valamennyiünket megénekeltetett és
táncra perdített. Kacsatáncolt mindenki, feledve korát, a láb- és derékfájást
(nem a táborozókra gondolok!), euforikus hangulatban, kifulladásig. Micsoda vasárnap, micsoda vasárnap!
Azért nem lenne méltányos, ha nem állna itt azok neve (a teljesség igénye
nélkül), akik a megelôzô hónapokban terveztek, szerveztek, koordináltak,
építettek, hogy létrejöjjön, hogy megvalósuljon, hogy átadásra kész legyen,
hogy ILYEN legyen a Bét Dávid Ház.
Köszönet tehát a tervezônek, Miklós Gábornak (SIGMA), a kivitelezô cégnek, a békéscsabai BÁÉV-nak, Tali Shaul projekt- és Vadász Gábor technikai menedzsernek és valamennyi közremûködônek.
–gj–
(Új Élet, 1998)
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A Zsidó Világkongresszus feladatai
A Zsidó Világkongresszusnak
számos kulcsfontosságú prioritása
van: tevékenyen szembeszáll az antiszemitizmus és a rasszizmus minden formájával; igyekszik a jövô
generációja számára megôrizni a
soá emlékét és igazságot követelni a
holokauszt áldozatainak és az ô örököseiknek; támogatja Izraelt és
szembeszáll az ország létjogosultságának folyamatos megkérdôjelezésével; szembehelyezkedik a jelenlegi iráni vezetés jelentette veszéllyel;
elômozdítja a vallásközi kapcsolatokat; igazságot követel az arab
területekrôl származó zsidóknak, és
gondoskodik a zsidó közösségek
jólétérôl világszerte.

Antiszemitizmus
A kormányok és a civil szervezetek erôfeszítései ellenére az antiszemitizmus továbbra is egy mély gyökerekkel rendelkezô jelenség számos
demokráciában. A „hagyományos”
antiszemitizmus mellett pedig az antiszemitizmus új formái és kifejezôdései is egyre többször jelennek
meg világszerte.

Közösségi ügyek
A Zsidó Világkongresszus kiemelt
feladata, hogy folyamatosan kapcso-

latban álljon tagszervezeteivel a világ minden pontján, és válaszoljon
szükségleteikre közösségi, kulturális, oktatásügyi vagy vallási kérdésekben, és hogy elômozdítsa ezen
közösségek közötti kapcsolatokat,
valamint az, hogy minden szükséges
segítséget megadjon nekik – különösen az apró és elszigetelt közösségeknek –, amikor azok hozzá fordulnak.

A holokauszt öröksége
Hét évtizeddel a soá után néhány
ország még mindig nem szolgáltatta
vissza az ellopott zsidó vagyontárgyakat jogos tulajdonosaiknak. A
Zsidó Világkongresszus az áldozatok és örököseik jogait védi, és küzd
azért, hogy az emberiség történetének legnagyobb bûntettét senki se tagadhassa le vagy trivializálhassa.

Az iráni fenyegetés
Irán nukleáris ambíciói veszélyt
jelentenek szomszédaira és az egész
világra. Irán a terrorizmus egyik legfontosabb finanszírozója. Irán vezetôi, legfôképpen Ahmadinezsád elnök, újra és újra megkérdôjelezik
vagy tagadják a holokausztot és fenyegetik Izraelt.

Izrael
Izrael mint zsidó állam létének legitimitását folyamatosan megkérdôjelezik világszerte. A Zsidó Világkongresszus és tagszervezetei tevékenyen védik Izrael létjogosultságát,
kiállnak mellette minden szinten és
támogatják a méltánytalan és elfogult támadásokkal szemben.

Vallásközi párbeszéd

Zsidók az arab
területekrôl

A Zsidó Világkongresszus mindig
is vezetô ereje volt a három ábrahámi vallás – a judaizmus, a kereszténység és az iszlám – közötti párbeszédnek. A vallások együttmûködése
fontos eleme a béke megteremtésének a világon, és elôsegíti a közösségek közötti megértést.

Jól ismert azon zsidók nehéz helyzete, akik arab területekrôl menekültek el 1948 után, vagy továbbra is ott
élnek. A Zsidó Világkongresszus elkötelezett amellett, hogy ügyüket a
kormányok és nemzetközi szervezetek elé vigye.

„Minden zsidó felelôs minden zsidóért”
A Zsidó Világkongresszus a világ 100 országának zsidó közösségeit és
szervezeteit képviselô nemzetközi szervezet. Közbenjár az érdekükben kormányoknál, parlamenteknél, nemzetközi szervezeteknél és más vallások
képviselôinél. A Zsidó Világkongresszus a zsidó nép legnagyobb képviselete,
politikailag semleges.
„Kol Yisrael arevim zeh bezeh – Minden zsidó felelôs minden zsidóért” –
a Talmud e mondata magába sûríti a Zsidó Világkongresszus létrehozásának
alapvetô célját. A svájci Genfben 1936-ban megalapított Zsidó
Világkongresszus a kezdetektôl fogva a zsidók és a zsidó közösségek jogaiért
folytatott küzdelem frontvonalában van.
Megalakulása óta a Zsidó Világkongresszus – „a zsidó nép diplomáciai
képviselete” – számtalan célért küzdött. Igazságot követelt a holokauszt
áldozatainak, illetve az ô leszármazottaiknak, amibe beletartozott a nácizmus
idején elszenvedett megpróbáltatásokért járó anyagi kárpótlás is. Óvta a
holokauszt emlékét; elérte az eltulajdonított zsidó javak visszaszolgáltatását
vagy azok jóvátételét, a svájci bankokkal pedig megegyezett az úgynevezett
„alvó számlákon” tárolt vagyonról. Közbenjárt azért, hogy a szovjet zsidók
letelepedhessenek Izraelben, vagy születési helyükön szabadon gyakorolhassák vallásukat. Leleplezte, hogy Kurt Waldheim osztrák elnök, egykori
ENSZ-fôtitkár hazudott háborús múltjáról. Szembeszállt az antiszemitizmussal és az Izrael létjogosultságát megkérdôjelezô törekvésekkel. Emellett
folyamatosan támogatja Izrael államot és annak lakosságát arra irányuló
küzdelmében, hogy békében éljen szomszédaival.
A Zsidó Világkongresszus évtizedek óta különleges kapcsolatot ápol a
Szentszékkel is, melynek során párbeszédet alakított ki a Római Katolikus
Egyházzal. A Kongresszus dolgozik a vallásközi kapcsolatok kiépítésén a
többi keresztény egyházzal, a muzulmán közösségek képviselôivel és más
vallásokkal is.
A Zsidó Világkongresszus munkáját a Ronald S. Lauder elnök vezette
Végrehajtó Bizottság irányítja, amely rendszeresen ülésezik. A Zsidó
Világkongresszus Kormányzó Tanácsa évente, a Zsidó Világkongresszus
Plenáris Gyûlése pedig négyévente találkozik. Utóbbira minden zsidó tagszervezet és közösség delegál küldötteket, akik megválasztják a Zsidó
Világkongresszus vezetôségét és meghatározzák a Kongresszus feladatait,
irányvonalát.

A Fa felavatásán

Szabad György, a Ház elnöke fogadja Israel Singert
A ZSVK fôtitkára, Israel Singer és több magas rangú
képviselôje találkozott Keller Lászlóval, a MIOK elnökével. A
küldöttséget Paskai László, a magyar katolikus egyház vezetôje, Magyarország prímás érseke fogadta. Paskai a zsidó
vezetôkkel folytatott eszmecserén kifejtette, hogy örül a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének. A zsidók és keresztények
közötti párbeszéd és az antiszemitizmus elleni fellépés szükségességére hívta fel a figyelmet.

1990 szeptemberében több mint tízezer ember gyûlt össze a
Wesselényi utcai emlékmû felavatásánál, hogy megemlékezzenek a magyarországi zsidóság tragédiájáról. Göncz Árpád államfô és Antall József miniszterelnök is köszöntötte az emlékezô tömeget.
Az Emanuel-Emlékfa létesítésével kapcsolatban Keller László
elmondta: amikor látta a terveket, úgy döntött, nem halhat meg
anélkül, hogy azt ne építtetné meg Budapest központjában. A
magyar zsidó származású hollywoodi filmsztár, Tony Curtis
gyújtotta meg az emlékfa elôtt az elsô gyertyát.

Joseph Malovany kántor
Az Emanuel Alapítvány a Zsidó Világkongresszussal közösen
tartott rendezvényt a magyarországi holokauszt 50. évfordulóján. A megemlékezést imával kezdték a Kazinczy utcai zsinagógában Israel Meir Lauval, Izrael állam askenáz fôrabbijával. A
liturgiai teendôket Joseph Malovany kántor végezte. Az eseményen többek között részt vett Göncz Árpád, Demszky Gábor,
Schweitzer József, Israel Singer, Keller László.

Göncz Árpád és Keller László
id. Antall József a Világ Igaza. A kitüntetést fia,
a miniszterelnök veszi át
Antall József miniszterelnök és Keller László
1989. július 10-én a ZSVK megnyitotta budapesti irodáját. A
magyar kormány és a ZSVK közti egyeztetésben nagy szerepe
volt Keller Lászlónak. Az eseményt élénk médiafigyelem kísérte. Az iroda megnyitásának célja az volt, hogy a magyarországi
zsidóság jobban bekapcsolódhasson a világ zsidóságának vérkeringésébe, egyúttal szorosabb kapcsolatot ápolhasson Izrael állammal.

Antall József miniszterelnök édesapja posztumusz Világ Igaza
kitüntetésben részesült, amiért a második világháború idején zsidókat mentett meg a biztos haláltól. Keller László, a ZSVK Kelet-európai Bizottságának elnöke elmondta: ez a kitüntetés mérföldkô a magyar zsidóság történetében. Az Auschwitzban elpusztított félmillió magyar zsidó vértanúságáról immár hivatalosan is megemlékezhetnek, a túlélôk számára ez óriási jelentôséggel bír.

1991 júniusában Göncz Árpád az Emanuel Alapítvány New
York-i gálavacsoráján elmondta, hogy a magyarországi rendszerváltás a magyar zsidóság elônyére fog válni. Göncz megígérte, hogy Magyarország mindent megtesz a felerôsödött antiszemitizmus visszaszorítása érdekében, és rendezik a kárpótlások ügyét. A magyar kormány jelentôs összeget különített el a
történelmi zsinagógák felújítására. A gálavacsorán felszólalt
Teller Ede magyar zsidó származású atomfizikus. Keller László
beszámolt arról, hogy az embermentô Raoul Wallenbergnek és
diplomatatársainak emléket állító alkotás hamarosan elkészül a
Wesselényi utcai emlékmû mellett.
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A magyarországi kapcsolat
történetébôl
A rendszerváltás küszöbén
(...) Köztudott volt ugyanis, hogy a
Zsidó Világkongresszus – amely jelentôs tekintéllyel rendelkezik és befolyása volt és van a nemzetközi politikai és
gazdasági folyamatokra – nemcsak az
aktuális problémákat tárgyalja idôrôl
idôre, hanem ezeket távlati politikájának kereteibe ágyazza. Ebbôl kiindulva a megfigyelôk arra következtettek,
hogy a Világkongresszus elérkezettnek
látta az idôt arra, hogy a Szovjetunió és
a kelet-európai országok számára az
ülés budapesti megrendezésével is jelezze: fontosnak tartja ezeknek az országoknak a demokratizálódás irányában megtett lépéseit.
E feltételezés reálisnak bizonyult.
New Yorkban a Vezetôség úgy
döntött, hogy a térség változó politikai helyzete miatt a budapesti ülés
jelentôséget és rangját azzal is emeli,
hogy a Végrehajtó Bizottság
kibôvített ülést tart, és erre a világ
minden részérôl meghívja a zsidó
szervezetek vezetôit, a politikai és
gazdasági élet potentátjait.
Budapesten a döntés nyilvánosságra kerülése után bizonyos politikai körök ellenállását lehetett tapasztalni,
amely nemegyszer okozott nehézségeket az elôkészítô munkában. Ez különösen akkor érzôdött legjobban,
amikor nyilvánossá vált az ülés
kibôvített jellege, amelyet politikai
demonstrációnak ítéltek meg egyesek.
Ez utóbbira természetesen nem reagáltunk, de munkámat – mint a helyi
szervezés felelôse – ennek megfelelôen kellett végeznem. (...)

Hivatalos akadályok
A MIOK és a Budapesti Izraelita
Hitközség vezetôi, aktivistái nagy reményekkel és lendülettel vettek részt
az elôkészítésben. A szervezésnek
nem volt olyan területe, ahol ne álltak
volna azonnal rendelkezésemre a
szakértôk, a konkrét ügyek intézôi ön-

kéntes alapon, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Gondjaim akkor keletkeztek, amikor
a magyar hivatalos út labirintusában az
ügyek lelassultak vagy elakadtak.
Ilyenkor kénytelen voltam a hivatalos
útvesztôket elkerülni, és közvetlenül a
döntésre illetékeshez fordulni. Ennek
következtében kapcsolatom megromlott az Egyházügyi Hivatallal, ahol
egyébként az ülés megrendezését kezdettôl fogva gyanakvással fogadták.
Ennek a kényelmetlen helyzetnek a
kialakulásában az is közrejátszott,
hogy nehezen viselték el azt, hogy a
végrehajtó bizottsági ülés jelentôsége
túlnôtt az Egyházügyi Hivatal kompetenciáján, amiért is az elôkészítô tárgyalások jó része magasabb szinten
folyt. Bár a kapcsolatot velük rendszeresen tartottam, természetesen az
már nem az én dolgom volt, hogy ôket
ezekrôl a tárgyalásokról informáljam,
s úgy tûnt, hogy informáltságuk hiányos volt. Egy ideig kifejezett szembenállást nem tapasztaltam, de apró
bosszúságokat tudtak okozni. (...)

Kellemetlen közjátékok
Miután a Zsidó Világkongresszus
kiemelkedô fontosságúnak tartotta,
hogy a szovjet fennhatóság alatt levô
országokban elôször rendezendô VBülés színvonala a résztvevôk rangjában is tükrözôdjék, különleges aktivitást igényelt a személyiségek részvételének biztosítása, és fôleg részükre a
beutazási vízumok megszerzése. Közülük sokan a magyar „feketelistán”
szerepeltek, azaz vízumot nem kaphattak. Amikor ez az utóbbi probléma
ismertté vált, kevesen hitték, hogy részükre a vízum megszerezhetô. Most
már leírható, hogy minden meghívott
megkapta a vízumot, igaz, hogy ehhez
igénybe kellett vennem a diplomáciában még elfogadható manôverezést is.
Jól példázza ezt Josef Burg úr esete,
aki korábban Izrael belügyminisztere
volt. Emiatt vízumát megtagadták. A

második nekifutásnál azonban bizonyítottuk, hogy Burg úr nyugdíjas. Az
más – mondták –, így a vízumot megkaphatta. De több más esetben is így
jártunk el, és végül mindenki megérkezett az ülésre.
A kétnapos ülés 1987. május 6-án
megnyílt. 35 országból közel 300 delegátus jött el. A tanácskozás színhelyére sorra érkeztek a résztvevôk: a
világ politikai, vallási, gazdasági életében ismert és nagyra becsült vezetô
személyiségek. Soha ilyen magas rangú vezetôk VB-ülésen nem vettek
részt. Sokan voltak közöttük, akik
elôször jártak Magyarországon, akiknek Budapestre utazása önmagában
politikai jelentôségû volt.
A kibôvített ülés programján a világ
zsidóságának legaktuálisabb kérdései
szerepeltek, de különös hangsúlyt kapott a keresztény–zsidó kapcsolatok
alakulása, az antiszemitizmus, a
Szovjetunióban élô zsidók körülményei, a kivándorlás, a magyar zsidók
helyzete. A résztvevôk meglátogatták
a budapesti zsidó kegyeleti helyeket, a
Dohány utcai és a Kazinczy utcai ortodox zsinagógát, részt vettek vallási
szertartásokon, és tiszteletüket rótták
le a Wallenberg-szobornál.
A tiszteletadást kellemetlen közjáték elôzte meg.
Az ülés programjának összeállításakor súlyt helyeztünk arra, hogy a Wallenberg-szobornál koszorúzással róhassa le háláját a Végrehajtó Bizottság a Világkongresszus nevében. A
programegyeztetéseken a legkülönbözôbb kifogásokkal igyekezett az
Egyházügyi Hivatal meggátolni ezt az
ünnepséget, jóllehet az emlékmû már
állt, bár azt nem hozták nyilvánosságra. Hivatkoztak arra, hogy a szobor
környéke még nincs parkosítva, hogy
a rendôrség nem tudja a szükséges
biztonsági intézkedéseket megtenni
stb. (...)
(Forrás: Keller László Küldetésem
címû könyve)

A ZSVK szerint nôtt az antiszemita
megnyilvánulások száma
A Zsidó Világkongresszus (ZSVK) elnöke szerint Magyarországon
drámai mértékben emelkedett az antiszemita vagy romaellenes megnyilvánulások száma 2010 óta, és emiatt határozottabb kormányzati fellépést
sürget.
Ronald S. Lauder, a ZSVK elnöke a Süddeutsche Zeitung címû német lapban közölt, Az elveszett iránytû címû vendégkommentárjában azt írta: Orbán
Viktor második kormányzati ciklusában folytatott tevékenysége alapján úgy
tûnik, hogy a demokráciáért és a polgári jogok érvényesüléséért folytatott
küzdelem harcosából a magyar nacionalizmus vezetô ideológusa lett.
Magyarországot pedig szerinte külföldön „idegenellenes és egyre inkább
antiszemita országként érzékelik”.
A ZSVK elnöke úgy vélte, a 2010-es kormányváltás óta az antiszemita
vagy romaellenes megnyilvánulások száma drámai mértékben emelkedett, az
alaptörvény negyedik módosítása következtében pedig veszélybe kerül a demokratikus berendezkedés.
Ronald S. Lauder szerint az antiszemitizmus nem tûnik el magától, amikor
majd véget ér a gazdasági válság. „Éppen ellenkezôleg: amennyiben a kormány nem lép fel határozottan a kisebbségek elleni gyûlölettel szemben, akkor az tovaterjed, és egyszer nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul.” A ZSVK ezért döntött úgy, hogy a magyar fôvárosban tartja
kongresszusát – írta a szervezet vezetôje, hozzátéve, hogy a helyszínválasztás „erôteljes jelzés”.
Magyarország „veszélyes tévúton” jár. „Fáj, hogy ez a szép ország ennyire
elszigetelôdött nemzetközileg, de nem adom fel a reményt, hogy ennek a csodálatos országnak a vezetôi megtalálják politikai iránytûjüket és elforgatják a
kormánykereket” – tette hozzá a Zsidó Világkongresszus elnöke.
(MTI)

Keller László és Göncz Árpád
1998 novemberében Göncz Árpád köztársasági elnök fogadta a
Keller László által vezetett ZSVKküldöttséget a svájci kárpótlás
ügyével kapcsolatban. Körülbelül
háromezer holokauszttúlélô részesült egyszeri, 400 dolláros kárpótlásban, amelyet a Svájci Holokauszt Alapítvány fizetett. A Raoul
Wallenberg Emlékparkban rendezett megemlékezésen mások mellett részt vett Torgyán József, az
újonnan megalakult magyar kormány földmûvelésügyi minisztere.

A Fa avatásán. Lazarovits Ernô, Meir Lau, Keller László, Joseph Malovany

Israel Singer, Meir Lau, Keller László

1987: A ZSVK Végrehajtó Bizottsága Budapesten ülésezett
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Megemlékezés a magyarországi holokausztról
A Cipôknél
Az Ács Városért Társaság kezdeményezésére,
a Holokauszt Emlékközpont, a Mazsihisz, a katolikus, a református és
más egyházak részvételével

Néma fôhajtással, mécsesgyújtással, kövek és virágok elhelyezésével rótták
le kegyeletüket több mint
százan Budapesten a Cipôk
a Duna-parton emlékmûnél
a holokauszt magyarországi
áldozatainak emléknapja
fôvárosi záróeseményeként.
Naplementekor többek
mellett mécsest helyezett el
az emlékmûnél Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete, Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium igazságügyért
felelôs államtitkára, Zoltai
Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezetô igazgatója. Ugyancsak
mécsest gyújtott Schiffer
András, az LMP társelnöke,
az LMP országgyûlési képviselôi csoportjának vezetôje.
A megemlékezésen jelen
volt Szili Katalin volt házelnök, a jelenleg független
képviselôként a Szociális
Uniót vezetô politikus,
Kunhalmi Ágnes, az MSZP
elnökségi tagja, valamint
Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció politikusa.
Az Országgyûlés 2000ben nyilvánította emléknappá április 16-át, az e napi megemlékezéseket 2001
óta rendezik meg. 2000. január 18-án, a budapesti
gettó felszabadításának 55.
évfordulóján Pokorni Zoltán akkori oktatási miniszter javasolta, hogy a középiskolákban minden évben
ezen a napon emlékezzenek meg a holokauszt áldozatairól, annak emlékére,
hogy 1944-ben április 16án kezdôdött meg az akkor

a magyarországi deportálások kezdetének 69. évfordulója
alkalmából
2013. május 13-án, hétfôn

NEMZETI ZARÁNDOKLAT
indul, melynek végállomása Bécs, a Strasshof rendezô pályaudvar.
Fôvédnök:
Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke
A békesség és az emlékezés útjait keressük!
Indulás: 2013. május 13., hétfô, reggel 7 óra, Budapest,
Keleti pályaudvar.
Útvonal: Budapest, Keleti pu. – Tatabánya – Komárom – Ács – Gyôr
– Mosonmagyaróvár – Hegyeshalom – Bécs, Strasshof pu.
Tervezett érkezés: este 7 óra, Budapest, Keleti pályaudvar.
A zarándoklat önerôbôl szervezôdik, a részvételi díj 5500 Ft, amelyet az
alábbi számlaszámra várunk: Pannon Takarék Bank Zrt.,
63200092-11030221-00000000
Amennyiben Ön nem tud részt venni, de mások útját támogatná, úgy
kérjük, befizetéskor ezt jelezze. A jelentkezés és a befizetés
önkénteseinknél is lehetséges. Kérjük, érdeklôdjön az Ön lakóhelyéhez
legközelebb élô szervezôrôl az alábbi telefonszámon.
Zarándokvonal: +36-30-420-4551, +36-30-656-2125
Jelentkezés, további információ: nemzetizarandoklat@gmail.com
A ZARÁNDOKLATRA HÍVUNK ÉS VÁRUNK
MINDEN JÓAKARATÚ EMBERT!

Mártír-istentiszteletek 2013
Május 26.
Baja
Mosonmagyaróvár
Nagykanizsa
Pásztó
Sárbogárd
Nyíregyháza

MTI Fotó: Bruzák Noémi
Magyarországhoz tartozó Kárpátalján a
zsidók gettókba zárása, majd deportálása.
A Cipôk a Duna-parton elnevezésû
kompozíció a nyilasterror idején Dunába

Cipôk a rakparton
Csak állok csendben, s nézem a cipôket,
és beléjük nô elôttem a láb,
a térd, a comb, a csípô, test, a lélek,
karok, a fej, a letépett ruhák.
Látom, hogyan terelik ide ôket,
mint barmokat a vágóhíd felé,
látom lemondó szemük megtört fényét,
tompán meredve önmaguk elé.
Látom, ahogyan állnak – még remélve,
hogy ez „csak” kínzás, ez nem a halál –,
remegnek, fáznak, összebújnak: félnek.
...és a géppisztoly közéjük kaszál.
Hallom a hangot, hallom a sikoltást,
fegyver zaját s a csobbanást ott lent,
hallom a hörgést a még élôk torkán,
látom a vért a kövek közt itt fent.
...s hallom a gyilkos durva röhögését:
– Megint megdöglött egy csomó zsidó.
No, nézzük meg, hogy mi maradt utánuk!
Kicsit véres, de jót tesz a hypó. –
...és mást is látok, a rengeteg tábort:
Bor, Bergen-Belsen, Auschwitz-Birkenau,
Theresienstadt, Majdanek, Treblinka,
Dachau és Belzec, Chelmno, Breitenau,
Mauthausen-Gusen, Malij Trosztenec, Lwów,
Sachsenhausen, Buchenwald, Sobibór,
és a halálnak mind a többi fészkét;
maradóbbak, mint bármely kôszobor.
...és látom a sok vasúti szerelvényt,
marhavagont, mind emberrel tele,
látom, ahogy lassan megöli ôket
az emberiség legszörnyûbb tele.

lôtt embereknek állít emléket. Pauer
Gyula Kossuth-díjas szobrászmûvész
hatvan pár korhû lábbelit formált meg
vasból.
MTI

...és ezzel nincsen vége az iszonynak,
hisz jönnek még a halálmenetek,
a csontvázak, kik nyögve botladoznak,
összerogynak, és én velük esek.
Menekülnék, de nem tudok, elôle,
bújnék mélyre, ám ott sem tûnik el,
kirántanám magamat az idôbôl,
és ki a térbôl, de rajtam a jel.
Hát visszatérek a tar Duna-partra,
úgy érzem, rögtön összeroskadok,
bennem vonyít a meggyilkoltak lelke,
és szégyellem, hogy túlélô vagyok.
Szégyellem, pedig akkor nem is éltem,
de az emberi fajhoz tartozom,
mely meggyalázott mindent, ami Élet,
és nem maradt más, csak füst és korom.
Feszültség görcsöl fájó tagjaimban,
torkomban gombóc, kiszáradt a szám,
agyamban vibrál milliónyi rémség,
a tehetetlen, vad düh csap le rám.
Feszít a vágy, hogy megtörjem az átkot,
feszít, hogy tétlen ne legyek tovább,
ne hallgassak már, ne lapítsak gyáván,
adjam a harchoz két kezem nyomát!
Hozzátok szólok, akik velem éltek,
és hozzátok, ti jövô nemzedék,
ne hagyjuk azt, hogy újra megtörténjen,
ne mocskoljuk az Ember szép nevét!
Ne feledjük el soha, ami történt,
de gyógyítsuk be a torz sebeket,
tegyük meg együtt, amit meg kell tenni,
testvérem, Ember, add a kezedet!
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Június 2.
Kispest
Devecser
Miskolc
Salgótarján
Tata
Tatabánya
Zalaegerszeg

Június 9.
Eger
Gyôr
Révkomárom
Ács
Nagymegyer
Gyöngyös
Sátoraljaújhely
Kiskunhalas

Június 16.
Balassagyarmat
Debrecen
Esztergom
Kápolnásnyék
Szécsény
Székesfehérvár
Cegléd
Nagykôrös
Kecskemét

Június 23.
Kiskôrös, Kecel, Soltvadkert
Karcag
Nagykáta

Június 30.
Békéscsaba
Dombóvár
Gyula
Hódmezôvásárhely
Kaposvár
Szeged
Vác
Veszprém
Újpest, Rákospalota
Szolnok

Július 7.
Jászberény
Keszthely
Sopron
Pécs
Szombathely
Tapolca

Július 14.

2013. április 16.

Szekszárd

Barsi András

A további idôpontokat folyamatosan közöjük. Kérjük olvasóinkat, hogy az idôpontokat, helyszíneket rendszeresen kísérjék figyelemmel, mert változás lehetséges!
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Kormányzati készülôdés
a 70. évfordulóra
Határozatot hozott a kormány a
magyarországi holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó jövô évi
programokról. A Magyar Közlönyben az olvasható, hogy a vészkorszak idején meggyilkolt Radnóti
Miklós költô életérôl, munkásságáról és haláláról történô méltó megemlékezés érdekében 2014. november 9-ét Radnóti Miklós-emléknappá nyilvánítják.
A kormány a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett határozatában felhívja a külügyminisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttmûködve
gondoskodjon az emlékév Auschwitz-Birkenauban megrendezendô
hivatalos megnyitó és záró ünnepségének, valamint további programjainak megszervezésérôl.
A kormány ugyancsak felkéri a
közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon a 2014. évi
emléknapok megszervezésérôl, valamint koncepciójának, kommunikációs stratégiájának, lebonyolítási tervének és költségkalkulációjának kidolgozásáról.
Az emberi erôforrások miniszterét
azzal bízza meg a kormány, hogy – a
honvédelmi miniszterrel együttmû-

ködve – tegye meg a szükséges intézkedéseket az emlékévhez fûzôdô
oktatási kezdeményezések megvalósítása érdekében a 2013/2014-es tanév folyamán.
Szintén az emberi erôforrások minisztere gondoskodik a kormányhatározat értelmében a 2014. évi emléknapokhoz kapcsolódó konferenciák,
továbbá az egyház- és nemzetiségközi párbeszédre irányuló programsorozat, valamint a gyermekholokauszt
kutatásával foglalkozó tudományos
kezdeményezések koncepciójának,
kommunikációs stratégiájának, lebonyolítási tervének és költségkalkulációjának kidolgozásáról.
A jogszabály értelmében az emberi erôforrások minisztere gondoskodik a holokausztot tematizáló
médiaalkotások megjelenésérôl, illetve az emlékévvel kapcsolatban
felmerülô civil kezdeményezések
megvalósításának támogatására létrehozandó pályázati alapprogram
kidolgozásáról is.
Ugyancsak az emberi erôforrások
minisztere – a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttmûködve
– felelôs a kapcsolódó emlékhelyek
felújításáért, a külügyminiszter pedig azért, hogy megvizsgálják Ma-

gyarországnak az AuschwitzBirkenau Alapítványt támogató országok köréhez történô csatlakozásának lehetôségét.
A külügyminiszter felelôssége továbbá, hogy az emlékév programjai
a magyar külképviseleteken, valamint – a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttmûködve –
a Balassi Intézet külföldi központjaiban megfelelôen megjelenjenek,
illetve hogy megtegyék a szükséges
intézkedéseket az Izrael és Magyarország közötti diplomáciai látogatások megvalósítása érdekében, továbbá megvizsgálják az emlékév
egészére kiterjedô UNESCO-védnökség megszerzésének lehetôségét.
A kormányhatározatnak megfelelôen a nemzeti fejlesztési miniszter a
honvédelmi miniszterrel együttmûködve gondoskodik majd a tokajhegyaljai zsidó örökségre vonatkozó
programok, a zsinagógafelújítási kezdeményezés, valamint a további
örökségvédelmi, kegyeleti jellegû
programok koncepciójának, kommunikációs stratégiájának, lebonyolítási
tervének és költségkalkulációjának
kidolgozásáról. Szintén a nemzeti fejlesztési miniszter felelôs az
emlékévet megörökítô emlékbélyeg kibocsátásáért.
Az egyes kiemelt jelentôségû budapesti beruházásokért felelôs kormánybiztosnak meg kell tennie a
szükséges intézkedéseket a
Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozása érdekében, amelyet a
Józsefvárosi
pályaudvar
épületében adnak át.
A kormányhatározat felkéri
a Miniszterelnökséget vezetô
államtitkárt, hogy a fent megjelölt feladatok végrehajtását
koordinálja, illetve gondoskodjon az emlékév programjainak megfelelô szintû és
minôségû médiamegjelenítésérôl.
MTI

KONCERT A PÁRBESZÉDÉRT!
GOLDMARK A GOLDMARKBAN
2013
GOLDMARK TEREM
Budapest VII,. Wesselényi utca 7.
2013. május 19., vasárnap, 16.00
Megnyitó:

FELDMÁJER PÉTER

ZOLTAI GUSZTÁV

a Mazsihisz elnöke

a Mazsihisz ügyvezetô igazgatója

SZÉCSI JÓZSEF
a Keresztény–Zsidó Társaság fôtitkára
Mûsor:
Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem
Goldmark Kórusa
szólisták:
Fekete László fôkántor, Tóth Emil fôkántor,
Biczó Tamás kántor
karnagy: Ádám Mária
Fellépô kántorok, mûvészek:
Havas Judit elôadómûvész
Székelyhidi Hajnal operaénekes
Fekete László fôkántor, Dohány utcai zsinagóga
Nógrádi Gergely kántor
Szécsi József énekmûvész
Neumark Zoltán zongoramûvész

Olvasói levél
Auschwitzban az Élet Menetével
Még kimondani is hátborzongató. Ott voltunk!
Láttuk, személyesen érezhettük, átélhettük, elképzelhettük azt, amirôl csak
olvasgattunk és filmeket néztünk eddig a napig, 54 országból érkezô zarándokkal, sok-sok ezren közösen.
200-an voltunk magyarok. Zsidók, romák, melegek, ilyen-olyan
keresztények. Ott most senki nem is kérdezte ezt meg a másiktól. Én sehova
nem tartozom! Teljes mértékben ateista voltam egész életemben.
Én sehova sem tartoztam eddig! Most azonban Élet Menete-hívô lettem!
Lehet, hogy ez egy új vallás, kisebbség, nemzetiség lett 2013-ra? Ki tudja?
Lehet!
Amiben biztos vagyok: ilyen kidolgozott, jól megszervezett és hatásos
oktatási program nem lehet sok a világon. Ennyi ember együtt 2013-ban,
Auschwitzban, holokausztmegemlékezés témában? Hihetetlen! Erre csak az
Élet Menete képes.
És az az óriási izraeli zászló, amivel mi, magyarok átsétáltunk
Auschwitzból Birkenauba. Félelmetes volt. Nem is félelmetes, hanem
felemelô. Gordon Gábor, a csoport vezetôje azt mondta beszédében, hogy
amikor az elsô programon voltak kint, lemérték egy krematórium méretét, és
pontosan akkorára varratták meg itthon ezt a hatalmas lobogót, és azóta min-

den évben ezzel a zászlóval a kezükben vonulnak a magyarok. Még hozzátette,
pontosan idézem, mert azonnal feljegyeztem magamnak:
„Ez a zászló Izrael Államának hivatalos zászlaja, de a mai napon nem csak
az!
Nagyon sok ilyen zászlót fognak látni az Élet Menete közben, mert ez a
zászló ma a zsidóságot, a testvériséget, a humanizmust, az összetartást és az
emlékezést szimbolizálja, bárki is lobogtatja az itt jelen levô 54 ország zarándokai közül.”
Milyen igaz! Micsoda nyomaték.
És amíg kint voltunk, addig kaptuk a hírt itthonról, hogy a budapesti menet
idejére szervezett náci motoros felvonulást betiltotta a miniszterelnök. Lehet,
hogy alakul? Megértették, hogy a gyûlölködés nem vezet semmi jóra? Lehet!
Ami biztos, hogy ezeknek az élet menetes lelkes fiataloknak, szervezôknek
ehhez is közük van. Pedig csak szabad idejükben próbálnak valami hasznosat
tenni egy jobb társadalomért!
Úgy néz ki, sikerülhet is nekik!
Köszönöm szépen, gyerekek!
Sálom!
Szendrôi Istvánné,
egy 69 éves nyugdíjas Budapestrôl
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APRÓHIRDETÉS
VEGYES

Jelentkezés
Deutsch
Jánosnál:
lljano@freemail.hu, 06-20-233-8454.

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

Vitál-Lux-Dentál Fogtechnika, három
nemzedék óta. Allergiamentes biofogsor-készítés, javítás, kerámiahidak,
cirkonpótlások, harapásemelô, fogfehérítô sín készítése. Telefon: +36-70272-4217, web: www.fogsor.eu

Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1. 3204778.
www.drviragdental.hu
és
www.mini-implantatum.hu
Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz
megyek. 06-20-551-4580.
Otthoni szakápolást vállalunk Budapest területén, szükség esetén egyedi
szakorvosi ellátással és gyógyászati segédeszközök helyszínre telepítésével.
Együttmûködünk a háziorvossal, kórházi szakorvosokkal. Kóser étkeztetést is
biztosítunk. Szakmai mûködési engedéllyel és felelôsségbiztosítással rendelkezünk. Tartós megrendelés esetén árkedvezményt adunk. E-mail cím: alarmcentrum@alarmcentrum.hu, 24 órás telefon: +36-30-443-1016.
Licites eljárással eladó ingatlanok!
Bp. III., Czetz János u. 67. sz. alatt 30
m2-es garázs. Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft.
Gyömrôn 730,35 m -es kastély 9398
m2-es telekkel és 9758 m2-es kerttel. Kikiáltási ár: 95 000 000 Ft.
2

Balatonkenesén közmû nélküli, 604 m2es telek. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 603 m2es telek. Kikiáltási ár: 3 860 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 620 m2es telek. Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft.
Sárbogárd, Ady Endre úton 38 m -es,
egyszobás, komfortos öröklakás. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.
2

Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es telken 53 m2-es, kétszobás, összközmûves,
telkes lakóingatlan melléképülettel (9,4
m2). Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft.
Az ingatlanokról a 30-355-9541 vagy a
30-217-3460 telefonszámon lehet
érdeklôdni munkaidôben.
VIII. kerületi, Blaha Lujza tér melletti,
55 m2-es, pompás lakásomat lakottan fél
áron eladnám. Csak megbízható egyének jelentkezését várom, zsani01@tonline.hu
Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak kiadó. Tel.: 226-4109.
Klinikai szakpszichológus: szorongás,
depresszió, pszichoszomatikus tünetek,
stresszoldás, párkapcsolati problémák
kezelése. www.frankzsuzsa.hu, 30-2369656.
Az önkéntes munka Izraelben továbbra is folytatódik! Magyar csoportok indulnak május 19-én, június
9-én, június 16-án és augusztus 11-én.

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

ISSSN 0133-1353

Budapest belvárosában üdüljön fél
áron. +36-20-935-4867.
Eladó XIII. Visegrádi utcában, a metrótól és a piactól 2 percre, szép, déli fekvésû téglaházban 81 m2-es, IV. emeleti,
egyedi fûtésû, 2 szobás, személyzetis,
utcai lakás. Tel.: 06-30-664-1219.
Négygyermekes (12, 10, és 5 éves ikrek) izraeli család au pairt keres, kedves, gyermekszeretô, megbízható,
22–40 közötti, anglolul beszélô, tapasztalattal rendelkezô lányok-asszonyok
jelentkezését várják. Feladatok: háztartási teendôk, természetesen gyerekfelügyelet is szóba jöhet. 1–2 évre
szerzôdnének. Próbaidô Budapesten,
szintén izraeli családnál. Juttatások:
szállás a családnál, a jelölt tapasztalatának függvényében havi 800-1000 euró
nettó fizetés, 2 hét fizetett szabadság,
évi 4 repjegy BUD-TLV-BUD viszonylatban. Kérdéseket és a jelentkezéseket
az israelaupair@gmail.com címen vagy
a 06-30-303-8021-es számon várják.
GÁBOR ESZMERALDA becsüsmûgyûjtônô elsôként, legmagasabb
áron, készpénzért vásárol judaikát, továbbá festményeket, csillárt, bronztárgyat, bútorokat, ezüsttárgyakat, tört
vagy fazonaranyat, porcelánokat, herendit, meissenit, Zsolnayt, Kovács Margit,
Gorka Géza alkotásait is. Egyebeket,
órákat, teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan, vidékre is. Üzletünk: II., Fô u. 67. Tel.: 06-1-364-7534,
06-30-382-7020.

Eladom József körúti, 126 m2-es,
négyszobás, erkélyes, utcai, közepes állapotú, nagypolgári lakásom liftes, szép
házban, a Rabbiképzô Egyetemtôl 100
méterre. Irányár: 22 millió Ft. Ingatlanos ne hívjon! 06-70-402-3037.
Elôzetes megbeszélés szerint különleges kozmetikai kezelést és masszázst
vállalok. Házhoz megyek. Tel.: 06-70214-0346.
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô. Fogászati háttér biztosított. Szolid árak. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk. Hétvégi ügyelet. 1013
Bp., Krisztina krt. 51. fszt. 1. Déli pályaudvarhoz közel. 06-30-222-3016,
06-1-356-9372.
Figyelem! Csepel és környéke!
Idôsgondozást, ápolást, házvezetést vállal sokéves gyakorlattal középkorú
hölgy. Referencia van! 06-70-3124142.
Órajavítás, antik órák teljes restaurálása, esetleg oda-vissza szállítással. Órák,
elemek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra
is) nagy választékban. Tel.: 06-70-5055620, napközben. VII., Garay
u.–Murányi u. sarok, a Garay térnél.
Jung Péter. Web: www.jungoras.hu

Kérjük, segítse személyi jövedelemadója 1%-ával a ma már igen idôs
Jad Vasem-kitüntetetteket, akik
1944-ben életük kockáztatásával
zsidó üldözötteket mentettek meg.
Az Igaz Emberekért Alapítvány
adószáma: 18040094-1-42
Kérjük, hogy lehetôsége szerint
külön adománnyal is fejezze ki
háláját a Jad Vasem-kitüntetettek
iránt a vészkorszakban keveseknél
tapasztalt
kimagasló
emberségükért. Csekk napközben igényelhetô: 06-30-996-2865.

Zsidó közösségszervezô szak
az ORZSE-n
A képzés célja olyan jól felkészült, a zsidó hitéletben jártas, a zsidó tudományosságban megfelelôen tájékozott, idegen nyelvi és számítástechnikai ismeretekkel rendelkezô szakemberek képzése, akik alkalmasak lesznek a zsidó közösségszervezés tevékenységeinek ellátására a zsidó hitközségeknél,
közösségeknél, egy település vagy egy nagyobb régió kulturális életének
megszervezésére és annak akár intézményi szintû (pl. közösségi házak) irányítására, a települési kisközösségek önálló menedzselésére.
A végzett közösségszervezôk számára a budapesti közösségeknél, ifjúsági
szervezeteknél, a vidéki hitközségeknél és a határon túli magyar ajkú zsidó
közösségeknél, hitközségeknél nyílik mód végzettségük és szakképzettségük
szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy a zsidó mûvelôdéstörténet mesterképzésben (MA) továbbképezzék magukat.
A képzési idô három év.
A tanulmányaikat sikeresen befejezô hallgatók zsidó közösségszervezô
(BA) oklevelet kapnak.

Hírek, események
röviden
– László Miklósnak, a Hunyadi
téri körzet volt elnökének sírkôavatása 2013. május 12-én, vasárnap, de. 11.30 órakor lesz a Kozma
utcai sírkertben.
– Adományok. Szegô László 80
ezer Ft-ot küldött a Szeretetkórház részére. Gesztesi János 2000 Ft-os adományával segítette az Igaz Emberekért Alapítványon keresztül a Jad
Vasem-kitüntetetteket. Hálásan köszönjük.
– A Párizsban élô Forrai Esztert
75. születésnapja alkalmából a Bálint
Házban köszöntötték, ahol bemutatták a költônô megzenésített verseibôl
készült CD-t is.
– Deutsch Gábor Virágzik, mint a
pálma címû mûvét május 12-én, vasárnap, 18 órakor mutatják be a Budai
Micve Klubban (II. kerület, Frankel
Leó út 49.). Beszélgetôtársak: Babits
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Antal és Zima András. A könyv kedvezményes áron megvásárolható a
helyszínen.
– NÜB-meghívó. A Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete
tisztelettel meghívja tagjait rendes
évi közgyûlésére és tisztújító választására. Helye: a Mazsihisz Síp u. 12.
II. emeleti Díszterme. Idôpontja:
2013. május 22., szerda, 13 óra.
Megjelenésére feltétlenül számítunk! Frisch György elnök.
– Füredi nyaralás. A Mazsihisz
balatonfüredi üdülôje az idén július 1jétôl augusztus 20-áig tart nyitva. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket.
A szobák két- és négyágyasak,
fürdôszobával, színes televízióval.
Napi háromszori étkezést biztosítunk,
valamint figyelembe veszünk egyéni
kéréseket is. Jelentkezni lehet a 4135571-es telefonon a Szociális Osztályon.
– Holokauszt Emlékközpont.
Cím: Budapest IX., Páva utca 39.
Nyitva: hétfô kivételével naponta
10–18 óra között. Telefon: (1) 4553333. Honlap: www.hdke.hu. E-mail:
info@hdke.hu

Péntek
este
Máj. 3.

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

Szombat
reggel
Máj. 4.

Péntek
este
Máj. 10.

Szombat
reggel
Máj. 11.

18.00
18.30
19.30
19.30
18.30
19.00
19.15
19.00

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
18.30
20.00
19.30
18.30
19.00
19.15
19.00

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
19.50
19.50

9.00
8.00
8.45

18.00
20.00
20.00

9.00
8.00
8.45

17.30
18.00
19.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

17.30
18.00
19.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

19.50

20.00

18.00

18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.)
18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.)
18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.)
18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.)
18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.)
18.00
Debrecen (Pásti u. 4.)
19.50
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.)
19.50
Miskolc (Kazinczy u. 7.)
18.00
Pécs (Fürdô u. 1.)
18.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.)
18.00
Szombathely
18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.)
18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.)
18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.)
18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00

18.00
18.00
18.10
18.00
18.00
19.50
19.50
18.00
18.30
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
Május 3. péntek
Május 4. szombat

Ijjár 23.
Ijjár 24.

Május 9.csütörtök
Május 10. péntek

Ijjár 29.
Sziván 1.

Május 11. szombat
Május 14. kedd
Május 15–16. szerda–csütörtök

Sziván 2.
Sziván 5.
Sziván 6–7.

A Veszprémi Zsidó Örökségi Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik 2011. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány mint közhasznú tevékenységet folytató szervezet részére felajánlották. Az így kapott
11 797 Ft-ot a veszprémi kulturális
örökség védelme alatt álló zsidótemetô
felépítményeinek biztosítására és a sírkert gondozására használjuk fel, a kuratórium döntése alapján. Reméljük,
hogy a 2012. évrôl beadott bevallásukban még többen fogják 1%-os felajánlásukat alapítványunk részére megtenni, amit elôre is köszönünk. Adószámunk: 18927467-1-19.
***
Kérjük, hogy adójának 1%-át a már
17 éve mûködô Cödoko Zsidó Szociális, Nevelési és Kulturális Alapítvány részére ajánlja fel. Alapítványunk a befolyt összeget zsidó szociális, nevelési és kulturális intézmények támogatására fordítja. Adószámunk: 18049196-1-42.
***
Kérjük támogatóinkat, hogy adójuk
elsô
1%-át
ajánlják
fel
a
Mazsihisz számára, melynek technikai száma: 0358. A második 1%-ot
pedig a Frankel Zsinagóga Alapítvány

Gyertyagyújtás: 7.40
Szombat kimenetele: 8.52
Újholdhirdetés
Jom kippur kátán
Gyertyagyújtás: 7.49
Újhold
Szombat kimenetele: 9.03
Erev sávuot (7.54)
SÁVUOT
(csütörtökön: MÁZKIR!)

részére. Adószám: 18114878-1-41.
Köszönjük!
***
Tisztelt Adományozó! Kérjük, hogy
adójának 1%-ával támogassa a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita
Hitközséget mint egyházat. Technikai
szám: 0107. Ugyancsak kérjük, hogy
adójának további 1%-ával támogassa
az Amerikai Alapítványi Iskoláért Alapítványt mint társadalmi szervezetet.
Adószám: 19700557-1-42. Támogatását köszönjük.
***
A Pécsi Hagyomány Szociális Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik 2011. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány részére ajánlották. A kuratórium döntése alapján a céloknak megfelelôen használtuk és használjuk fel. Kérjük, hogy a 2012. évrôl
beadott adóbevallásukban 1%-os felajánlásukat alapítványunk részére tegyék meg, amit elôre is köszönünk.
Adószámunk: 19034834-1-02.
***
Kérjük, támogassa alapítványunkat
adója 1%-ának felajánlásával! Zuglói
Talmud-Tóra Alapítvány, adószám:
18170696-1-42. Köszönjük támogatását!

1%

Programajánlat
MÁJUS
Generációk Klubja
(VI. ker., Hunyadi tér 3. félemelet)
6. (hétfô) 15 óra: Vencel György
kántor a klub vendége.
13. (hétfô) 15 óra: Breuer Péter A
terror címmel tart elôadást.
27. (hétfô) 15 óra: Deák Gábor e
havi Mispochológiája Mesterfokon.
A csütörtöki gyógytorna és fejlesztés a szokott idôben és helyen lesz.

Herman Klub
(1075 Budapest, Síp u. 12. fszt.)
2. (csütörtök): Vetélkedô

7. (kedd): Délutáni séta a Margitszigeten
8. (szerda): Irodalmi Klubdélután
Garai Róbert színmûvésszel
17. (péntek): Sávuot utáni ünnepség
21. (kedd): Látogatás a Közlekedési Múzeumban
22. (szerda): Filmklub. Vendégünk, Kaczvinszky Barbara dokumentumfilmes, rendezô „Tájak, álmok, Izrael” sorozata
23. (csütörtök): Játék, vetélkedô
29. (szerda): Beszélgetés aktuális
kérdésekrôl, vendégünk Breuer Péter külpolitikai szakértô, újságíró
30. (csütörtök) Kirándulás Veresegyházára, látogatás a Medveotthonban
A klubprogramok 14 órakor
kezdôdnek.
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ÚJ ÉLET

Körzeti kitekintô
Bethlen tér
A díszteremben tartották Grósz
Hanna – Cháná Rivka bát Cipóra –
bát micvá ünnepségét. Több mint
100 vendég tisztelte meg Grósz Andor professzort, a kecskeméti hitközség elnökét és feleségét, Erikát jelenlétével. Többek között Frölich Róbert fôrabbi és családja, a Wesselényi Utcai Amerikai Alapítványi Iskola tanárai, a Bethlen téri, a kecskeméti és a nagykôrösi közösségek hívei és számos barát. Tóth Emil fôkántor ünnepi zsoltárt énekelt, ezután
Hannára irányult a figyelem, aki
szorgalmas tanulás után bizonyította
jártasságát és felkészültségét a zsidó
ünnepek, a hagyomány és a kásrut
világában. Deutsch Róbert fôrabbi
szeretettel köszöntötte tanítványát,
útravaló tanítást adva a kislánynak,
majd a Teremtô áldását kérte további
életére. Az örömapa megható felszólalásában kiemelte, milyen boldogság számára, hogy itt most együtt

Vankó Magdolna finom macesztortájának köszönhetô. A gyerekek az
áfikoman megtalálása után ajándékot kaptak.

Reményünk és ígéretünk van arra,
hogy a Pásti utcai zsinagógát újból
megtölthetjük a felújítás után.
g. zs.

Szeretetkórház

Szeged

Az idén is a Scheiber-iskola aulájában rendezték meg a széderestét,
amelyen kb. hetvenen vettek részt. Ez
a szám csodálatosnak mondható, hiszen nagy hó esett, de ennek ellenére
szinte mindenki eljött, aki jelentkezett. Deutsch Zsuzsanna igazgató
fôorvos bevezetôjében köszöntötte a
megjelenteket, közöttük a kórházkörzet elnökét, Szinai T. Józsefet és a
fôrabbit, Deutsch Lászlót. A kidust
Klavanszkij Anatolij kántor énekelte.
A szertartást a fôrabbi vezette, aki
magyarázatokkal, midrásokkal színezte az Egyiptomból való kivonulás
történetét. A Má nistánát a fôrabbi
kisfia, Dávid kérdezte. Az étkezés
utáni imát Fruchter Sándor mondta
el. Az este a hagyományos dalok közös eléneklésével végzôdött.

Hagyományosan már korán reggel
elkezdtünk készülni peszách ünnepének fogadására. Munkatársaink igyekeztek az ünnephez méltó körülményeket teremteni, és ez sikerült is. Köszönet érte. Este mintegy kilencvenen
gyülekeztünk hitközségünk dísztermében, hogy szokásainkhoz híven
együtt emlékezzünk meg az egyiptomi kivonulás történetérôl. A Haggadát
kántorunk, Karo Jakov Rachamim és
rabbink közösen olvasták fel, hogy az
egyes részek között meg-megállva
hallgassuk meg a magyarázatokat.
Volt minden ezen az estén, közös
éneklés és ütemes taps, gyerekzsivaj
és játékos áfikomankeresés, ízletes
vacsora, amiért hálával és köszönettel
tartozunk konyhánk dolgozóinak.
Vendégeink is voltak, az egyetemen
tanulmányúton tartózkodó Fullbrightösztöndíjas oktatók. A kitûnôen sikerült rendezvény közös bencsolással és
az ôsi ígérettel zárult: „Jövôre veletek
Jeruzsálemben, vagy ki tudja, lehet,
hogy Szegeden.”
***
A Dombóvári Magyar–Izraeli Baráti Társaság kérésére a hitközség
dísztermében rendezték meg az
Izraelrôl szóló országos középiskolai
vetélkedôsorozat regionális középdöntôjét. A Vajdics Hajnalka által lebonyolított versenyen a középdöntôbe jutott 10 csapat közül 9 jelent

Balassagyarmat
A közös szédert jó hangulatban, a
hagyományoknak megfelelôen tartottuk meg. A Má nistánát a gyermekek közösen adták elô, akik az áfikoman visszaadása után mindezért jutalomban részesültek. Köszönet illeti
a szervezés oroszlánrészét végzô
Bauer Józsefné hitközségi titkárt,
menyét a macesztortáiért, valamint
Szabó Pálnét a finom maceszgombócáért. Szeretnénk, ha a hagyomány
nem szakadna meg, és a helyi közös-

látja nagyobbik és kisebbik lányát,
unokáját, testvérét és édesapját, valamint feleségének édesanyját. Ezután
az ünnepelt mondott köszönetet
mindazoknak, akik felejthetetlenné
tették számára ezt a napot. A szertartást követôen énekek, beszédek
hangzottak el, majd a szülôk bôséges
kiduson látták vendégül az egybegyûlteket.
***
Sábbát hágádolkor járult a tóra elé
Abai Singer Ábrahám, Ávróhom ben
Jichok, Abai Singer Tamás és Tarnai
Katalin fia, felnôtté avatása alkalmából. A bár micva fiú szépen énekelte
az áldásokat és olvasta fel tórai fejezetét. Deutsch Róbert fôrabbi avató-

Balassagyarmat: „minta”-szerû sütemények
ség szervezését és rendezvényeink
sorát tovább tudnánk folytatni.

Debrecen

beszédében felhívta a figyelmet a hagyományok betartására, és további
szorgalmas tanulásra buzdította, a
Mindenható áldását kérve rá. Az
imádkozást követôen a szülôk kiduson látták vendégül a megjelenteket.
Itt Abai Singer Tamás is szólt fiához,
aki születése óta rendszeresen jár a
közösségbe. Az ifjú megköszönte a
törôdést, a figyelmet, családja gondoskodását, és Schwezoff Dávid kántornak a felkészítô tanítást.

Székesfehérvár
A hitközség a hagyományoknak
megfelelôen ünnepelt, s a nagy havazás ellenére szép számban jelentek
meg hittestvéreink a széderestén.
Neubart István elnök a peszách történetét, szokásait ismertette, majd a
Haggada elbeszélése következett. Az
ilyenkor szokásos ünnepi vacsora a
Fürst és a Róth család, valamint

Az országos holokauszt-emléknap
alkalmából Debrecenben jótékonysági koncerten hajtottak fejet az innen
elhurcolt és meggyilkolt 6000 mártír
emléke elôtt. A felújításra váró Pásti
utcai zsinagóga ismét megtelt; a kihûlt falakat, az emlékezôk szívét a
kultúra hangjai melegítették fel.
Fórizs Ildikó bevezetôje után
Heller Zsolt megnyitóbeszédébôl a
kopott falak sugallta személyes múltbéli élmények sem maradhattak el.
Elôször Márkus Luca olvasta fel
Heller Zsolt esszéjét, mely könnyeket
csalogatott a szemekbe. Ezután Barra
Ákos és ifjú Barra Ákos (hegedû),
Usker Gábor (cselló) és Nagy Gábor
(zongora) koncertje következett.
Bach, Massenet, Beethoven mûvei
mellett a Schindler listája film zenéje
is felcsendült, valamint Max Bruch
szívekig hatoló Kol Nidréje. Ez nosztalgia is volt, hosszú évek után hallhattuk az ismert dallamokat, melyek
„eredetiben” e falakba már beivódtak
a több mint egy évszázad alatt.
Befejezésül Kreislerné dr. Grósz
Zsuzsanna, a DZSH alelnöke köszönetet mondott a mûvészeknek és a
résztvevôknek. Ô sem tudta elmondani meghatódottság nélkül a zárszót.
Az emlékezetes délutánt – mely a
zsinagógai koncertek produkció
egyik eseménye volt – Heller Zsolt
rendezte. A közel 150 fôs közönség
szûnni nem akaró tapssal fejezte ki
elismerését és háláját a fellépôknek,
akik nemcsak hangszerükön, hanem
szívbôl is muzsikáltak.

meg. I. helyezést a Magyarországi
Németek Általános Mûvelôdési Központ Egységes Iskola-Gimnázium
csapata nyerte (Stodola Bálint,
Göthér Claudia, Hárs Eszter Ágota –
felkészítô tanár: Nuberné Honti Ivett),
második a szegedi Dugonics András
Piarista Gimnázium, harmadik a
bácsalmási Hunyadi János Gimnázium csapata lett. A vetélkedôt Lednitzky András, Izrael tiszteletbeli konzulja köszöntötte, a gyôztes csapat a
Parlamentben rendezendô döntôn
vesz részt. A rendezôk az elsô helyezettnek kupát, a vendéglátók könyveket adtak át, míg a többi csapat oklevél-elismerésben részesült.
***
Április 16-án, a holokauszt magyarországi emléknapján a Demokratikus Koalíció szegedi szervezete
emlékfát ültetett a Stefánián. Orosz
Gábor ügyvezetô alelnök köszöntôje
után a történésekrôl Salamon István,
a szegedi hitközség alelnöke,
holokauszttúlélô szólt, hangsúlyozva, hogy a közel háromezer szegedi
áldozat a városnak is mekkora veszteség. Az antiszemitizmus fokozódásáról, a gyûlöletbeszéd ismételt megnyilvánulásairól, az ez ellen történô
fellépés szükségességérôl Niedermüller Péter DK-alelnök szólt, majd
a résztvevôk elhelyezték az emlékezés köveit a fa és az emléktábla körül. Befejezésként a hitközség tagjai
kádist mondtak. Az eseményt
követôen a megjelentek megtekintették a zsinagóga mártír-emléktábláját
és fejet hajtottak az áldozatok emlékére.
L. A. – M. Zs.
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