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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Presser Gábor és vendégei (4. old.)

Izraeli színes (5. old.)

Nyertes pályázatok (6. old)

Szívet melengetô, léleksimogató
eseménynek lehettünk részesei a
Hitközség patinás Goldmark Ter-
mében, ahol Domán István fôrabbi
kilencvenedik születésnapját ün-
nepelni több mint százan érkeztek
határon innen és túlról.

Megjelent Hölvényi György egy-
házi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelôs államtitkár a
kormány képviseletében, Ilan Mor,
Izrael magyarországi nagykövete,
Feldmájer Péter Mazsihisz-elnök,
Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató,
Tordai Péter, a BZSH mb. elnöke, a
Szeretetkórház nevében Márvány Ve-
ra, eljött pályatársként Schweitzer
József nyugalmazott orsz. fôrabbi,
ott volt az ORZSE rektora, Schöner
Alfréd, valamint az intézmény több
tanára, rabbik, kántorok és körzeti
elnökök az egész országból, de Bu-
dapestre érkezett a révkomáromi hit-
község vezetôje is.

Végül, de nem utolsósorban ott
volt természetesen az ünnepelt csa-
ládja, rokonok, barátok, tisztelôk és
tanítványok. A dúsan terített aszta-
loknál helyet foglaló vendégek
elsôként Feldmájer Péter laudációját
hallgathatták meg Zoltai Gusztáv in-
terpretációjában.

Prof. Dr. Domán István fôrabbi
1922. november 17-én született Bu-
dapesten, rabbicsaládban.

Elmélyült vallási tudását nemcsak
édesapjától szerezte, hanem – akko-
riban már nem szokásos módon – a
négyosztályos polgári iskola befeje-
zése után jesivába küldték, ahol
megtanulta mindazt, amit a zsidó
vallásról tudni lehet és kell. Tizen-
nyolc éves korában úgy döntött,
hogy jártasságot szerez a világi tan-
tárgyakban is, ezért három év alatt
elvégezte a hat osztályt a Madách
Imre Állami Fôgimnáziumban. Utol-
só vizsgáit már sárga csillaggal a
mellén fejezte be. A munkaszolgálat
szörnyûségei után 1945-ben beirat-
kozott a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemre, ahol summa cum laude
minôsítéssel szerzett doktorátust.
Egyetemi tanulmányaival párhuza-
mosan beiratkozott az Országos
Rabbiképzô Intézetbe, ahol vala-
mennyi elôvizsgáját kitûnô ered-
ménnyel tette le, de az akkori szél-
sôséges ateista politika miatt nem
avatták rabbivá, középiskolai tanár-
ként dolgozott. Jónás próféta törté-
neteinek ábrázolása az ókeresztény
emlékeken címû doktori disszertáci-
ójához egyszerre használta fel rab-
binikus és mûvészettörténeti tudását.

1956-ban a felkelést követô meg-
torlások elôl az Egyesült Államokba
ment, ahol hittantanárként mûkö-
dött.

1965-ben dr. Scheiber Sándor pro-
fesszor hívására visszatért Magyar-
országra, letette a rabbivizsgát, és
azóta szolgálja híveit, tanítja a tal-
mudot a zsidó ifjúság nemzedékei-
nek. Rabbiként szolgált Kaposvárott,
Szegeden, Újpesten, a Vasvári Pál
utcában, majd elfoglalta néhai édes-
apja székét a Hunyadi téri zsinagó-
gában.

Lehetetlen egy ilyen rövid laudá-
cióban felsorolni azon tudományos
értekezések, könyvek sorát, amelye-
ket az elmúlt évtizedekben alkotott.
Kiváló ismerôje a bibliai és talmudi

Domán István fôrabbit ünnepelték 
90. születésnapja alkalmából

Domán István

hébernek, az arameusnak, ezenkívül
beszél és alkot angolul, németül és
jiddisül, kiváló magyar nyelvû szó-
noklatai méltán vívták ki a vallásos
közönség és kollégái elismerését.
Több mint négy évtizede él boldog
házasságban feleségével, Katalin-
nal. Két fia és négy unokája van.
Domán Istvánnak 90. születésnapja
alkalmából a Mazsihisz elnöke a
Magyarországi Zsidókért Díjat ado-
mányozta 5773. ros hásánájára.

Ezt követôen került sor a kitünte-
tés szövegének ismertetésére, majd
átadására egy míves ajándék kísére-
tében. A Mazsihisz elnöke ezeken
felül virágcsokorral kedveskedett
Domán Katinak, a feleségnek, aki
évtizedek óta a nyugodt hátteret, a
felkészülést biztosítja a fôrabbi szá-
mára.

Majd Feldmájer Péter intézett né-
hány kedves mondatot a születésna-
poshoz. Egyebek mellett kifejezte
„megdöbbenését” Domán István va-
lós életkorán – szellemi és fizikai
frissessége láttán. Örökifjúnak ne-
vezte, pályáját tekintve reneszánsz
embernek, aki egyformán jártas a
köznapi, az ókori-középkori iroda-
lomban, mûvészetben, világi és egy-
házi értelemben egyaránt. Nemcsak
tanul, hanem tanít és publikál, ír, is-
meretet, tudást nyújtva szakembe-
reknek és a nagyközönségnek is.

Zoltai Gusztáv külön köszöntötte
az államtitkárt, a nagykövetet és a
nyugalmazott országos fôrabbit. Ezt
követôen Hölvényi György emelke-
dett szólásra, elmondva: néhány éve
személyes ismerôse az ünnepeltnek,
elektronikus és személyes, kávéházi
beszélgetések mélyítették kapcsola-
tukat. Nagy gondolkodónak, nagy
írónak aposztrofálta Domán Istvánt,
hangsúlyozva, a fôrabbitól kapott ta-
nítások mekkora hatással voltak az ô
pályafutására.

Ilan Mor nagykövet elôször is örö-
mét fejezte ki, hogy rövid idôn belül
a második kilencvenesztendôs rabbit
köszöntheti, majd beszélt Domán
István magyarul megjelent regé-
nyeirôl – hozzátéve, ilyenkor sajnál-
ja, hogy nyelvtudása nem elegendô
azok olvasásához. Végül hosszú éle-
tet és eredményes munkát kívánt az
ünnepeltnek.

Spánn Gábor, az Új Élet rendsze-
resen publikáló munkatársa, koráb-
ban televíziós, rádiós személyiség,

az ORZSE részérôl szólt: „Megpró-
bálom humorosra venni a 90 évet.”
Sikerült neki, igazán derûs perceket
szerzett mindenkinek!

Ezután (az ünnepeltnek is megle-
petésként) elsötétült a terem, a szín-
pad függönye szétnyílt, és láthatóvá-
hallhatóvá vált a fôrabbi Egyesült
Államokban élô Dávid fiának
videoüzenete, melyben sajnálatát fe-
jezte ki távolléte miatt, és ezen a mó-
don köszöntötte édesapját.

A meglepetés folytatódott, hiszen
Schweitzer József állt fel, hogy ha-
gyományos papi áldásban részesítse
kollégáját. Ezt megelôzôen néhány
szép mondatban méltatta az édes-
apát, Domán Ernôt is.

Domán István emelkedett szólásra,
beszédét teljes terjedelmében közöl-
jük.

Kedves Vendégek!
Elsô szavam a köszöneté. Köszö-

nöm az Egek Urának, hogy életben
tartott, megôrzött mind a mai na-
pig. A köszönet többirányú: egy-
részt szól az életben maradásért;
másrészt hogy magas korom dacá-
ra még aktívan mûködöm: rabbiál-
lást töltök be és tanítok az Országos
Rabbiképzô – Zsidó Egyetemen;
harmadrészt hogy publikálok.

A talmud tanítja: „Gersze
döjánkusze odif” – a gyerekkori
tanulmányok a legmaradandób-
bak. Ezért szüleim, akik ortodox
zsidók voltak, jesivába küldtek,
ahol kora hajnaltól késô estig tal-
mudot tanultunk.

Már a negyedik ilyen talmud-
iskolában tanultam Galántán, és
úgy látszott, hogy még az Örökké-
való sem ment meg attól, hogy or-
todox rabbi legyek. Ám a megye
fôispánja másképp döntött: felosz-
latta a jesivát, és a diákokat vissza-
zsuppoltatta lakóhelyükre. Így ke-
rültem vissza Budapestre, és el-
kezdtem foglalkozni világi tantár-
gyakkal.

1944-ben sárga csillaggal a mel-
lemen tettem érettségi vizsgát a
Barcsay utcai Madách Gimnázi-
umban. Ezután munkaszolgálat
következett, amelyet a német légel-
hárító tüzérségnél abszolváltam.
Azt hiszem, szükségtelen hangsú-
lyoznom, hogy nem mint tüzér...

A felszabadulás után beiratkoz-
tam az Országos Rabbiképzô Inté-
zetbe és vele párhuzamosan a Páz-
mány Péter Tudományegyetemre,
s elkezdtem kutatni az élet értel-
mét. Azóta is ezt teszem... De ez a
kutatás hozta magával, hogy írtam
kilenc könyvet, több mint ötszáz
tanulmányt, cikket, elbeszélést,

tárcát és disszertációt. De a legfon-
tosabbnak tartom, hogy mindjárt
a világháború után vidéki hitköz-
ségekben mint rabbiképzôs diák
vállaltam rabbifunkciót.

Köztudott, hogy a holokauszt-
ban a magyar vidéki zsidóság
vesztesége volt a legnagyobb egész
Közép-Európában. A deportálá-
sokból csak 10% érkezett vissza,
és azok is megkínozva, meggyö-
törve, kifosztva, kirabolva.
Érthetô, hogy szinte minden ellen
lázadtak, aminek balsorsukat tu-
lajdonították. Sok mindent meg-
próbáltam, hogy elhozzam hozzá-
juk vallásunk vigaszát, hitünk re-
ménységét. És ha sikerült néhá-
nyukat eltántorítanom az önrom-
bolástól, az öngyilkosságtól és fel-
csillantani a jövô reményét, akkor
ezt tekintem legjelentôsebb tevé-
kenységemnek.

Köszönettel kezdtem beszéde-
met, és azzal is fejezem be. Köszö-
netet mondok feleségemnek, Kati-
nak, aki immáron 47 éve a társam.

Köszönetet mondok a Hitközség
vezetôségének, akik megrendezték
ezt a felemelô ünnepséget. Köszö-
nöm dr. Hölvényi György egyházi
ügyekért felelôs államtitkár úr-
nak, prof. dr. Schweitzer József
fôrabbi úrnak és Ilan Mornak, Iz-
rael budapesti nagykövetének,
hogy eljöttek erre az alkalomra.

Köszönöm rokonaimnak, akik
közül többen nagy utat tettek meg,
hogy nekem örömet szerezzenek,
barátaimnak, híveimnek és tanít-
ványaimnak, hogy eljöttek együtt
ünnepelni velem.

Teljes szívembôl kívánom, hogy
még sok-sok éven át ünnepelhes-

sük egymás születésnapját az em-
beri kor végsô határáig.

Az ünneplés „hivatalos része” ez-
zel lezajlott, az ünnepi barcheszre
természetesen Domán István fôrabbi
mondott áldást, sokan álltak sorba a
születésnapos elôtt egy mosolyért,
egy kézszorításért.

A bôséges és ízletes falatokért, a
tálalásért a Laky Konyhát és Szántó
Györgyöt illeti elismerés.

- gáljuli -

A Hunyadin is ünnepeltek
Szombati istentisztelet keretében,

amelyen Villányi Benjámin kántorje-
lölt funkcionált, a zsúfolásig megtelt
zsinagógában nagyszabású kiduson
köszöntötték a körzet fôrabbiját,
Domán Istvánt kilencvenedik szüle-
tésnapján.

Az eseményen mások mellett
megjelent Streit Sándor, a Nagy-
fuvaros és Várnai György, a Hege-
dûs Gyula utcai körzet elnöke. A Pá-
va utcai körzet részérôl három hölgy
versekkel és ajándékokkal kedves-
kedett a fôrabbinak. Eljött Fekete
László fôkántor és Szilágyi Gábor
kántor is.

Elhangzottak köszöntôk, méltatá-
sok, a közösség részérôl is többen
gratuláltak az ünnepeltnek, így pél-
dául az elnök, Gervai László, vala-
mint Várnai Gusztáv és Horváth
László is. Streit Sándor és Fekete
László egyebek mellett sok évtizedes
baráti és munkakapcsolatukról be-
szélt, a hit és a tudás közvetítésérôl.
Kardi Judit a Macisz nevében kö-
szöntötte a fôrabbit s kívánt minden
jót, Fináli Gábor rabbijelölt tanít-
ványként idézte fel Domán István
életútját, hitelességét.

A körzet elnöke a tanulás-tanítás
kettôs tükrében osztotta meg gondo-
latait, majd átadták a kile ajándékát
az ünnepeltnek s virágot Katinak, a
feleségnek.

Végül a fôrabbi emelkedett szólás-
ra, hálát adva az Örökkévalónak,
hogy egészségben, megfelelô aktivi-
tással érhette meg ezt a kort, ezt a na-
pot. Szólt a mély vonzalomról, mely
kisgyermekkora óta ehhez a körzet-
hez köti, beszélt négy évtizeden át itt
funkcionáló édesapjáról, akinek ha-
tására ezt a hivatást választotta.
Domán István pályafutása állomása-
it említette, végül megköszönte a
jelenlévôk szeretetteljes jókívánsá-
gait, a dúsan terített asztalokat, az
ünneplést.

- gj -Schweitzer József áldást kér kollégájára

Feldmájer Péter köszöntôje
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Kedves Olvasóink!
Öt év után (!) a költségek és az infláció emelkedése miatt kénytelenek
vagyunk árat emelni. Így 2013. január 1-jétôl a lap ára 200 Ft lesz. Az
elôfizetések egy évre: belföldre 4800 Ft; külföldre 6800 Ft; USA, Izra-
el, Ausztrália stb. (légiposta) 7500 Ft. Reméljük, továbbra is érdekes és
értékes cikkek közlésével ellensúlyozhatjuk ezt, és nem veszítjük el
egyetlen olvasónkat sem. Várjuk a jövôben is elôfizetéseiket, leveleiket
és hozzászólásaikat. 

A Szerkesztôség

A német kormánnyal a múlt év vé-
gén és ez év folyamán lefolytatott
tárgyalások nyomán a Claims
Conference lehetôséget kapott az
életjáradék-program jogosultsági kö-
rének kiterjesztésére.

A Claims Conference életjáradé-
kára jogosult lehet az a zsidó szár-
mazású holokauszttúlélô, aki

• koncentrációs táborban volt
• gettóban volt legalább 3 hóna-

pig, vagy
• a külvilágtól elzárva bujkált

legalább 6 hónapig, vagy hamis
személyazonossággal élt legalább 6
hónapon keresztül, a náci Német-
ország által megszállt területen.

Azok a személyek, akik a 3 hóna-
pos gettós fogva tartást magzati álla-
potban élték át (legkésôbbi születési
dátum 1945. augusztus 31.), szintén
jogosultak lehetnek a programban,
amennyiben az egyéb kritériumok-
nak is megfelelnek.

A pontos kritériumok a Claims
Conference internetes oldalán találha-
tók, a www.claimscon.org oldalon.

A kibôvített kritériumokról min-
den regisztrált ügyfél 2011. decem-
ber, illetve 2012. január folyamán
tájékoztatást kapott. Aki már be-
adott kérelmet, nem kell új kérelmet
beadnia.

A kifizetések a kérelem jóváha-
gyását követôen kezdôdnek. A jó-
váhagyott kérelmek 2012. november
1-jétôl, illetve 2013. január 1-jétôl
visszamenôleg lesznek kifizetve a
jogosultság alapja szerint, illetve ha
a kérelem ezen idôpontok után került
beadásra, akkor a kérelem bevéte-
lének napjától. 2013. január 1-jétôl a
kifizetés összege minden jóváha-
gyott CEEF-kérelmezô részére havi

Dél-Pest

Nagy megtiszteltetés ért minket, amikor a szombat fogadására ellátogatott
hozzánk Ilan Mor. Ahogy Izrael állam magyarországi nagykövete már koráb-
ban elmondta, azt tervezi, hogy felkeresi az összes magyarországi zsidó kö-
zösséget az alatt az idô alatt, amíg hazánkban tartózkodik. Kiemelte, hogy
azért választotta a budapesti hitközségek közül elsônek a dél-pesti körzetet,
hogy személyesen is kifejezze – ahogy ezt telefonon már megtette – együtt-
érzését Kerényi András elnökkel az ôt ért atrocitás miatt.

A közös péntek esti imádkozás után Kerényi András a nálunk használt kér-
déssorral („ki ô, mit keres nálunk, mi késztette a látogatásra” – ahogy minden,
a körzetet elôször meglátogató személy esetében szokás) felkérte a nagykö-
vet urat, hogy szóljon pár szót.

Ilan Mor ismételten megerôsítette együttérzését, majd országa jelenlegi
helyzetérôl adott rövid elemzést. Kijelentette, hogy a türelmi idô lejárt, és Iz-
rael kormánya úgy döntött, egyetlen állam sem engedheti meg magának, hogy
ne teljesítse kötelességét és ne védje meg állampolgárait.

A világon élô zsidóknak az a feladatuk, hogy kifejezzék szolidaritásukat és
pontosan tájékoztassák környezetüket a tényekrôl.

A bensôséges beszélgetés végén a nagykövet úr megköszönte a szívélyes
fogadtatást, támogatásáról biztosítva a közösséget és annak minden tagját.

Bethlen tér

Chájé szárá szombatján hívták a tóra elé Stern Péter és Andrea másodszü-
lött fiát, Jonit (Ávróhom Simajn ben Jiszroél Chájimot) bár micvája alkalmá-
ból. Az ünnepelt szépen, az ôsi dallammal énekelte a bráchákat és a haftarát,
és saját tórai fejezetét is hibátlanul lejnolta. Deutsch Róbert fôrabbi szólott ta-
nítványához, felhívta figyelmét gyermeki kötelezettségeire, a további szor-
galmas tanulásra, a Mindenható áldást kérve reá. A kántori teendôket
Schwezoff Dávid végezte. Az imádkozást követô kiduson Joni mondott kö-
szönetet szüleinek, tanítójának és mindenkinek, akik hozzásegítették ehhez a
felemelô élményhez.

* * *
Bence Tamás és Szegô Eszter kislányának, Pankának chesván újholdján

volt a névadó ünnepsége. A gyermek édesapja ezen alkalomból a tóra elé já-
rult, ahol Deutsch Róbert fôrabbi a Szóre nevet adta az újszülöttnek. Az imád-
kozást követôen a család a körzet dísztermében kiduson látta vendégül a
nagyszámú megjelentet. 

* * *
Schwarc Tibor és Szántó Anikó kislányának, Vikinek Toldot szombatján

volt a névadó ünnepsége. Deutsch Róbert fôrabbi a Brájndl Málke Rivke ne-
vet adta a babának. A kiduson a hívek jókívánságaikkal halmozták el a csalá-
dot.

* * *
Sermer György 80. születésnapján járult a tóra elé. Deutsch Róbert fôrabbi

köszöntötte a jubilánst, beszélt a sportban kiemelkedô életútjáról, megemlít-
ve, hogy 8 olimpián vett részt mint ökölvívóbíró. Hetven évvel ezelôtt a Beth-
len téri gyerekkórusban már szólót énekelt péntek esténként. További jó erôt,
egészséget kívánunk neki és családjának!

A Hargita megyei Csíkszentmiklóson, 1927-
ben született Tabák László, az izraeli magyar
nyelvû újságírás és irodalom doyenje. Esszéi,
tárcái, szatírái, humoreszkjei, tudósításai, riport-
jai alijázásától, 1976-tól jelentek meg az Új Ke-
let hasábjain, mely hosszú ideig az egyetlen ma-
gyar nyelvû napilap volt Magyarország határain
kívül. Az országba érkezése után azonnal a lap
belsô munkatársa lett, késôbb szerkesztôbi-
zottsági tag, végül pedig fôszerkesztô. Az Új
Keletnél eltöltött évtizedei alatt az izraeli ma-
gyar nyelvû újságírás legkiválóbbjai voltak a
munkatársai: Benedek Pál, Dán Ofri, Jávor Vio-
la, Ben-Saul Kardos Joszéf, Dán Dalmát, Rössel
Mordecháj, valamint a vele egy idôben, szintén
Erdélybôl alijázott Rappaport Ottó és mások.

A Lemondtam a világfelelôsségrôl címû szatí-
ra- és novellagyûjtemény 1981-ben jelent meg a
szarvasi születésû héber költô, Itamár Jaoz Keszt
könyvkiadójánál, az Ekednél. Címlapját a szin-
tén a hetvenes évek második felében alijázott er-
délyi festômûvész, Fux Pál tervezte.

Oléigazolványán még alig száradt meg a tinta,
de máris olyan dolgokon töri a fejét, mint példá-
ul az okosító tabletta: „Az ember lenyeli egy
korty vízzel, és máris megjön az esze.” Vagy
azon a különös körlevélen, melyet egyik karco-
latában egy biztosítótársaság küld szét a lakos-
ságnak: „Jövedelmének csupán ötszázalékos be-
fizetése ellenében tényleges börtönbüntetés ese-
tében indexhez vagy dollárhoz kötött napidíjat
fizetünk önnek.” Kérdôívek költészete címû írá-
sában így csûri-csavarja mondanivalóját: „Bizo-
nyítani igyekszem azt a tételemet, hogy (...) az
irodalmi szerzôk minden korszakban a
kérdôívszerzôk szövegébôl merítettek ihletet.”
A csendes, filozofikusnak induló belsô humor
esetenként keményen megdolgoztatja a
nevetôizmokat, ha nem is nyüszítünk a
röhögéstôl, mint Efrájim Kishon írásainak olvas-
tán. Tabák nem tagad, és nem helyesel. Állítása-
it úgy támasztja alá, mint a háromlábú asztalt
szokták. Ha inog, a célnak annál inkább megfe-
lel. Ha komoly hangon mesél, nagyobbat szól a
„humorbomba”. A szatírák és a novellák között
a mélyben átjárható alagutak vannak. Novellái
drámaiak. Feltûnik egy-egy szóvirágnyi poén,
virít, felráz, kacagtat a bölcsességek nyelvén.
Fikciókat állít. Mi lenne, ha a pszichológusok
sztrájkolnának? Mi lenne, ha egyszer Tel-
Avivba eljönne a Messiás? Mi lenne, ha ô, a

könyvmoly, aki még dzsungelt sem látott soha,
párducra vadászna, vagy a vad bikával küzdene
az arénában? Vagy mi lenne akkor, ha a jorédok
sorsot húznának, és aki a fekete golyót húzza, az
hazamegy olénak? És mert óvatlanok vagyunk,
észre sem vesszük, hogy a profán szakrálisba
fordul és viszont, megesküszünk rá, hogy már
láttuk, hallottuk, éreztük ugyanezt, hogy rólunk,
helyettünk beszél: „Reb Slojme felesége már
évek óta egymaga keresi meg a mindennapi ke-
nyeret, melyért Slojme könyörög az Úrnak.” Ké-
zen fog, halk hangon cseveg, arcán a székelyes,
góbés mosoly, melyet még szülôfalujából ho-
zott. Aztán mikor a figyelmünk lankadni kezd,
lecsap. „Slibovitz két hónapos spanyolországi
tartózkodását a szarvasmarha-nemesítési tanfo-
lyam számlájára könyvelték el.”

Neves romániai íróként és újságíróként érke-
zett az országba: Vészcsengô (novellák, 1969,
Bukarest, Irodalmi Kiadó), Nehéz apának lenni,
Ismeri-e Ádámot? (szatírák, cikksorozat a Dol-
gozó Nôben, Kolozsvár). 1962 és 75 között
rendszeresen publikált a kolozsvári Utunk címû
irodalmi lapban, valamint a bukaresti A hét címû
mûvelôdési folyóiratban, melynek alapító tagja
volt. Francia, román és német nyelvû fordításait
különbözô kiadványokban lehetett olvasni. A
kolozsvári Magyar Színház hónapokig játszotta
a Bogár a fülben címû Feydeau-bohózatot, me-
lyet ô fordított magyarra. A Lemondtam a
világfelelôsségrôl a második kötete volt Izrael-
ben. Az elsô a Jelentés címû kisregény, mely az
Új Kelet kiadásában jelent meg. 1985-ben Bné-
Brakban napvilágot látott a Társasutazás idôben
címû, Rössel Mordechájjal közös szatíra- és
elbeszélésgyûjtemény, 1996-ban Tel-Avivban
az Üzenet a palackban, majd a Meztelen igazság.
1982-tôl az izraeli Idegen Nyelvû Írók Szövetsé-
ge magyar tagozatának elnöke.

„Búcsúzom, Európa, te szép szeretô. Én haza-
érkeztem. Jó reggelt, Izrael” – írja a könyv
bevezetôjében. Tabák publicisztikai és irodalmi
munkássága alijázásakor erôs ösztönzést kapott.
Az El A1 gép a keleti mesék csodás világára
emlékeztetô repülôszônyegként száll a lodi
repülôtér felé. A repülôszônyeg késik, de sebaj!
Valahonnan messzirôl, észak felôl, most is húz-
za a cigány, „mintha minden a legnagyobb rend-
ben volna”.

Erôs társadalomkritika jellemzi. A cionista, a
kétezer évvel azelôtt hazájából számûzött zsidó

Körzeti kitekintôTovábbi holokauszttúlélôk
kaphatnak életjáradékot

MAGÉN ISTVÁN

Világfelelôsség
féltésével bírálja ôs-új honát. „Tel-Aviv! Iste-
nem, de szép, milyen úri csendes ily fentrôl néz-
ve, éjfél után!” Így kiált fel, miközben az El Al
gép leszálláshoz készülôdve köröz. „Holnap vége
a vakációnak. (...) Reggel pedig cigarettázni fog-
nak a buszon, és letegeznek.” Az ihletett elköte-
lezettséget, a biblikus emelkedettségû visszavá-
gyódást az ôshazába miként lehet a hétköznapok-
kal összeegyeztetni? Lehet-e egyáltalán? A vá-
gyak-elképzelések és a valóság, a két ellentétes
töltésû pólus között a humor izzó szikrája sercen.
Tabák humora filozofikus derû, továbbgondolás-
ra, megértésre, értelmezésre késztet.

A címadó novellában ô, a népéért aggódó, az
új bevándorló, az európai, az izraelivé átalakulni
akaró zsidó visszaadja világfelelôsségét. Elege
van. Olyan akar lenni, mint bármelyik másik nép
fia, akivel nem példálóznak, akit nem figyelnek
árgus szemekkel. Lemond a világfelelôsségrôl.
Mert ha Izrael megvédi magát az arab túlerôvel
szemben, ha biztonsága érdekében területet fog-
lal, ha visszalô: a világbékét veszélyezteti. Le-
gyen világfelelôs más. Legyen mondjuk a Szov-
jetunió, mely nem adja vissza a finneknek
Karéliát, a japánoknak a Kuril-szigeteket, a grú-
zoknak Grúziát, az örményeknek Örményorszá-
got, a kínaiaknak Észak-Mongóliát, a magyarok-
nak Magyarországot... „Zsenge gyerekkorom óta
szüntelenül elverték rajtam a port, valahányszor
az igazgató csemetéje betörte az ablakot a fut-
ball-labdával, vagy amikor az éppen soron lévô
diktátor háborúja vesztésre állt.” De a
világfelelôsség nem visszaadható. Világfelelôs
csak az lehet, aki „...aki felelôsnek érzi magát.
Mert elég következetes, mert elég naiv, mert elég
meggyötört, mert elég gyenge ehhez. Ilyen csak
egy van. Évezredek óta. Te!” – mutat rá a Világ
a címlapon nagy szôrös ujjaival a megszeppent
zsidócskára.

„Az antiszemitizmus a legkedveltebb forma,
melyet zavaros tudata befogadni képes” – írja
Leszek Kolakowski arról a bizonyos Világról,
melyért a zsidóknak évezredek óta felelôsséget
kell vállalniuk. „Az UNO székházában már min-
den tisztviselô kívülrôl tudja, hogyan kell megfo-
galmazni egy téged elítélô határozatot” – kacag a
Világ csúfondárosan.

Tabák szenvedélyesen kutatja Izrael különös,
elkötelezett, semelyik más országhoz nem hason-
lítható életét. Az ország a különféle kultúrák ol-
vasztókemencéje. Valójában egy hatalmas kultu-
rális és antropológiai laboratórium. A hétköznap-
ok drámaiságán felülkerekedni akaró, hazájáért
naponta élni vagy meghalni kész zsidó emberek
dinamizmusa lenyûgözi. Lenyûgözik a meghitt

300 euró lesz. Az elsô, vissza-
menôleges kifizetést követôen a kifi-
zetések háromhavonta történnek.

A Claims Conference életjáradé-
kára csak olyan túlélôk lehetnek jo-
gosultak, akik nem kapnak német
forrásból nyugdíjat (CEEF, Art 2,
Német Kárpótlási Törvény – BEG –,
PRVG, Osztrák OFG ellátás, Izraeli
Pénzügyminisztériumtól az 5717–
1957 sz. törvény alapján folyósított
ellátás), és akik minden egyéb krité-
riumnak megfelelnek.

Figyelem:
• Azok az üldözöttek, akik a Német

Gettónyugdíjtörvény (ZRBG)
alapján a gettóban végzett mun-
ka után német társadalombiztosí-
tási nyugdíjban részesülnek vagy
arra jogosultak, megkaphatják a
CEEF-nyugdíjat is.

• Azok az üldözöttek, akik már ré-
szesülnek a CEEF háromha-
vonkénti kifizetésében, illetve
akik korábban már beadtak ké-
relmet a CEEF programban, új
kérelmet nem adhatnak be. A
korábban elutasított kérelmek
az új kritériumok szerint ismé-
telt elbírálásra kerülnek.

• Kérelmet csak a túlélô adhat be,
örökös nem.

Azok a túlélôk (magzati állapotra
is vonatkozik), akik a fenti kritériu-
moknak nem felelnek meg, és koráb-
ban nem kapták meg a Budapest
Alap egyszeri, 1900 eurós kifizeté-
sét, beadhatnak kérelmet a HVCF
(Holocaust Victim Compensation
Fund) programban. A HVCF egy-
szeri kifizetésének összege 2556
euró jóváhagyott kérelem esetén.

Mind a CEEF háromhavonkénti
kifizetésére, mind a HVCF egyszeri
kifizetésére kérelmet kell beadni.
Jelentkezési nyomtatvány letölt-
hetô online a www.claimscon.org
internetes oldalról vagy be-
szerezhetô a Claims Conference
Budapesti Irodáján.

A kérelemhez jól olvasható fény-
másolatban mellékelni kell a sze-
mélyazonossági igazolványt, a zsidó
származás igazolását, a házassági
anyakönyvi kivonatot (nôknél) és az
üldöztetés igazolását.

Bôvebb információ a www.claims-
con.org oldalon, valamint a Claims
Conference Budapesti Irodáján:

Claims Conference Budapest,
1054 Budapest, Tüköry u. 3. Tele-
fon: 374-3078. Ügyfélfogadás hét-
fôtôl csütörtökig 9–12 óráig.

beszélgetéseken hallható hihetetlen történetek.
„Semmi sem bizonyos abból, amit leírok, csak
annyi bizonyos, hogy igaz” – állapítja meg Oscar
Wilde-i szellemességgel.

„– ...Hiszen tudod. Odafent van egy pontos
mása Jeruzsálemnek. 

– Ennek a sikátornak is, amelyben állunk?
– Aki hisz a mennyei városban, hinnie kell a

mennyei sikátorban is” – írja a Fux Pál jeruzsále-
mi festômûvésszel készült interjúban.

Kutatásainak eredményeit fanyar humorral fû-
szerezett szenvedélyes írásokban tárja a nagykö-
zönség elé. Olvashatunk a zsinagógáról, melynek
tetején „szabályos, kör alakú nyílást hagyott a
tervezô... (...) Olyan volt ez a lyuk, mint egy
messzelátó hatalmas lencséje: közelebb hozta az
eget. (...) Fekete kaftános, átszellemült arcú em-
berek ütemesen ringatták felsôtestüket, és sze-
müket a lencseként mûködô nyílásra szegezve
közelebb érezték Istent. Emberközelben. Ezért az
ima hagyományos szövegébe gyakran vegyülnek
bizalmas vonatkozású mondatok...”

Fejezzük be a Tabák Lászlóról szóló tanulmá-
nyunkat úgy, ahogy ô fejezi be könyvét, mely az
elmúlt évtizedek alatt sem veszített aktualitásá-
ból:

Báruchim hábáim! Kifürkészhetetlenek a Te
útjaid, Uram!
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Egy el nem hangzott beszéd
Bejárta a nemzetközi sajtót a náciz-

mus elleni budapesti demonstráció. A
tüntetésrôl beszámolt többek között az
amerikai Washington Post, a Fox
News, a Chicago Tribune, a Krónika
erdélyi magyar napilap, az izraeli
Haaretz, a Jerusalem Post, a német
Die Welt. Az ARD német közszolgála-
ti televízió szerint ritka összefogásra
került sor, az orosz Russia Today hír-
csatorna kiemelte: a tömeg a Jobbik
feloszlatását követelte, az AP hírügy-
nökség pedig megjegyezte: az MSZP
elnöke a parlamentben vár reakciót Or-
bán Viktor miniszterelnöktôl.

A budapesti demonstrálók példát
akartak mutatni, egyesek a Dávid-csil-
lagot is feltûzték, közölte tudósításá-
ban az ARD. A csatorna másfél perces
video-összeállításban számolt be a
neonácik elleni tüntetésrôl Budapes-
ten. Az ARD szerint körülbelül 15 ez-
ren vettek részt a demonstráción egész
Magyarországról, hogy nemet mondja-
nak az antiszemitizmusra és a rassziz-
musra. Tudósítottak arról is, hogy ezt
megelôzôen a parlamentben a szél-
sôjobboldali Jobbik egyik képviselôje
azt indítványozta, hogy készítsenek
egy listát arról, hány zsidó van a parla-
mentben és a kormányban, ami a Gá-
zai-konfliktusra való tekintettel nem-
zetbiztonsági kockázatot jelent. Fel-
hívták a figyelmet, hogy senki nem vá-
gott Gyöngyösi Márton szavaiba. A
közszolgálati csatorna szerint a felhá-
borodás hulláma megkésve, de annál
erôteljesebben és minden politikai
irányból jött. Felidézték Rogán és
Bajnai beszédét is, majd megjegyez-
ték, hogy ez egy ritka összefogás az
egyébként teljesen ellenséges viszony-
ban álló politikai csoportok között. „A
mai demonstráció sokak számára egy
már régóta esedékes jel volt” – össze-
gezték a történteket.

Francia lap: Orbántól elvár-
ják, hogy megszólaljon

A francia AFP hírügynökség arról
számolt be, hogy több tüntetônél
olyan zászlót lehetett látni, amelyen
az állt, hogy „A Jobbik az igazi nem-
zetbiztonsági kockázat Magyarország
számára”. A hírügynökség kitért arra,
hogy Rogán Antal, a Fidesz frak-
cióvezetôje szerint „nem fogadhatjuk
el, hogy Magyarország bármely pol-
gárát csak azért, mert más felekezet-
hez tartozik vagy más nemzetiségbôl
származik, más értékeket részesít
elônyben, méltóságában megsértsék,
önbecsülésétôl megfosszák, szabadsá-
gát elvegyék, listával fenyegetôzve
megbélyegezzék”. Az AFP jelezte,
hogy néhány demonstráló hátat fordí-
tott a fideszes politikusnak, ugyanis a
kormánypártot gyakran azzal vádol-
ják, hogy populista és nacionalista po-
litikával igyekszik megnyerni a Job-

Tôkés László véleménye
Tôkés László EP-képviselô: nem a zsidó származású emberek, hanem az

ôket listázni kívánó Gyöngyösi Márton jelent nemzetbiztonsági kockázatot
Magyarország számára. „Megítélésünk szerint a jobbikos képviselô antisze-
mita megnyilatkozása nyílt provokációt jelent nem csupán zsidó polgártársa-
ink és – az egyébként nemzetközi bírálatok és támadások kereszttüzében álló
– Magyarország, hanem hasonló módon a határon túlra szakadt, legfôképpen
pedig a kettôs állampolgársággal rendelkezô magyarok ellen is” – jelentette
ki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

Tôkés nem tartja kizártnak, hogy „listázó” szándékával Gyöngyösi a hatá-
rokon túlra kiterjesztett honosítás intézményét célozta lejáratni. „Romániában
élô magyar polgártársaim közösségében külön is kikérjük magunknak a hatá-
ron túl élô magyar állampolgárok iránti kollektív bizalmatlanság – közvetett
– kinyilvánítását” – fogalmazott Tôkés, hozzátéve: jogosnak ítéli viszont a
kettôs átvilágítás alkalmazását azok esetében, akik a múltban nyilvánvaló
módon kollaboránsai voltak a hírhedt Securitaténak, és akik közül sokan át-
települtek Magyarországra.

(A Krónika nyomán)

Fáj, nagyon fáj!
Fáj, hogy nem tudták megvárni, míg elmegy az

utolsó közülünk... már csak négy- vagy ötezren
vagyunk... sokan kórházi ágyakon, leépült
emlékezettel vegetálnak.

Fáj, nagyon fáj.
Alig vagyunk már, akik emlékezünk arra a napra.

1944. április 3-ára, amikor a család felnôttei ráha-
joltak a Singer varrógépre, mások kézzel varrták
kabátjainkra, ingeinkre – a sárga csillagot. Fáj,
nagyon fáj.

Fáj mint rabbinak, hogy néhány órával ezelôtt
hazudnom kellett. Hazudni a 91 éves Klári néninek,
aki kórházi ágyán azzal fogadott: Rabbi úr! Igaz,
hogy visszajöttek a nyilasok? 

Ugyan, Klári néni. Honnan veszi ezt?
Hát mondják... Meg hogy össze is akarnak írni

bennünket. A parlamentben mondták...
Ugyan, Klári néni! Maga elhiszi, hogy 2012-ben a

magyar parlamentben ilyen elhangozhat???
Ezután rám nézett, és önkéntelenül lejjebb húzta

hálóinge ujját – de azon így is átütött egy szám, egy
tetovált szám. 

Szégyenbôl vagy félelembôl takarta el... ki tudja? 
Fáj, nagyon fáj.
Fáj az is, hogy hazudtam. De mostantól MINDEN

Klári néninek hazudni fogok.
TÔLEM ne tudják meg az igazságot. Legalább

életük alkonya legyen nyugodt és tiszta.
Mi meg szégyelljük magunkat, hogy lehetôvé tet-

tük, hogy nem akadályoztuk meg, hogy rég elfeledni
remélt mondatok idôrôl idôre ismét elhangozhatnak
az ország házában.

És EZT hagyjuk gyermekeinkre és unokáinkra –
örökségül. 

Kedves Barátaim!
Ránézve erre az épületre, nekünk, túlélôknek nem-

csak a tervezô, Steindl Imre neve ugrik be – de az
elsô zsidótörvények szülôházának is tekintjük.

Ennek a háznak falai 70 évvel ezelôtt már hallottak
hasonló felszólalásokat.

Akkor büdös zsidók voltunk, ma nemzetbiztonsági
kockázat vagyunk!

Bennünket már egyszer FELMÉRTEK! 
Bennünket utána MEGJELÖLTEK.
Bennünket utána elhurcoltak, megkínoztak és

meggyilkoltak. 
Bennünket nem a nyilas politikus szavai borzasz-

tottak el, hanem a többiek reagálása. A levezetô
elnök párttársé, akinek csupán annyi mondanivalója
volt: Képviselô úr! Önnek 1 perce van... 

A többiek aludtak rá egyet...
Végül.
Nekem csak egyetlen kérdésem van a kormány

felé. Minden hasonló alkalommal kiadnak egy
azonos szövegû közleményt, amelyben van egy mon-
dat: MINDENT megteszünk azért, hogy ne ismétlôd-
hessenek meg... stb.

Kérdésem: MI AZ A MINDEN? 
Fáj, nagyon fáj!

* * *
Köszönöm, hogy eljöttetek!
Köszönöm, hogy meghallgattatok!
A mai délután jelmondata legyen: MIND-

ANNYIAN EGYÜTT JERUZSÁLEMÉRT – MIND-
ANNYIAN EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT!

(Elhangzott volna a december 2-i tüntetésen, a Kossuth
téren.)

„Heil Marci!”
Bejárta a nemzetközi sajtót a náciellenes tüntetés

bik szavazótáborát. Bajnai Gordon
volt miniszterelnök – aki sokak sze-
rint Orbán Viktor kihívója lehet 2014-
ben – azt mondta, hogy most nem az
elôzô vagy a jelenlegi kormányt kell
hibáztatni, hanem össze kell fogni a
gyûlölettel szemben – írja az AFP.

Mesterházy Attila, az MSZP elnöke
a Jobbik karanténba zárását sürgette,
valamint felszólította Orbán Viktort,
hogy nyíltan ítélje el a Jobbikot a par-
lament legközelebbi ülésén – számolt
be a francia hírügynökség.

„Heil Marci” – orosz hírcsa-
torna a tüntetésrôl

A Russia Today (RT) szintén be-
számolt a tüntetésrôl. Az orosz hírcsa-
torna szerint a magyar Országház
elôtt összegyûlt tömeg a Jobbik távo-
zását követelte. Az RT fényképgaléri-
át is közölt az eseményrôl, valamint
kiemelték, hogy volt egy transzpa-
rens, amelyen Gyöngyösit a hírhedt
náci köszöntéssel ábrázolták – „Heil
Marci” állt a plakáton. Az RT szintén
azt hangsúlyozta, hogy a demokrati-
kus politikai erôk együttesen léptek
fel az eseményen, valamint hozzátet-
ték: több ország (az Egyesült Álla-
mok, Izrael, Svédország) nagykövete
szintén részt vett a demonstráción. Az
Egyesült Államok nagykövetsége
közleményt adott ki, amelyben azt
hangsúlyozták, hogy nem a Gyöngyö-
si-féle felszólalás volt az elsô antisze-
mita megnyilvánulás, amelyre sor ke-
rült a magyar parlamentben – írta az
orosz hírcsatorna. „Az antiszemita és
egyéb rasszista megnyilvánulások a
magyar parlamentben igazolják annak
szükségességét, hogy tovább erôsít-
sék a tolerancia és a békés egymás
mellett élés hangjait Magyarorszá-
gon” – idézte az amerikai külképvise-
let közlését az RT.

Az RT kitért arra is, hogy az elmúlt
hónapokban Magyarországon „táma-
dás vagy fenyegetés ért zsidó embere-
ket, valamint meggyaláztak néhány
holokauszt-emlékmûvet, illetve zsidó
sírkertet”. Ráadásul – írják – a Jobbik-
hoz közel álló csoportok a magyaror-
szági náci idôkre emlékeztetô egyen-
ruhában és lobogókkal masíroztak
Budapesten.

Izraeli lap: a tüntetés
megfelelô válasz volt a Jobbik
gyûlölködésére

Az izraeli sajtóban lényegében az
összes fontosabb lap, portál beszá-
molt a tüntetésrôl. A 7-es hírcsatorna
internetes oldala az AFP hírügynök-
ség beszámolóját idézte, az YNet, a
Haaretz az Associated Press (AP) be-
számolóját közölte, a Jerusalem
Postban (JPost) pedig Jeremy Sharon
írt tudósítást az eseményrôl. A JPost

tudósítója az ATV élô közvetítésére
hivatkozva beszámolt Rogán Antal
beszédérôl, kiemelve, hogy a Fidesz
frakcióvezetôje szerint a népirtások
mindig listázással kezdôdtek. A lap-
nak Efraim Zuroff, a Simon Wiesen-
thal Központ jeruzsálemi igazgatója
elmondta, hogy a tüntetés „megfelelô
válasz volt a Jobbik felháborító anti-
szemita és cigányellenes uszítására,
valamint Gyöngyösi felszólalására”.

Zuroff szerint a tömegtüntetés „po-
zitív módon rekesztette ki a Jobbik
gyûlölködését”. „A Jobbik retorikája
elfogadhatatlan kell hogy legyen az
Európai Unióban és Magyarországon.
Ôk az új antiszemitizmus hirdetôi,
amely kombinálja a zsidókkal szem-
beni gyûlöletet az Izrael-ellenesség-
gel” – vélekedett Zuroff.

Az izraeli lap beszámolt arról is,
hogy Novák Elôd jobbikos képviselô
lemondásra szólította fel Ertsey Kata-
lin LMP-s képviselôt, annak „izraeli
állampolgársága” miatt.

Krónika: „jó lesz beleverni
ebbe a jobbikosok orrát”

A Krónika erdélyi magyar napilap
vezércikkében arról ír, hogy Gyön-
gyösi Márton jobbikos képviselô a

Három nemzedék. 2012 november, Kossuth tér (Fotó: Gergely Beatrix)

magyar állampolgárságot szerzett ha-
táron túli magyarokat is megsértette,
amikor zsidók, majd az izraeli–ma-
gyar kettôs állampolgárok listázását
szorgalmazta.

Rostás Szabolcs, a Krónika vezetô
szerkesztôje szerint „a zsidók szörnyû
idôket idézô listázásának nyílt kezde-
ményezése, nemzetbiztonsági kocká-
zatként történô beállítása végérvénye-
sen bebizonyította, hogy a Jobbik már
régen beleszédült a szélsôjobb tér-
felérôl a fasizmus szakadékába”. A
cikkíró úgy vélte, Gyöngyösi Márton
nem csökkentette kijelentése súlyos-
ságát azzal, hogy korrigálta magát és
közölte: az izraeli–magyar kettôs ál-
lampolgárokat tekinti nemzetbizton-
sági kockázatnak.

„Az eddig úton-útfélen a nemzet-
féltô, a külhoni magyarok istápolója
szerepében tetszelgô Jobbik gyakorla-
tilag a frissen honosult határon túli-
akat is megbízhatatlanként tüntette
fel, azt sugallva, hogy egy román–ma-
gyar kettôs állampolgár elsôsorban
Bukaresthez lojális. Jó lesz beleverni
ebbe a jobbikosok orrát, amikor leg-
közelebb ismét Erdélybe látogatnak”
– fogalmazott a cikkíró.

Okfejtése végén arra a következte-
tésre jutott, hogy jelenleg a Jobbik je-
lent nemzetbiztonsági kockázatot Ma-
gyarországon. Azoknak a szekerét
tolja ugyanis, akik hosszú ideje pró-
bálják fasisztának beállítani a Fidesz-
kormányt, a rasszizmus és az idegen-
gyûlölet melegágyaként próbálják fel-
tüntetni az országot.

A Krónika cikkírója szerint a ma-
gyar kormány lejáratására szövet-
kezôk csattanós választ kaptak azál-
tal, hogy az Orbán-kabinet éles han-
gon elítélte Gyöngyösi kijelentését, és

„amikor a demokratikus pártok, szer-
vezetek – félretéve politikai nézetelté-
réseiket – nemzeti egységfrontot al-
kotva kiáltottak megálljt az uszítás-
nak”.

A cikkíró azzal zárja eszmefuttatá-
sát: „ha a Jobbik ezek után is folytatja
az uszítást, talán valóban érdemes lesz
megfontolni a feloszlatását”.

Pozsonyi lap: a Jobbikkal
szembeni ellenállás egyesítet-
te a magyarokat

„A rendszerváltás óta nem látott
dolgot sikerült elérnie Magyarorszá-
gon a neonáciknak: egy antiszemita
provokációnak köszönhetôen Orbán
Viktor kormányának támogatói és
ellenzôi közösen vonultak az utcák-
ra” – írta a Gyöngyösi Márton parla-
menti felszólalása kapcsán szervezett
tüntetésrôl a pozsonyi Pravda függet-
len szlovák napilap. A Jobbikkal
szembeni ellenállás egyesítette a ma-
gyarokat címû írás rámutat: abban az
országban, ahol a holokauszt hat-
százezer életet követelt, elkerülhetet-
len volt, hogy a zsidók összeírását
célzó felszólítás felháborodást vált-
son ki. „A legnagyobb pártok fejére
nôtt a Jobbik, mert egyre agresszí-
vabb roma- és zsidóellenes jelszava-
ival sikerül megôriznie stabil támo-
gatottságát” – jegyzi meg a tüntetés-
sel összefüggésben politikai elemzôk
véleményére hivatkozva a Pravda,
amely idézi a Jobbik azon állásfogla-
lását is, amely szerint a megmozdu-
lás szervezôi „csak Izrael érdekében
tudnak összefogni, a magyarság sors-
kérdéseiben nem”.

(Az atv.hu nyomán)
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Az idôjárás szokásához híven kegyes volt ismét hozzánk, nem volt hideg,
és csapadék sem esett.

Ez már a 7. alkalom, a hetedik jótékonysági koncertünk volt. Hetedik alka-
lommal segítik az Élet Menete Alapítvány munkáját azok a barátok, akik ze-
néléssel, énekléssel támogatják a múlt megismertetését, azért, hogy a jövôben
egy toleráns társadalomban tudjunk élni.

Amikor ezt a cikket írom, már elhangzott a náci beszéd a parlamentben,
már átadtuk petíciónkat az országgyûlés elnökének sárga csillaggal a ruhán-
kon, és túl vagyunk a Kossuth téri tüntetésen.

Ezek fényében még hangsúlyosabb, még fontosabb az Élet Menete Alapít-
vány munkája, és még fontosabb az, hogy mûvész barátaink tudásukkal, hír-
nevükkel növelik bevételünket, hogy még több gyereknek tudjuk megmutat-
ni Auschwitzban a soá borzalmainak tárgyi emlékeit, még több városba jus-
son el utazó vagonkiállításunk.

Presser Gábor és vendégei, Falusi Mariann, Rúzsa Magdi és Szabó Tamás
léptek fel idei jótékonysági koncertünkön a Dohány utcai zsinagógában. A
különleges hangulatot emelte, hogy a „színpad” és a terem fantasztikus volt
az egyedi tervezésû világításnak köszönhetôen, amely Novák Péter kreativi-
tását dicséri, aki nem mellesleg a színpadon is csatlakozott társaihoz.

A telt ház elôtt zajlott program két és fél órán át tartott. Aki nem volt ott,
sajnálhatja, aki ott volt, felejthetetlen élménnyel gazdagodva térhetett haza.

Köszönjük mindenkinek! Köszönjük mûvész barátainknak az idejüket,
energiájukat, a közönségnek pedig azt, hogy jegyük megvásárlásával segítik
2013. évi programjainkat.

Répás Péter

David Heinrich Müller (1846– 1912)
Buczaczban, ebben a Monarchiához tar-
tozó galíciai városban született, ahol ap-
ja könyvkereskedô és ismert talmud-
tudós volt. Megemlítendô, hogy Shmuel
Yosef Agnon, Simon Wiesenthal és
Emanuel Ringelbaum szintén innen
származtak. A talmud, valamint a héber
nyelv és irodalom tanulmányozását
követôen Müller 21 éves korában Bécs-
be ment, ahol történelmet, germaniszti-
kát és filozófiát hallgatott. Az európai
„vándorévek” után Bécsben magasra
ívelô tudományos pályafutás várta. Szé-
les körû érdeklôdése magas színvonalú
munkákban kristályosodott ki. A héber
költészet formai fejlôdését vizsgálta,
Hammurabi törvénykönyvét héberre

Szép nap volt akkor.
Három hitközség – a szombathe-

lyi, a soproni és a mosonmagyaróvá-
ri – összefogásának köszönhetôen
ötvenfôs csapat vágott neki az útnak.
Zsidó, nem zsidó, nem vallásos zsi-
dó, nem vallásos nem zsidó, idôsek,
kevésbé idôsek, fiatalok és hál’ Is-
tennek gyerekek alkották a lelkes kis
kompániát.

Mi vezérelte társaságunkat? A ha-
gyomány tisztelete (nem „tejesembe-
ri” értelemben), a kulturális emléke-
zet (Jan Assmann-i értelemben). Sok
minden motiválta a busz utasait, de
több dolog volt, ami összekötött,
mint ami elválasztott minket.

Az úti cél Pozsony volt, Pozsony
zsidó emlékeinek felkeresése.

A zsidóság hétszáz esztendôs gaz-
dag (és hányattatott) múltjának mára
kevés emléke maradt a városban, ám
ami az évszázadok viharait túlélte,
az örök érvényû üzenetet hordoz.

Ezért volt kirándulásunk elsô állo-
mása az a Duna-parti síremlék,
amely a magyarországi ortodox zsi-
dóság vezetôjének, kora leghíresebb
vallástudósának, Chátám Szóférnek
(Moshe Schreibernek) földi marad-
ványait rejti 1839 óta.

A hagyományos értékrend és hit-
élet modernizálódása ellen tiltakozó
rabbi szülôvárosát, Frankfurtot el-
hagyva vándorolt a birodalom keleti
peremére. 1806-tól haláláig állott a
korabeli Magyarország legmeghatá-
rozóbb hitközségének élén. Az általa
alapított jesiva a legnagyobb volt a
babiloni idôk óta – több mint ötszáz
tanítványt nevelt, akik mesterük élet-
mûvét folytatva meghatározó hatást
fejtettek ki a 19. századi zsidóság
vallási gondolkodására.

Mint azt Mose Teitelbaum sátoral-
jaújhelyi rabbinak írott levelébôl
tudjuk, Chátám Szófért mély aggo-
dalommal töltötte el, hogy „Jiszra’el
háza” megoszlik az „újak”, az „újí-
tók” (szentek) és a törvénymagyará-
zó hithûek pártjára. A reformerekkel
szemben folytatott tevékenysége ala-
pozta meg a modern kori (neo)orto-
doxia alapjait. „...Óvakodjatok attól,
hogy megváltoztassátok neveteket,
nyelveteket, öltözéketeket, hasonló-
an az idegen (nem zsidó – nochri)
szokásokhoz: Isten óvjon ettôl...” –
írta végrendeletében.

A sírjának nyugtot adó temetôt a
20. század második felében felszá-
molták, s részben beépítették.
Chátám Szóférnek, valamint legjele-
sebb elôdeinek és kortársainak sír-
emlékét – 23 sírt és 41 különálló sír-
követ – a várhegy alatti alagút dunai
kijáratánál a föld alá süllyesztették.

Nem evilági hangulat lengi körül a
látogatót, aki a sírokat rejtô épület
kapuit lépi át – idôtlen transzcenden-
cia sugárzik a kövekbôl, az ódon fel-
iratokból.

Balfon, az egykori tömegsírok helyszínén lévô jelképes sírnál megtar-
tott emléknapon koszorút helyezett el, majd fôhajtással tisztelgett az
embermentôk emlékkövénél és a helyi német kitelepítettek emlékmûvé-
nél is Szita Szabolcs igazgató, Botos János igazgatóhelyettes, Nuber Ist-
ván oktatási fôtanácsadó a HDKE részérôl, továbbá Simon István, Sop-
ron alpolgármestere, Varga László, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Pedagógiai Karának dékánhelyettese, valamint Sessler György, a
Muszoe elnöke.

Útban

Koncert
az „égô 

áldozatokért”
November 24-én, vasárnap, 18

órakor a budapesti nagy zsinagógá-
ban Presser Gábor és barátai, Rúzsa
Magdolna, Falusi Mariann, Szabó
Tamás, Novák Péter nagy sikerû jó-
tékonysági koncertet adtak az Élet
Menete Alapítvány javára. Az estet
Gordon Gábor, az alapítvány elnöke
nyitotta meg. Ezt követôen Ilan Mor,
Izrael állam nagykövete köszönte
meg, hogy ezzel a rendezvénnyel is
együtt emlékeznek zsidók és kereszté-
nyek a holokauszt áldozataira. De
megtisztelte jelenlétével az elôadást
az amerikai nagykövetség képviselô-
je, Gyurcsány Ferenc egykori mi-
niszterelnök, Szita Szabolcs profesz-
szor, a Páva utcai emlékmúzeum
igazgatója, Rogán Antal, a Fidesz
frakcióvezetôje és sok más politikus,
mûvész, közéleti személyiség is. Kor-
mánypártiak és ellenzékiek együtt
tapsoltak és énekeltek az elôadókkal,
akik több mint kétórás örömzenét
szolgáltattak a hallgatóságnak.

A mi tatabányai diákjaink is sokat
köszönhetnek az alapítványnak, hi-
szen már többször vittek el bennün-
ket az emlékutakra. A magyar ba-
rakk elôtt két alkalommal is hozzájá-
rulhattunk a mûsorhoz. A zsinagóga
óriáskivetítôin a koncert elôtt jólesô
érzéssel láttam tanítványaimat, akik
az idei Élet Menetén vitték az emlé-
kezés zászlaját. A menetet áprilisban
rendezik, amikor a világ minden tá-
járól eljönnek, és vallási hovatarto-
zástól függetlenül tisztelegnek a soá
áldozatai elôtt. A tízezres tömeg gya-
log sétál át Auschwitzból Birke-
nauba, ahol közel félmillió magyar
halt meg iszonyatos körülmények kö-
zött. A huszadik század történelmé-
nek ez az emlékhelye örök figyelmez-
tetés, hogy ember nem lehet ember-
nek farkasa.

A nemes cél érdekében Presser
Gábor és barátai a koncerten va-
rázslatos hangulatot teremtettek,
amelyben együtt volt a humor és a
szomorúság. Egyszerre tudtunk mo-
solyogni és könnyezni. Remek példa
volt ez arra, hogy igazi összefogás-
sal falakat lehet dönteni eltérô vilá-
gok között. Sajnos mára azonban ki-
derült, hogy 2012-ben novemberé-
ben nem falakat, hanem a magyar
parlamentben is elhangzó „ordas
eszméket” kell megdönteni. De amíg
olyan személyek lesznek a védnökei
egy-egy ilyen rendezvénynek, mint
Koncz Zsuzsa, Tolcsvay László és
más mûvészek, olyan hírességek ül-
nek a padsorokban, mint Mága Zol-
tán, Varnus Xavér és számos hason-
ló kvalitású ember, addig van re-
mény arra, hogy legyôzzük az
újraéledô antiszemitizmust. S ebben
nekünk, történelemtanároknak is
felelôsségteljes szerepünk van.

Mátraházi Ferenc
tatabányai magyar-történelem

szakos középiskolai tanár

Presser Gábor
és vendégei 

a Dohányban

Emlékezés David Heinrich Müllerre

Pozsonyi panoráma
Pozsonyban fél évszázada még há-

rom zsinagóga és tizenegy imaház
állt. Mind a legrégebbit, az ortodox
zsinagógát, mind a neológ zsinagó-
gát a 60-as években rombolták le.
Mára az 1923 és 1926 között épült
Heyduk utcai hétpillérû neológ
templom az egyetlen, amely befo-
gadja a 600 fôre apadt pozsonyi zsi-
dóságot.

A nap további részében a zsinagó-
gát tekintettük meg, különös figyel-
met fordítva az épület kihasználatlan
részében, az egykori nôi galériában
és a lépcsôházban létrehozott kiállí-
tásra. Az 1200 tárgyból álló tárlat a
pozsonyi zsidóság életét, múltját
mutatja be használati, dísz- és hitéle-
ti tárgyak segítségével.

A szocializmus építésének áldoza-
tul esett a pozsonyi váralja nagy ré-

sze. Mindössze két épület maradt
meg hírmondóul a középkori zsidó-
negyedbôl. Az egyikben, az egykori
Zsigray-palotában kapott helyet
1993-ban a Szlovák Nemzeti Múze-
um anyagát bemutató Zsidó Kultúra
Múzeuma. Ebéd után ide tartott a
közben a révkomáromi hitközség ki-
rándulóival felduzzadt létszámú cso-
port, hogy megtekintse az Életciklu-
sok és az ünnepek címû kiállítást.
Nagy érdeklôdést váltottak ki az ün-
nep- és hétköznapok tárgyai, a vallás
gyakorlásának eszközei. Sokukat
felismertük, ám némelyikhez idô-
sebb társaink magyarázatát kértük.

Az élménydús napot rövid, ám tar-
talmas városnézés zárta. Emb-
lematikus épületek elôtt idéztük meg
helyi idegenvezetônk segítségével a
magyar történelmet és annak a vá-
roshoz kötôdô alakjait. Alsótábla,
Széchenyi István, felsôtábla, Bat-
thyány Lajos, áprilisi törvények, ko-
ronázások, Fadrusz János, Mozart...
– hosszú lenne felsorolni.

Kissé elpilledten, ám ezernyi im-
pulzustól zsongó lélekkel foglaltuk
el helyünket az autóbuszon. Miköz-
ben az estbe boruló tájat néztük, töb-
bek Juhász Gyula sorait idézgették,
ahogy egyre távolodott a város jelké-
pe, a négycsúcsos vár jellegzetes szi-
luettje.

Ha alkonyatkor ballagtál a ködben, 
Mely lágy fátylával a Dunára hullt,
A zsongó zajban és a méla csöndben 
Fáradt szívedbe muzsikált a múlt.

A vén utcákon szinte visszazengett 
A régi léptek kongó moraja, 
Széchenyi járt itt és honán merengett, 
Amely nem volt, de lesz még valaha.

Post scriptum.
A három kilének szép útja nem jött

volna létre Paszternák Tamásnak, a
révkomáromi hitközség vezetôségi
tagjának szíves közremûködése nél-
kül. Hála és köszönet érte. Így való-
jában négy város zsidóságának kö-
zös kirándulása zajlott azon a szép
vasárnapon.

Sándor Péter

fordította és összehasonlította az ókor
mási jogi munkáival. Korának elismert
arab tudósa volt, és egy dél-arábiai ex-
pedíció során új nyelveket fedezett fel.
Sorolhatnám, de ezek ismertetése és
méltatása szakértôk tollára vár.

Halálának december 21-én lesz száz
éve. Itt munkásságának magyar vonat-
kozásaira szeretném röviden felhívni a
figyelmet. Szoros kapcsolatban volt
Kaufmann Dáviddal. Vele és Julius von
Schlosserrel együtt adták ki 1898-ban
„Die Haggadah von Sarajevo” címû
könyvüket. Továbbá Germanus Gyula
egy Gál Jolánnak 1971-ben adott tévéin-
terjúban (Sokszemközt – tudósokkal)
Vámbéry, Kunos és Goldziher mellett
David Heinrich Müllert nevezi tanító-
mesterének. Minden valószínûség sze-
rint a 20. század eleji bécsi tartózkodása
során ismerte meg. Ezt bizonyítja
Germanus 1906-ban Bécsben kiadott ta-
nulmánya, a „Geschichte der osmanis-
chen Dichtkunst” (Az oszmán költészet
története). Ez a téma Müller munkássá-
gáéval rokon, és ô minden bizonnyal se-
gítségére volt az akkor 21 éves
Germanus Gyulának.

David Heinrich Müller egy kimagasló
zsidó tudós, egyenes, megalkuvásra nem
hajlandó, nyugodt és mûvelt férfi volt.
Ezt még a kor antiszemitizmusra hajla-
mos bécsi köreiben is elismerték; udvari
tanácsos, a filozófiai fakultás dékánja és
akadémiai tag lett belôle. Egy nappal ha-
lála elôtt a császár örökletes nemességet
adományozott neki.

Dr. Kiss Iván

Programajánlat
Herman Klub
(VII. ker., Síp u. 12.

2012. december 27-én, csütörtökön,
14 órától évzáró ünnepséget rende-
zünk. Zenés mûsorunkra, melyet
Peiper Róbert tart, minden kedves
érdeklôdôt szeretettel várunk. Utána
uzsonna és tombola!

Januári elôzetes:
A következô hónapban várhatóan

vetélkedôt, táncos-zenés mûsort, film-
klubot és operettmûsort szervezünk.
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Cicainvázió a szent városban
A helyiek már észre sem veszik, az Izraelben járó idegeneknek azonban fel-

tûnik a Jeruzsálemben kukázó rengeteg macska. Az állatok így próbálnak
élelmet szerezni maguknak. Egy helyi állatorvos a Kossuth Rádiónak el-
mondta: elôfordult, hogy kártevôként tekintettek a négylábúakra, akiket ki
akartak irtani. A szakember szerint ez hiba lenne, hiszen a macskák nélkül el-
szaporodnának a patkányok és az egerek a térségben, és betegségeket terjeszt-
hetnének.

Tel-Avivban ezért a városháza utasítására ivartalanítják az állatokat, így
próbálják a megfelelô szinten tartani a populációt. Elszállítani és elaltatni
azonban nem lehet ôket, de az ivartalanítás sem megoldás, mert az állatorvo-
sok képtelenek felvenni a tempót a macskák szaporodási ütemével. A négy-
lábúak elég élelmet találnak a kukákban, így számuk folyamatosan nô.

Állatvédô szervezetek kérésére már a legfelsôbb bíróság is foglalkozott a
kérdéssel. Megtiltották, hogy elaltassák az állatokat, és elszállítani sem lehet
ôket eredeti helyükrôl. A problémát tömeges ivartalanítással lehetne kezelni,
ám egyelôre nem sikerült megakadályozni a túlszaporodást. Ez természetesen
a macskáknak sem jó, hiszen lakóhelyük és vadászterületük csak korlátozott
számú állatot képes eltartani. 

(hirado.hu)

Itt, a Földközi-tenger délkeleti me-
dencéjében nem tábornok. Még csak
tisztnek sem való. Talán csak ôrmes-
teri rendfokozatot kaphat a Tél.

A hó errefelé ritka vendég, és ak-
kor is csak a hegyes Golánon és
Galileában, meg a 800 méter magas-
ságban fekvô Jeruzsálemben. Ott is
csak egy-két napig marad meg.

Csoda, hogy a hónak van héber
neve. De van: seleg. A tél itt jobbá-
ra az esôs évszakot jelenti, novem-
berben vagy decemberben köszönt
be, és március-áprilisig tart. Esôk,
viharok, szelek jelzik Tél ôrmester
útját, de fagyok szinte soha: a
hômérséklet a tengerparti sávban éj-
jel is ritkán megy le tíz fok alá
(plusz tíz fokról van szó!). A he-
gyekben elôfordul fagypont körüli
hômérséklet.

A tél héber neve egyébként hóref.
Erôs ch hanggal. A szó a csípôs, éles
jelentésû harif melléknévvel rokon.

Most végre beköszöntött. Viharos
esôk táncoltatják az utcai fákat. Ez
az évadja a lakossági reklamációk-
nak: miért nem törôdik az önkor-
mányzat a csatornázással? Egy-egy
kiadós vihar után az úttestek folyók-
ká válnak. Meg az elektromos mû-
vek, amelynek a neve itt Hevrát
Hásmál (ismét erôs ch hanggal
kezdôdô szavak): az elsô esôkkel
megjönnek az áramkimaradások, a
pillanatnyi áramszünetek, amit a szá-
mítógépek nem igazán díjaznak, de a
felvonók is meg-megállnak két eme-
let között.

De ne legyünk ünneprontók: fô,
hogy itt van. November elsô hetében
hétágra sütött a nap, délidôben még
élveztük az augusztusról itt maradt

Jelentôs érdeklôdés mellett zajlott
le az Izraeli Turisztikai Minisztérium
és az EL AL közös workshopja, me-
lyet az ország megismerése és ezáltal
hatékonyabb értékesítése érdekében
tartottak utazási irodás szakemberek
számára.

Az oldott hangulatú, de rendkívül
tartalmas és lényegre törô délelôttön
Váradi János, az EL AL budapesti
képviselet-vezetôje köszöntötte a
jelenlévôket, ismertette a légitársa-
ság elônyeit és sajátosságait, továbbá
kiemelte, hogy a cég egyfajta elôre-
tolt helyôrségként feladatának érzi
az országmarketing ellátását is.

Mint mondta, Izrael kényelmes,
biztonságos, rugalmas és megbízha-
tó, ami mind fontos lehet a szerve-
zett utak során ugyanúgy, mint ha
valaki egyénileg utazik. Célul tûzték

ki, hogy napi két járat közlekedjen
majd Budapest és Tel-Aviv között.
Most, a téli szezonban hetente hat já-
rat köti össze a két országot, kiváló
közlekedéssel, a szombat esti példá-
ul remek a csoportok számára.

Ezt követôen Yehuda Shen, az Iz-
raeli Turisztikai Minisztérium Ma-
gyarországért felelôs munkatársa
mutatta be hazáját. A 28 ezer négy-
zetkilométeren elterülô, 7,2 millió
lakost számláló ország méreteinél
fogva könnyedén bejárható, hiszen
két legtávolabbi pontja között 6,5
óra az út autóval. S mint az közis-
mert, végtelen számú látnivalóval és
felfedeznivalóval rendelkezik. Ket-
tôsség is jellemzi, a történelmi, bibli-
ai hangulat mellett igazi high-tech
nagyhatalomnak számít.

Az elôadások után Izraelre szako-

Obamáról egy szót se!
Így szól Benjamin Netanjahu mi-

niszterelnök utasítása kormánya és a
Likud párt korifeusai számára, akik
az elmúlt hetekben-napokban nem
éppen diplomatikus értékeléseket és
megjegyzéseket eresztettek meg
Obama elnök rovására.

Most pedig, miután az eredmény
közhírré tétetett, Netanjahu helyes-
nek látta kiadni a címben említett
ukázt, azzal a kiegészítéssel, hogy
„elôzetes egyeztetés nélkül”.

Az Egyesült Államok zsidósága, szöges ellentétben az izraeli zsidó közvé-
leménnyel, Obama mellett áll, és mellette is szavazott, lévén hagyományosan
demokrata párti, tehát nem volt más választása. És mivel az amerikai zsidó-
ság többsége egyúttal liberális is, e többséget nem zavarta Obama egészséges,
napbarnított bôrszíne sem. („Nemde mi vagyunk az utolsók, akik faji alapon
ítélhetünk...”)

A zavart és a kétségeket – és nem csak a zsidó szavazók számára – nem is
a külsô megjelenés, hanem a családi háttér okozza. Az a bizonyos középsô
név. A Huszein. (Jó, angolosan legyen Hussain.) Amit Obama ha akarna, sem
titkolhatna. És a szóbeszéd, aminek a cáfolása nem túl hiteles: az, hogy a ke-
nyai muzulmán apával és indonéziai muzulmán neveltetéssel rendelkezô po-
litikus maga is muzulmán. (Akik olyan öregek, mint e sorok írója, vagy még
régebbi kiadásúak, emlékezhetnek, hogy a néhai John Fitzgerald Kennedy el-
nökké választásakor problémát jelentett egyrészt katolikus vallása, másrészt
ír származása.)

Ezen a 21. századi Egyesült Államok már túltette magát. Semmi kétség: a
lassan többséggé váló afroamerikaiak és a „hiszpanikok” (latin-amerikai,
zömmel illegális bevándoroltak és utódaik) lettek és maradtak az „elnökcsiná-
lók”. És az Államok alapítóinak az utódai, a WASP (White, Anglo-saxon,
Protestant, vagyis fehér, angolszász és protestáns) elit számban és befolyás-
ban egyre „vékonyabb” lesz.

Ennek az elitnek a helyi, amerikai zsidósághoz való hozzáállása határozot-
tan baráti. Izrael népének ellenségei és ellenfelei gyakran említik az amerikai
zsidóság pénzügyi hatalmát, amirôl ôk bizonyára elsô kézbôl értesültek. Az
amerikai tudományos és ipari elitben tudásukkal és tehetségükkel elfoglalt
helyükrôl már keveset tudnak, és még kevesebbet beszélnek.

Vegyesebb képet mutat az Izraelhez fûzôdô kapcsolat. Gyakran emlegették
és idézgették a néhai (ugyancsak kétszer megválasztott) Richard M. Nixon re-
publikánus elnök epés megjegyzéseit Izraellel, sôt a zsidósággal kapcsolatban
is, ám a kritikus órában, 1973 októberében, a jom kippuri háború napjaiban
éppen ô mentette meg Izraelt egy fegyverszállító óriás légihíddal, amikor a
Cáhál, az Izraeli Hadsereg kis híján ellôtte utolsó töltényét.

Obama emlékezetes kairói beszéde eleinte lelkesedést váltott ki az iszlám
világban, késôbb ez lehiggadt. Mostani kihívójával szemben azonban ôt pre-
ferálták, már csak W. Mitt Romney republikánus elnökjelölt Izrael-barát és a
muzulmán szélsôségeseket gyakran elítélô nyilatkozatai miatt is. Arra is em-
lékeznek a muzulmán világban, de Izraelben is, hogy Obama – legalábbis el-
nökként – soha nem látogatott Izraelbe.

A következô négy évben már nem kell „pedáloznia”. Harmadszorra amúgy
sem választható senki, az Államok súlyos gazdasági és társadalmi problémái
pedig alaposan próbára teszik képességeit.

És Iránnal kapcsolatban hogy fog eljárni?
Hónapok óta folynak a találgatások, hogy vajon Izrael nem csupán az USA

elnökválasztásának lezajlására várt-e, és annak szinte másnapján „rendezi” a
tizenkettedik órába lépô iráni atomfegyver-problémát. A nyugtalanság Irán-
ból, Libanonból, a Gázai övezetbôl átcsapott Egyiptomra és Szíriára is.

Obama elnök nyilvánvalóan az USA egyik legsikeresebb elnökeként kíván
bevonulni a történelembe. Országa és hadserege biztonsága minden szempont
közül az elsô lesz.

Az elkövetkezô négy év alighanem bôvelkedni fog drámai fordulatokban.
Csak remélni tudjuk, hogy az ugyancsak „újrázásra” készülô Benjamin „Bibi”
Netanjahu miniszterelnök helyes döntéseket fog hozni, éspedig nem az ese-
mények után.

Van helye az imának, legyen az keresztény, zsidó vagy muzulmán ima a bé-
kéért, a nyugalomért és a minél szélesebb tömegek jólétéért a Földön.

H. L.

Izraelben és Palesztinában körülbelül 10 ezer ci-
gány él, jelentôs részük Kelet-Jeruzsálemben. Ez
utóbbi közösséget látogatta meg Nir Barkat jeruzsá-
lemi polgármester az áldozati ünnepen. Ez alkalom-
ból mi is megismerkedünk a közel-keleti cigányság-
gal.

Amikor a közelmúltban az egész muszlim világ
együtt ünnepelte az áldozati ünnepet, Jeruzsálem-
ben tízezrek vettek részt a Templomhegyen (al-
Haram as-Saríf) tartott közös imákon. A nagy tö-
megben azonban volt egy csoport, amire kevésbé fi-
gyelt a média, ez a jeruzsálemi cigány közösség. A
magukat arabul domarinak nevezô csoport
létezésérôl kevesen tudnak még a Szentföldön is,
pedig a Közel-Kelet országaiban a domarik már a 6.
századtól kezdve jelen vannak, számuk meghaladja
a kétmilliót.

Nir Barkat polgármester a domarikat a Jeruzsá-
lem óvárosában található központjukban látogatta
meg a muszlim ünnep alkalmából. A közösség
vezetôje ismertette a jeruzsálemi cigányok történel-
mét, valamint mesélt a helyzetükrôl is. A domarik a
hagyomány szerint Szaladin seregeivel együtt ér-
keztek 11 87-ben Jeruzsálembe, ahol akárcsak a be-
duinok, sátrakban kezdtek el élni, többségük az

Olajfák hegyén. A hatnapos háború során a helyi
domarik többsége Jordániába és a Nyugati Partra
menekült; akik maradtak, beköltöztek társaik mellé
az óváros falai közé, ahol mind a mai napig élnek.
A domarik többsége magát sem palesztinnak, sem
izraelinek, sem arabnak nem vallja, nagyobb ré-
szüknél a cigány identitás a legerôsebb.

A domariknak kettôs diszkriminációval kell
szembenézniük, egyrészt az izraeli társadalom
részérôl, amely arabságuk miatt diszkriminálja ôket,
másrészt a palesztin társadalom felôl, amely domari
létük miatt bánik a csoporttal negatívan. A paleszti-
nai arabban a cigányokat nawarnak nevezik, ami
egyszerre jelöli a domarikat, valamint jelent még
koszost, szegényt vagy szerencsétlent. A csoport
szociális helyzete rendkívül rossz, többségük egy-
két szobás lakásokban él nyolc vagy annál több gye-
rekkel. A gyerekek iskolázottsága alacsony, a 2000-
es évek közepén a kétezer domari közül mindössze
három-négy gyerek járt iskolába, amely szám az
utóbbi években kezdett el nôni. Ezen szeretne vál-
toztatni Amún Szalim. A csoport karizmatikus
vezetôje azért vette fel a kapcsolatot a jeruzsálemi
városházával, hogy javítson az emberek helyzetén.
Szeretne létrehozni egy közösségi teret, ahol délutá-

ni órák keretében a gyerekek és a nôk tanulhatná-
nak, megismerkedhetnének saját kultúrájukkal, va-
lamint saját nyelvüket, a domot is elsajátíthatnák. A
polgármester pozitívan nyilatkozott Szalim munká-
járól: „Öröm látni azt az elszántságot, amivel együtt
akarnak velünk dolgozni, fôként az oktatás és az
életminôség javításának területén. Ezzel a lelkese-
déssel már most sikerült haladást elérnünk mindkét
területen.”

A jeruzsálemi domarik többsége sem nem izraeli,
sem nem palesztin állampolgár, hanem jeruzsálemi
lakosokként vannak nyilvántartva az izraeli bürok-
rácia részérôl, akárcsak a kelet-jeruzsálemi paleszti-
nok. A domarik egy részének a célja, hogy izraeli
állampolgárságot is szerezzenek, és a csoportot Iz-
rael, akárcsak a drúzokat, külön kisebbségként ke-
zelje. Sokuk szerint erre azért van szükségük, mert
azzal, hogy két tûz közé kerültek a konfliktusban,
közösségük csak leépül, és idôvel hagyományaik el-
vesznek a Közel-Kelet tengerében. Ellenben ha leg-
alább az egyik fél segítené ôket, akkor sikerülhetne
még hosszabb ideig fenntartani a domari közösséget
Kelet-Jeruzsálemben, az óváros falai között.

(kitekinto.hu / Végh Roland)

A jeruzsálemi cigány közösség is ünnepelt

Isten hozta, ôrmester!
harmincasokat. Csak reméljük, hogy

Tél ôrmester uralma hosszú lesz, és

minél ritkábban szakítják meg a

„hamszinok”, az arábiai sivatagból

ránk törô forró szelek. És végre meg-

telik a Kineret, fô ivóvízforrásunk,

amely már hosszú évek óta olyan,

mint az államkincstár: súlyos deficit-

tel küzd. Csak belôle nem sékel, ha-

nem víz hiányzik.

Gyere, gyere, esô! Gesem, gesem,

bó! – a Náhál, a katonai

elôkészítôsök dalával köszöntöm az

esôt, valamikor a hatvanas évekbôl.

H. L.

Izraelt látni kell!
sodott utazásszervezôk (Chemol

Travel, MSE Tours, Makrovilág,

Aviv Travel, TS Tours, TravelSmart

és a BB Tours) „ministandokon” mu-

tatták be programjaikat a szép szám-

ban megjelent budapesti és vidéki

értékesítônek. A kínálatban szerepel-

nek hagyományos körutazások, za-

rándokutak, nyaralóprogramok és

városlátogatások, valamint olyan kü-

lönlegességek is, mint a Jeruzsálem

Maraton, golfutak, kaland- és

„hippi”-túrák.

Izrael rekordszámú külföldi turis-

tát fogadott ezen a nyáron, és jó

esély van rá, hogy egyre több honfi-

társunk is ellátogat ebbe a csak há-

romórányi repülésre lévô, a látniva-

lók és élmények rendkívül széles kí-

nálatát biztosító országba. Most évi

14 ezer magyar utas keresi fel. 2011-

ben 3,5 millió turistát fogadott

egyébként, turisztikai bevételei elér-

ték a 4,2 milliárd dollárt. Fô küldôpi-

acai jelenleg az alábbiak: USA,

Oroszország, Franciaország, Német-

ország, Nagy-Britannia, Olaszor-

szág. A turisták 65 százaléka szerve-

zetten érkezik.

Az EL AL Israel Airlines hagyo-

mányos és kiváló fedélzeti szolgálta-

tásaival 23 éve biztosítja a kapcsola-

tot Magyarország és Izrael között.

(turizmus.com)
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2012. évi nyertes vallási rendezvények, összejövetelek (kidus) támogatása
Pályázó megnevezése Vallási célú rendezvények (kidus), 

összejövetelek szervezésének támogatása Megítélt összeg
Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzete Kidus 60 000
BZSH Bethlen téri SQA Körzete Szombati kidusok 60 000
BZSH Budai Körzet Kidusok 60 000
BZSH Hunyadi téri Zsinagóga Körzet Sálesüdesz és kidus támogatása 60 000
BZSH Lágymányos Újbudai Körzet Szukkoti találkozó 50 000
BZSH Újpesti Körzet Kidusok támogatása 60 000
BZSH Zuglói Körzet BZSH Zuglói Körzet pályázata

ünnepi kidusok rendezéséhez 60 000
Debreceni Zsidó Hitközség Kidusok támogatása 60 000
Gyõri Zsidó Hitközség Péntek esti kidusok megtartásának támogatása 60 000
Hegedûs Gyula utcai Körzet és Idõsek Klubja Tanulás-ismeretbõvítés 100 000
Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség Kidus a Visegrádi utcai zsinagógában 50 000
Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség Kidus a Teleki téri zsinagógában 60 000
Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség Kidus az Alma utcai zsinagógában 60 000
Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség Kidus a Dessewffy utcai zsinagógában 60 000
Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség Kidus a Kazinczy utcai zsinagógában 60 000
Nagyfuvaros Templomkörzet Chanukkai ünnepség támogatása 60 000
Nyíregyházi Zsidó Hitközség Pályázat vallási célú rendezvények, összejövetelek 

keretében kidusok támogatására 50 000
ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport A teológiától a divatig. A magyarországi zsidóság 

arculatváltozásai az „Egyenlõség” feldolgozása alapján 250 000
Szegedi Zsidó Hitközség Vallási célú rendezvények keretében adott 

kidusok finanszírozása 60 000
Szeretetkórház Templomkörzet Szeretetkórház Templomkörzet kidus 50 000
Veszprémi Zsidó Hitközség Kidusok Veszprémben 2013 60 000
Zalaegerszegi Zsidó Hitközség Kidus 50 000
Összesen: 1 500 000

2012. évi nyertes vallási rendezvények pályázatok
Pályázó megnevezése Vallási célú rendezvények, összejövetelek 

szervezésének támogatása Megítélt összeg
Amerikai Alapítványi Iskola Á3 Sabbaton szervezése 

az óvodába-iskolába járó családok számára 100 000
Balassagyarmati Zsidó Hitközség A Balassagyarmati Zsidó Hitközség pályázata 

5773. (2012/13.) évi rendezvényeinek támogatására 100 000
Budapesti Zsidó Hitközség Szocoszt_2012/002 – Széderest idõseink részére 100 000
BZSH Benjámin Óvoda Izrael-nap az óvodában 100 000
BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium A Scheiber-iskola tantestületének 

hitéleti továbbképzése Balatonfüreden 100 000
BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium Scheiberes kisdiákok táboroztatása Balatonfüreden 100 000
Debreceni Zsidó Hitközség Mártír-istentisztelet és Wallenberg-ünnepség 100 000
JMPoint a Zsidó Közösségért Közhasznú Alapítvány Zsidó Közösségi Bál – 10 éves a Jewish Meeting Point 100 000
Lativ Barátai a Zsidó Reneszánszért Magyarországon 
Alapítvány Lativ Alapítvány vallási és közösségi programjai 100 000
Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Holokauszt-emléknap a Lauder-iskolában:
Gimnázium, Szakközépiskola Alapfokú a Címzett ismeretlen címû levéldráma megtekintése
és Mûvészetoktatási Intézmény a 9–13. évfolyamokon 100 000
MAOIH Visegrádi utcai fiókimaháza Fiókimaház pályázat 100 000
Országos Rabbiképzõ - Zsidó Egyetem Szabadegyetem a zsidóságról 100 000
Szegedi Zsidó Hitközség Izraeli Kulturális Napok a VIII. Õszi Zsidó  

Kulturális Fesztivál keretében 100 000
Székesfehérvári Zsidó Hitközség (FEZSIH) ORZSE – FEZSIH Szabadegyetem (elõadás-sorozat) 100 000
Veszprémi Zsidó Hitközség Zsidó kulturális események látogatása 2013 100 000
Összesen: 1 500 000

2012. évi nyertes üdülés, táborozás pályázatok
Pályázó megnevezése Ifjúsági üdülési, és táborozási tevékenység 

támogatása Megítélt összeg
BZSH Benjámin Óvoda Benjáminosok üdültetése Balatonfüreden 250 000
BZSH Bethlen téri SQA Körzet Ifjúsági Csoportja Talmud-Tóra Ifjúsági Tábor szervezése 200 000
BZSH Lágymányos Újbudai Körzet Egy zsidó hét a nyárból – gyerekek 

a zsinagógában és a zsidóságban 200 000
Debreceni Zsidó Hitközség Balatonfüredi üdülés 200 000
Hanoar Hatzioni Egyesület Hanoar Hatzioni táboroztatás 2012 300 000
Lativ Barátai a Zsidó Reneszánszért Magyarországon 
Alapítvány Lativ Sabbathon határon túli résztvevõkkel 200 000
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Maccabi VAC – nyári sporttábor 100 000
Manóra Közhasznú Egyesület Családi tábor Szarvason 2013 150 000
Országos Rabbiképzõ – Zsidó Egyetem Pályázati felhívás ifjúsági üdülési 

és táborozási tevékenység támogatására 250 000
Zsidó Hitközség – Szabadka, Ifjúsági tagozat Budapesti kirándulás 150 000
Összesen: 2 000 000

2012. évi nyertes vallási könyv pályázatok
Pályázó megnevezése Zsidó vallási könyv és egyéb nyomtatott 

vagy multimédiás termékek 
kiadásának támogatása Megítélt összeg

Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzete Tórajavítás 300 000
BZSH Benjámin Óvoda Zsidó imakönyv a Benjámin-óvodásoknak 400 000
BZSH Bethlen téri SQA Körzete Imakönyvek beszerzése 300 000
BZSH Budai Körzet Budai Sófár újság kiadása 100 000
BZSH Hunyadi téri Templomkörzet Körzeti hírlevél 100 000
BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium A Scheiber-iskola 2011–2012-es tanévének Évkönyve 300 000
BZSH Újpesti Körzet Megila beszerzése 200 000
Debreceni Zsidó Hitközség Imakönyvek és tóratekercs javítása 300 000
EszterHáz Egyesület a Zsidó Kultúráért 
és a Feminista Értékekért 
(rövid elnevezés: EszterHáz Egyesület) Anyák-lányok – Elmeséletlen zsidó nõi történetek II. 100 000
Goldmark Kórus Jiddis dalok kórusfeldolgozásának kiadványa 200 000
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Maccabi – nyomtatott, multimédiás eszközök 100 000
Nagyfuvaros Templomkörzet Nagyfuvaros Körzet tórajavítása 200 000
Nagyfuvaros Templomkörzet Az Emberbarát újság támogatási kérelme 200 000
Nyíregyházi Zsidó Hitközség Sófár újság kiadásának támogatása 300 000
Nyugalmazott Országos Fõrabbi Hivatala Válogatás prof. dr. Schweitzer József 

nyugalmazott országos fõrabbi beszédeibõl 300 000
Pesti Sólet (a Dohány utcai zsinagóga lapja) Sólet Alechem 200 000
Trenderli Alapítvány Teremtsünk együtt családi hagyományt sorozat 

kiadványai 200 000
Zidovska nabozenska obec – Komáromi Zsidó Hitközség A Hitközségi Híradó 2012. évi 11 lapszámának kiadása 200 000
Összesen: 4 000 000

2012. évi nyertes sportpályázatok
Pályázó megnevezése Ifjúsági sporttevékenység támogatása Megítélt összeg
Amerikai Alapítványi Iskoláért Alapítvány Az óvoda és az iskola növendékeinek 

rendszeres, iskolán kívüli sporttevékenységére 150 000
BZSH Benjámin Óvoda Sporttevékenység a Benjámin Óvodában 70 000
Debreceni HAPOEL Atlétikai Klub és Kulturális Egyesület Debreceni HAPOEL edzõtermi zuhanyzó kialakítása 170 000
Debreceni Zsidó Hitközség Ifjúsági sportbajnokság 180 000
Hanoar Hatzioni Egyesület Hanoar Hatzioni Sporttevékenység 2012 80 000
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Maccabi VAC – röplabdaszakosztály 

mûködési támogatása 200 000
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Maccabi – tájfutószakosztály mûködési támogatása 100 000
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Maccabi – tornaszakosztály mûködési támogatása 50 000
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Maccabi – vízilabda-szakosztály mûködési támogatása 200 000
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Maccabi – Krav Maga-szakosztály mûködési támogatás 50 000
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Maccabi – teremfoci-szakosztály mûködési támogatása 50 000
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Maccabi – ökölvívó-szakosztály mûködési támogatása 50 000
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Maccabi – kosárlabda-szakosztály 

mûködési támogatása 300 000
Marom Klub Egyesület Sportprogramok a Bánki-tó Fesztiválon 200 000
Szegedi Zsidó Hitközség Egyházak közötti III. Ifjúsági Kispályás Labdarúgó Kupa150 000
Összesen 2 000 000

2012. évi nyertes ifjúsági mûködési pályázatok
Pályázó megnevezése Zsidó ifjúsági szervezetek mûködési 

támogatásának támogatása Megítélt összeg
ALMAZSI Alapítvány a Magyar Zsidó Ifjúságért Pályázati felhívás zsidó ifjúsági szervezetek 

mûködési támogatására 935 000
Debreceni Zsidó Hitközség Ifjúsági csoport mûködési támogatása 200 000
Dor Hadas Egyesület Dor Hadas Egyesület 2012–13. évi mûködése 100 000
Gláser Jakab Emlékalapítvány A Teleki téri imaház szükséges 

mûködtetése – a mellékhelyiség felújítási kérelme 100 000
Hanoar Hatzioni Egyesület Hanoar Hatzioni mûködés 2012 465 000
Lativ Barátai a Zsidó Reneszánszért Magyarországon 
Alapítvány Lativ Alapítvány jelene és jövõje 200 000
Marom Klub Egyesület Marom Klub Egyesület mûködése 100 000
Trenderli Alapítvány Trenderli Alapítvány és Bölcsõde 

mûködésének támogatása 400 000
Összesen: 2 500 000

2012. évi zsidótemetôk gondozásához szükséges tevékenység támogatása
Pályázó megnevezése Zsidótemetõk gondozásához szükséges 

tevékenység támogatása Megítélt összeg
BZSH Bethlen téri SQA Körzet Ifjúsági Csoportja Egy dunántúli temetõ tavaszi gondozása 150 000
BZSH Bethlen téri SQA Körzet Ifjúsági Csoportja Dunántúli Temetõgondozás Nyár 150 000
Cfáti (Safedi) Múzeum Magyar Támogatói Alapítvány Kistelepülési zsidótemetõk feltárása 150 000
Debreceni Zsidó Hitközség Piricsei temetõ gondozása 150 000
Hanoar Hatzioni Egyesület Hanoar Hatzioni Temetõgondozás 2012 200 000
Országos Rabbiképzõ – Zsidó Egyetem zsidó Pályázati felhívás zsidótemetõk gondozásához 
közösségszervezõ szak szükséges tevékenység támogatásához 200 000
Összesen 1 000 000

2012. évi nyertes könyvpályázatok
Pályázó megnevezése Könyv és multimédiás termékek 

kiadásának támogatása Megítélt összeg
Ábrahám Vera A Szegedi Chevra Aranykönyv tartalmának feltárása 200 000
Aura Editor Kft. Levelek a hontalanságból. Magyar-zsidó DP-k 

(Displaced Persons) a nyugati megszállási 
övezetekben. Dunai Andrea dokumentumregénye 200 000

Benedek István Gábor Aranyhomok (regény) 250 000
Carl Lutz Alapítvány Carl Lutz Budapesten 1944-ben francia, német 

és angol fordítás 200 000
Dr. Ungvári Istvánné dr. Klein Éva Vannak még tanúk interjúkötet 100 000
Frankel Zsinagóga Alapítvány Zsinagóga 125. évfordulója 300 000
Halmos Sándor Válogatás a külföldön megjelent zsidó sajtóban 

közölt cikkekbõl 200 000
Hanoar Hatzioni Egyesület Hanoar Hatzioni könyvkiadás 2012 200 000
Kerecsényi Zoltán Az utolsó nyár c. könyv 200 000
Kertész István Alapítvány A holokauszt élõ keresztény tanúi 2012 

(Visszaemlékezés-kötet) 100 000
Kertész Péter Kínos ügy… 200 000
Kiskunhalasi Izraelita Hitközség Kiskunhalasi zsinagóga 200 000
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége – Összefogás 
a Demokráciáért (MEASZ) MEASZ X. Évkönyve 250 000
Magyarországi Cionista Szövetség Magyarországi cionista sajtótörténeti emlékek 

bemutatása 1919-ig 150 000
Mazsihisz – Magyar Zsidó Levéltár Az emlékezet kertje 300 000
Múlt és Jövõ Alapítvány Simon Peresz: David Ben Gurion politikai életrajza 200 000
Múlt és Jövõ Alapítvány 150 év magyar zsidó költészete 300 000
Századunk Alapítvány Wallenberg-jegyzõkönyvek 300 000
Szilágyi Judit Gebõdések c. könyv kiadása 150 000
Villányi András Scheiber Sándor-emlékkiállítás születésének 

100. évfordulója alkalmából 300 000
Vince Kiadó A magyarországi zsidóság történetének képeskönyve 300 000
Zalaegerszegi Zsidó Hitközség A zalaegerszegi zsidóság története a 18. századtól 

napjainkig 200 000
Zsidó Hitközség – Szabadka A Szabadkai Zsidó Hitközség könyvkiadása. 

Munk Artúr: Köszönöm, addig is – kiadásra 200 000
Összesen: 5 000 000

2012. évi nyertes zsidó ifjúsági szervezetek vallási 
és közösségi programjainak támogatása
Pályázó megnevezése Zsidó ifjúsági szervezetek vallási és közösségi 

program támogatása Megítélt összeg
BZSH Benjámin Óvoda Chanukkai hét a Benjámin Óvodában 200 000
BZSH Bethlen téri SQA Körzet Ifjúsági Csoportja Melava Malka 200 000
BZSH Bethlen téri SQA Körzet Ifjúsági Csoportja Ifjúsági széder 300 000
Debreceni Zsidó Hitközség Chanukkai ünnepség 150 000
Dor Hadas Egyesület Dor Hadas Egyesület vallási 

és közösségi programjai 2012–2013 250 000
Gláser Jakab Emlékalapítvány Kidusok rendezése a Teleki téri imaházban 200 000
Hanoar Hatzioni Egyesület Hanoar Hatzioni Vallási 2012 500 000
Lativ Barátai a Zsidó Reneszánszért 
Magyarországon Alapítvány Lativ Alapítvány vallási és közösségi programjai 400 000
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Maccabi – Zsidó sportprogramok 150 000
Marom Klub Egyesület A Marom Klub Egyesület ifjúsági vallási 

és közösségi programjai 150 000
Összesen: 2 500 000

N Y E R T E S  P Á L Y Á Z A T O K



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

Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal.
Bp., Szt. István krt. 4. III. 1. Tel.: 320-4778.
www.drviragdental.hu és www.mini-
implantatum.hu 

Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz
megyek. 06-20-551-4580.

Otthoni szakápolást vállalunk Budapest
területén, szükség esetén egyedi szakorvosi
ellátással és gyógyászati segédeszközök
helyszínre telepítésével. Együttmûködünk a
háziorvossal, kórházi szakorvosokkal. Kóser
étkeztetést is biztosítunk. Szakmai mûködési
engedéllyel és felelôsségbiztosítással ren-
delkezünk. Tartós megrendelés esetén árked-
vezményt adunk. E-mail cím: alarmcen-
trum@alarmcentrum.hu, 24 órás telefon:
+36-30-443-1016. 

Színes és fekete-fehér nyomtatás, másolás,
plakátnyomtatás, könyvnyomtatás, névje-
gykészítés a Mammut I.-ben, a II., VI., IX.
kerületekben. Messinger Miklós, 06-20-934-
9523, www.rcontact.hu

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 m2-es kastély 9398 m2-es
telekkel és 9758 m2-es kerttel. Kikiáltási ár:
95 000 000 Ft.

Balatonkenesén közmû nélküli, 604 m2-es
telek. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.

Balatonkenesén közmû nélküli, 603 m2-es
telek. Kikiáltási ár: 3 860 000 Ft.

Balatonkenesén közmû nélküli, 620 m2-es
telek. Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft.

Sárbogárd, Ady Endre úton 38 m2-es, egy-
szobás, komfortos öröklakás. Kikiáltási ár: 
3 900 000 Ft.

Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es telken 53
m2-es, kétszobás, összközmûves, telkes
lakóingatlan melléképülettel (9,4 m2). Ki-
kiáltási 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 jelent-
kezését várom, zsani01@t-online.hu

ÚJ ANNA OPTIKA! Örömmel értesítjük
meglévô és új vásárlóinkat, hogy megnyitot-
tuk legújabb üzletünket a Dohány utcai zsi-
nagóga mellett. Óriási nyitási akció:
SZEMÜVEGKERETEK 70% ENGED-
MÉNNYEL! Budapest VII., Wesselényi u. 2.
Tel.: 321-1232. www.annaoptika.hu

Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak
kiadó. Tel.: 226-4109. 

Most nagyon kell az önkéntes munkád és
segítséged! Önkéntes munka Izraelben
2013. január 5-tôl 26-ig. Jelentkezés:

Kóser konyhában jártas vagyok. 06-20-
352-3885.

Bécsi, idôs, egyedülálló személy gondo-
zását, eltartását vállalom. +36-30-468-6102.

ALBÉRLETPONT Ingatlaniroda kiadó és
eladó ingatlanokat keres! Tanácsadás, bér-
beadás, értékesítés, ingatlankezelés. Kiss
Mónika vezetô referens. 06-70-383-5061,
351-9578.

Házvezetést, idôsgondozást vállalok több-
éves gyakorlattal, külföldi ajánlással. 06-20-
421-8910.

Középkorú hölgy külföldön takarítást, idôs-
és beteggondozást, háztartásvezetést vállal-
na magyar családnál. Tel.: 06-20-948-2793. 

Gyermekszeretô, érettségizett, 37 éves nô
gyermekfelügyeletet vállal. 06-70-217-0217.

A Tarandus Kiadó keresi Havas Károly
(meghalt 1944-ben Bácsalmáson) jogutó-
dait. Tel.: 30-929-6013.

Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt, képes-
lapokat. Este: 322-8439, 06-20-522-5690.

Deutsch János, telefon: 06-20-233-8454,
lljano@freemail.hu

Pöttyös bögréjétôl a hagyatékáig felvá-
sárolom, lakását kiürítem, kívánság szerint
kitakarítom. Harsányi Ildikó, 06-30-209-
3463.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû fest-
ményeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 vagy 6
személyes (akár hiányos) evôeszközkészletet,
cukordobozokat, gyertyatartókat, tálcákat
stb., Kovács Margit, Gorka kerámiáit, heren-
di, meisseni, Zsolnay porcelánokat, régi álló,
fali, asztali díszórákat, antik, barokk
bútorokat, tabernákulumot, szekretert,
reneszánsz dolgozószobát, bronz-, fa-,
márványszobrokat (hibásakat is). Teljes ha-
gyatékért elsô vevôként a legmagasabb árat
fizetem, KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan kiszál-
lás, értékbecslés, vidékre is. ÜZLET: I.
KER., BATTHYÁNY U. 10. 201-6188, 06-
20-323-4104.

Többéves amerikai tapasztalattal bébi-
szitterkedést vagy idôsápolást vállalok.
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N A P T Á R
December 16. vasárnap Tévét 3. Chanukka utolsó napja

December 21. péntek Tévét 8. Gyertyagyújtás: 3.37

December 22. szombat Tévét 9. Szombat kimenetele: 4.48

December 23. vasárnap Ászárá bötévét böjt

December 28. péntek Tévét 15. Gyertyagyújtás: 3.41

December 29. szombat Tévét 16. Szombat kimenetele: 4.53

HÁZASSÁG

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Dec. 21. Dec. 22. Dec. 28. Dec. 29.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 17.30 10.00 17.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 15.45 9.30 16.00 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 17.00 9.00 17.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 15.45 8.00 15.45 9.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 15.45 8.00 15.50 8.00
Alma u. 2. 15.45 8.45 15.50 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 17.00 9.00 17.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 15.45 9.00 15.50 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 17.00 9.00 17.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 15.40 8.00 15.40 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 15.40 8.00 15.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.00 8.00 17.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 10.30 17.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 17.00 17.00

Hírek, események
röviden

Halálozások

VEGYES

Miskolcon nagy részvéttel kísérték

utolsó útjára a 98 éves korában elhunyt

Molnár Bernátné szül. Czeizler Ilonát.

A hitközség udvarán Radnóti Zoltán

rabbi mondott gyászbeszédet, kiemel-

ve szép kort megélt hittestvérünk pél-

damutató életét. Schwezoff Dávid kán-

tor a hagyományos dallamon énekelt

zsoltárokkal és a Kél málé ráchámim

imával engedte minden élôk útjára,

hogy az Édenben legyen örök nyugo-

dalma. Megtört szívvel búcsúzik Tôle

leánya, unokája, veje, dédunokái, ro-

konai, ismerôsei.

– Az Igaz Emberekért Társaság a
Holokauszt Emlékközpontban tartotta
hivatalos alakuló ülését. Az alapítók ci-
vil társaságként aktívan részt kívánnak
venni az igaz emberek (a holokauszt so-
rán embermentést vállalók) kultuszának
és a holokauszt áldozatai emlékének
gondozásában.

– Adományok. Szegô László 50 000
Ft-ot küldött a Szeretetkórház részére.

– Holokauszt Emlékközpont. Cím:
Budapest IX., Páva utca 39. Nyitva:
hétfô kivételével naponta 10–18 óra kö-
zött. Telefon: (1) 455-3333. Honlap:
www.hdke.hu. E-mail: info@hdke.hu

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság a Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum dísztermében rendezte meg XI.
Kegyeleti Konferenciáját. Boross Péter
bizottsági elnök köszöntôjében kiemelte
hatékony tevékenységüket a legutóbbi
kongresszus óta eltelt idôben, és remé-
nyét fejezte ki, hogy a jövôt illetôen
még erôsebb lesz az aktivitás, és még
nagyobb eredményekrôl számolhat be.

Hende Csaba honvédelmi miniszter
Elfeledett zsidó hôsi halottaink a Koz-
ma utcai izraelita temetôben címû
elôadásában eddig ismeretlen tényeket
világított meg, és elmondta, hogy e té-
ren további kutatások, felfedezések lát-
nak majd napvilágot.

Hammerstein Judit, a kultúrpolitiká-
ért felelôs helyettes államtitkár a nem-
zeti kultúra és emlékezetpolitika sokol-
dalú témáját vetette fel. Kiemelt nemze-
ti értékek állami kezelésben címen
Marjay Gyula tartott vetített képes
elôadást.

Zsigmond Attila bizottsági tag a nem-
zeti emlékhelyek egységes megjelölésé-
nek kérdéskörét taglalta. Szarvas Fe-
renc a budapesti temetôk aktuális prob-
lémáiról beszélt.

A konferencia további elôadásainak
ismertetése megtalálható a Kegyeleti
Bizottság honlapján.

A záróbeszédet Fogarasi Katalin, a
bizottság fôtitkára tartotta. A Mazsihiszt
a rendezvényen Lazarovits Ernô, a kül-
ügyi kapcsolatok vezetôje képviselte.

* 
Az Országgyûlés katolikus kép-

viselôinek csoportja és protestáns kép-
viselôinek fóruma konferenciát tartott a
Parlament Delegációs Termében, ame-
lyen részt vett Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes, Balog Zoltán, az emberi
erôforrások minisztere, Hölvényi György
egyházügyi államtitkár és Christoph
Schönborn bíboros, Bécs érseke, az
Osztrák Püspöki Konferencia elnöke. A
tanácskozást az Ausztriában és Európá-
ban a keresztények és zsidók közötti
megbékélés élharcosának számító bíbo-
ros magyarországi tartózkodása alkalmá-
ból rendezték.

Rétvári Bence államtitkár bevezetôjét
követôen elôadást tartott Semjén Zsolt,
Balog Zoltán és Hölvényi György, vala-
mint természetesen Christoph Schön-
born is.

Az eseményen a Mazsihisz részérôl
Lazarovits Ernô külügyi vezetô vett
részt, aki a zsidó felekezet és a Magyar-
országi Keresztény–Zsidó Tanács nevé-
ben üdvözölte a bíborost, kívánva, hogy
a II. Vatikáni Zsinat szellemében még
többet tudjon tenni a keresztények és a
zsidók megbékélése érdekében.

Christoph Schönbornt a Kormány a
legmagasabb magyar érdemrenddel tün-
tette ki.

*
Nagy-Britannia, Malajzia, Dél-Afrika,

Ciprus, Lengyelország, Kanada, Francia-
ország nagykövetei, Ausztrália, Belgi-
um, Nigéria nagykövethelyettesei, vala-
mint Új-Zéland tiszteletbeli konzulja vett
részt a solymári Commonwealth katonai
temetôben tartott megemlékezésen.

Az Egyesült Királyságot képviselô
Jonathan Knott bevezetô szavai után a
delegáltak országuk nevében a tradíció
szerint pipacskoszorúkat helyeztek el az
emlékmû talapzatán, majd megemléke-
zés és imák hangzottak el. A Kél málé
ráchámimot Lazarovits Ernô recitálta.

Nagy-Britannia nagykövete végeze-
tül fogadáson látta vendégül a meghí-
vottakat.

*
A Holokauszt Emlékközpont nagy-

termében a NÜB túlélôk és hozzátarto-
zók jelenlétében tartotta meg idei érte-
kezletét a mauthauseni koncentrációs
táborról és melléktáborairól.

Kertész László, a mauthauseni tábor-
csoport vezetôje üdvözölte a vendéglátó
Szita Szabolcs ügyvezetô igazgatót,
Frisch Györgyöt, a NÜB elnökét és
Lazarovits Ernôt, a Mauthauseni Nem-
zetközi Bizottság fôtitkárhelyettesét.

Szita Szabolcs tájékoztatást adott ed-
dig végzett munkájáról a holokausztku-
tatás területén, majd ismertette az elért
jelentôs eredményeket, valamint szólt
az elôttük álló feladatokról. Frisch
György a vezetôséggel közösen elvég-
zett 2012. évi tevékenységükrôl számolt
be. Lazarovits Ernô a nemzetközi bi-
zottság megalakulásának történetét, va-
lamint jelenlegi és jövôbeni célkitûzése-
it mutatta be.

A 2013. évi mauthauseni megemléke-
zés május 12-én lesz.

Észak-Nógrád zsidó közösségei

Koszorúzás a Kozma utcai temetôben
A német követség magyarországi munkatársai, valamint a német kolónia

tagjai, a német iskola tanulói szép számban vettek részt a Kozma utcai

zsidótemetô mártíremlékmûvénél tartott rendezvényen.

A német kormány nevében Klaus Peter Riedel követ és Manfred Knopp

véderô attasé, ezenkívül a német kolónia két csoportjának vezetôje, valamint

a NÜB részérôl Frisch György elnök, Dénes György elnökhelyettes és

Lebovits Imre helyeztek el a koszorút az emlékmû talapzatán.

Lazarovits Ernô, a Mazsihisz külügyi vezetôje a Kél málé ráchámim gyász-

imát recitálta a koncentrációs táborokban és melléktáboraikban elpusztított

600 ezer magyarországi zsidóért. Johannes Erlbruch német evangélikus lel-

kész részletet olvasott fel a Bibliából.

Végezetül Lazarovits Ernô ismertette az emlékmû létrehozásának történe-

tét, és szólt a német megszállásról, a vidéki zsidóság gettóba zárásáról, majd

elhurcolásáról az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborba.

Közéleti hírek

A dél-szlovákiai Füleken Észak-
Nógrád zsidó közösségei címmel
nyílt kiállítás a Füleki Vármúzeum-
hoz tartozó Városi Honismereti Mú-
zeumban. A tárlat a losonci és a füle-
ki zsidóság tárgyi és írásos emlékeit
mutatja be, amelyeket ma közgyûjte-
ményekben ôriznek. A mûtárgyak
döntô többségét a losonci hitközség
megbízásából a pozsonyi Zsidó Kul-
túra Múzeuma gondozza. A rendkí-
vüli gondossággal rendezett, lát-
ványelemekkel is gazdagított kiállí-
tást Agócs Attila, a Füleki Vármúze-
um igazgatója nyitotta meg szlovák
és magyar nyelven. Ugyancsak két
nyelven szólt a közönséghez
Puntigán József, a Losonci Phoenix
Lutetia Polgári Társulás vezetôje, a
kiállítás egyik kezdeményezôje. Az
elpusztított zsidó közösség meghatá-
rozó szerepet játszott a két észak-
nógrádi város gazdasági, kereskedel-
mi, társadalmi, kulturális életében,
Losonc például egy idôben a nógrádi
modernizáció vezetô ereje volt. Töb-

bek között Fülekrôl származott az
Ausztráliában élô jeles üzletember,
Frank Lôwy, aki a füleki zsidó-
temetô felújítását és gondozását fi-
nanszírozza. A kiállítás megnyitását
követôen Martin Korcok, a pozsonyi
Zsidó Kultúra Múzeumának kutatója
tartott filmbejátszásokkal élethûvé
tett elôadást a holokausztról, majd
pedig a budapesti Lauder Javne Zsi-
dó Közösségi Iskola Z’mirim
klezmerzenekara lépett fel, Nagy An-
na vezetésével. A nagy sikerû ren-
dezvény iránti élénk érdeklôdés ma-
gukat a rendezôket is meglepte. A
kiemelkedô jelentôségû eseményen
képviseltette magát a salgótarjáni
hitközség is Tóth Klára elnök vezeté-
sével, annál is inkább, mert hiszen az
egymáshoz közeli városok hajdani
zsidó közösségeit igen sok, gyakran
családi szál is összekötötte. A kiállí-
tás 2013. február 15-éig tekinthetô
meg.

(bte)

Salom komoly társközvetítô. Fülöp
Zsuzsa. Telefon: 06-20-934-9523. E-mail:
zsuzsa194705@t-online.hu
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SPÁNN GÁBOR

Behóved
ulti

Sok-sok évvel ezelôtt, amikor az
emberek még beszéltek latinul, az
emberiséget két csoportra osztot-
ták. Létezett a homo sapiens, a
gondolkodó ember, és a homo
ludens, a játékos ember. Ma már
nem tudnak latinul, és ha ma kéne
nevet adni az emberiségnek, moho
sapiensnek nevezném. De ez egy
másik jegyzet…

A gondolkodó ember kreatív volt,
feltalált mindenféle csodálatos tár-
gyat, eszközt, megoldást, eszmét,
amivel szebbé-jobbá tehette társai
életét. A játékos ember inkább a
technika iránt vonzódott, és ha rá-
nézett két faágra, rögtön az emelô
és a karja jutott eszébe. A játékos
ember szinte mindenben a szórako-
zás eszközét látta, és azon volt,
hogy vidámmá tegye a saját életét.
Belôlük kerültek ki a szórakoztató-
ipar és a szerencsejáték legna-
gyobbjai. Itt, az Új Élet nyolcadik
oldalán pár évvel ezelôtt azzal zár-
tam egy vidám jegyzetemet, mely a
fiam csocsószenvedélyérôl szólt,
hogy ideje tudomásul vennünk: a
gyermekeink ma is játszanak – bár-

mennyi idôsek –, de nem biztos,
hogy trenderlivel. Mindezt azért
mondtam el, mert „az utca emberé-
nek”, különösen ha nem is zsidó, a
rabbikról csak komoly dolgok jut-
nak az eszébe. A rabbi a zsidók
szent embere, tanító, aki vallásos
családnál elkíséri az ember fiát
születésétôl a halálig. Általában fe-
ketében jár, és ezért vele csak ko-
mor gondolatokat társítanak. Pe-
dig – akármilyen furcsa – a rabbi is
emberbôl van, vannak szenvedé-
lyei, hobbijai, és némelyiknek még
humora is. Vidéken a népnyelv a
kártyát az ördög bibliájának is ne-
vezi. Ezt az elnevezést nyilván olya-
nok adták a népszerû játékoknak,
akiknek keserû tapasztalatai voltak
a különbözô kártyajátékokon
elveszíthetô vagyonokat illetôen.
Nekem nem okozott meglepetést,
amikor azt hallottam, hogy az egyik
rabbi szívesen és sok éve játssza a
híres hungarikumot: az ultit.
Frölich Róbert, a Dohány utcai zsi-
nagóga fôrabbija elmondta, hogy
egyetemista korában „átultizta” ta-
nulmányait a rabbiképzôben. Két
hallgatótársával együtt szabad ide-
jükben szívesen játszottak. Mint
mesélte, tanáraik – idôs, szent életû
tudós rabbik – nem lettek volna
boldogok, ha kiderül, tanítványaik
ahelyett, hogy a holt-tengeri teker-
csek titkainak megfejtésébe ásnák
bele magukat, két tanóra között in-

kább egy piros betli lehetséges
megbuktatását gyakorolták. Tör-
tént egyszer, hogy esedékes órájuk
elôadója beteget jelentett. Így min-
den diák ôsi álma teljesedett be: a
lyukasóra. Becsukták a tanterem
ajtaját, és a leghátsó padban neki-
álltak ultizni. Hogy stílszerû le-
gyek: mit tesz Isten, egy másik ta-
náruk, eltévesztve az osztálytermet,
akkor nyitott rájuk, amikor Frölich
harsányan kontrázott egy bemon-
dást. Dermedt csend támadt, és
bármilyen vonzó, nem mondhatom
azt, hogy angyal szállt át a termen.
A játék tényét tagadni nem lehetett,
világiasan szólva: lebuktak. Isten
velünk volt – folytatta a fôrabbi –,
mert az illetô tanárunk a fiatalabb
generációhoz tartozott, és maga is
tudott ultizni. Miután tisztáztuk,
hogy nem tanulás helyett játszunk,
és neki is van szabad 40 perce, be-
ült negyediknek. És mi tiszteletle-
nül, alaposan megkopasztottuk.
Frölich és kártyás barátai szabad
idejükben azóta is ultiznak. A
fôrabbi még hozzátette: Mindig
megkérem partnereimet, ne legye-
nek tekintettel játék közben egyhá-
zi méltóságomra. Sztoriját rabbi-
hoz méltóan, tanulsággal zárja:
Harminc átultizott évnek kellett el-
telnie ahhoz, hogy mára megtanul-
jam, mekkora a különbség a tal-
mud és a talon között.

November második felében nyílt na-
pokkal csalogatta az Amerikai Alapít-
ványi Iskola a leendô ovisokat,
elsôsöket, középiskolásokat és min-
denkit, akit érdekel az elsôsorban a
zsidó hagyományokat szem elôtt tartó,
mégis modern nevelô-oktató munka.

A bemutatkozás a nyelvórákkal
kezdôdött. A hatodikosok nagy szeretet-
tel fogadták a látogatókat a héberórán.
Itt a hét napjaival és a chanukka szoká-
saival foglalkoztak. Majd ugyanebben
az osztályban egy amerikai vendégtanár
angolóráján szórakozhattak. Mulatsá-
gos helyzetekben tanulták a szavakat.

A nagyobbak tréfás tesztet töltöttek
ki az amerikai kultúrával kapcsolatban,
majd angol nyelvû drámaórán vettek
részt. A héberórán a vendégek voltak a
tanítványok, így saját bôrükön tapasz-
talhatták az oktatás színvonalát.

Az elsô osztályba készülôk és szüle-
ik egy egész délelôttöt töltöttek az isko-
lában. Megismerkedtek a leendô tanító
nénikkel, bepillantást kaptak a tanulás

világába és a vallásoktatásba. Ôk is lát-
tak órákat az iskolában tanított nyelvek-
bôl. Az iskola játékos elôkészítô foglal-
kozásokkal várja az iskolába készülôket
minden csütörtökön 16 órától.

Az óvodában is ebédig tartott a láto-
gatás. A vendég gyerekek bekapcsolód-
hattak a mindennapi életbe, az imába, a
foglalkozásokba, együtt játszhattak a
már ide járókkal. A szülôk tájékoztatást
kaptak az óvoda szakmai programjáról,
nevelési elveirôl, a fejlesztô munkáról.

A szakképzôs nyílt nap fô attrakció-
ja a koktélkeverés volt. Az oktató egy
pincér szakos diák segítségével mutatta
be, hogyan készülnek a dekoratív italok.
A szakácstanulók szendvicsekkel káp-
ráztatták el a vendégeket, akik mind a
tíz ujjukat megnyalták az uzsonna után.

A bemutatókról és az iskola min-
dennapi munkájáról további informáci-
óhoz juthatnak az iskola honlapján:
www.aai.co.hu; valamint a Face-
bookon.

JJ

Mi kérünk elnézést 
Gyöngyösi Mártontól!
Félreértettünk, Marci, úgy tettünk, mintha a zsidózásod és etnikai alapú listagyár-

tási vágyad zsidózás és etnikai alapú listagyártási vágy lett volna.
Most, hogy közzétette önnön bocsánatkérését, olyannyira belátjuk ostoba,

elôítéletes következtetéseink elhamarkodottságát, hogy meg kell követnünk a Jobbik
országgyûlési képviselôjét.

Mint az híreinkbôl is kiderült, Gyöngyösi Márton csupán „félreérthetôen fogalma-
zott”, amikor „a kormány egyoldalú Izrael-pártiságát számon kérve, a magyar kor-
mányban és országgyûlésben potenciálisan jelen levô izraeli-magyar kettôs állam-
polgárok által elôidézett nemzetbiztonsági kockázatra hívtam fel a figyelmet”. Nem,
Márton, sôt ha megengeded: Marci, nem a te hibád, hogy így történt.

Te világosan fogalmaztál, Marci, mi értettünk téged félre, Marci. És bevalljuk azt
is: parancsra tettük. A fôszerkesztônk (szakállas bácsi) mögött ott állt a tulaj (az is
szakállas bácsi, érted, hogy értem), mögötte pedig ott állt maga a Háttérhatalom (na
annak aztán nagy, internacionalista szakálla volt), az üvöltött le héberül, hogy
„értsd félre a nácit!” És mi megtettük. Félreértettünk, Marci, úgy tettünk, mintha a
zsidózásod és etnikai alapú listagyártási vágyad zsidózás és etnikai alapú listagyár-
tási vágy lett volna, holott te csak jóhiszemûen a zsidó kettôs állampolgárokat lis-
táztad volna, „zsidó honfitársainktól” elnézést kértél.

Igazán nem kellett volna. A mi mea culpa anyánkat. És ugye még arra is felhívtad
a figyelmet, mintegy preventív jelleggel, hogy „Magyarországnak nem a Jobbiktól,
hanem a cionista Izraeltôl, valamint az azt itthonról is kiszolgálóktól kell félnie”.
Így is van, Marci, képzelheted, mi hogy félünk néha magunktól.

Itt jegyeznénk meg, hogy le a kalappal a nemzet kormányzatának teljesítménye
elôtt. A nemzet kormányzata részérôl 1 db államtitkár szinte semmit nem mondott
Marci nyilatkozata után, az egész hétfô délután és este nyugodt, derûs légkörben telt
el, a máig közmédiának számító MTI is csak késô este hozta az elsô hírt az esetrôl,
a kormánypárti lapok egyáltalán nem, mindenki aludt egy nagyot az egészre, majd
eljött a ma reggel, és vele a kormányzati kommüniké: „A Kormány a legszigorúbban
fellép minden szélsôséges, rasszista, antiszemita megnyilvánulás ellen, és mindent
megtesz annak érdekében, hogy a gyûlölködô és az európai normákkal összeegyez-
tethetetlen hangokat visszaszorítsa. A kormány egyúttal világossá teszi, hogy az or-
szág valamennyi polgárát megvédi az ilyen inzultusoktól.”

A nemzet kormányának teljesítménye elôtt azért emelünk kalapot, mert mint kide-
rült, megint a külön e célra kidolgozott zsidósablont vetették be, ami nagyon ötletes
találmány. Jól hangzik, elszántságot sugall, ugyanakkor ott lapul a kormányzati
Word-doksik között, bármikor elôvehetô rabbifenyegetés, parlamenti zsidózás, utcai
atrocitás esetén. Még gondolkodni sem kell a közzétételénél. A Háttérhatalom meg
jól bekaphatja.

(hvg.hu / Seres László)
Izrael, nem vagy egyedül!
Egy hideg novemberi reggelen majdnem kiesett a reggeli kávé a kezembôl,

ezt olvasom: már csak az a kérdés, mikor lesz palesztin állam. Szavazást tar-
tottak az ENSZ-ben „Palesztináról”, ahol a cseh diplomácia kiválóan szere-
pelt: megalkuvás nélküli nemmel szavazott. Köszönjük. De miért mondott
Csehország nemet Palesztinára?

„A Cseh Köztársaság meggyôzôdése, hogy az egyetlen cél, azaz Izrael ál-
lam és egy független, demokratikus, egységes és életképes palesztin állam bé-
kés és biztonságos egymás mellett élése, csakis közvetlen tárgyalások útján
valósítható meg. A megfigyelô státus létrejötte csak a közel-keleti békefolya-
mat újabb késlekedéséhez vezethet” – áll a cseh külügyminisztérium közlemé-
nyében. „A cseh diplomácia azon a véleményen van, hogy a palesztin állami-
ságot nem egyoldalú lépésekkel, hanem a közel-keleti béketárgyalások felújí-
tásával kell megteremteni. Az ENSZ döntése rosszul idôzített, és semmi jót
nem fog hozni” – ezt már Pavel Fischer, a cseh külügy politikai igazgatója
tette hozzá a cseh állami rádió reggeli adásában. „Ez a mi következetes poli-
tikánk, soha nem tartjuk hasznosnak az egyoldalú lépéseket, Csehország nem-
mel fog szavazni” – jelentette ki még napokkal a szavazás elôtt Karel
Schwarzenberg cseh külügyminiszter, akit egyébként a szavazás után a
Reuters ügynökség „szélsôségesen (sic!) Izrael-barátnak” nevezett.

A hírekbôl aztán kiderült, csak kilenc állam vette a bátorságot, hogy szem-
benézzen azzal a világméretû támogatással, amelynek segítségével megfi-
gyelô államra emelték „Palesztina” státusát. Egy olyan állam kérdésében dön-
tött a többség, amelyet iszonyat kínos államnak nevezni. Tekintsünk el most
attól a ténytôl, hogy a kijelölt terület nagy részét izraeli biztonsági erôk fel-
ügyelik. Még csak arra a kérdésre se keressük a választ, hogy vajon melyik
terrorista frakció akarja hivatalosan „Palesztinát” képviselni. Sajnos a helyzet
az, hogy az ENSZ, csak úgy magában, egy olyan alakulatról döntött, amely
folyamatosan és nagy hangon kiabálja a világ felé, hogy a vele szomszédos
államot meg kell semmisíteni, és egyáltalán: joga sincs a létezésre. Ezen az
egyszerû és napnál is világosabb tényen még az a körülmény sem változtat,
hogy a „palesztinok” különbözô képviselôi itt meg ott néhol bátortalanul azt
próbálják sugallni, hogy azért ezt annyira nem is kell túl komolyan venni, ér-
tik ôk a viccet, csak nem szeretik – hogy egy haverjukat idézzem hirtelen.

Az úgynevezett „palesztinok” számára Izrael ugyanis valami olyasmi, ami-
nek soha nem is kellett volna létrejönni. Ezt a nézetet tömegesen támogatják
az egykori és mai kommunisták és az egykori és jelenlegi neonácik is. Éppen
ezért ezek a csoportok mindig is azon a véleményen lesznek, hogy az Izrael
ellen alkalmazott terror bárhol, bármikor teljes mértékben indokolt. A helyzet
az, hogy az ENSZ-szavazáson ezt a szélsôséges álláspontot támogatta az or-
szágok túlnyomó többsége. Voltak persze olyan tagállamok is, amelyek ilyen-
olyan okok miatt tartózkodtak a szavazáson, ezek többségét pusztán opportu-
nizmusnak tudom be. Például Németország, amely egyrészt a mai napig bûn-
tudatot érez, teljesen indokoltan, a holokauszt miatt, másrészt viszont napi
szinten retteg a német földre érkezô milliónyi muszlim bevándorlótól.

Ízlelgessük a szavakat: csak kilenc ország gondolta úgy a világon, hogy ez
megengedhetetlen, köztük a Magyarországgal történelmileg és kulturálisan
megannyi hasonlósággal rendelkezô visegrádi tagállam, Csehország. Ezek-
ben a napokban belpolitikai szempontok miatt sem éreztem volna haszonta-
lannak, ha a világ tudtára adja a magyar diplomácia: kinek az oldalán állunk.
Magyarországnak is helye lett volna ebben a kis létszámú csoportban, amely
világosan kijelenti: terroristák által ellenôrzött, uralt ország akármilyen státu-
sa teljességgel elfogadhatatlan és abszurd. Az is világos, hogy a döntéssel
Csehország sokak szemében most egy kevésbé szimpatikus állammá vált, egy
dolog azonban elvitathatatlan Prágától: véleményüket már bejelentették, a
speciális cseh–izraeli kapcsolatokról a Puskás-stadionban elkövetett verbális
attak kapcsán a dotohón már írtam.

Az elmúlt napok sorozatos Jobbik-botrányai után világosan láthatjuk: olyan
emberek örömködnek a döntés kapcsán, akik primitív antiszemita beszédüket
a témával kapcsolatban egyszerûen propalesztin beszédre cserélik – anélkül,
hogy közben tényleges változás történt volna gondolkodásukban.

Érdemes felsorolni azokat az országokat, ahol mindezt felfogták: USA, Ka-
nada, Panama, Nauru, Marshall-szigetek, Paulu, Mikronézia, Csehország, Iz-
rael.

Israel, you are not alone!
(dotoho.blog)

A meghívás
A szabadkai hitközség, személy

szerint Halbrohr Tamás meghívásá-
nak köszönhetôen részt vehettünk a
6. Limmud Keshet Ex Yu konferen-
cián az Ohridi-tó partján fekvô vá-
ros, Struga négycsillagos Drim Ho-
teljében.

Az immár hatodik alkalommal
megrendezett zsidó fesztivál elneve-
zése magyarul a következôket jelen-
ti: Az egykori Jugoszláviában élô
zsidóság Neked szóló sokszínû taní-
tása.

Halbrohr Tamás hitközségi elnök
tájékoztatása szerint a rendezvény
ötlete az egykori jugoszláv tagköz-
társaságok függetlenné válása után
közel másfél évtized elteltével Lon-
donban született meg.

Az újonnan létrejött államok szét-
szórtan élô mintegy hatezer zsidó
vallású polgára a Joint segítségével
újra rendszeres együttmûködést ho-
zott létre, s 2007 óta minden évben
találkoztak a delegátusok és az
érdeklôdôk egymással. A fesztiválok
színhelyei: Belgrád, kétszer egymás
után Szabadka, Bizovacki, Toplice
(Horvátország), Jahomina (Bosznia),
s legutóbb a macedóniai Struga. A

vajdasági városból a 800 km-es utat
autóbusszal tettük meg.

A konferencia
Hosszú lenne felsorolni a projekt

és a pályázat megvalósításában részt
vevô, elsôsorban 30 éven aluli zsidó
fiatalok nevét, azonban közülük
megemlítjük a szabadkai Sonja
Vilicicet, aki különösen sok figyel-
met szentelt a nyolctagú hód-
mezôvásárhelyi küldöttségnek. A
kongresszusi teremben megtartott
megnyitón elhangzott, hogy Belg-
rádból, Szabadkáról, Újvidékrôl,
Kikindáról, Zimonyból, Nagy-
becskerekbôl, Pancsováról, Zentáról,
Nisbôl, Zágrábból, sôt Bulgáriából,
Izraelbôl, Angliából is eljöttek. A
kétszáz fôs macedóniaiakkal együtt
mintegy 430-an vettünk részt a fesz-
tiválon. Örömmel üdvözölték Isak
Asiel szerb és Luciano Prelevic zág-
rábi fôrabbit. Mindketten elôadóként
is közremûködtek.

A konferencia kimondott és ügye-
sen kódolt apropója a zsidó vallás leg-
lényegesebb, leghangsúlyozottabb
eleme, a tanítás-tanulás kölcsönhatása
volt. A konferencia askenázi imarend
szerinti sábbátján ezt nagyszerûen
mutatta be Luciano Prelevic rabbi.

Konferencia Kelet Kapujában
Természetesen szefárd szokás szerint
is ünnepelték a szombat eljövetelét.
Elôadások hangoztak el a midrásiro-
dalomról, a kabbaláról és más zsidó
hagyományokról. Sokan hallgatták
Sonja Epstein doktornô érdekes
elôadását Maszadáról. A zsidó törté-
nelem, a judaizmus és Izrael geográfi-
ája szintén szerepelt a programban.
Korántsem soroltuk föl a teljes reper-
toárt, amelyet kiegészítettek a filmve-
títések, a kórushangverseny, az ifjú-
ság számára pedig rendkívül gazdag
tánc-, ének- és kézmûves-foglalkozá-
sok. A legkisebbek számára játékokat
készítettek.

A soá emlékezete
A holokauszt témája fájdalmas

emlékeket ébresztett valamennyi-
ünkben. A két világháború között Ju-
goszlávia zsidó lakossága 68 ezer fôt
számlált, a népesség 4,9%-át tette ki.
A náci népirtás következtében szinte
elnéptelenedtek egykor virágzó zsi-
dó centrumok. A vészkorszakot
túlélôk számát 12 ezerre becsülték.
Ez a szám tovább csökkent az ali-
jázások és az 1991-es etnikai háború
következtében. Az egyik referátum
érintette a bosznia-hercegovinai
holokausztot. Szarajevóban a máso-
dik világháború elôtt 12 ezer zsidó
polgár élt. A közösség 85 százaléka a
soá áldozata lett. Eli Tauber a bosz-
nia-hercegovinai soáról szóló doku-
mentumfilmjét mutatta be.

A második világégés elôtt közel
nyolcezer zsidó élt Macedóniában. A
bolgár hatóságok 7200 zsidó depor-
tálásáról számoltak be. 1943. márci-
us 11-én valamennyiüket a lengyel-
országi Treblinkába hurcolták.
Mielôtt a gázkamrákban megölték
volna, hosszan kínozták ôket. A náci
hóhérok így pusztították el az egyik
legôsibb balkáni zsidó közösséget.

Az utolsó napon ellátogattunk a
skopjei Holocaust Memorial Center-
be is. Itt jegyezzük meg, hogy a kon-
ferencia minden résztvevôje meg-
kapta Mihail Sumkovski: The jews
in Macedonia Through Centuries
(Macedónia zsidói az évszázadok so-
rán) címû könyvét.

Végezetül szólnunk kell a
szervezôk és rendezôk mintaszerû
hozzáállásáról, segítôkészségükrôl, a
percre pontos tájékoztatásról, a min-
dent kielégítô szállásról és a pazar,
napi háromszori ellátásról. A jövô
évi konferencia házigazdája Monte-
negró lesz.

Szigeti János

Kedvcsináló kicsiknek és nagyoknak


