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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Elôdeink négy igéjét emelik ki a
peszáchi szabadságünnepnek: „Ki-
vezetlek” Egyiptomból, „megsza-
badítlak” a rabságból, „megválta-
lak” a szolgaságból, „felemellek”,
hogy Én legyek a ti Istenetek.

1.
VÖHOCÉTI – kivezetlek benne-

teket Micrájim rabságából, azaz az
elsô ige a fizikai szabadságot ígéri.
Nehezen hal meg a szabadság szelle-
me. Egy évszázada még büszkén
hangzott dédapáink ajkán ez a kifeje-
zés: huszadik század. Az elsô világ-
háború után már iszonyatosan keserû
fintorral mondta egyik nagyon mé-
lyen érzô és gondolkodó írónk:
„Mégis halad a világ – embert nem
ettünk.” A kannibalizmus határáig
süllyedt akkor a világ, de a második
világháború alatt már ezen a határvo-
nalon is túllépett, ennél is mélyebbre
merült az ember Európa közepén.

A peszách egyik tanítása: a maga-
sabb rendû élet elsô feltétele, hogy
küzdj a fizikai szolgaság, a fáraó-
szellem ellen.

2.
VÖHICÁLTI – megmentelek

benneteket. A történelem a zsidó ta-
nítás szerint vallási fogalom is. Isten
megteremtette az embert: életet adott
neki, Isten kinyilatkoztatta az er-
kölcs alaptörvényeit: megtanította az
embert élni.

Eljött azonban az atomkorszak, a

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

Mazsihisz volt a házigazdája an-
nak az eseménynek, amelyen a
fôváros és különbözô civil szerveze-
tek kerekasztalhoz ültek, hogy ki-
dolgozzanak egy diszkriminációel-
lenes programot. Az úgynevezett
Antenna-hálózat Bolognában már
mûködik.

A zsidóság a történelmébôl adódó-
an, helyzeténél fogva különösen érzé-
keny bármely embercsoportot érô ki-
rekesztésre, rasszista támadásra –
hangsúlyozta Zoltai Gusztáv, a
Mazsihisz-BZSH ügyvezetô igazga-
tója azon a workshopon, amelynek a
szövetség volt a házigazdája. Rámuta-
tott, milyen fontos a hazai döntésho-
zók és civilek számára, hogy megis-
merjék a külföldi tapasztalatokat. A
hitközség minden intézménye igyek-
szik a jövôben is segíteni munkájukat
– mondta az ügyvezetô igazgató, aki
felajánlotta a szövetség együttmûkö-
dését a projekt további folyamatában.

Néhány szóval az esemény helyszí-
nét, a Dísztermet, a magyarországi
zsidóság parlamentjét is bemutatta.
Utalt rá, hogy a 150 éves helyiségben
olyan személyiségek hallatták hangju-
kat, akik magyar zsidóként megbe-
csült tagjai voltak a hazai társadalom-
nak.

A Metropolis Net, ez a tizenkét eu-
rópai várost, így Budapestet is
tömörítô hálózat most részt vesz a Ta-
nuló Városok a Migránsok Beilleszke-
déséért (Learning Cities for Migrants
Inclusion – LeCim) címû kétéves pro-
jektben. Ennek egyik célkitûzése a
diszkrimináció megelôzése, illetve az
ellene való fellépés. A projekt a hazai
kisebbségeket segítendô, együttmû-
ködést kezdeményez a civil szerveze-
tek és a helyhatóságok között. Utóbbi
részrôl a fôvárosi önkormányzattól je-
len lévô Skultéti József, a szociálpoli-
tikai ügyosztály vezetôje ismertette a
budapesti helyzetet, és kinyilvánította
a hatóság nyitottságát a civil szerve-
zetek felé.

A budapesti találkozó egyik legfon-
tosabb célja volt, hogy a magyar
fôvárosban is megkezdje a Bologná-
ban már sikeres Antenna-hálózat ki-
alakítását. E hálózat célja olyan infor-

Peszách: a négy ige jelentôsége

Antennával a kirekesztés ellen
Az olasz hálózat már mûködik

mációs pontok létrehozása, amelyek a
diszkriminatív támadásoknak kitett
csoportokat, egyéneket segítik abban,
hogy érvényt szerezzenek jogaiknak.
A bolognai Antenna-hálózat a kire-
kesztés minden típusával foglalkozik
– mondta el Marco Marano, a szociá-
lis projekt egyik megalkotója. A
diszkrimináció fajtája szerint irányít-
ják a sértettet a különbözô antenna-
pontokra. Azonosítják, milyen típusú
megkülönböztetésrôl van szó. Ha jogi
jellegûrôl, akkor egy jogásszal kon-
zultálnak, aki jogi síkra tereli az
ügyet. Amennyiben pszichés jellegû
zaklatás történt, akkor az esetet a hoz-
záértô lélekbúvár viszi tovább.

A bolognai rendszer minden típusú
diszkrimináció ellen fellép, legyen az
nemi, faji, szexuális hovatartozás mi-
atti vagy egyéb megkülönböztetés. A
sértettnek nincs más dolga, mint fel-
keresni az általa ismert antennapon-
tot, és elôadni panaszát. Innentôl
szakemberek veszik kezükbe az
ügyet, amelynek intézése az érintett-
nek egy fillérjébe sem kerül. Az egész
projektet ugyanis a tartományi ható-
ság finanszírozza.

A magyarországi szervezetek az
Egyenlô Bánásmód Hatósággal kap-
csolatos jó tapasztalataikról számol-
tak be. Elôfordult, hogy a hatóság sú-
lyos pénzbírságot, 5 millió forintot
szabott ki olyan szórakozóhelyre,
amely hovatartozása okán diszkrimi-
nálta vendégét – mondta el a vitát mo-
deráló Garadnay Tea fôvárosi esélye-
gyenlôségi, módszertani irodavezetô
a Budapest Esély Nonprofit Kft.-tôl.

Nagy vita kerekedett azonban a mo-
dell budapesti megvalósíthatóságról.
A magyar jelenlévôk zöme úgy látta,
ennek akadálya nálunk a pénzhiány.
A rendszerben majdan dolgozó szak-
embereket ugyanis meg kell fizetni.

A hazai kísérleti elképzelések mel-
lett a külföldi vendégek több lehetsé-
ges megoldást is felvázoltak. A ma-
gyarok végül egy testület felállítása
mellett döntöttek, amelybe a jogi
ügyekhez meghívnák a Helsinki Bi-
zottság jogászát, a szociális problé-
mákhoz a Menedék Egyesület

Mártír-iste
ntiszteletek

7. oldal

A peszách a felnôtteké

potenciális veszély, amely e sorok
írásakor éppen Japánt fenyegeti –
immár másodszor! Ez a kor, a mai,
azzal száll szembe Istennel és azzal
fenyegeti az emberiséget, hogy meg-
tanítja meghalni, talán egyetlen na-
pon kipusztulni.

A peszách másik tanítása: nem
csak a fizikai szabadságért, de a
puszta létért, az emberiség életben
maradásáért is küzdeni kell.

3.
VÖGOÁLTI –

megváltalak titeket.
Ahhoz, hogy meg-
szûnjék a Földön az
egész emberiség ki-
pusztulásának veszé-
lye és megmenekül-
jön világunk – meg-
váltás kell. Nem vé-
letlen, hogy a meg-
váltás szó rokona a
m e g v á l t o z á s .
Ionesco darabja, a
Rinocérosz, jelké-
pes-groteszk módon
teszi láthatóvá a
megváltozás szüksé-
gességét és módját.
A színdarabban arról
van szó, hogy egy
városban szörnyû
járvány tör ki, aki
megkapja a betegsé-
get, emberbôl orr-
szarvúvá változik.
Egyre több orrszarvú

vad léptei verik fel a város csendjét,
lassanként mindenki vadállat lesz.

De mégsem mindenki. Van egy
ember, aki összeszedi minden erejét,
emberségét, lelki-szellemi ellenállá-
sát. „Én ember maradok!” – kiáltja.

Ismerünk olyan embereket, akik
ezt meg tudták tenni a vészkorszak
idején is. Ez az útja a megváltásnak,
az emberiség olyan megváltozása,
amelyben a bestialitás lehetetlenné
válik.

4.
VÖLOKÁCHTI – felemellek ti-

teket népemmé, és én leszek a ti Iste-
netek. Az aggáda legendaszerû kön-
tösbe öltözteti a vallási tanítást. Isten
meg akarja teremteni az embert. Az
angyalok között nagy a nyugtalan-
ság: ha Isten igazságot akar, nem
akarhatja az embert! Az ember nem
áll majd meg az igazságosság mérté-
ke elôtt. Isten azonban a kegyelmet
az igazságosság elé helyezi, és meg-
teremti az embert. Azaz, az ember
Isten kegyelme által él. A tiszta igaz-
ságosság nem lenne elegendô a fenn-
maradáshoz, az igazságosság és a
kegyelem együtt jelentik létünk zálo-
gát. Vagyis, kegyelemre csak úgy
számíthat az ember, ha az igazságos-
ságnak sem mond ellent. Tehát: az
emberiség fennmaradása – tanítá-
sunk szerint – feltételes.

Párbeszéd van ember és Isten kö-
zött. (Buber zsidó tanításból vett ki-
fejezése nagy karriert futott be a
különbözô egyházakban.) Mi ez a
párbeszéd? Isten kérdezi az embert,
állandóan, folyvást kérdezi, mégpe-
dig azzal, hogy különbözô élethely-
zetekbe hozza. Az ember felel Isten-
nek – azzal, hogy miképp áll helyt
ezekben a helyzetekben.

Innen nézve válik érthetôvé, hogy
miért foglaltam peszách tanításait a
négy isteni ígéretbe, és mégis az em-
ber feladatairól szóltam mindezzel
kapcsolatban. „Isten az embert társá-
vá tette a világteremtésben.” Ô szól
hozzánk az emberiség élet-halál kér-
déseiben. Azt mondja: segítsetek ne-
kem, emberek, teremtsétek meg az
erkölcsi világot, a szabadság, az élet
világát!

Ráv

(folytatás a 3. oldalon)
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Körzeti kitekintô
Ortodoxia

A mincha és a máriv ima között a
Kazinczy utcai zsinagóga téli termé-
ben Weiszberger Mojse fôrabbi mon-
dott zájin ádár tiszteletére beszédet.
Elmondta, hogy évtizedekkel ezelôtt
– és erre személyesen is emlékszik –
ezen a napon az ortodoxia többi
fôvárosi templomában nem tartottak
délutáni és esti imádkozást, hanem a
Kazinczy utcai fôzsinagóga nagycsar-
nokában hallgatták meg az akkori
fôrabbi szavait, és ott mondták el az
imákat is. Általában egy évig gyá-
szolnak egy embert. A heszpedet –
gyászbeszédet –, melyben az elhunyt
munkásságát méltatják, ezen ideig
mondják el. Mojse tanítómes-
terünkrôl miért emlékezünk meg
mégis évrôl évre, több mint három és
fél ezer év után is? Hiszen lényegében
ezt nem szabadna megtenni. De ádár
hó 7-én kegyelettel megemlítik az
esztendôben elhunyt kiemelkedô rab-
bikat, megemlékezve tevékenysé-
gükrôl. Mert minden rabbiban van
több-kevesebb Mojse. Hiszen a Mó-
zes által leírt Tórát magyarázza, hir-
deti, tanítja. Ha ezen kicsiny
Mojsékról beszélhetünk, hogyne szól-
nánk a nagy Mojséról, aki szellemi
atyja mindegyiknek. Ebben a formá-
ban szabad megemlékezni róla is. Ar-
ra kell gondolnunk, hogy ezen tal-
mudtudósok, akik az idén eltávoztak,
mennyire hiányoznak nekünk. Azt az
ûrt, amely a veszteséggel keletkezett,
kötelességünk betölteni még intenzí-
vebb tanulással, tóramagyarázatok-
kal. Akkor nyugodhatnak békében, ha
tudják, hogy a lánc nem szakadt el, a
hagyomány folytatódik. A gyász tu-
data az erônket még fokozza. Adja az
Örökkévaló, hogy úgy legyen, „és
szemünk láttára térjen vissza az Örök-
kévaló Cionba megváltásunkra, irgal-
mában”.

Az ima után – mint e nap alkalmá-
ból az egész világon – a gemárának
ugyanazt a lapját tanulmányozzák.
Így történt itt is, majd a szijum kere-
tében halvacsorán látták vendégül a
híveket. Mivel a kállói rabbi, Eizik
Taub halálozási évfordulója is ádár
hó 7-ére esik, szép nótáiból néhányat
el is énekeltek ráv Kesztenbaum
sajchet és kántor, valamint Smüél
Szabó vezetésével. Ezek az énekek
eredetileg szerelmes dalok voltak,
átdolgozásukkal az ember és az
Örökkévaló közötti szeretet és a
megváltás kívánságának kifejezésé-
vé váltak – magyarázta ráv
Weiszberger, aki megtisztelte ráv
Lefkovics talmud-tóra oktatót az asz-
tali áldás elmondásával.

Eszter csütörtökre elôrehozott böjt-
jén a hallgatóság között szép számmal
foglaltak helyet más templomok hívei
is. Cáv hetiszakaszáról ráv Weiszber-
ger fôrabbi elmondotta, a téma az ál-
dozatok ismertetése, csoportosítása,
az eljárás részletezése. Felmerülhet a
kérdés, miért szükséges mindezt tud-
nunk. A Szentély idejében e téma
fontos lehetett, de már nem áll a jeru-
zsálemi Salamon által épített nagy-
templom. Ez igaz, de mi minden nap
imádkozunk, hogy épüljön fel, még
napjainkban is. Mesélik, a sátoraljaúj-
helyi ráv Mojse Teitelbaum annyira
várta a Messiást, hogy a botját magá-
nál tartotta éjjel-nappal, ha vándorol-
ni kell a Szentföldre a Messiás érke-
zésére, keze ügyében legyen, hogy in-
dulni tudjon. Az elôszobában famulu-
sai vendéget vártak, és amikor kons-
tatálták, hogy megérkezett, azonnal
kiszaladt a szobából, mert azt gondol-
ta, a Messiás jött meg, annak örülnek
annyira. Nekünk készülnünk kell,
mert bármelyik percben érkezhet a
megváltás, a Messiás, s akkor tud-
nunk és ismernünk kell az áldozás
módját, hogy megfelelôen mutassuk
be a hála- és a mindennapi áldozato-
kat az Örökkévalónak.

Púrimról szólva: annak idején
Áhásvéros rendezett nagy lakomát,
ahol bizony a zsidók is ettek, bár nem
volt hechser – kóser étel –, tehát bû-
nös lakoma volt. A vétket súlyosbítot-
ta, hogy Mordecháj kivételével lebo-
rultak a Hámán nyakában függô bál-
vány elôtt. Ma szintén rendezünk la-
komát, de kóser ételeket eszünk és
kóser italokat iszunk. A bor felszaba-

dítja az ôszinte érzéseket, és ha ekkor
táncolunk és énekelünk dicsérô dalo-
kat, ezzel bizonyítjuk, hogy hiszünk
az Örökkévalóban, de nem a bálvá-
nyokban. Ilyenkor küldünk egymás-
nak ajándékokat, nemcsak a szegé-
nyeknek (azoknak külön), hanem ba-
rátainknak, rokonainknak is, mégpe-
dig kétfélét. Általában élelmet, finom
süteményt, meg italt vagy gyümöl-
csöt, bizonyítva az egymás iránti sze-
retetet és azt, hogy mindenki jó zsidó,
akármelyik zsinagógában is fohász-
kodik. Ahogy ráv Méir Lau izraeli
vendégrabbi mondta, egy nép va-
gyunk. Az egymás iránti figyelmes-
ség ezt fejezi ki, zárta a beszédét ráv
Weiszberger.

D.G.

Debrecen
Nem telhet el zájin ádár úgy, hogy

ne látogatná meg hitközségünk Eizik
Taub sírját. A híres nagykállói chá-
szid rabbi egész életében segített
mindazoknak, akik ezt tôle kérték.
Messze földrôl is felkeresték ôt, hogy
bölcsességébôl merítsenek, zsidók és
nem zsidók egyaránt. Azért kértük
közbenjárását a Mindenhatónál, hogy
imáink a mennybe szállva meghallga-
tásra találjanak.

Este a DZSH dísztermében Horovitz
Tamás elnök meghívására sokan emlé-
keztünk meg errôl a napról a hagyo-
mányos halvacsorán. Aser Ehrenfeld
rabbi értelmezte a ma emberének, mit
is jelent ádár hó 7. napja, és méltatta
Eizik Taub életútját, munkásságát. Ez-
után a Solymosi Eszter-féle tiszaeszlári
perhez hasonló nagykállói esetet
mondta el Kreislerné dr. Grósz Zsuzsa
alelnök. A történet happy enddel
végzôdött, nem kellett igazságtalanul
egy zsidónak sem véráldozatul esni.
Az est a nagykállói rabbi híres dalával,
a minden zsidó közösségben ismert
„Szól a kakas már” címûvel zárult.

* * *

Ádár hó 14-én a hitközség zsúfolá-
sig megtelt dísztermében emlékeztünk
Eszter történetére. Beszédében Aser
Ehrenfeld rámutatott arra, hogy milyen
óriási szerepet vállalt egy nô, saját éle-
te kockáztatása árán, a zsidóság meg-
mentéséért. Példaértékû e cselekedet, a
jelen és a jövô minden földi halandója
számára. Zsidóságunk nem sok öröm-
ünnepet ülhet meg, de ezen a jeles na-
pon, púrimkor örvendezünk, mert a
gonosz Hámán megbûnhôdött, amiért
megpróbálta az akkori zsidókat el-
pusztíttatni. Eszternek és Morde-
chájnak köszönhetôen népünk meg-
menekült a haláltól.

A rabbi megemlékezése után a
Budapestrôl érkezett Gyôrei Zsolt,
Schlatovszky Csaba és Makra Viktó-
ria adták elô „Hacsak és Sejó” cím-
mel rendhagyó, mulatságos, de na-
gyon elgondolkodtató kabaréjukat. A
kile tagjain kívül a meghívott vendé-
gek és a szatmárnémeti testvérhitköz-
ség 26 fôs csoportja vastapssal kö-
szönte meg az elôadást.

A program szerves része volt a
DZSH kóser konyháján készült ha-
gyományos Hámán-táska és egyéb fi-
nomságok, valamint finom kóser bor
elfogyasztása. Elmaradhatatlan ilyen-
kor is a tombolasorsolás, melyen sok
értékes ajándék talált gazdára. A fôdíj
egy gyönyörû kivitelû Eszter-tekercs
volt, melyet hitközségünk egyik tagja
ajánlott fel.

Ezen az estén a Hit Gyülekezetének
meghívására a hitközség vezetôsége és
rabbija egy különleges színházi
elôadáson vett részt. Az elôadók bár
tanulók voltak, korhû ruhákban és
díszlettel, kimagasló tehetséggel meg-
áldva és szívbôl adták elô Eszter törté-
netét. A több mint ezerfôs nézôsereg
szûnni nem akaró, viharos tapssal ju-
talmazta a színészpalántákat, akik
nemcsak prózai, hanem zenei élvezet-
ben is részesítették a hallgatóságot. Az
elôadást a Hit Gyülekezetének ifjúsági
zenekara kísérte.

A DZSH nevében köszönet a felejt-
hetetlen mûsorért.

* * *

Fájó szívvel vettünk búcsút özv.
Steiner Dezsôné szül. Klein Annától,

aki életének 99. évében visszaadta
lelkét Teremtôjének.

Szeretett Annuska nénink családjá-
ból egyedül tért vissza a világégés
után.

Néhai férjével kereskedôként élték
egyszerû életüket a Debrecen közelé-
ben lévô kisvárosban, Berettyóújfalu-
ban. A zsidó hitéleti szokásokat, ha-
gyományokat nagymamájától és
édesanyjától tanulta, amelyekhez éle-
tének utolsó percéig ragaszkodott.
Három héttel korábban a DZSH
idôsek klubjának vezetôje születés-
napján meglátogatta. Éppen kórházi
kezelés alatt állt. Elsô kérdése a
peszáchi pászkarendeléssel és vágás-
sal kapcsolatos volt. Sajnos az idén
már nem rendel maceszt, az égi
széderen vesz részt szerettei társasá-
gában.

Földi maradványait a debreceni
zsidótemetôben helyezték örök nyu-
galomra, a szertartást Aser Ehrenfeld
végezte.

Emléke legyen áldott!

* * *

Egy kedves hittestvérünk több mint
6 hónapja a Szeretetkórházban él, te-
kintve, hogy magát egyedül – sajnos
– nem teljesen tudja teljesen ellátni.

Látogatásunkkor elmondta, meny-
nyire elégedett a körülményekkel, az
orvosokkal, nôvérekkel egyaránt. Egy
dolog azonban nagyon hiányzik neki,
éspedig a DZSH Idôsek klubjában
megszokott heti két kártyadélután.

Kitaláltuk, hogy születésnapjára
meglepjük egy (vagy több) kártyapar-
tival...

A mi Schwarcz Pistánk születés-
napja ettôl lett különleges. Tervünket
meg is valósítottuk, szeretett Pistánk
nagy örömére. Természetesen nem
maradhatott el a torta sem ebbôl az al-
kalomból.

Kívánjuk, hogy minél elôbb haza-
térjen hozzánk, közénk, és a megszo-
kott kártya partik is vele folytatódja-
nak, bis hundert und zwanzig.

Szeged
A Szegedi Városi Színházban

1941. április 1-jén egy kivételes te-
hetségû elsô éves bölcsészhallgató,
Horváth István rendezésében a Sze-
gedi Egyetemi Ifjúság Színjátszó Tár-
sasága bemutatta Shakespeare Ham-
letjét. Az elôadás korszerûségével or-
szágszerte figyelmet keltett, melynek
hatására a Társaság késôbb Kolozsvá-
rott is fellépett. A rendezôt a szakma
és a közönség nagy lelkesedéssel kö-
szöntötte, s a magyar színházi élet
friss ígéretének tartotta. Az édesanya
révén félig zsidó származású, de ma-
gát reformátusnak tartó alkotó Sáros-
patakon érettségizett, angolul, néme-
tül és franciául kiválóan beszélt. A li-
berális gondolkodású Szent-Györgyi
Albert rektor pártfogoltjának számí-
tott. A Hamlet próbáin beleszeretett a
Gertrudist játszó harmadéves ve-
gyészhallgatóba, Tóth Katába, akit
azonban az 1941-es fajvédelmi tör-
vény miatt zsidóként nem vehetett fe-
leségül. 1941 ôszén az Egyetemi
Színjátszó Csoportot megalapító Hor-
váthot a Turul Ifjúsági Szövetség el-
tiltatta a társulattól. A két fiatal elke-
seredésében 1941. október 18-ra vir-
radó éjjel öngyilkosságot követett el
A történetet Radó Gyula Balázs Béla-
díjas rendezô és Bubryák István for-
gatókönyvíró-producer „A legenda”
c. filmjében dolgozta fel, és pont
ugyanezen a napon, 70 évvel a Ham-
let-bemutató után bocsátotta a nagy-
érdemû közönség elé a szegedi Belvá-
rosi moziban. A filmben a fô-
szerepeket Baronits Gábor, Gesler
Lili és Kálloy Molnár Péter játszot-
ták. Az alkotásban felhasználták
Polner Zoltán írását, Szent-Györgyi
Albert korabeli nyilatkozatait, illetve
a magyarországi látogatásakor ké-
szült interjút, Molnár Judit történész,
Balogh József újságíró korjegyzetét, a
még élô és jelen lévô testvér vissza-
emlékezését. A megnyitón Pál József
rektorhelyettes szólt a szegedi egye-
tem kultúrtörténeti, oktatástörténeti
mûvek feldolgozásában vállalt

teendôirôl. A 83 perces film forgatása
tavaly kezdôdött újságcikkek, korabe-
li filmhíradórészletek, dokumentum-
filmes eszközök, a történetbôl szüle-
tett színdarabok, regényekbôl köl-
csönzött jelenetek felhasználásával.
Mindezek elôsegítették a nézô eliga-
zodását a korszak politikai, egyetemi,
színházi viszonyaiban. A rendezvényt
a hitközség is támogatta, a közönség
elôször a Duna Televízió, majd több
közszolgálati csatorna mûsorán lát-
hatja a közeljövôben, de ajánljuk hit-
községi vetítések céljára is. Radó
Gyula és Bubryák István nyolcadik,
közösségünket is érintô mûve ez. A
Lôw Lipót fôrabbi születésének 200.
évfordulója alkalmából rendezendô
tudományos ülésen egyik korábbi do-
kumentumfilmjüket, a Lôw család
100 éve címû alkotást is bemutatják
majd. Utóbbi filmekért, történel-
münk, hagyományaink ápolásáért,
bemutatásáért Radó Gyula és
Bubryák István közösségünktôl Lôw
Lipót-emlékérmet kapott.

L.A.

Újpest
Szépen megtérített asztalok várták

az Israel Sela Otthon ebédlôjében a
vendégeket. A mincha elmondása
után Szerdócz Ervin rabbihelyettes
beszélt az ünneprôl, Mózesrôl, és az
elmúlt év során az otthonban elhunyt
hittestvéreinkrôl. A finom halászlét a
rebbecen, Szerdócz Éva készítette, a
körzet nôtagjai segítségével. Az ösz-
szejövetel a bencsolással és az étke-
zés utáni imával ért véget.

* * *

Gömöri János hittestvérünk, a sze-
retetotthon lakója, az újpesti hitköz-
ség tagja 74 éves korában eltávozott
közülünk. Vallásos, templomba járó,
melegszívû, segítôkész ember volt, jó
barátunk.

A holokauszt idején János életét
Karády Katalin mentette meg. Ami-
kor az arra autózó színésznô meglátta
a Duna-partra terelt kisgyermekeket,
ezt mondta a nyilasoknak: „Szüksé-
gem van ezekre a gyerekekre a forga-
tásomhoz.” Odaadta a nála levô ék-
szereket, és az így kiváltott gyereke-
ket hazavitte, majd a háború végéig
házában bújtatta ôket. Akinek megta-
lálta az édesanyját, mint Jánosnak is,
annak visszaadta megmentett gyere-
két.

Karády Katalin emberséges csele-
kedetéért Izraelben a Jad Vasem ki-
tüntetésében részesült, jogosultságára
János volt az egyik élô tanú. Késôbb
személyesen is találkozott a
színésznôvel. Egész életében hálával,
szeretettel, tisztelettel gondolt rá. Ké-
peit, a róla megjelent írásokat gyûjtöt-
te, szobája falát díszítette vele. A Jad
Vasem által kitüntetettekrôl írott
könyvben ô maga is megemlékezik
megmentôjérôl.

Azt reméltük, hogy mint már any-
nyiszor, most is gyôz betegsége fe-
lett! Abban bíztunk, hogy életszerete-
te, sajátságos humora segíti abban,
hogy felgyógyulva még sokáig közöt-
tünk maradhasson.

Az Örökkévaló másképp döntött:
megszabadítva ôt nagy fájdalmaitól,
magához szólította.

Utolsó útjára indulása elôtt
Szerdócz Ervin búcsúztatta, a gyász-
imát Nógrádi Gergely kántor recitál-
ta.

Mi, akik szerettük, tiszteltük ôt,
úgy ôrizhetjük meg szívünkben ked-
ves személyét, ha beszélünk róla,
gondolunk rá, ápoljuk emlékét.

Kedves János! Ígérjük, így lesz, te
örökké közöttünk maradsz!

* * *

Az idén 60. születésnapját ünneplô
Szerdócz Ervinnek – aki nemcsak az
imádkozást végzi Újpesten, hanem
gyerekeket és felnôtteket is tanít –
Németh Zsuzsa adta át a körzet aján-
dékát. A jubiláns meghatottan kö-
szönte meg a figyelmességet.

A mûsornál a rabbihelyettes beszélt
a púrim jelentôségérôl, majd a
Klezmerész együttes ismert, dallamos
héber és jiddis dalokat adott elô, nagy
közönségsikert aratva.

Szerdócz Éva rebbecen a körzet
nôtagjai segítségével finom szend-
viccsel, az alkalomhoz illô finomsá-
gokkal kínálta a megjelenteket.

Miskolc
A hitközségen tartott zájin ádári

rendezvény a délutáni imával kez-
dôdött, amelyre ismét sokan jöttek el.
Rövid szünet és helykeresés után
Petrovits Péter kántor tartott elôadást
Mose Rábbénu születésérôl és halálá-
ról, temetésének körülményeirôl, il-
letve a hetiszakaszról. A Kél málé
ráchámim imában Klein Ernô
Chevra-elnök vezetésével megemlé-
keztünk az elmúlt évben elhunyt
hittestvérekrôl, akik már nem lehet-
nek velünk. A megtelt imaházban kö-
vetkezett a vacsora, amely a helyi ha-
gyomány szerint halkocsonya, bar-
chesz és bor volt. Az est közös ben-
csolással és imával záródott.

* * *

A fergeteges púrimi ünnepségen a
délutáni közös ima után Petrovits Pé-
ter kántor ismertette a Megilat Eszter
törvényeit és értelmezéseit. Beszédé-
ben kitért arra, hogy a zsidó nép törté-
nelmében az ámálék nemcsak egy
személyt testesít meg, hanem minden
olyan dolgot, lelki vagy fizikai akadá-
lyoztatást, amely a zsidóság megtartá-
sa ellen irányul. Idetartozik – mondta
– az is, ha nem merjük nyíltan és hit-
tel telt szívvel felvállalni vallási hova-
tartozásunkat. A mûsort Erdôs Judit
és Szakszon Csaba vezette, akik évti-
zedek óta lelkes szereplôi és
szervezôi az ünnepségeknek.
Petrovits Péter kántor klezmer-
összeállítását hallhattuk zongorán,
Váradi Gábor tangóharmonika-játé-
kával varázsolta el a közönséget,
Ruttkai Kati néni ismét könnyeket
csalt a szemekbe népszerû háború
elôtti slágerek éneklésével, majd
Freund Martin zongorázott. A jókedv
és a vidámság mellett finom sütemé-
nyeket és italokat fogyaszthattunk.
Természetesen nem maradhatott el a
hagyományos, izgalmakkal teli tom-
bolasorsolás. Köszönjük a szép estét a
szervezôknek és a jelenlévôknek.

Hírek, események
röviden

– Beiratkozás az Amerikai Ala-
pítványi Iskolába! Szeretettel vár-
juk azokat a gyermekeket, akik 2011
szeptemberében kezdik meg iskolai
tanulmányaikat. Az elsô osztályos
beiratkozás idôpontja: 2011. április
27. és 28. 8–15.30-ig, április 29.
8–12-ig. Érdeklôdésüket, kérdései-
ket a 322-2843 telefonszámon vagy
az info@aai.co.hu címen várjuk.

– Brit mila. Keszthelyen a zsúfo-
lásig megtelt imateremben Gold-
schmied István hitközségi elnök Esz-
ter leányának második fiát, Dávidot
vették fel Ábrahám szövetségébe. A
mohél Köves Slomó rabbi volt. A

kisfiú a Dávid ben Ábrahám nevet
kapta. A boldog Goldschmied és
Farkas nagyszülôk kiduson látták
vendégül a megjelenteket. Mázál
tov.

– Holokauszt Emlékközpont.
Cím: Budapest IX., Páva utca 39.
Nyitva: hétfô kivételével naponta
10–18 óra között. Telefon: (1) 455-
33-33. Honlap: www.hdke.hu. E-
mail: info@hdke.hu

– Meghívó. A BZSH Hunyadi téri
körzete mindenkit szeretettel meghív
Domán István fôrabbi Zsidók az
ókorban címû sorozatának kö-
vetkezô elôadására. Idôpont: 2011.
05. 03., kedd, délután 6 óra. Hely-
szín: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3.
(6-os kapucsengô).

– Ha nyár, Izrael. Önkéntes mun-
ka Izraelben 2011. június 13-tól jú-
lius 4-ig és július 4-tôl 24-ig. Jelent-
kezés: Iljano@freemail.hu, vagy
06-20-233-8454. Deutsch János.
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Két pesti fiatal elindult, hogy felébressze a magyar zsidóság érdeklôdését
a Tóra iránt. Ennek eszközeként a Facebook közösségi portált használják
fel. A kezdeményezés atyja és egyben alapító tagja, Balog Dániel állítja ösz-
sze az oldal tartalmát. Ikertestvére, Balog Róbert (fotográfus, videós) ötlet-
gazdája és egyben szerkesztôje az ott megjelenô filmsorozatoknak. Hétfôn
és csütörtökön, a tóraolvasás napjain Nemzedékrôl nemzedékre c. soroza-
tukban mindig újabb elôadót szólaltatnak meg: rabbik és a vallásban jár-
tas fiatalok érdekes, az élettel párhuzamba állítható tanítást közölnek a Tó-
rából. A sábbát kimenetelét követôen pedig a Cetli sorozatban mindig más
rabbi válaszol a feltett kérdésekre videoüzenet formájában. A többi napo-
kon olvasható tanításokat a tagok hozzászólásaikkal gazdagítják, és így in-
teraktív módon vitathatják meg a témát.

– Miért nevezzük magunkat LeDor VaDor-nak?
A LeDor VaDor héber szavak jelentése nemzedékrôl nemzedékre, és nekünk

épp ez a célunk, nemzedékrôl nemzedékre szeretnénk átadni a bölcsek magya-
rázatait.

– Kikhez szólunk?
Akik szeretnének minden nap tanulni valamit, de nincs idejük munka mellett

hétköznap zsinagógába járni, és egyben azokhoz, akik még többet szeretnének
tudni, és ismereteiket interaktív módon elmélyíteni.

– Miben vagyunk egyediek?
A Facebook sikerességét és technikai adottságait használjuk fel a Tan terjesz-

tésére, és egy weboldalt hoztunk létre az oda feltöltött tanítások, magyarázatok
rendszerezésére és megôrzésére.

A megosztott tanítások hossza éppen annyi, amennyi elsajátítható egy rövid
idôintervallumon belül.

Heti rendszerességgel maximum 3 perces videoriportok formájában is elhoz-
zuk a bölcsek szavait számodra (Nemzedékrôl nemzedékre c. sorozatunk).

Hetente ellátogatunk rabbikhoz, és elvisszük nekik kérdéseidet, ôk pedig
videoüzenetben válaszolnak neked (Cetli c. sorozatunk).

– Miért hasznos, ha rendszeresen ellátogatsz honlapunkra?
Napról napra járatosabb lehetsz a Tórában, illetve kizárólag nem mindennapi

magyarázatokhoz juthatsz.
A szülôknek lehetôséget nyújt arra, hogy gyermekeiknek érdekes tanításokkal

szolgálhassanak (vagy fordítva...).
A barátaidat meglepheted nagyon különleges magyarázatokkal.
– Milyen forrásokból táplálkozunk?
A hazai és külföldi rabbik elôadásaiból és tanításaiból, valamint szent

könyveinkbôl. Igyekszünk azon tanításokat és magyarázatokat megosztani ve-
letek, melyek párhuzamba állíthatók mindennapi életünkkel.

www.ledorvador.hu

A muszlim és az arab világ for-
radalmai, az antiszemitizmus
növekedése és a zsidó demográfiai
változások mellett a sehitát (kóser
vágást) ellehetetlenítô európai
törvények elleni fellépés voltak a
témái az Európai Zsidó Kong-
resszusnak. A testület soros köz-
gyûlését április 3-án tartották
Budapesten.

Az antiszemitizmus és a rasszizmus
elleni, a tolerancia melletti fellépést
hangsúlyozta Mose Kantor, az
Európai Zsidó Kongresszus (EZSK)
elnöke a testület soros közgyûlését
megnyitó beszédében. A földön drá-
mai változások zajlanak, mondta,
mint amilyen az arab világban
uralkodó káosz. Ha Irán megerô-
södik, akkor a nukleáris katasztrófa
reális fenyegetés lesz. Kantor idézte
Mahmúd Ahmadinezsád iráni
elnököt: „Káoszra márpedig azért van
szükség, mert az emberek abból

Kettévált a Tenger (Lovas Anna rajza)

A kóser vágás tiszteletben tartja az életet

A vér és az „élô állatból kivágott húsdarab” tilalma szabja meg az
állati élet elvételének a zsidó törvény szerinti, szigorú, szinte megszen-
telt módját. Ez egyetlen módon történhetik: a nyaki verôér egyszerû,
gyors átvágásával. A vér kiömlik, az agy vérellátása egy pillanat alatt
megszûnik, az állat elveszti az eszméletét. Ami hátravan, már csak
izomreflex – amit az állat, akár a kómában lévô ember, nem érzékel –
és a gyors halál. Ezt az állatélettan szakemberei is tanúsíthatják. A
tudomány bizonysága szerint (amire szükség van, mert a vágásnak ez
a módja támadások kereszttüzébe került) ez a fajta halál annyira irgal-
mas, amennyire csak emberi eszközökkel kimutatható, és sokkal
könyörületesebb más módszereknél.

A fájdalommentes halál biztosításának szigorú feltételei a zsidó
törvény részei. Ha egyetlen elôfeltételt is elhagynak, a hús tréfli lesz,
azaz nem ehetô. A halálos vágás egyetlenegy metszés lehet. Még egy
fûrészelô mozdulatnak, egy második vágásnak, egy kábító csapásnak
vagy más, fájdalmat okozó cselekedetnek sem szabad elôfordulnia. A
kés csakis borotvaéles és tükörsima lehet: egyetlen fellelhetô csorba
miatt a hús alkalmatlannak minôsül. Az állatnak a halálos vágás pil-
lanatában mozdulatlannak kell lennie, hogy a kés pontosan mûködjék.
Szakképzett mészárosok végezhetik ezt a munkát, akik minôsítô vizs-
gán bizonyítják ügyességüket és technikai tudásukat. Hasonlóan nagy
tudású felügyelôk vigyázzák minden mozdulatukat. A mészáros és a
felügyelô (héberül sohet és másgiách) ôsrégi, szilárd céhek tagja. A
foglalkozás és a képzettség gyakran apáról fiúra száll.

Az ellenôrök megvizsgálják a tetemet, hogy nem láthatók-e rajta
olyan betegség nyomai, amelyik miatt már évezredek óta nem kóser-
nak tekintendô a hús. Az eljárásnak ez a része kétségkívül egészségü-
gyi jellegû, amely évszázadokkal elôzte meg korát. A nemzedékek
során ennek segítségével alakultak ki a zsidó közösségek kiemelkedôen
jó egészségügyi statisztikai mutatói. 

Budapesten tartotta ülését az
Európai Zsidó Kongresszus

Antennával a kirekesztés ellen

fogják látni, milyen nagy Allah.” Az
Egyesült Államoknak, Oroszország-
nak és az Európai Uniónak össze-
fogással kell fellépnie e kihívás ellen.

Házigazdaként a Magyarországon
élô zsidóság kulturális értékeire
hívta fel a figyelmet Feldmájer
Péter, a Mazsihisz elnöke. Kiemelte:
a magyar zsidók mindig elöl jártak a
jövôépítésben – érdemes Herzl
Tivadarra gondolni –, de a túlélésben
is jeleskedtek a holokauszt és az
Izrael-ellenes kormányok alatti meg-
maradás idején egyaránt. Ma a ma-
gyar zsidóság létszáma több mint
100 ezer fô. Szembe kell nézni a
növekvô antiszemitizmussal, amely
a Parlamentbe is bejutott, és a kisebb
támadások, temetôgyalázások mel-
lett teret nyert a közbeszédben. A
magyar zsidóság kész együttmûköd-
ni az EZSK-val, amit magas zsidó
méltóságok jelenléte is mutat: Zoltai
Gusztávé, aki a Mazsihisz-BZSH
ügyvezetô igazgatója, és mint
legfôbb világi vezetô képviselôje a
kongresszusnak, Gádor Györgyé,
Lednitzky Andrásé, Grósz Andoré, a
Mazsihisz vezetôségi tagjaié;
valamint Schweitzer József nyugal-
mazott országos fôrabbié és Schôner
Alfrédé, az ORZSE rektoráé.

A muszlim és az arab világ for-
radalmait elemezve Ehud Yaari
izraeli újságíró, Közel-Kelet-sza-
kértô aggodalmát fejezte ki: félô,
hogy az egyre erôsebb Muszlim
Testvériség ragadja magához a
kezdeményezést, kihasználva a for-
rongást a térségbeli országokban.

nyilvánulások. Az 1995 és 2009
közti erôszakos cselekmények 26
százaléka a zsidógyûlölethez kötô-
dik. Svédországban 57 százalékkal
nôtt az antiszemitizmussal kapcso-
latos események száma. A zsidó-
gyûlölet nemcsak az európai szél-
sôséges muszlim csoportoktól szár-
mazik. Több antiszemita európai
párt erôsödött meg az utóbbi idôben,
például Magyarországon vagy
Németországban. Ami Posner-
Körösi szerint az egyik legelke-
serítôbb jelenség: a baloldal vezetôi
összefognak a szélsôjobbal. Az
utcákon Izrael ellen tüntetnek. Egy
jobboldali csoport bekerült a svéd
parlamentbe. A szónok fontosnak
tartja a fellépést más kisebbségekért
is: a melegekért, a romákért, a musz-
limokért.

A zsidó élet mindennapjait teszi
tönkre a sehitával (kóser rituális
vágás) kapcsolatos törvénykezés,
amellyel kapcsolatban Joel Mergui,
a Francia Zsidó Felekezeti Tanács
(Consistoire Israélite de France,
CIF) elnöke adta elô aggodalmait. A
témáról felvezetôjében már szólt
Mose Kantor is. Kantor elmondta,
éveken át folytatott megbeszéléseket
állatvédô szervezetekkel az ügyben.
Létezik ugyanis egy EU-szabá-
lyozás, miszerint az állatokat levágás
elôtt kíméletbôl el kell kábítani.
Eddig e törvény alól kivételt
élvezhettek a zsidó és a muszlim
közösségek, amelyeknek rituális
vágási gyakorlata az elkábítást nem
engedi meg. Most azonban Hol-

Ebben a környezetben Izraelnek
minden áldott nap a bizonytalanság-
gal kell szembe néznie.

Irán státusának az atomprogram
miatti megváltozása ugyanakkor egy
Bejrúttól Isztambulig összefüggô, új
hatalmi erôtér kialakulásához vezet-
het, amelynek meglesz a bea-
vatkozási joga Izrael ügyeibe is.
Yaari a továbbiakban a líbiai for-
radalmakra, majd az izraeli–pa-
lesztin kérdésre tért rá. Mint elmond-
ta, a svéd kormány jelenleg pénzzel
támogatja a párhuzamos államiság
elképzelését, amely szerint a Jordán
és a Földközi-tenger között két kor-
mány lenne, határok nélkül.

Tévedés, hogy a holokauszt óta
csökkent volna az antiszemitizmus,
mondta Lena Posner-Körösi, a Svéd
Zsidó Közösségek Tanácsának
elnöke. A statisztikák szerint még
Angliában és Franciaországban is
szaporodnak az antiszemita meg-

landia hozott egy törvényt, miszerint
a kóser és a halél (muszlim rituális)
vágás elôtt is el kell kábítani a
leölésre szánt állatot. Az EZSK,
együttmûködve a holland zsidó
közösséggel, találkozott Hollandia
franciaországi nagykövetével, az
elnök levelet is küldött a témában a
holland miniszterelnöknek. Az
EZSK mindent megtesz, hogy
nyomást gyakoroljon ez ügyben
Hollandia kormányára.

Joel Mergui ehhez kapcsolódva
fejtette ki: a kóser és a halél vágást
érintô törvény egyrészt diszkrimi-
natív, másrészt gazdaságilag is elle-
hetetleníti a rituális mészárszékeket.
A kóser mészárszékek jelenleg 5
ezer tonna húst dolgoznak fel. Ebbôl
3750 tonna nem kapja meg a kóser-
sági bizonyítványt. (Ilyen-olyan
okokból tréflinek bizonyul.) Az új
szabályozás szerint ezekre a húster-
mékekre rá kell írni, hogy kóser
mészárszékrôl származó, vágás elôtt
nem elkábított állatoktól valók. A
hatalmas mennyiségû hús tehát elad-
hatatlanná válik. Árukat ráterhelik
majd a valóban kóser húséra, ame-
lyet így a legtöbb zsidó család nem
tud majd megvásárolni.

A törvény azért diszkriminatív,
mert a származási helyet, a
mészárszék jellegét fel kell tüntetni a
húsárun. A probléma különbözô
mértékben jelentkezik az egyes
államokban. A kábítás nélküli vágást
az Egyesült Királyságban most
készülnek betiltani, de Svájcban,
Norvégiában, Izlandon már meg is
tették. Ezekben az országokban a
zsidók importálni kényszerülnek a
kóser húst olyan helyekrôl, ahol nem
mûködik ilyen szabályozás.

A francia zsidó közösség ezt az
összefogást akarja koordinálni.
Franciaországban parlamenti szinten
napirenden van a téma, megvi-
tatásakor Nicolas Sárközy elnök is
felszólalt. Skócia és Írország
ugyancsak aktívan foglalkozik a
kérdéssel. Németországban sikerült
elérni, hogy ne tiltsák be a kóser
vágást.

A törvényhozók megfeledkeznek
arról, hogy a több ezer éves zsidó
tradíció egyik sarkalatos pontja
éppen az állatok megkímélése –
emelte ki Joel Mergui. A zsidó val-
lásban alakult ki elôször az a
törvény, hogy meg kell kímélni az
állatokat, aminek a sehita ma-
ximálisan eleget is tesz. Ugyanakkor
az elektromos impulzussal, gázpisz-
tollyal vagy más módon elkábított
állatok húsa nem kóser, így azokat a
vallásos zsidó embernek tilos
fogyasztania. Arról sem szabad
megfeledkezni, hogy 17 százalékra
rúg azoknak az állatoknak az aránya,
amelyek a kábításos vágás során
nem múlnak ki azonnal. A
„kíméletes” ölés ilyetén felfogása
tehát igencsak vitatható.

A zsidó demográfiai változások
kutatójaként Sergio Della Pergola
bemutatta, hogy a zsidóság száma a
korábbi, holokauszt elôtti, kelet-
európai növekedéssel szemben
jelenleg Izraelben és az Amerikai
Egyesült Államokban emelkedik.

Rados Virág
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szociális munkását. A testületbe ön-
kéntes alapon delegálnák és „antenná-
nak” képeznék ki egy-két diszkrimi-
nációban érintett szervezet képvi-
selôjét is. Nekik lehet majd jelenteni a
sérelmes ügyeket, amelyeket ôk to-
vábbadnak az illetékes szakemberek-
nek.

Felmerült a kérdés, hogy egy olyan
országban, mint Magyarország, ahol a
törvény elôtt, a gyakorlatban nehezen

érvényesíthetô a diszkrimináció elleni
fellépés, mennyire lehet az ilyen háló-
zat sikeres. A válasz a közösségek, a
civilek erejében rejlik – mondta az
osztrák Michael Foerschner tudomá-
nyos fômunkatárs. Nem szabad en-
gedni, hogy akár csak egy eset is el-
sikkadjon. Az egyén csak így tanul-
hatja meg, hogyan érvényesítse
alapvetô szabadságjogait.

R.V
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Feldmájer Péter:
Átvezetés

Az Ulpius Kiadónál Átvezetés cí-
men nemrég megjelent kötet
Feldmájer Péter fôleg történeti kérdé-
sekkel foglalkozó írásait tartalmazza.

Mint a ma élô zsidó emberek több-
sége, a Mazsihisz-elnök szerzô is újra
meg újra visszatér a holokauszt ször-
nyûségeihez és az áldozatok emléké-
hez.

Az ô kezdeményezésére avattak
1995 márciusában emléktáblát a tisza-
eszlári vérvád ártatlanul meghurcolt
zsidó áldozatainak tiszteletére a Nyír-
egyházi Megyeháza falán, az elsô írás

Ahogy minden másban, az ünne-
pek megtartásában is tapasztalha-
tunk különbségeket az európai és az
amerikai zsinagógai életben fennálló
szokások között. Eddig minden errôl
szóló írásomban kiemeltem, hogy az
ortodox közösségek szerte a világon,
így Amerikában is, szigorúan ra-
gaszkodnak a hagyományos elôírá-
sokhoz, szokásokhoz. Vannak ugyan
különbségek az egyes ortodox áram-
latok, közösségek szokásai között,
de a lényeg mindig egy: a halachikus
törvényeknek és a Sulchán Áruch
vallásgyakorlati leírásának betûrôl
betûre való követése.

A konzervatív, reform- és rekon-
strukcionista közösségek esetében az
ünnep teológiai és vallásfilozófiai lé-
nyegét tekintve tapasztalhatunk elté-
réseket. Az egyik irányzat az ünnep
bibliai kötôdésére, a másik a törté-
nelmi vagy kulturális vonzatára he-
lyezi a hangsúlyt. Az alapvetô szabá-
lyok mindenütt jelen vannak, kérdés,
milyen mértékben.

Következô írásaimban a három za-
rándokünnep, a peszách, a sávuot és
a szukkot ünneplési formáiról szó-
lok. Ejtsünk szót elsônek tehát a
peszáchi szokásokról, szabályokról!

Az erev peszáchot (peszách
elôestéjét) megelôzô nap estéjén a
homec (kovászos étel) kutatásának,
majd megsemmisítésének hagyomá-
nyos szertartását végezzük. Ezt a ha-
ladóbb vallási körökben inkább ked-
ves szokásként követik, semmint a
kutatás, a rendkívül alapos tisztoga-
tás valódi szándékával. Míg az orto-
dox házakban a szekrényben levô ru-
hák zsebeit is kiforgatják, átkutatják,
a modernebbek általában a keresés-
sel járó kis szertartást végzik csupán.
A konyhának és minden berendezé-
sének a tisztítása, az edényeknek a
peszáchira cserélése sokkal több „ha-
ladó” zsidó családban megtörténik,
persze más és más mértékben,
különbözô alapossággal.

A böjtnapokkal kapcsolatosan leír-
tam, hogy erev peszách napján az
elsôszülöttek böjtje van, melyet az
elsôszülött férfiak kötelesek megtar-
tani, avagy az ez alól felmentést adó
reggeli istentiszteleten, az úgyneve-

GIORA SHARON FÔKÁNTOR

Ahány (egy)ház, annyi szokás
Peszách, avagy a narancs nem parancs

A peszách a gyerekeké

szerint), alma, dió és bor mellett ta-
lán csak fahéjat, egyesek kevés mé-
zet kevernek hozzá.

Van egy különleges szokás a
rekonstrukcionista közösségekben,
amihez kapcsolódik egy történet.
Ezen bizony sokáig el lehet(ne) vi-
tatkozni. Nem vita kezdeményezése
a célom, csupán az érdekesség ked-
véért írom le. Évekkel ezelôtt, ami-
kor a rekonstrukcionista szeminári-
um felavatta az elsô nôi rabbit, egy
konzervatív rabbi részérôl elhang-
zott a kijelentés: egy nônek annyi he-
lye van a bimán (pulpituson) és a tó-
ra körül, mint a narancsnak a
szédertálon... Ezt hallva, a rekon-
strukcionisták körében elterjedt a
szokás, hogy a tálra egy narancsot is
elhelyeznek, kihangsúlyozva, hogy
számukra a nôknek igenis helyük
van a szertartások levezetésében. A
narancsnak a széderen természetesen
nincs szerepe.

Ugyancsak a haladóbb közössé-
geknél (de ebben a konzervatív moz-
galom is benne van) Élijáhu próféta
borospohara mellett egy vízzel telt
pohár is áll az asztalon: Mirjám po-
hara, emlékeztetve, hogy a pusztai
vándorlás során egy kút követte
ôseinket, mely mindenkor vizet szol-
gáltatott számukra, de ez csak addig
volt, amíg Mirjám, Mózes testvére
élt. A modern vallási irányzatokban
a nôk szerepe egyre növekszik, ezért
sok olyan szokásnak lehetünk tanúi,
mely a nôk jelenlétét és jelentôségét
hivatott kihangsúlyozni. Hogy erre
lennének, lehetnének más megoldá-
sok is? Lehetnének.

A Haggadából felolvasott és el-
énekelt imák, áldások nagy többsége
általában minden szertartáson jelen
van, legyen az közösségi vagy csalá-
di széder. Mindig az ünnepi kidussal
kezdôdik, és a szertartás sorrendje
követi a mindenki által ismert for-
mát.

A leghagyományosabb ortodoxtól
egészen a lehaladóbb reformig a
gyerekek mindenütt felteszik a Má
nistáná négy kérdését, az esetek
többségében héberül, akár elmond-
va, akár énekelve. A különbség ott
van, hogy a további imákból, magya-
rázatokból, áldásokból hányat és me-
lyiket olvassák fel, éneklik el. A va-
csora után az ajtó kinyitása (Élijáhu
próféta érkezése) szintén minden
széderen megtörténik.

Ugyancsak érdekes szokás (én Iz-

az itt elmondott beszéd szövege. (Ta-
lán nem véletlen, hogy ezt a táblát az-
óta többször összetörték. Bár több
mint 100 éve a vérvádat tárgyaló bíró-
ság arra kényszerült, hogy felmentse a
vádlottakat, azok az eszmék, amelyek
mélyen bevésôdtek az ottani emberek
tudatába, még ma is virulensek.)

Feldmájer különösen kötôdik a
nagykôrösi zsinagógához, ahova
egész életében járt. Az épület 80 éves
fennállása alkalmából mondott em-
lékbeszéd keserû szembenézés az elsô
világháború után kialakult zsidóelle-
nes helyzettel. De még ebben az elke-
serítô légkörben is képesek voltak hit-
sorsosaink arra, hogy elôrenézzenek,
és felépítsék zsinagógájukat Nagy-
kôrösön. Ekkor még nem sejtették,
hogy mi vár rájuk nem egészen két
évtizeddel késôbb.

A szerzô nem csak zsidó közéleti
személyiség, de gyakorló ügyvéd is,
így jogi tárgyú írásait is tartalmazza a
kötet. Az egyik a recepció százéves
évfordulóján mondott beszéde, a má-
sik pedig a Zsidó Ügyvédek és Jogá-
szok Nemzetközi Szövetségének bu-
dapesti konferenciáján elhangzott
megnyitója.

Az írásokból kitûnik a Mazsihisz
elnökének Erec Jiszráél melletti elkö-
telezettsége, soha nem is tagadja,
hogy képtelen objektíven gondolkod-
ni ezekben az ügyekben. Ahogy az
egyik írás mondja: „Izrael és a diasz-
póra kapcsolata... egy viszonzatlan
szerelem.” (A fülszöveg is utal
Feldmájer életének egyik forduló-
pontja, amikor „az öböl-háború idején
Izraelben önkéntesként a hadsereg
egyik bázisán dolgozott”.)

A vészkorszak után kevés ember-
nek adatott meg Magyarországon,
hogy zsinagógák avatásán, újraavatá-
sán mondjon beszédet. A kötetben
szerepelnek a szerzônek a romjaiból
újjáépített váci és az újonnan épült bé-
késcsabai templomnál elhangzott sza-
vai. Egy hosszabb tanulmány is olvas-
ható, amely az ELTE Összehasonlító
Irodalom- és Kultúratudományi Tan-
széke által szervezett Nemzeti
Mûvelôdés – Egységesülô Világ címû
konferencián hangzott el elôször.

A könyvben helyet kaptak azok az
írások is, amelyek a zsidóság elôtt ál-
ló posztmodern kori kihívásokkal fog-
lalkoznak.

A záróinterjút a HVG kiváló újság-
írói készítették.

A mû a napokban kerül a nagyobb
könyvesboltokba, ajánljuk mindenki-
nek, aki érdeklôdik a zsidó élet törté-
nései iránt.

D.

raelben találkoztam vele elôször) az
ünnep utolsó estéjén tartott összejö-
vetel és vacsora, mely sok tekintet-
ben hasonlít a széderre, de azt nem
helyettesíti, csupán kiegészíti.

Az én közösségemben szokás az
óvodás gyerekek számára rendezett
modellszéder, ahol a kicsinyek veze-
tik le a szertartást, persze tanári fel-
ügyelettel és jelentôsen lerövidítve.
Erre általában az ünnepet megelôzô
héten kerül sor. A gyerekek héberül
és angolul mondanak és énekelnek
részleteket a Haggadából.

Ugyancsak szokás nálunk az öku-
menikus széder, melyre minden év-
ben több mint száz keresztény érdek-
lôdô jön el. Ilyenkor a szertartás
nagy részét angol nyelvû magyarázat
tölti ki, ismertetve az ünnep jelen-
tôségét és hangulatát, néhány széderi
énekkel fûszerezve.

Érdekes különbség az egyes kö-
zösségek esetében az is, hogy az ün-
nepet az izraeli szokásnak meg-
felelôen hét napon át, vagy a gáluti
(szétszóratásban élô) zsidó közössé-
gekben kialakult gyakorlat szerint
nyolc napon át tartják. A Tóra a
peszáchot, a kovásztalan kenyér fo-
gyasztásának szabályát hét napra írja
elô. Az ünnepek „második napjai” a
szétszóratás idején váltak szükséges-
sé, amikor még a naptár mint olyan
nem létezett, vagy annak a pontossá-
gához kétség fért. Ekkor vált gyakor-
lattá, hogy minden ünnepnapot két
napon át tartunk. A magam részérôl
a közösségekben dívó szokástól füg-
getlenül mindig nyolc napon át tar-
tottam a peszáchot. Így szoktam
meg, és számomra ez már így is ma-
rad.

Az istentiszteleti rendnek is van-
nak szabályai, szokásai, melyeket
minden vallási áramlat egyformán
követ. Ilyen például a peszách elsô
napjára elôírt teljes Hállél, majd a
többi napokon szokásos „fél” Hállél
recitálása, amikor a 115. és a 116.
zsoltár elsô 11 mondatát nem mond-
juk. A közösségek nagy részében el-
mondják a tálbencsolást, azaz a har-
matért való könyörgést. Mindenütt
szokás, hogy peszách elsô napjától
kezdve az Ámidá (18 áldás) mondá-
sakor a télre elôírt mondat (másiv
háruách umorid hágásem) kimarad.

A peszách szép és különleges szo-
kásainak betartása, a széder megren-
dezése, a családok, közösségek
együttes ünneplése hagyományaink
tiszteletére, a család és a közösség
szeretetére, szabadságunk értékelé-
sére sarkall mindannyiunkat. Ôriz-
zük meg mindig ezeket a törvénye-
ket, szokásokat, adjuk meg ünne-
pünknek a jelentôségét, fenségét, ön-
feledt örömét! Tanítsuk meg rá gyer-
mekeinket, utódainkat!
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zett szijumon megjelenni. Ezt ha-
gyományos ortodox körökben be is
tartják, a modernebb vallási irányza-
toknál az elôírás jelentôsége csök-
ken.

Mint írtam, a zsidó családok több-
sége valamilyen módon elvégzi a
konyhának és általában a lakásnak az
ünnepre való elôkészítését, kitakarí-
tását. A homec eladása, mint hagyo-
mányos szokás, a templomközössé-
gekben zajlik.

Peszách elôtt a nagyobb élelmi-
szerüzletekben egy jelentôs területet
elkülönítenek, és azt az ünnepnek
megfelelôen kitisztítják, mindig szi-
gorú vallási felügyelet mellett, ame-
lyet a helyi ortodox rabbik látnak el.
A macesztól és a maceszliszttôl
kezdve a tormáig és a peszáchra en-
gedélyezett édességekig minden
kapható. Rengeteg ilyenkor az
Izraelbôl érkezô importáru. Megvan
tehát a lehetôség mindenki számára,
hogy az ünnepet az elôírások szerint
megtartsa. Ettôl a ponttól kezdve
már a család döntésétôl, akaratától
függ, hogy él-e ezzel a lehetôséggel.

Tapasztalatom azt mutatja, hogy a
peszách szokásait (ha különbözô
szinten is) számos zsidó testvérem
sokkal komolyabban veszi, mint más
ünnepek elôírásait.

A széder hagyománya minden val-
lási irányzatnál él, és kiemelkedô he-
lyet foglal el. Számos templom ren-
dez közös szédereket, de nagyon so-
kan otthon, családilag tartják meg.
Úgy a közös, mint az egyéni szertar-
tások a vallási színskála minden ár-
nyalatát felvonultatják, a közösség
vagy a család vallási beállítottságától
függôen. Láthatunk a Haggada szö-
vegéhez ragaszkodó, azt szó szerint
követô szertartást és láthatunk olyat
is, ahol ez csupán érintôlegesen van
jelen. Nem ritka, amikor az egyes
templomok vagy akár családok ön-
maguk által összeállított Haggadát
használnak. Ennek a változatai sem
ismernek határt. Sok esetben a szö-
veg nagyobb része angol, fôleg a
magyarázatokra szorítkozik, gyakran
díszítik a „házi készítésû” Haggadát
képek, vagy akár a gyerekeknek az
ünnephez kapcsolódó rajzai. Magá-
tól értetôdô, hogy bizonyos imák és
énekek mindenütt elhangzanak.

A szédertál elrendezése minden
esetben ugyanaz, az általunk ismert
szokásoknak megfelelô. A három
maca, a keserû gyökér, a hároszet
(alma, dió és bor keveréke), a sós
víz, a hús, a tojás és egyebek termé-
szetesen jelen vannak, a négy pohár
elfogyasztott bor szokásával együtt.
A hároszet esetében számos verzió
létezik. Az askenázi és a szefárd
hároszet összetétele, állaga sok
szempontból eltér egymástól. A sze-
fárdok datolyát, néha mazsolát és
különbözô édesítô fûszereket is tesz-
nek bele, és általában pépesre, krém-
szerûre keverik. Az askenázi közös-
ségek és családok az általunk is jól
ismert módon készítik a hároszetet
(vagy hároszeszt, az askenáz kiejtés

Tájékoztató 
a CEEF-kifizetésekrôl

A Claims Conference szervezetnek újabb tárgyalások során sikerült
a német kormánnyal a havonkénti támogatások (CEEF-kifizetések)
emelésérôl megállapodni. 2011. április 1-jével kezdôdôen a támogatá-
sok összege a Közép- és Kelet-Európai Alapnál havi 240 euróról 260-
ra emelkedik. A legközelebb esedékes (2011. májusi) kifizetéskor a
CEEF-jogosultak 800 euró összeget kapnak (20 euró április hónapra
kiegészítés + 3x260 euró május–június–július hónapokra). A májusit
követôen a további háromhavonkénti kifizetések összege 780 euró lesz.

CLAIMS CONFERENCE
Budapesti Iroda, 1054 Budapert, Tüköry u. 3.
Tel.: 374-3078
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Apró József, a Ma-
gyar Szabadsághar-
cos 56-os Hagyo-
mányôrzô Veteránok
Világszövetsége Egye-
sület elnöke, a márci-
us 15-i nemzeti ünnep
alkalmából, a Mazsi-
hisz megbízásából ko-
szorút helyezett el a
Batthyányi-örökmé-
csesnél.

Emlékezés II. János Pálra
Mindenben elsô volt!
Elsôként lépett be a római zsinagógába.
Elsôként kért bocsánatot a zsidó néptôl.
Pápa még nem járt olyan diadalmenetet Izraelben, mint Ô.
„Béke legyen egész Izraelen!” – írta kívánságcédulájára, melyet betett

a Siratófal egyik résébe.
Könnyezve imádkozott a Jad Vasemben tett látogatásakor, mert mint

mondotta, zsidó barátaira is emlékezett.
Hat éve távozott a földi világból.
Utolsó óráin milliárd ember, köztük zsidó vallási vezetôk imádkoztak

az egész földkerekségen.
Májusban avatják boldoggá.
Köszönjük Neked, „Apifior”, amit értünk (is) tettél!

Kardos Péter

Az interjúra az apropót az adta,
hogy március 15-én újabb kor-
mánykitüntetést, a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Tisztikeresztjét
kapta. Olvasóink elôtt már nem is-
meretlen Katalin tevékenysége, jól
ismerik jótékonysági báljait és a
Klauzál Lions Klub egyéb karitatív
tevékenységét, amelynek hosszú
évek óta nemcsak tagja, hanem el-
nöke is. Kitüntetésének átvétele
elôtt éppen a Magyar Állami Ope-
raházban jótékonysági elôadáson
fogadta, vendégelte meg társaival
azt a közel 1200 rászoruló gyerme-
ket, akik közül legtöbbje el sem jut-
na a fent nevezett intézménybe.

A 90 éves Szilárd Klára
kiállításán voltunk

Megérdemelt kitüntetés Fogarasi Katalinnak

Aki mostanában eljutott a külsejé-
ben, enteriôrjében és nevében is
megújult volt Stefánia Palotába – ma
Honvéd Kulturális Központ –, annak
kivételes élményben lehetett része.
Szilárd Klára Fatörténetek címet
viselô kiállítása, az utóbbi pár hó-
napban festett 31 olajfestmény meg-
annyi szürrealista alkotás, gondo-
latébresztô, elbûvölô látvány és ér-
zésvilág.

Nem vagyok hivatásos mûítész.
Egy voltam a mintegy másfél száz
nézelôdô közül a megnyitón, de ta-
pasztalatból mondom, ekkora érdek-
lôdés nem igazán jellemzô kortárs
mûvészek tárlatán. Mit is bizonyíthat
ez? A 90. születésnapját ünneplô
mûvész és világpolgár népszerûsé-
gét, s a szeretetet, amely körülölelte,
dajkálta, melyben fürdôzhetett. Tu-
lajdonképpen a közönséget nemzet-
közinek is nevezhetném, hiszen a
mûvésznônek ihletet, témákat adó
országokat sokan képviselték. Ma-
gyar, angol, szlovák, francia, héber
nyelvû barátok, pályatársak zsongták
körül Szilárd Klárát, aki ült, szépsé-
gesen, aprócska termete ellenére óri-
ásnak tûnve a kezét megszorító, az ôt
elismerôk gyûrûjében.

Az ünnepségen megjelentek üd-
vözlése után a kiállítás védnöke,
prof. dr. Grósz Andor lépett a mik-
rofonhoz. Sok egyéb mellett beszélt
a kreatív mûvész sokoldalú munkás-
ságáról, azokról a helyszínekrôl,
ahol élt és alkothatott. Elmondta azt
is, hogy Szilárd Klára festményein,
akvarelljein bibliai történetek, az iz-
raeli kôsivatag, tengerparti városok,
utcarészletek, párizsi épületek is
megjelennek, de jelentôsek plaszti-

kái is, melyeket gépalkatrészekbôl,

hulladékvasból, szerszámokból he-

geszt össze. Szó esett kiállításairól

Izraelben, Svájcban, Franciaország-

ban, Itáliában, Angliában és Ma-

gyarországon, ahol vigadóbeli elsô

tárlata (melyet több is követett) ha-

talmas sikert hozott. Grósz Andor

sorolta a díjakat, kitüntetéseket, elis-

meréseket is.

Bayer Ilona fôszerkesztô (Bill

Production) több tudósítást és ripor-

tot követôen Kratochwill Mimivel
közösen még 1991-ben megjelentet-

te a Claire Szilard címû könyvet,

majd egy évvel késôbb Hazatérés

címmel a Magyar Televízió által

többször is sugárzott portréfilmet ké-

szített a sokoldalú képzômûvészrôl.

Az életét talán legjobban ismerô volt

televíziós ezen a megnyitón egy kis

meglepetéssel rukkolt ki. Akceptálva

Szilárd Klára kérését – miszerint szí-

vesen lemondana az ôt ünneplôk

élôvirág-ajándékáról –, egy nagy

csokornyi szeretetet-méltatást, közös

emlékidézést prezentált Kratochwill

Mimi mûvészettörténész, Lovag
Zsuzsa, az Iparmûvészeti Múzeum

volt fôigazgatója, Kopócsy Judit,
Zöld Anikó, Végh András és Aknay
János (Kossuth-díjas) festômûvé-

szek néhány mondatos, személyre

szabott köszöntôivel.

Feledy Balázs mûvészeti író nehéz

helyzetbe került, hiszen a szakmai

méltatást szinte teljesen kimerítették

az elôtte szólók. Végül Szilárd Klára

köszönte meg a lehetôséget, a meg-

jelenést, a szép szavakat.

Állófogadás zárta az estét.

gj

Interjú Radnainé dr. Fogarasi Katalinnal

Katalin elmondotta, nincs annál na-
gyobb öröm, mint együtt látni fogyaté-
kos, szociálisan rászorult és tehetôs
családból kikerült egészséges gyereke-
ket, amint élvezettel nézik és tapsolják
meg a „Pomádé király új ruhája” címû
Ránki-darabot.

Azon kérdésre, hogy miben külön-
bözik a Klauzál Lions Klub a többi
klubtól, a rövid válasz a következô
volt:

Igen, nyájas olvasó, el is árulom,
hogy Radnainé dr. Fogarasi Katalin
emlékezik és emlékeztet, hiszen a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bi-
zottság fôtitkára több mint egy évtize-
de. Neki köszönhetjük, hogy a bizott-
ság által kiadott könyvsorozat egyik
legszebb példánya a budapesti
zsidótemetôket és emlékhelyeket mu-
tatja be. Kérdésre válaszolva
megerôsítette, hogy ami a könyveket

A Lions Klub szerte a világon kari-
tatív tevékenységet folytat, mondhat-
nám azt is, hogy ebben a témában az
elsô. A miénk viszont ennek keretén
belül is Magyarországon az elsôként
jött létre. Nálunk nemcsak baráti han-
gulat uralkodik, hanem lapunk olva-
sói is szinte név szerint ismerik tagja-
inkat.

Pár hete a vörös iszap károsultjait
támogatták, szokásos évi báli
nyereségükbôl. Ebbôl következtetem
ki, hogy a támogatás és az „emlékezni
és emlékeztetni”, a „lizkor és lázkir”
közel van szívéhez és mindennapi te-
vékenységéhez.

illeti, a sorozat nincs befejezve, így
aztán van remény arra, hogy a hazáért
hôsi halt zsidó áldozatok további sír-
jai megörökítésre kerülnek egy
következô kötetben.

S miközben eme sorokat írom, ép-
pen tudomást szereztem arról, hogy a
kegyeleti bizottság a Mazsihisszel
karöltve szándékozik méltó emlékhe-
lyet kialakítani a Kozma utcai temetô
12. parcellájában, ahol annak a 301
hôsi halált halt katonának a sírja talál-
ható, akik életüket áldozták az elsô vi-
lágháborúban Magyarországért. Igaz,
most csak peszáchi nagytakarításról
van szó, melynek keretében láthatóvá
és megközelíthetôvé teszik a síremlé-
keket, erôsítette meg a választ Zoltai
Gusztáv és Radnainé dr. Fogarasi Ka-
talin. Természetesen még a munkához
nem kezdtek hozzá, mert mindketten
bürokraták (nem pejoratív értelem-
ben!), és küzdenek a pénzforrásért, de
meg akarják valósítani, és mint tud-
juk, ha valaki valamit nagyon akar,
azt meg is valósítja!

Boross Péter, aki a Nemzeti Emlék-
hely és Kegyeleti Bizottság elnöke,
nagyon fontosnak tartja a tervet,
melynek elsô szakasza a „nagytakarí-
tás”, ezt követi, kormányzati szándék
esetén, valamennyi kultúrtörténeti sír
restaurálása.

Az olvasók és a saját nevemben
gratulálni szerettem volna a kitünte-
téshez, a klub jótékonysági sorozatá-
hoz, de minekután lassan írok,
idôközben egy újabb elismerés is
megérkezett. Ez alkalommal egy 56-
os kitüntetés, a „Hûség a Hazához Ér-
demrend Nagykereszt”. Hát igen, egy
újabb nagykereszt, de mint tudjuk, mi
nem maradhatunk ki semmibôl, Kati
sem, hisz ô betartja a már korábban
említett parancsolatot. Emlékezz és
emlékeztess!

Kati! Gratulálunk, és további sok
erôt kívánunk munkádhoz!

Breuer Péter
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Pályázatok nyertesei
Könyvpályázatok tárgyában meghirdetett 2011. évi Mazsihisz-pályázat nyertesei
Pályázó megnevezése Pályázat tárgya Megítélt összeg 

Amerikai Alapítványi Iskola Az iskola 2010/11. tanévi évkönyve, a Zsidó Nevelésügyi Konferencia tanulmánykötete, illetve az 5772. évi falinaptár kiadására 100 000 

Anili Bt. Szöveggyûjtemény a zsidó történelem tanulmányozásához II. (második kiadás) 200 000 

Aura Editor Kft. Szita Szabolcs: Raoul Wallenberggel Moszkváig (Langfelder Vilmos mérnök élete és családtörténete) c. könyv kiadása 200 000 

Béke-Shalom Baráti Társaság Baráti Társaság 20 éves évkönyve 100 000 

BIG BEN Kulturális Szolgáltató Bt. Ki vigyáz az emberre? c. novelláskötet 250 000 

Bodacz-Nagy Balázs Auschwitz multimédiás mûvészeti és oktatási anyag készítése 200 000 

Bopp Somodi Henrietta A kecskeméti ortodox zsidók és zsinagógájuk története címû könyv újrakiadása 100 000 

Carl Lutz Alapítvány Élô emlékezet. Schwartz Andor visszaemlékezése 200 000 

Debreceni Zsidó Hitközség „Emlékezz meg!” A Hajdú-Bihar megyei zsidóság története c. könyv reprint 200 000 

Gláser Jakab Emlékalapítvány Teleki téri stiebelt és környékének zsidó emlékeit bemutató fotókönyv nyomdai költségeinek támogatása 200 000 

Gondolat Kiadói Kör Kft. Peremíczky Szilvia: Jeruzsálem a zsidó irodalomban címû monográfiájának kiadása 100 000 

Gyárfás Endre Gyárfás Endre: Mátyásföld, alkonyuló éden (regény) 200 000 

György Zsuzsanna Gyûjtôtábor a Nagybátony-Újlaki Téglagyárban (1944–45) 150 000 

Holló Iván Ne sírj, apa! címû családtörténeti könyv kiadása 200 000 

I A T Kiadó Gantner Ádám: A Siksze c. regényének kiadása 100 000 

Keresztény–Zsidó Társaság A holokauszt nem teológiai véletlen... 200 000 

Kertész Péter Nekrológ helyett – egy temetôgondnok végnapjai 300 000 

Kiskunhalasi Izraelita Hitközség ...Legyen világosság újrakiadása 200 000 

Kollányi Irén Kárpátalja–Felvidék–Morvaország. Rövidfilm a szomszédos zsidóságról, zsinagógáiról, közösségeirôl, kulturális értékeirôl, határokon átívelô közös múltunkról és jelenünkrôl 200 000 

MTA Kisebbségkutató Intézet Komoróczy Szonja; Yiddish Printing in Hungary: An Annotated Bibliography 200 000 

Múlt és Jövô Alapítvány Tordai Zádor: Hogyan lehet valaki Európában zsidó? Walter Benjámin 200 000 

Múlt és Jövô Alapítvány Múlt és Jövô folyóirat, 2011 300 000 

Országos Rabbiképzô Zsidó Egyetem (ORZSE) Magyar zsidók Izrael építésében 150 000 

Országos Rabbiképzô Zsidó Egyetem (ORZSE) Az ég kapuja látványosság nélkül 200 000 

Schôner Alfréd Izrael – Vallási, történeti és mûvelôdéstörténeti írások 200 000 

Somer (Almazsi) Somer éves naptár 200 000 

Szentgyörgyi Róbert Zsidó származású magyar asztaliteniszezôk a két világháború között 150 000 

Udruzenje – „Adveniat regnum tuum” – Egyesület 110 éves a szabadkai zsinagóga – könyvkiadás 300 000 

Villányi András Országos Rabbiképzô Zsidó Egyetem közösségi életének bemutatása az 1972–2010 évek között 200 000 

XXI. Század Kiadó Korlátolt Felelôsségû Társaság Éva lányom – A magyar Anna Frank 300 000 

Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért Zachor-könyvek – Várnai Pál: Életeim 200 000 

Összesen: 6 000 000 

Zsidó vallási könyv és egyéb nyomtatott vagy multimédiás termékek kiadásának támogatása tárgyában meghirdetett 2011. évi Mazsihisz-pályázat nyertesei

Pályázó megnevezése Pályázat tárgya Megítélt összeg 

BZSH Budai körzet Budai Sófár újság kiadása 250 000 

BZSH Bethlen téri status quo ante körzet Bethlen téri körzet újság megjelentetése 50 000 

BZSH Bethlen téri status quo ante körzet Imakönyvek beszerzése 300 000 

BZSH Lágymányos-új budai körzet „Dalok a zsinagógából” – hogyan tanítsuk meg a gyermekeket imádkozni? 200 000 

BZSH Újpest-rákospalotai körzet Tórajavítás 300 000 

Debreceni Zsidó Hitközség „Posztbiblikus ünnepek” – kiadvány megjelentetése 1000 példányban 250 000 

Dózsa György úti körzet,  karöltve Dózsa György úti zsinagóga vallási életének és értékeinek ápolása, a közösség oktatásának fejlesztése vallási könyvek vásárlása és multimédiás termék elôállításának segítségével 200 000 
a Dózsa György úti Zsinagógáért Közhasznú Alapítvánnyal

Gláser Jakab Emlékalapítvány A Teleki téri stiebel 9 tórája közül a legjobb állapotú javíttatása 300 000 

Hódmezôvásárhelyi Zsidó Hitközség Hitközségi újság és honlap fejlesztése 100 000 

Hunyadi téri templomkörzet Körzeti hírlevél 150 000 

Komáromi Zsidó Hitközség A Hitközségi Híradó címû lap 2011. évi 11 lapszámának megjelentetése 200 000 

Latív Barátai A Zsidó Reneszánszért Magyarországon Alapítvány Forrás címû havilap 2011. évi folyamatos megjelenésének támogatása 100 000 

Magyar Zsidó Múzeum   Susan Silas: Helmbrechts walk címû kiállításának katalógusa 50 000

Mazsihisz – Magyar Zsidó Levéltár Tájékoztató kiadvány a Gyökerek családfakutató központról 200 000 

MTA – ORZSE Kultúratudományi Kutatócsoport A magyarországi zsidóság történetével foglalkozó publikált forráskiadványok és monografikus feldolgozások teljes annotált bibliográfiája 1990–2010 200 000 

Nagyfuvaros templomkörzet „Emberbarát” újság heti rendszerességgel történô szerkesztése és kiadása 200 000 

Nyíregyházi Zsidó Hitközség Sófár c. folyóirat kiadási költsége 150 000 

ORZSE Máchzor II. kötet ros hásáná második napjára 400 000 

ORZSE Máchzor I. kötet ros hásáná elsô napjára 400 000 

ORZSE HÖK Mózes öt könyve és a haftárák (Hertz-biblia) és a Tízparancsolat címû dokumentumok digitális kiadása oktatási segédletként 200 000 

Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományôrzô E. Emlékkiadvány Lôw Lipót születésének 200. és Ballagi Mór nyelvész elhunytának 120. évf. 100 000 

Pécsi Zsidó Hitközség „Asztali áldás” kiadvány nyomtatásai 100 000 

Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola Évkönyv 2010/2011 (5771) 300 000 

Somer Pávatoll – magazin 100 000 

Szegedi Zsidó Hitközség A Szegedi Chevra Aranykönyvének restaurálása 200 000 

Összesen: 5 000 000 

Vallási célú rendezvények, összejövetelek támogatása tárgyában meghirdetett 2011. évi Mazsihisz-pályázat nyertesei

Pályázó megnevezése Pályázat tárgya Megítélt összeg 

BZSH Benjámin Óvoda Benjámin-óvodások közös vallási célú alkotása 100 000 

BZSH Dohány-körzet Izraeli zarándokút 400 000 

BZSH Hegedûs Gyula utcai templomkörzet „Zsidó zene a Hegedûsben” 100 000 

BZSH Lágymányos-újbudai körzet Egy zsidó hét a nyárból – gyerekek a zsinagógában és a zsidóságban 300 000 

Debreceni Zsidó Hitközség Debrecen és határon túli testvérhitközségei XII. Nemzetközi Konferenciája 400 000 

Icinke-Picinke Szociális Szövetkezet Benjámin Ovis Picinkék lág báomere 300 000 

Szegedi Zsidó Hitközség Lôw Lipót-emlékszoba, Holokauszt-emlékszoba, tudományos konferencia 400 000 

Összesen: 2 000 000 

Vallási rendezvények, összejövetelek (kidus) támogatása tárgyában meghirdetett 2011. évi Mazsihisz-pályázat nyertesei

Pályázó megnevezése Pályázat tárgya Megítélt összeg 

BZSH Budai körzet Kidus 150 000 

BZSH Bethlen téri status quo ante körzet Szombati kidusok szervezése 150 000 

BZSH Dél-pesti körzet Kidus Dél-Pesten 100 000 

BZSH Dohány-körzet A körzet kidusai 150 000 

BZSH Lágymányos-újbudai körzet Hagyomány és közösségépítés – Lágymányos-újbudai körzetben 150 000 

BZSH Páva utcai zsinagóga körzet „Jó étvágyat! Jó Snóderolást!” 150 000 

BZSH Újpest-rákospalotai körzet Kidusok támogatása 100 000 

BZSH Zuglói körzet Kidusok a zuglói zsinagógában 150 000 

Debreceni Zsidó Hitközség Debreceni Zsidó Hitközség vallási rendezvényein adott kidusok támogatása 100 000 

Gláser Jakab Emlékalapítvány Teleki téri imaházban megtartásra kerülô péntek esti és szombat reggeli kidusok támogatása 2011 100 000 

Hódmezôvásárhelyi Zsidó Hitközség Peszách, chanukka, kidusok 70 000 

Hunyadi téri templomkörzet Sálesüdesz és kidus 140 000 

Nagyfuvaros templomkörzet A körzetben kidusok szervezése 100 000 

ORZSE HÖK A zsidó és nem zsidó egyetemista ifjúság megismertetése a kidus hagyományával 100 000 

Szegedi Zsidó Hitközség A szombati és az ünnepi istentiszteletek utáni kidusok költségeihez történô támogatás kérése 150 000 

Szombathelyi Zsidó Hitközség Szombathelyi hitközség kidusainak támogatása 70 000 

Zalaegerszegi Zsidó Hitközség Péntek este kidusainak és ünnepek költségeinek fedezése 70 000 

Összesen: 2 000 000 
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delkezô bármilyen munkát elvállalna. Elér-
hetôségem: 06-30-446-5746, szabowell-
ness@gmail.com.

Idôs ember gondozását vállalom bentla-

kással itthon és külföldön. Tel.: 06-20-229-

9579.

Társasházkezelés, közös képviselet nagy

gyakorlattal, hozzáértéssel, számviteli, mû-

szaki háttérrel. Válságkezelés, pénzügyi és

jogi megoldások, költségcsökkentés. Tel.:

06-20-367-8894.

VII. kerületben kitûnô helyen, a zsinagó-

gánál a Dohány utcában egy 33 m2-es 1 szo-

bás garzon eladó. Az átlagos állapotú, vilá-

gos, egyedi gázkonvektoros fûtésû lakás 1.

emeleti, udvarra nézô. Az épület teljes körû

felújítás elôtt áll. Elsô lakásnak vagy befek-

tetési célra tökéletes! Irányár: 9 900 000 Ft.

Érdeklôdni: 06-20-573-5483.

Középkorú nô vállalja gyermekek, idôsek

felügyeletét, kísérését. +36-30-851-8864.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zugló-
ban, Vezér u. 156. VITAPHARM. Hét-
fô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.:
220-0230.

Fogorvosi rendelôm címe: XIII. Szt. István
krt. 4. III. 1. Tel.: 320-4778, 06-20-496-
2223, dr. Virág Péter.

Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbitestület
és a Mazsihisz vezetôsége megállapodott
Dávid Goldberg mohéllal (Németország),
aki zsidó fiúgyermekek körülmetélését vál-
lalja. Amennyiben az Ön családjában ilyen
szimchá (öröm) van, kérjük, jelentkezzen a
Rabbiságon a 413-5580-as telefonszámon
vagy a rabbitestulet@mazsihisz.com e-mai-
len keresztül, hogy a gyermeket Ábrahám
szövetségébe felvehessük.

Tóratekercsek, tfilinek és mezüzék számí-
tógépes ellenôrzése és javítása. Farnadi-
Jerusálmi Márk. Telefon: 06-70-932-8275,
e-mail: sofer@sofer.hu, weboldal:
www.sofer.hu

Kiadó Bp. I., Attila úton 81 m2-es, kétszo-
bás, összkomfortos lakás. Érdeklôdni lehet
munkaidôben a 413-5500/128 telefonon.

Kiadó Bp. VII., Thököly úton 81 m2-es,
kétszobás, összkomfortos lakás. Érdeklôdni
lehet munkaidôben a 413-5500/128 telefo-
non.

Diplomakötés (aranyozás héber betûkkel),
naptárkészítés, színei nyomtatás. Koós Erika,
tereznyomtatas@gmail.com, +36-20-314-
3131.

Szép környezet, jó levegô. Pátyon 3,5 szo-
bás lakás (kert, pince, beépíthetô padlás)
áron alul eladó, esetleg kiadó. 19 millió Ft.
+36-20-912-3343.

Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz me-
gyek. 06-20-551-4580.

Vígszínházhoz közel turistáknak lakás ki-
adó. Tel.: 06-30-346-2223.

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

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vá-
sárolok nagyméretû, kisméretû festményeket,
EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 személyes evô-
eszközkészletet, cukordobozokat, gyertyatar-
tókat, tálcákat stb., Kovács Margit, Gorka ke-
rámiáit, herendi, meisseni, Zsolnay porcelá-
nokat, régi álló, fali, asztali díszórákat, antik,
barokk bútorokat, tabernákulumot, szekre-
tert, 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.

Homlokzatok, irodák, lépcsôházak festését,
kômûves munkáit, padlások, pincék takarí-
tását vállalom. 06-70-216-0234.

Idôs személy gondozását vállalom ottlakás,
teljes ellátás szükséges. Fizetés megegyezés
szerint. Vidéken lakásom van. +36-30-522-
6911.

Nyugdíjas, angol- és francia- nyelvtudás-
sal bármilyen kisegítô munkát vállal. 06-20-
256-3218.

Balatonföldváron, 100 m-re a tótól, ôsfás,
összközmûves, 30%-ban beépíthetô, 21.000
m2 terület eladó. Irányár: 450 millió Ft.
Ugyanitt 5 éve mûködô, 100 fôs egészség-
ügyi intézményt tulajdonló és mûködtetô
Kft.-k 50%-os tulajdonrésze eladó. Irányár:
120 millió Ft. Érdeklôdni: 30/9366-766.

Hévízen, a tótól 400 m-re jól felszerelt
apartman 2–4 személy részére kiadó. Érdek-
lôdni: 06-85-376-443.

Idôsgondozást, házvezetést vállal kóser
háztartás ismeretével két nyugdíjas asz-
szony, akár külföldre is. Amerikai gyakor-
lattal. 06-20-241-9450, 06-20-265-1259.

Hazai és külföldön élô hozzátartozók szá-
mára kínált lehetôség, hogy a magyarországi
temetôkben nyugvó hozzátartozók sírját gon-
dozzuk, rendben tartjuk. Érdeklôdés email út-
ján: zoltaneseva@citromail.hu, vagy levélben
Pasqualini 1431 Budapest Pf. 192. Hungary.

Nagytakarítást vagy rendszeres napi ta-
karítást, kertek takarítását, rendbetételét
szívesen vállaljuk. Kárpitok tisztítását kü-
lönleges gépi technikával, rendkívül gyors
száradással végezzük. www.takaritasfelso-
fokon.hu telefon, üzenetrögzítô és fax 318-
4757. Email: zoltaneseva@citromail.hu 

Antikvitás vásárol: festményeket, bútoro-
kat, porcelánokat, díszórákat, csillárokat,
ezüsttárgyakat, (evôeszközöket), ékszere-
ket, bronzszobrokat, Zsolnay kerámiákat,
könyveket stb. Teljes hagyatékot, díjtalan ki-
szállással Tel.: 06-30-462-8883.

Belvárosba, New Yorkba, Kubába, Pana-
mába elcserélném garzon öröklakásomat az
EMKE Hoteltôl 10 percre. „Hungary Buda-
pest” jeligére a kiadóba.

26 éves fiatalember érettségivel, masszôr-
végzettséggel, „B” jogosítvánnyal ren-
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N A P T Á R
Április 18. hétfô Niszán 14. Erev peszách – Elsôszülöttek böjtje
Április 19. kedd Niszán 15. Peszách 1. nap
Április 20. szerda Niszán 16. Peszách 2. nap
Április 21. csütörtök Niszán 17. Félünnep
Április 22. péntek Niszán 18. Gyertyagyújtás: 7.24
Április 23. szombat Niszán 19. Szombat kimenetele: 8.33
Április 24. vasárnap Niszán 20. Félünnep, erev jom tov
Április 25. hétfô Niszán 21. Peszách 7. napja
Április 26. kedd Niszán 22. Peszách 8. napja MÁZKIR
Április 29. péntek Niszán 25. Gyertyagyújtás: 7.33
Április 30. szombat Niszán 26. Szombat kimenetele: 8.45

Újholdhirdetés

HÁZASSÁG

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Ápr. 22. Ápr. 23. Ápr. 29. Ápr. 30.

Hôsök 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 19.30 9.30 19.30 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 19.30 9.00 19.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 19.30 8.00 19.40 8.00
Alma u. 2. 19.30 8.45 19.40 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 19.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 19.00 9.00 19.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 19.30 9.00 19.40 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 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.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.20 8.00 19.20 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 19.20 8.00 19.20 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.30 18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

Az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért
kuratóriuma ezúton köszöni meg a
2009. évi személyi jövedelemadó 1%-
ának felajánlását. A támogatás össze-
gét, a 67 fô által adományozott 1 mil-
lió 638 ezer 103 Ft-ot, kiegészítve
egyéb adományokkal és támogatások-
kal, a zsinagóga folyamatos rekonst-
rukciójára és az annak érdekében
szervezett kulturális rendezvények tá-
mogatására használtuk fel. A 2011.
évben is számítunk a 2010. évi támo-
gatóink hozzájárulásaira a folyama-
tos rekonstrukció során.
Adószámunk: 18451621-2-06.

* * *
A Veszprémi Zsidó Örökségi Alapít-
vány köszönetet mond mindazoknak,
akik a 2009. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-át az alapítvány mint köz-
hasznú tevékenységet folytató szerve-
zet részére felajánlották. Az így kapott
45 438 Ft-ot a veszprémi kulturális
örökség védelme alatt álló zsidótemetô
felépítményeinek biztosítására és a
temetô gondozására használjuk fel, a
kuratórium döntése alapján. Remél-
jük, hogy a 2010. évrôl beadott beval-
lásukban még többen fogják 1%-os
felajánlásukat alapítványunk részére
megtenni, amit elôre is köszönünk.
Adószámunk: 18927467-1-19.

* * *
Kérjük, hogy adójának 1%-át a már
15 éve mûködô CÖDOKO ZSIDÓ
SZOCIÁLIS, NEVELÉSI és KULTU-
RÁLIS ALAPÍTVÁNY részére ajánl-
ja fel. Alapítványunk a befolyt össze-
get zsidó szociális, nevelési és kulturá-
lis intézmények támogatására fordít-
ja. Adószámunk: 18049196-1-42.

* * *
Mazsihisz Szeretetkórházért Köz-
hasznú Alapítvány kéri, hogy szemé-
lyi jövedelemadójának 1%-ról az ala-
pítvány javára rendelkezzen.
Az alapítvány célja: A Mazsihisz Sze-
retetkórházban a korszerû betegellá-
tási struktúra kialakítása, az intéz-
mény egészségügyi, rehabilitációs,
ápolási tevékenységének támogatása,
továbbá a kórház mindennapos mû-
ködésének – a hitéleti követelmények
megtartásának – folyamatos segítése.

Adószámunk: 18173503-1-42
Köszönjük a támogatását!

* * *
A Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány Bu-
dapest, Thököly út 83., adószám:
18170696-1-42 továbbra is számít tá-
mogatásukra. Ami Önöknek csak 1%,
nekünk sokat jelent a szociális, kultu-
rális tevékenység támogatására.
Köszönettel: Kurcz Tamásné 

* * *
1% FRANKEL

1 052 681 Ft adományukat, ami a
Frankel Zsinagóga Alapítvány részé-
re érkezett nagy tisztelettel köszön-
jük, és várjuk 2011. évi felajánlásu-
kat.

Alapítványi adószámunk: 
18114878-1-41

Köszönettel: Frankel Zsinagóga Ala-
pítvány 

* * *
Tisztelt Adományozó! Köszönjük,
hogy az elmúlt években adója 1%-
ával ortodox hitközségünket és isko-
lánkat támogatta. Kérjük, idén is le-
gyen segítségünkre. A Magyarországi
Autonóm Ortodox, Izraelita Hitköz-
ség technikai száma: 0107, másik szá-
zalékával pedig támogassa az Ameri-
kai Alapítványi Iskoláért Alapít-
ványt, adószáma: 19700557-1-42.
Adományát elôre is köszönjük!

* * *
A Krausz Tibor Emlékére Alapít-
vány szegény sorsú és/vagy
kiemelkedôen tehetséges zsidó fiata-
lok tanulását támogatja az Országos
Rabbiképzô–Zsidó Egyetemen és a
Scheiber Sándor Tanintézetben.
Kérjük, hogy adója egy százalékával
segítse az Alapítvány munkáját. 

Adószámunk: 18259292-1-43

* * *
A Pécsi Zsidó Hitközség Hagyomány
Szociális Alapítványa ezúton köszöni
meg a 2009. évi személyi jövedelem-
adó 1%-ának felajánlását. A befolyt
összeget kulturális és nevelési célra
költöttünk. 

Adószámunk: 19034834-1-02.
Köszönjük a támogatását!

Halálozások
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

Koltai András életének 88. évében,

április 4-én örökre elaludt. Kívánsá-

ga szerint felesége mellé helyeztük

örök nyugalomra a Kozma utcai

temetôben. Emlékét szeretettel meg-

ôrizzük. Unokahúgai. (x)

Mártír-istentiszteletek 2011
Május 22.
Mosonmagyaróvár 14.00 temetô
Sárbogárd

12.00 temetô
Május 29.
Baja 11.30 Ady E. könyvtár
Nagykanizsa 10.30 zsinagóga, temetô

Június 5.
Kispest 11.00 temetô
Kisvárda 14.00 Vasvári P. u.
Devecser 11.00 temetô
Pásztó 10.00 zsinagóga

10.30 emlékmû
11.00 temetô

Tata 10.00 temetô
Tatabánya 13.00 temetô
Zalaegerszeg 10.30 zsinagóga

12.00 temetô

Június 12.
Eger 14.00 temetô
Gyöngyös 11.00 temetô
Kápolnásnyék 16.00 temetô
Székesfehérvár 11.00 temetô
Kiskunhalas 11.00 zsinagóga
Kecskemét 14.00 temetô

Június 19.
Balassagyarmat 11.00 temetô
Esztergom 11.00 temetô
Kiskôrös, Kecel, Soltvadkert 14.00 Frankel-zsinagóga
Nagykáta 10.30 temetô
Nyíregyháza 10.00 emlékmû

11.00 temetô
Szécsény 11.00 temetô

Június 26.
Békéscsaba 15.00 Széchenyi-liget
Gyula 12.00 temetô
Kaposvár 10.00 zsinagóga

11.00 emléktábla-koszorúzás
11.30 emlékmû

Miskolc 11.00 temetô
Salgótarján 11.00 temetô
Szolnok 14.00 zsinagóga
Szeged 10.00 holokauszt-emlékmû

11.00 zsinagóga
Vác 10.00 zsinagóga
Veszprém 10.00 temetô

Július 3.
Debrecen 10.00 temetô
Gyôr 11.00 temetô
Jászberény 11.00 temetô
Keszthely 11.00 zsinagóga
Nagykôrös 11.30 zsinagóga
Pápa 10.00 temetô

15.00 zsinagóga
Sátoraljaújhely 14.00 temetô
Szombathely 11.00 temetô
Tapolca 13.30 volt gettó

Július 10.
Sopron 11.00 temetô

Kérjük olvasóinkat, hogy az idôpontokat, helyszíneket rendszeresen kísérjék
figyelemmel, mert változás lehetséges!

21 év tapasztalatával várom önt, ameny-

nyiben társra vágyik. Az emberi sorsok se-

gítése, a társkeresés számomra hivatás.

Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetô-

ségeim: Györgyi asszony, 326-5989, reggel

8–10-ig, este 20–22-ig. E-mail: gyorgyi.

asszony@gmail.com
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SPÁNN GÁBOR

Kóser! Kóser?

Az esemény napján városszerte
nagy volt a kínálat ilyen és ehhez ha-
sonló eseményekbôl, s ez így van
jól! A különféle zsidó közösségek,
közte a Hunyadi téri zsinagóga és a

Jelmezbál és Hámán füle a Wesselényiben
Ritkán tapasztalni olyan hangos kereplôzúgást és trombitálást a Wesselényi

utcában, mint amilyet az Amerikai Alapítványi Iskola kisdiákjai és a Mirjam
Óvoda kicsinyei hallattak Eszter könyvének felolvasásakor. Alig hangzott el
Hámán neve, a gyereksereg mindannyiszor tudta a dolgát, és harciasan pör-
gette-fújta zajkeltô hangszerét. 

E vidám púrimi délelôttön mindenkinek jutott slachmónesz. A családok és
barátok apró ajándékcsomagokkal lepték meg egymást, és a legkisebbek
többsége ott helyben elfogyasztotta a gyümölcsök, édességek javát. Különö-
sen Hámán füle aratott nagy sikert (ebbôl a speciális testrész-desszertbôl több
tucatot elmajszoltak a gyerekek).

A program az alsó tagozatosok mûsorával folytatódott, akik immár mély át-
éléssel adtak számot a nézôtéren izguló szülôknek arról, hogy ismerik az ün-
nep hagyományait. A sikeres elôadást meglepetés követte: a gyerekeknek a
Figurina Bábszínház mûvészei Jancsi és Juliska meséjének tésztákkal és mé-
zeskalácsokkal játszott, különleges változatát mutatták be.

A bábmûsort követôen a gimnazisták elôtt megnyílt a „Játékbarlang” (azaz
egy átrendezett osztályterem), ahol az ifjúság kedvére társasozhatott és be-
szélgethetett. Ezalatt a díszteremben megkezdôdött a legkisebbek jelmezver-
senye. A színpadon egymást váltotta számos királykisasszony, valamint egy
spanyol táncos lány, egy törpe, egy bohóc, egy festômûvész, egy pókember.
Ezúttal a párduc jól megfért a nyúllal, és a pillangót sem fenyegette senki. A
zsûrinek nem volt könnyû dolga, ezért salamoni döntést hozott: az elsô helye-
zettnek és barátainak éppúgy csoportos kirándulást ajándékoz az iskola, mint
a púrimi tombolafôdíj nyertesének.

r.a.

Az ORZSE közösségszervezô szakos hallgatói látogatást tettek a kápolnás-
nyéki temetôben. A helyi zsidó környezetet Szénási Jonathán Sándor lelki-
pásztor és Sommer László egyetemi docens mutatta be, kiemelve azt a tényt,
hogy korábban a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
fogvatartottjai kitakarították, rendbe hozták, és Baracskáról jelenleg is alkal-
manként gondozzák a sírkertet. 

Az egyetem hallgatói ezután a Baracskai Büntétés-végrehajtási Intézetet
keresték fel, ahol megismerkedhettek annak közösségeivel, tárgyi és szemé-
lyi feltételeivel, a fogvatartottak munkavégzési, kulturális és sportolási
lehetôségeivel.

Az intézet kápolnájában a hallgatók rövid púrimi mûsort adtak a Megilat
Eszter fejezeteinek felhasználásával, majd a sláchmónesz micváját teljesítet-
te a csoport, saját készítésû sütemények kínálásával.

A fogvatartottak sokszínû és több nyelven – többek között az ORZSE
mûködésérôl, a zsidóság irányzatairól, a Holokauszt Dokumentációs és Em-
lékközpontról – feltett kérdéseire Gádor György és Sommer László válaszol-
tak. 

A hallgatókat érdeklô témákat Szénási Jonathán Sándor lelkipásztor világí-
totta meg, akinek a kirándulás megszervezésében is jelentôs része volt, még
arra is gondolt, hogy az intézet pékségében a fogvatartottak által sütött bar-
cheszt bemutassa.

Az érdekes és hasznos látogatáson szerzett ismeretekrôl egyetemistáink dif-
ferenciált írásos munkákkal számolhatnak be. 

Sommer László

Börtönben

Temetôben

Klein Judit

Púrim a Hunyadi téren

Valamelyik este spanyol futballmeccset közvetített az
egyik kereskedelmi tévé. Hangulati felvezetésként
mutattak néhány barcelonai városképet. Ekkor nekem
bekattant ott szerzett személyes élményem. Ha van még
kis türelmük, elmesélem.

Elôször feleségemmel végigjártuk a többnyelvû
útikönyv által kottázott látnivalókat, melyek nélkül tu-
rista nem mehet haza. Derékig jártunk a történelemben,
miközben szájtátva csodáltuk a Sagrada Família székes-
egyházat, megfelelôen törpének éreztük magunkat a
hatalmas Columbus-emlékmû alatt, feleségem kis híján
új retikült választott az emlékmû mögött található hatal-
mas terráriumban tekergô kígyókból. Ezek után felke-
restem azt a baráti családot, melynek férfi tagja 50 évvel
ezelôtt még velem érettségizett, és míg én Tatjána levelét
magoltam az Anyeginbôl egy boldogabb jövô
reményében, ô már eredetiben olvasta a Bernarda Alba
házát és flamencózni tanult, szintén a jövôjére kacsint-
gatva. Neki lett igaza. Én ma is tudom az Anyegin
legszebb részét és megírnám cirill betûkkel Tatjána le-
velét, de nincs mibôl föladnom a csekkjeimet, míg ô
fogorvosként óránként cseréli le hálószobányi autóit
Barcelonában. Szeretettel vártak szépen berendezett
belvárosi otthonukban, ahol jólesô érzéssel nyugtáztam,
hogy a kereszténység fellegvárában egy bérház elsô
emeleti ajtaján ott büszkélkedik a mezüze. Miután
rögeszmét cseréltünk az elveszett és átalakult egykori
osztálytársakról, a kipipált és elmulasztott kalandokról,
elfogyasztottunk vagy kétkancsónyi sangriát.
Kérdésemre barátom elmondta, hogy zsinagóga van
több is Barcelonában, egyik szebb, mint a másik, nyu-
godtan menjek péntek este az általa megnevezettbe, de
készüljek föl rá, hogy a szefárd istentisztelet rítusát
nehéz lesz neológ diaszpóra-zsidóként követnem. Azt is
tôle kérdeztem meg, hogy van-e kóser étterem a város-
ban, mert szívesen megkóstolnám választékát. Erre azt
felelte, van, ô legalábbis egyet ismer a külvárosban, de
kóserságát nem garantálja, mert szerinte nemrég beván-
dorolt kelet-európaiak tulajdonába került. Készüljek fel
arra, hogy az ócska üzlethelyiség fölé ugyan világító
neonbetûkkel héberül írták ki, hogy kóser étterem, az
ételek viszont nemhogy rituális felügyelôt, de zsidót is
csak akkor láttak, ha akadt valami felékszerezett
kanadai bolond turista, aki lelkiismerete megnyug-
tatására a sok tréfliért megfizeti a csillagászati árat.
Ugye nálunk, Magyarországon, ez elképzelhetetlen?

Amire azt írják, hogy kóser, az az is?! Erre azt feleltem,
hogy nem elég kósernek látszani, annak is kell lenni. Én
a felvilágosítások ellenére felkerestem a térkép szélén
lévô zsidó éttermet. Az egyetlen helyiségbôl álló
vendéglôben lehetett vagy öt asztal, egy fogas és egy
klöpli függönnyel elválasztott ételkiadó nyílás a falon.
Ha azt mondom, hogy bábeli volt a hangzavar, csak
szépítem a helyzetet. Egyik asztalnál oroszul üvöltözött
egymással három férfi és csapkodta a kanalat a paradi-
csomos káposztába. Mellettük egy gyerekes család hab-
latyolt spanyolul, és míg az apa két kézzel habzsolta a
flódnit, az anya abszolút érdektelenség mellett szoptatott
egy kisdedet. Az egyetlen szabad asztalhoz leültem, és
vártam az étlapot. Ekkor jelent meg a tulaj, egy
vágósúlyban levô, tarkopasz, tetovált nyakú, izzadó férfi
piszkos kötényben, lábán félig levált talpú tornacipôben.
Lecsapta elém a celofánba csomagolt állandó étlapot,
lenyalta ujjáról az aktuális zsírt, és egy tintaceruzával a
kezében várta a rendelést. Az étlapra nézve hangosan
magyarul elkáromkodtam magam: azon csak héber és
spanyol nyelvû választék szerepelt. Kereshettem az ára
szerint legolcsóbbat. Mire végére értem volna az obligát
kérdésnek, hogy: do you speak English?, a gorilla szeme
felcsillant, kivillantotta ezüstfogait, és ékes szegedi
tájszólással kérdezte magyarul: maga magyar? Évek óta
nem járt nálam sönki! Ezután elmondta, hogy Makó
mellôl vándorolt ki a családja. Ôk zsidók, és szigorúan
vallási okokból választották Spanyolországot. Már
meghatódtam, mikor folytatta. Tudniillik, ô hisz a
szerencsében, és évekig játékautomatákat bérelt egy
gépi kaszinóban, de annak most bealkonyult. Így vette
ezt az éttermet. Azt ajánlja, hogy maceszgombócos
húslevest egyek, az garantáltan friss. Mivel ez a köl-
tekezés még belefért a büdzsémbe, azt választottam.
Mielôtt elment volna, vettem a bátorságot, és azt mond-
tam neki: Uram! Magyarok vagyunk mind a ketten.
Zsidók vagyunk mind a ketten. Ugye nem haragszik
meg, ha kérek valami személyeset? A szeme akkora lett,
mint egy tekegolyó, és azt mondta, hogy bármit. Az
elôbb láttam, hogy ön kivitt a szomszéd asztalhoz három
maceszgombóclevest, és az egyik tányér szélén ékte-
lenkedett egy hatalmas paradicsomfolt. Ugye ez az én
levesemnél nem fog elôfordulni? A pofa arcizma sem
rezdült, megfordult, elhúzta a függönyt az ételkiadó
elôtt, és hangosan bekiáltott magyarul: Teca! Két hús-
leves rendel, az egyik tiszta tányérba!

Generációk Klubja szervezôinek ag-

godalma, vajon újra megtelik-e a he-

lyiség érdeklôdôkkel, ismét felesle-

gesnek bizonyult.

A program telt házat vonzott.
Részben a hagyományosan színvo-
nalas ünnepi megemlékezés, részben
a fellépô mûvészek iránti érdek-
lôdés, valamint a bôséges vendéglá-
tás okán. 

Domán István fôrabbi megtartotta
igényes ünnepméltató elôadását,
majd a Scheiber Sándor-iskola szín-
játszói – jelenlétük hosszú évek óta
természetes – jelenettel és egy vidám
dallal rukkoltak ki. Ôket Garai Péter
és Tarján Péter színmûvészek Kohn
és Grün-adaptációja és egy Efrájim
Kishon-novella átdolgozása követte,
nagy-nagy vidámságot okozva a
nagyérdemûnek.

A várható nagy sikerre gondolva,
utoljára maradt Klein Judit énekes
dalcsokra, több ráadásszámmal. A
mûvésznôt Neumark Zoltán kísérte
zongorán.

A Laky Konyha Hámán-táskájá-
nak és duplacsokis muffinjának elfo-
gyasztása után kötetlen beszélgetés
zajlott az esti órákig.

gál

Púrimi program: 
börtön és temetô


