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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Sábbát záchor
Különös játéka a véletlennek,

hogy az Emlékezés Szombatja
idén március 19-ére esik.

Hogy mire emlékezünk ezen a
sábbáton? Nézzük elôször a vallá-
si parancsolatot. Naptárunkban
ádár hónapja drámai erôvel eleve-
níti fel az eseményeket, több ezer
év távlatából. A Tóra szerint örök
ellenségünk bukkan fel ismét sor-
sunk szenvedéssel teli múltjából,
hogy elpusztítással fenyegessen
meg bennünket.

A mindig oly mértéktartó, sze-
rénységet és megértést sugárzó
mózesi szavak most szenvedé-
lyessé, szigorúvá keményednek,
és megdöbbentôen közvetítik fe-
lénk a kegyetlennek tûnô paran-
csot: záchor áser ászá löchá
ámálék... emlékezz, mit tett veled
ámálék... Lekaszabolta a gyengé-
ket, a lemaradókat, amikor kime-
rülten, fáradtan vánszorogtál...
Töröld el ámálékot...! Ne felejts!
Mi valóban nem felejtettük el a
mózesi parancsot, és külön szom-
batot szentelünk az ámálék meg-
semmisítésére való emlékezés-
nek.

Az elmúlt században, amikor a
népirtás politikája uralkodó tör-
vénnyé vált egyes területeken, kü-
lönösen meghökkentônek tûnhet
a szokatlan tórai parancs. Samson
Raphael Hirsch igen mély gondo-
latokat fejt ki ezzel kapcsolatban.
Rámutat arra, hogy az ókori zsi-
dóság kétszer találkozott ámálék-
kal, elôször rabságból való szaba-
dulásakor, másodszor rabságba
való hurcolása után közvetlenül.

Elôször Röfídimben jelent meg
az ôsi ellenség. A helység neve
szimbólumot is hordoz magában:
rifjom jádáim – ernyedtség,
gyengeség. Erkölcsileg gyengül-
tek el.

Vöhájá kááser járim Mose et
jádo vögávár jiszráél, vöcháá-
ser jániách jádo vögávár
ámálék – mikor Mózes felemelte
a kezét, Jiszráél kerekedett felül,
ha elernyedt a keze, akkor
ámálék...

Az ámálékita támadások
elôször az egyént, majd a közös-
séget vették célba. Az egoizmus
és a sovinizmus vívta itt harcát a
felebaráti szeretettel és a prófétai
vélemény meghirdetésével: mil-
chámá löhásém böámálék
midor dor – örök ez a harc,
nemzedékrôl nemzedékre száll,
idôn és téren át.

Ezen a szombaton nem csak
ámálékra emlékezünk. De a náci
megszállás dátumára is, és arra a
gonoszra, akit fél századdal
ezelôtt állítottak a jeruzsálemi bí-
róság elé, hogy az izraeli címer, a
Menora alatt mondják ki rá a ha-
lálos ítéletet.

De ámálék nem pusztult el...
Nemzedékrôl nemzedékre újra
feltámad és... támad.

Ráv

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

Púrim

Egy nyolcnapos kisfiú felvétele a szövetségbe mindig örömteli, és kivételes
eseményszámba megy. Ez olyan szertartás, amelyre nem kell míves meghívó,
melyen ott lenni, részt venni a család örömében, nagy megtiszteltetés és micva.

Ez alkalommal a Nagyfuvaros utcai zsinagógában került sor Streit Péter
(Yaakov Joszef ben Jehuda) és neje Judit (Szime basz Slajme), gyermeke Ruben
(Elchanan ben Yaakov Joszef) britjére.

Ruben egyúttal Streit Sándor BZSH-elnök, és felesége Éva asszony elsô uno-
kája.

A zsinagóga megtelt a körzetek híveivel, elöljáróival, a budapesti zsidóság
vallási és világi vezetôivel, prominenseivel. A teljesség igénye nélkül ott volt
Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató, Schôner Alfréd, az ORZSE rektora, Deutsch
Róbert, a Rabbitestület vezetôje, Kardos Péter, Lôwy Tamás, Fröhlich Róbert és
Deutsch László fôrabbik, kántorok, a Szórádi család (mint öröm-nagyszülôk),
kollégák, rokonok, barátok, ismerôsök.

A zuglói és a Dohány utcai zsina-
góga hívei elfogadva az ortodox ve-
zetés meghívását, közös imára és ta-
nulásra gyülekeztek a Kazinczy utcai
zsinagóga Sász Chevra imatermé-
ben. A közeledés, a merev határok
bontása már hamarabb megkez-
dôdött, ráv Pinchesz Weiszbergerhez
talmudot tanulni járnak az ORZSE
rabbijelöltjei, a csütörtöki tórama-
gyarázatoknak, amelyeket Majse
Weiszberger fôrabbi tart, gyakori
vendégei más templomok látogatói.

Azonban elôször történt, hogy kol-
lektíven két közösség tagjai rabbija-
ik vezetésével tettek eleget az invitá-
lásnak. Kardos Péter fôrabbi megha-
tottan ült az általa jól ismert helyi-
ségben, ide járt iskolába, itt nevelke-
dett, ez a miliô, a ruha, a szakáll, a
pájesz gyermekkori élményeit eleve-
níti fel. Vallja, hogy az ortodoxia a
pillére a vallásnak. Szereti és becsüli
saját körzetének látogatóit, s nagyon
jó, hogy itt találkoznak az igazi jid-
diskeittel, és ez bizonnyal élményt
jelent számukra.

A meghirdetett idôben kezdôdik
az ima a fôrabbi vezetésével. Majd a
szónoki pulpitushoz lépett Majse
Weiszberger. „Mózes – Majse – taní-
tómesterünk egybegyûjtötte a zsidó

Ruben fölött: az apa, (az egyik) nagyapa, a mohél (www.balogrobert.hu)

Brit mila 
a Nagyfuvarosban

Az esemény az ünnepélyes bevonulással vette kezdetét, és nagy megtisztelte-
tésként az elnök néhány másodpercre rabbik, családtagok, elöljárók kezébe ad-
ta a kisfiút. A szertartás percei alatt Ruben, Glitzenstein rabbi, Adler (Tikva)
mohél, a kváter Streit Gábor voltak a „fôszereplôk”. A gyermek igazán hôsiesen
viselte elsô megpróbáltatását, majd a mázel tovokat.

Kidus, áldások, és egy misebérach zárta a zsinagógai részt, majd az édesanya
végre karjaiba vehette kisfiát, és sor került a nagyszabású kidusra, melynek so-
rán a körzet rabbija egy midrással utalt a nap jelentôségére, majd bencsolással
ért véget a szertartás.

G.

Ádár hónapjában, Eszter könyvé-
nek tanúsága szerint, történelmének
legnagyobb veszélye fenyegette a
zsidóságot. „...Futárokkal leveleket
küldtek szét a király minden tartomá-
nyába, hogy a 12. hónap, ez ádár ha-
va 13. napján irtsák ki a zsidókat if-
jútól az öregig, gyermeket és asz-
szonyt, s javaik prédává legyenek.”

A Föld egykor legnagyobb orszá-
gában, a perzsa birodalomban játszó-
dik Eszter könyvének története,
amelynek névadó hôse az uralkodó
felesége, aki szépségével, okosságá-
val meghiúsítja a gonosz szándékot.
Ezen az óriási területen élt az akkori
idôk zsidósága. Ha Hámánnak,
Áchásvéros király elsô emberének
terve sikerül, az egész közösség el-
pusztul.

Ilyen veszély nem fenyegette ôket
addig. A fáraók uralma alatt ugyan
súlyos rabszolgamunkát kellett vé-
gezniük, de nem akarták kiirtani
ôket. Késôbb a filiszteusokkal és az
amalekitákkal vívtak fegyveres har-
cot, az asszírok megdöntötték a tíz
törzs birodalmát, a babilonok fog-

ságba hurcolták Júda lakosságának
nagy részét, de fizikai megsem-
misítésükrôl nem volt szó. Az
elôzmények után érthetô az a nagy
öröm, amivel megszabadulásukat
ünnepelték.

Az ünnep súlyát és jelentôségét a
késôbbi zsidóság is átérezte. Így
például a kabalisták púrimot már a
jom kippurhoz hasonlítják. Szerintük
a végzetszerûség uralja mindkét na-
pot. Ahogy az engesztelô napon sor-
sot vetett a fôpap a Szentélyben az
Örökkévalónak és Azazélnak kül-
dendô áldozattal kapcsolatban, úgy
púrimnál is a sors játszott döntô sze-
repet a nap kijelölésében, és képlete-
sen szólva a sors, a végzet döntötte el
a zsidóság jövôjét is.

A talmud többször is kiemeli Esz-
ter könyvének erkölcsnemesítô ta-
nulságait. Így például szellemes
megjegyzést fûz a 3. fejezet 10. ver-
séhez. Ebben azt olvassuk, hogy a
király beleegyezett Hámán ördögi
tervébe, és egyetértése jeléül lehúzta
kezérôl pecsétgyûrûjét, s odaadta
Hámánnak, a zsidók ellenségének.

Rabbi Aba megjegyzi, hogy a gyû-
rû lehúzásának nagyobb erkölcsi ha-
tása volt a zsidó tömegekre, mint a
48 prófétának és 7 prófétanônek jó
cselekedetekre, bûneiktôl való meg-
tisztulásra intô számos szózatának.
Ti. ahogy a perzsa uralkodó meghoz-
ta gyûlölettel átitatott rendeletét,
azonnal a Gondviseléshez menekül-
tek és segítségért könyörögtek.

Ugyancsak elgondolkoztató rabbi
Simon bár Jocháj tanítványainak
kérdése is: miért kellett annak a
nemzedéknek végveszélybe kerül-
nie?

Amikor mesterük felszólította
ôket, próbáljanak maguk megvála-
szolni a kérdést, azt mondták:
Áchásvéros király mulatságán való
részvételük miatt. Akkor csak Susan
város zsidósága lett volna csak vét-
kes, nem pedig az egész birodalomé
– cáfolta meg tanítványai vélemé-
nyét a mester. További kérdésükre ez
volt a válasz: mert leborultak
Nebukadnecar arany képmása elôtt.
Akkor miért menekültek meg végül?
– kérdezték. Mert az önkénytôl való
félelmükbôl tették, nem jószántuk-
ból – válaszolt a mester.

Persze, hogy az ember szelektál
emlékei között. Púrimkor nem a ha-
lálra szánt nép érzelmei hatnak az
utódokra, hanem a megmenekülés
felett érzett öröm.Minden korosztálynak. Minden szem Majse Weiszbergeren

ILYEN MÉG NEM VOLT

„Ökumenikus” ima és tanulás a Kazinczyban
népet, ha figyelembe vesszük a had-
ba vonultak számát, hozzáadva asz-
szonyokat, gyermekeket, lehettek
vagy egymillióan, bizonyára nem
egy helyen imádkoztak, de a fontos
szózathoz egybegyûjtötte az egész
népet. Itt három vagy négy közösség
jött el, hogy meghallgassák a Tóra
tanítását. Éppen Vájákhél hetisza-
kaszánál, melynek jelentése És egy-
begyûjtötte, Rási szerint Tisri hó 11-

én, jom kippur után egy nappal. A
nagy kommentátor szerint Majse há-
romszor ment a Szináj hegyére és
töltött ott negyven napot és éjszakát,
elôször Sziván hónapban, a tóraadás
után hozta le a két kôtáblát, majd lát-
va az aranyborjú imádását, eltörte a
táblákat Támmuz hó 17-én. Majd
negyven napra esdekelni, megbocsá-

(Folytatás a 6. oldalon)
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Körzeti kitekintô
A Hitközség Díszterme adott ott-

hont az idei Scheiber Sándor díjáta-
dó ünnepségnek. Az elismerésben
részesülôk megfeleltek a kritérium-
nak, mely szerint a Magyar Köztár-
saság közigazgatási és igazságügyi
minisztere – a magyar nemzeti kultú-
ra szolgálatában – a hebraisztika,
judaisztika, zsidó vallás és az okta-
tás, valamint a zsidók és nem zsidók
közti párbeszéd és tolerancia elô-
mozdítása területén végzett munká-
juk elismeréséért adományozta a ma-
gas rangú kitüntetést Perczel Anna
építésznek, Pavle Sosberger mûve-
lôdéstörténésznek és Erdélyi Lajos
fotóriporter-újságírónak.

A Himnusz elhangzása után Pol-
gár Judit narrátorként köszöntötte a
kuratórium elnökségében helyet fog-
laló, a díjak adományozására ajánla-
tot tevô Schweitzer József nyugalma-
zott országos fôrabbit, Szászfalvi
Lászlót, az egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért
felelôs államtitkárt, továbbá a kitün-
tetetteket, s mindazokat, akik jelen-
létükkel megtisztelték az eseményt.

Elsôként Szászfalvi László lépett a
mikrofonhoz, köszöntötte Scheiber
Máriát, néhai Scheiber Sándor leá-
nyát, majd elmondta: „Ma a 20. szá-
zad egyik legjelentôsebb hebrais-
tájára, az egyik legnagyobb magyar
filológus életére és munkásságára
emlékezünk. Scheiber Sándor pro-
fesszor úr, a tudományok doktora, a
budapesti Rabbiképzô Intézet újjá-
szervezôje és évtizedeken át igazga-
tója, számos külföldi tudományos tár-
saság tagja, kitüntetettje, a magyar és
nemzetközi folklorisztikának is már
életében klasszikusa volt.

A holokauszt az ô családját sem
kímélte. A romokból, hamuból, ve-
zetésével teremtôdött újjá a magyar-
országi hebraisztika, judaisztika és
annak intézményei. Annak ellenére,
hogy külföldön elismert volt, mégis
magyar tudós maradt. A magyar iro-
dalomnak és a magyar népköltészet-
nek pedig minden mûfajában egyik
legalaposabb kutatója és ismerôje
volt, akinek munkássága a napjaink-
ban is élô forrás. A szakmai kurató-
riumra évrôl évre nehéz teher hárul,
hiszen professzor úr olyan mércét ál-
lított elénk, amelynek csak kevesen
tudnak megfelelni.

Ezt követôen Schweitzer József
elôször a kuratórium grémiuma nevé-
ben köszöntötte az ez évi díjazottakat,

s további sikeres munkát kívánt ne-
kik. Scheiber Sándor személyére,
munkásságára vonatkozóan megkö-
szönte az államtitkári méltatást, mely-
hez néhány kiegészítést fûzött.

Mint elmondta, személyében egyi-
ke azoknak, akiket közvetlen kap-
csolat fûzött Scheiber Sándorhoz.
Végül beszélt kimagasló emberség-
rôl, bátorságról és önfeláldozásról, a
támogatás-segítségnyújtás módjában
is egyedülálló képességrôl, melyek
néhai Scheiber Sándort jellemezték.

Ezután Szászfalvi László államtit-
kár, a közigazgatási és igazságügyi
miniszter nevében átadta a kitünteté-
seket.

Elsôként Perczel Anna építészt
Komoróczy Géza professzor méltat-
ta. Elmondta, Scheiber Sándor, aki-
nek nevét a most átadott díj viseli,
annak idején szívesen emlegette a
Belsô-Erzsébetvárost alt-neu, régi-új
zsidó negyedként. Helyénvaló, hogy
ma az egyik díjat éppen olyan valaki
kapja, akinek munkássága jelentôsen
hozzájárult a zsidó Budapest e törté-
nelmi részének, mint zsidónegyed-
nek ismertté válásához és – ameny-
nyire ezt egy a napi várospolitikán
kívül álló értelmiségi megteheti –
épületeinek fennmaradásához, meg-
óvásához. Perczel Anna építész több
mint másfél évtizede szinte kizárólag
Erzsébetváros zsidó településtörté-
netével foglalkozik: a 18. század vé-
ge óta zsidók által bérelt, lakott, épít-
tetett, tervezett épületeivel. Az Óvás
Egyesület egyik kezdeményezô-
jeként és vezetôjeként, erélyes fellé-
pése hozzájárult ahhoz, hogy Erzsé-
betváros egy része megmenekült a
romboló átépítésektôl.

A kitüntetett, Perczel Anna meg-
hatottan mondott köszönetet az elis-
merésért, hangsúlyozta, a továbbiak-
ban – a díj névadója emlékéhez mél-
tóan végzi tevékenységét.

Pavle Sosberger újvidéki mûvelô-
déstörténész munkásságának laudáto-
ra Voigt Vilmos professzor volt. El-
mondta, hogy az eredetileg építész dí-
jazott a vajdasági zsidó hagyományok
kiváló kutatója, és már nagyon fiata-
lon szembesülnie kellett az antiszemi-
tizmussal. 1943-ban a bori bányába
vitték, erre vonatkozó, egyedülálló
forrásértékû emlékeit korábban is
többször használták magyar kutatók,
köztük olyanok, akik Radnóti Miklós
életével foglalkoztak.

A professzor szólt arról is, hogy

FELHÍVÁS
Tisztelt Hittestvéreink! 

A nyíregyházi hitközség a közeljövôben tervezi a temetôben az 50-es évek-
ben felállított mártírok emlékfalának felújítását. Ennek során lehetôség adó-
dik további, a holokausztban elpusztultak neveinek elhelyezésére, hogy em-
léküket megôrizzük az utókor számára.

Kérjük Önt, ha tudomása van mártírhalált halt személyrôl vagy szemé-
lyekrôl, úgy a hitközség alább felsorolt elérhetôségeinek valamelyikén közöl-
je a nevét és utolsó, a deportálás elôtti lakhelyét. Természetesen kérjük a beje-
lentô nevét, címét, esetleg az információ forrását, amely adatokat kérésre zár-
tan kezelünk.

Nem ragaszkodunk ahhoz, hogy az áldozat kizárólag nyíregyházi vagy a
megyében élt személy legyen. Lehet bárki, akinek neve elhelyezésére ez idá-
ig nem volt és nem lesz más lehetôsége.

Elérhetôségeink: Nyíregyházi Zsidó Hitközség 4400 Nyíregyháza, Már-
tírok tere 6. nyirzsido@gmail.com

Kedves Szülôk, Nagyszülôk!
A Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskolában 2011. március 30-

án, szerdán, nyílt napot rendezünk azoknak az érdeklôdô családoknak,
akiknek gyermeke a 2011/2012-es tanévben lesz elsô osztályos. A „leendô-
elsôs nyílt nap” alkalmával négy tanítási órát lehet meglátogatni, majd a prog-
ram végén az elemi tagozat igazgatóhelyettese tart rövid tájékoztatót.

Iskolánkban az elsô óra 8.15–9.00-ig, a második 9.15–10.00-ig, a harmadik
10.15–11.00-ig, a negyedik 11.15–12 óráig tart.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt: nemcsak a leendô elsôs gyerekek
szüleit, hanem mindazokat, akik kíváncsiak a nálunk folyó oktatómunkára,
szívesen megismernék tanítóinkat és iskolánk légkörét.

Meghívó
A Dohány utcai körzet 2011.

április 18-án, 19 órai kezdettel
Széder vacsorát rendez a felújí-
tott Goldmark Teremben.

A jegyek 4000, illetve 4500
Ft-os áron a körzet irodájában
megvásárolhatók, munkana-
pokon 8.30–12 óra között Fülöp
Ildikónál (1075 Síp u. 12., I.
emelet 30/a). Telefon: 413-1515
vagy 413-5500/116 mellék.

Megbékéléssel végzôdött közgyûlés Szombathelyen

Bethlen tér
A fák újévének megünneplésekor

a kistemplom megtelt a felnôttekkel
együtt érkezô gyerekek vidám zsiva-
jával. Kálmán Tamás elnök megnyi-
tó szavai után Deutsch Róbert fôrab-
bi méltatta a nap jelentôségét, be-
szélt a Tu Bisvát hátterérôl, majd a
résztvevôk közösen mondották el a
több mint 20 fajta gyümölcsre az ál-
dásokat.

A gyönyörûen díszített asztal és
terítés a gondnok és a Nôcsoport ál-
dozatos munkáját dicséri. A gyümöl-
csök beszerzéséért és finanszírozásá-
ért a körzet vezetô elöljárójának,
Sárközy Gyulának jár elismerô kö-
szönet.

* * *
Bensôséges ünnepség színhelye

volt a templom Bösálách szombat-
ján. Ekkor kapott héber nevet
Dickmann Ádám és Kövesi Mariann
kislánya, Luca. Az újszülött,
Deutsch Róbert fôrabbitól az apai
nagymamára emlékezve az Eszter
nevet kapta. A család által rendezett
nagyszabású kiduson a hívek és a ba-
rátok szerencsekívánataikkal hal-
mozták el az ünneplô rokonságot.
Mázl tov a Dickmann és a Kövesi
családnak!

* * *

Törumá szombatján ugyancsak
örömteli esemény színhelye volt kö-
zösségünk. Fixler András és Silberer
Ágnes kislányuk, Eszter Anna név-
adását ünnepeltük. Az örömapa,
ebbôl az alkalomból a Tóra elé já-
rult, ahol Deutsch Róbert fôrabbi a

PÁSZKA 5771-2011
Értesítjük hittestvéreinket, hogy a pászkaellátást az alábbi körzetek
biztosítják:

II. ker., Frankel L. u. 49.
lV. ker., Liszt F. u. 6.
VI. ker., Hunyadi tér 3. (félemelet)
VII. ker., István út 17. (Bethlen tér)
VIII. ker., Nagyfuvaros u. 4.
XI. ker., Károli Gáspár tér 5.
XIII. ker., Hegedûs Gy. u. 3.
XIV. ker., Thököly út 83. (06-30-722-6763)
XX. ker., Zamárdi u. 7.
VII. ker., Síp u. 12.

hétköznap 9.00–15.00
pénteken 9.00–12.00
vasárnap 9.00–12.00

A szombathelyi hitközség rendkívüli közgyûlést tartott,
mivel ingatlaneladási és könyvelési problémák szorultak
tisztázásra.

A már korábban kiszivárgott hírekre, vitákra és békétlen-
né vált hangulatra tekintettel a közgyûlésre eljött Zoltai
Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezetô igazgatója és Egri Oszkár,
a szövetség ügyvédje. 

A télvégi vasárnap délutáni borús idôben kellemes meg-
lepetést okozott, hogy közel hetven fô vett részt a közgyû-
lésen (ez még egy-egy Mazsihisz-közgyûlésnek is di-
csôségére válna), de ugyanakkor szinte tapintható volt a
levegôben az eltérô nézetek miatti feszültség.

Kedves színfoltja volt a gyûlésnek a 99 éves Spiegler
Elemér hittestvérünk, akit az Örökkévaló segítségével
remélhetôleg nemsokára felköszönthetünk 100. születés-
napján.

Spiegler Tibor levezetô elnök megnyitotta a közgyûlést,
ezt követôen Márkus Sándor elnök beszámolt a vita alap-
ját képezô ingatlanügyrôl. A hitközségnek két rossz állapo-
tú ingatlana is van, és annak érdekében, hogy a szinte ro-
mos székhelyet megtarthassák, ezért szükségessé vált a
Zrínyi u. 15. sz. alatti, ugyancsak rossz állapotú, de hasz-
nálaton kívüli ingatlan értékesítése.

Mivel éppen az értékesítés körül csaptak fel az indula-
tok, ezért Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató javaslatára a
közgyûlés úgy döntött, hogy az értékesítést a legteljesebb
nyilvánosság mellett, licites formában bonyolítják le, és
amennyiben sikerül az eladáshoz vevôt találni, a feltétele-
ket elôzetesen a Mazsihisszel is egyeztetik. Az így befolyó
pénzbôl a helyi hitközség székházát kell jó minôségben fel-

újítani, és a legteljesebb közösségi használatra alkalmassá
tenni.

A hitközség felügyelôbizottságának javaslatait és észre-
vételeit az elnökség javaslatára a közgyûlés megköszönte,
és tudomásul vették az ezzel kapcsolatos intézkedéseket.
Mivel a számvitel körében felvetôdô és pusztán formai hi-
bákról volt szó, így azokat a mulasztó könyvelônek kellett
rendbe tennie, amely intézkedéseket a közgyûlés el is fo-
gadta. Megegyeztek abban is, hogy a közösség új
könyvelôt bíz meg a feladatok precízebb elvégzésére.

Nagy üdvrivalgás és taps köszöntötte a bejelentést, hogy
a helyreállított sólajmot követôen a városban folytatódnak
a péntek esti imádkozások, és a szombatköszöntô kidusok,
amelyeket Márkus Sándor elnök fog ismét vezetni.

Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató hozzászólásában elé-
gedettségének adott hangot, hogy Szombathelyen, a nem
túl rózsás vidéki tapasztalatokkal ellentétben ilyen szép
számmal jelentek meg a hívek, ráadásul igen sok fiatal hit-
testvér is részt vett a közgyûlésen. Kérte, hogy a hitközség
tegyen meg mindent a hagyományok újraélesztése és to-
vábbvitele érdekében, amelyre minden alap rendelkezésre
áll a városban. Ha kell, a Mazsihisz ehhez szerény mértékû
anyagi segítséget is tud nyújtani a kidusok támogatásával,
ha pályáznak rá.

A közgyûlés végeztével szinte senkinek nem akaródzott
hazamenni, folyt a „smúz”, és már nyoma sem volt a kez-
deti súrlódásoknak, a gyûlés jó hangulatban ért véget.

Legyen hát Szombathelyen továbbra is sólajm, és ebben
a szeretetteljes légkörben várjuk Elemér bácsi 100. szüle-
tésnapját.

Frimet Szóró nevet adta a gyülekezet
legifjabb tagjának. A szülôk az ima
után bôséges kiduson látták vendé-
gül a megjelenteket. Gratulálunk,
sok boldogságot a Fixler és a
Silberer családnak!

* * *

Dél-Pest
A Dél-pesti körzet az elsôk között,

február 20-án tartotta meg választá-
sát. A választásra jogosultak 85%-a
jelent meg, hogy leadja szavazatát.
Az öttagú elöljáróságot – egy fô kivé-
telével – újraválasztották. Az újravá-
lasztott vezetôség azonnal összeült,
megköszönték az eltelt négy évben
végzett munkát, az új tagot köszöntöt-
ték, és megválasztották az elnököt.

Eszerint a körzet elöljárói: Kerényi
András elnök, Budai Lászlóné,
Perger Istvánné, Fináli Péter,
Frenkel György. Kívánunk nekik
erôt, egészséget áldozatos munká-
jukhoz!

Kiosztották a Scheiber-díjakat
Pavle Sosberger írt a zsidó vallási
szokásokról, a vajdasági zsinagógák-
ról is. A mûvelôdéstörténész Schei-
ber Sándorral szoros és személyes
kapcsolatot ápolt.

A díjazott emlékezett és beszélt ar-
ról, amikor munkaszolgálatosként
Baján elszállásolva 1942. január 23-
án elterjedt az újvidéki vérengzés hí-
re. „Mi, újvidékiek magunkra kaptuk
ruháinkat és a postára rohantunk, fel
akartuk hívni az otthoniakat. A tele-
fonos kisasszony csicsergô hangon
tudatta velem, hogy a szám nem je-
lentkezik, de ne is kísérletezzek,
mert késôbb sem fog... Megértettem
hogy ez akkor mit jelentett.”

Pavle Sosberger végül elmondta:
nagy megtiszteltetés számára, hogy
egy munkával és harccal teli életút
végén ilyen magas elismerésben ré-
szesülhetett.

Erdélyi Lajos fotóriportert-újság-
írót Feldmájer Péter, a Mazsihisz el-
nöke méltatta.

Laudációjában elmondta egyebek
mellett: a Marosvásárhelyen szüle-
tett kitüntetett olyan ember, aki tudo-
mányos precizitással gyûjti a magyar
és zsidó emlékeket egy olyan terüle-
ten, ahol több okból is szerették vol-
na azokat elfelejteni. mert magyar
emlékek, és azt bizonyították, hogy
itt magyarok éltek, és mert zsidó em-
lékek, és ez arra emlékeztette a ki-
sebbségben élô, de a megmaradt zsi-
dósághoz képest többséget alkotó er-
délyi magyar társadalmat, hogy el-
pusztították az itt élô zsidó emberek
többségét.

Az elnök átfogó ismertetést adott
Erdélyi Lajos munkásságáról, szólt
feldolgozásairól, „A régi zsidó
temetôk mûvészete” címû kötetérôl
– hozzátéve: igazi tudós, néprajzi
kutatómunka ez, hiszen a régi világ-
ban a temetôk síremlékei a mûvészet
egy sajátos formáját mutatták.
Ugyanakkor a fotómûvész – tette
hozzá az elôadó – tudta, hogy amit ô
nem fényképez le Erdélyben, az el
fog tûnni, a sírkövek elporladnak, a
terjeszkedô városépítések benövik a
védtelen temetôket. Erdélyi Lajos te-
hát igyekezett, amit csak lehetett,
megôrizni az utókor számára. Négy
évtized fotói – mondta Feldmájer Pé-
ter – kimeríthetetlen gazdagsággal
dokumentálják Erdély közelmúltjá-
nak történetét, amiért hálásak lehe-
tünk az 1988 óta Budapesten élô mû-
vésznek.

Erdélyi Lajos köszönô szavai után
elmesélte: annak idején újságíróként
találkozott elsô ízben Scheiber Sán-
dorral, aki az „ösztönösen fényké-
pezgetô” fiatalembernek beszélt a
zsidó múltról, zsidó örökségrôl, biz-
tatta és késztette a folytatásra. 

A díjátadó ünnepség állófogadás-
sal zárult.

A zuglói körzet

adminisztrátort
keres számítógépes gyakorlattal. 

Vallási életben jártasság elônyt jelent. 
Feltételek és fizetés megbeszélés szerint. 

Jelentkezés:
thokolykorzet@gmail.com



ÚJ ÉLET4 1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET 32011. MÁRCIUS 15.

Közel 47 év után, a zalaegerszegi
zsidó csendet megtörte a hitközsé-
gi újrakezdés. Négy ember, érde-
mes a nevüket megismerni – Bra-
un Anna (ma Budapesten él),
Kozáry Józsefné (megalakulás óta
a hitközség elöljárósági tagja),
Preisz József (megalakulás óta a
hitközség alelnöke) és Siklósi Vil-
mos (megalakulás óta a hitközség
elnöke) vette magának a fáradsá-
got és megkérdezte a város általuk
ismert zsidóságát, hogy kívánnak-
e hitközséget alakítani.

S lássunk csodát, 33-an, 1995 de-
cemberében megalakították Zala-
egerszegen a zsidó hitközséget. A
Mazsihiszbe történt jelentkezésünket
egyes rabbik ellenszavazata ellenére
a testület elfogadta. A mai  napig
történô  értetlenségünket senki  nem
próbálta megmagyarázni, csak kér-
dések merülnek fel. Ha már segítsé-
get nem adnak, legalább az öröm
érzôdjön az ajkakon, hogy
Budapesttôl 240 kilométerre vannak
emberek, akik zsidónak érzik magu-
kat. Igazán az identitáskeresésünket,
fôleg a nemzetközi zsidó szervezetek
és Izrael állam nagykövetsége támo-
gatta, illetve biztatott bennünket. El
kell mondani, jól esett.

S még egy fontos esemény segítet-
te a hitközség létrejöttét. 1990-ben
megalakult a Béke-Shalom Ma-
gyar–Izraeli Baráti Társaság. Ez volt
elsôként az a közösség, ami lehe-
tôséget biztosított a zalaegerszegi és
környéki zsidóságnak önmaga meg-
ismerésére és közösségi kapcsoló-
dásra. Tehát nem a vallás volt
elôször az összekötô kapocs, nem is
lehetett, mert Zalaegerszeg – a vidék
történelmi valósága – soá, szocializ-
mus – nem is tette ezt lehetôvé. En-
nek nem figyelembevétele a butasá-
gon túl, végzetes hibának is a forrása
lehet és forrása ma is.

Megalakultunk! A gyermek meg-
született és ott állt a csecsemôkorban.
A hitközségünk jellemzôi is igazolják
ezt. Vegyes házasság és a vegyes há-
zasságból született gyermekek, a hé-
ber nyelv ismeretének teljes hiánya,
nincs, aki imádkozni tud, a ked-
vezôtlen korösszetétel, a teljes zsidó
intézményrendszer hiánya, a meglévô
távolságból fakadó nehézkes megkö-
zelíthetôsége és az identitáshoz min-
denképpen szükséges zsidóismeretek
homálya.

S itt álltunk magunk, igazán segítô
nélkül, s tettük meg az elsô bizonyta-
lan lépéseinket. Tanultunk és tanu-
lunk ma is. Hogy megértsük egy-
mást, egy történetet mesélnék el.
Még 1996-ban 12 fôt vittem el
Keszthelyre, a zsinagógába jom ki-
purra. Két óra múlva a legszentebb
ünnep után hazafelé menet megkér-
dezték tôlem, miért ültünk itt, nem
értettünk semmit, nemcsak a nyelv
ismeretlensége miatt, hanem az eddi-
gi neveltetésünk hiánya miatt is. Ek-
kor értettem meg, hogy egy
újrakezdô hitközségnek valami más
utat kell járni. Ez az út járatlan és
segítôk nélkül nem is mûködik.

A 16 év alatt a lépéseink egy fo-
lyamatos fejlôdésrôl adnak tanúsá-
got. Elsô évünk igazán kiemelkedô
eseménye a pészah megünneplése
volt, közel 82-en ültük körül a volt
zsinagógánkban az asztalt, és hall-
gattuk Goldschmid keszthelyi elnök
úr szavait. Ô volt, aki igazán átérez-
te újrakezdésünk gondjait, és segítô
kezét felénk tartotta. Köszönet érte!
Ma már minden ünnepet megtartunk
és két éve havonta péntek este is ösz-
szegyûlünk. Azt sem titkolom, hogy
magyarul imádkozunk.

Most többen felszisszennek és le-
het, hogy igazuk van, de meg-
gyôzôdésem, hogy az utat, melyet
nem jártunk be, igazán be sem tud-

Hódmezôvásárhelyi körkép
Tisztemnél fogva úgy érzem, írnom kell, mert kötelességem az elmúlt több

mint két év történéseirôl a hódmezôvásárhelyi hitközségben. Tény, hogy a soá
után jócskán megfogyatkozott vásárhelyi zsidóság a vészkorszakot követôen
még egy ideig fenn tudta tartani vallási intézményeit és meg tudott birkózni a
korszak nem éppen a vallási toleranciájáról híres kihívásaival. A visszatértek
többsége is elhagyta a várost, de a csekély számban itt maradtak a lehetôségeik
szerint megtartották az ünnepet. Az idôsebb generáció eltûnésével a vallási és
közösségi élet szinte a minimumra csökkent. A hitéletük megéléséhez átjártak
Szegedre. Sajnálatos módon, a közelmúltban elhunyt rendkívüli tiszteletnek
örvendô, kiváló ember Vanderstein János néhai hitközségi elnök elvitathatatlan
munkájának köszönhetôen, továbbá a jelenlegi ügyvezetô elnök, Erdélyi Miklós
fáradhatatlan közremûködésével fenn tudták tartani a hitközséget. Kimagasló
színvonalú konferenciáknak adott otthont a közösség, továbbfejlesztették az
izraeli–magyar baráti társaságot, szervezték évente az elszármazottak
találkozóját. A felsorolást a végtelenségig lehetne folytatni.

De térjünk vissza a jelenbe. Az elôzô évtized közepe új fordulatot hozott a
közösség életébe, egy ifjú, derék, mindent tenni akaró agilis ember jelent meg
hitközségben, nevezetesen Kellerman Itzak, aki többéves izraeli tartózkodása
alatt megszerzett tudását itt kezdte kamatoztatni, és rövidesen a közösség
elôimádkozója valamint vallási tekintélye lett. Elkezdôdött a hit- és közösségi
élet újraszervezése. Újra lettek péntek esti istentiszteletek és a nagyünnepek
megtartása is rendszeressé vált. Egyre több ember kezdett a közösségbe járni és
ezáltal kialakult egy mûködô hitközség. 2008-ban személycsere történt és én
vettem át az ô feladatkörét és az általa, valamint a vezetôség által eddig
elvégzett jelentôs munkát tovább folytattuk a tagokkal egyetemben. Ünnepeink,
rendezvényeink magas színvonaláról sok esetben kapunk pozitív vissza-
jelzéseket. A hitközség létszáma folyamatosan bôvül, péntek esténként és az
ünnepeken zsúfolásig megtelik az imaterem, sôt, a jelentôsebb alkalmakra külön
termet kell bérelnünk, mert kinôttük a helységet. A peszach, chanukka, púrim
ünnepeken száz fôt meghaladó létszámmal vagyunk jelen. Hosszú évtizedek
után újra volt brit milá, amikor Vanderstein Sámuel Henrik vétetett fel Ábrahám
szövetségébe.

Különösen aktív a hitközség a külföldi testvérszervezetekkel való
együttmûködésben. A 2008-ban rendezett nagyszabású nemzetközi konferen-
cián jelen voltak szerb (szabadkai, újvidéki, zentai) hitközségeken túl a ko-
szovói, valamint a horvátországi és a macedóniai hitközségek delegáltjai is.
Ezen a találkozón deklarálták a hosszú távú együttmûködés alapelveit. Azóta
ezek a kapcsolatok tovább mûködnek és a kötelék egyre szorosabb. Közös pro-
jektek, újabb találkozók követik egymást és sok esetben együtt tartjuk a vallási
ünnepeinket, rendezvényeinket. A hitközség vezetôsége óriási hangsúlyt fektet
Izrael állammal való folyamatos kapcsolattartásra, Aliza Bin-Noun gyakran tett
és tesz látogatást nálunk, szinte minden jelentôsebb eseményen tiszteletét teszi.
Az Izraellel való kapcsolattartást azzal is bôvítettük, hogy minden évben szoli-
daritási túrát szervezünk oda. Ennek két fô célja van, az egyik, hogy a hozzánk
járók közelebb kerüljenek ezáltal a zsidóságukhoz, másrészt kapcsolatokat épít-
sünk ki ottani közösségekkel. Ez a kapcsolatépítés, olyan sikeresnek bizonyult,
hogy ma már több kibuccal, mosávval van jó együttmûködésünk. A gázai
övezetbôl kitelepített, Askelon melletti telepen élô családokkal állunk remek
viszonyban. Ôk rendszeresen tesznek látogatást a hódmezôvásárhelyi
hitközségben és ôk is szívesen látnak minket vendégül minden esetben. A
közösség megerôsítésének és felépítésének egyik formájaként a kirándulásokat
tekintettük, ennek jegyében Izraelen kívül látogatást tettünk Prágában,
Poprádon, Komarnóban, Pozsonyban, Velencében, Rómában, Temesváron és
Aradon valamint Kassán és Miskolcon. Ezeken az utazásokon felkerestünk min-
den zsidó vonatkozású mûködô emlékhelyet. Ezek a kirándulások segítettek
jobban belelátni a zsidó kultúrtörténet esszenciájába. Magyarországon felke-
restük szinte minden cádik sírját a Zemplénben, hogy a zsidóságnak
Magyarországról szinte teljesen eltûnt kultúrájával is tisztába legyenek a zsi-
nagógába járók, így azt gondolom, hogy a tagjaink széles vertikumában
ismerték meg a zsidóság arculatát.

A hitközség egy jelentôs és mondhatom egyedülálló tettre is elszánta magát,
amikor II. János Pál pápa tiszteletére emléktáblát helyezett el a zsinagóga falán,
ezzel tiszteletünkrôl tettünk bizonyságot, elismerve a pápa emberi nagyságát és
a zsidó világ felé tett nemcsak gesztus értékû, hanem kiemelkedô tetteit,
intézkedéseit. Az emléktábla avatásán jelen volt több magyar közjogi méltóság
és Vatikán állam nagykövete is.

Az eddig felsoroltak juttatták el a hitközséget odáig, hogy a kezdetben didak-
tikusnak induló istentiszteletek ma már jó hangulatban, felszabadultan zajlanak.
Megalakult a Nôegylet, a Chevra kadisa, a talmud tóra, elkezdôdött a héber
nyelv oktatása, valamint bevezetés az imák világába, amelyhez hanganyagot is
készítettünk, hogy otthon is hallgathassák a hagyományos dallamokat. A péntek
esti kidusok folytatódnak a hitközség ügyvezetô elnökének lakásán, minden
esetben éjszakába nyúlóan, ahol tovább fejtegetjük és boncolgatjuk a zsidóság
helyzetét, történetét, jövôjét, amelyet közös éneklés követ. Ezért az áldozatos
munkáért köszönet jár neki és családjának, az Örökkévaló áldása kísérje
munkájukat még sok-sok évig. Befejezésül meg kell említenem, hogy a
hitközség kialakított egy titkárságot, amelynek elérhetôségét szeretném itt
közölni; telefonszám: 06/62 220-775 és az e-mail cím: hzsh@invitel.hu
Elképzelhetetlen mennyiségû tervünk van még, és ezt a munkát töretlen
erôfeszítéssel tovább folytatjuk. A tervekrôl és a megvalósulásukról majd egy
késôbbi írásban foglalkozom.

Raguczki Gábor

Közösségszervezô alapszak indul
A 134 éves ORZSE tradicionálisan, de újonnan foglalkozik zsidó közössé-

gi vezetôk képzésével. A Bibliában az idézetek alapján nemzedékrôl és
közösségrôl olvashatunk, mely fogalmak ma is léteznek. „És elvonult Élim-
bôl Izrael fiainak egész közössége.” (MII. 16.1)

A szakra jelentkezôk a judaisztikai jártasságon kívül számos zsidó tudo-
mányban (történelem, filozófia, mûvészet) nyerhetnek ismereteket, valamint
a vonatkozó világi tudományokban (pszichológia, szociológia, jog, szervezés,
vezetés, közgazdaságtan, pénzügy, marketing, kommunikáció) lehetnek járta-
sak kellô igyekezet esetén.

A már ismert nyelveken kívül a héber tanulását ajánlja egyetemünk, melyet
emelt óraszámban igyekszünk megvalósítani, de a ladino és a jiddis alapfo-
galmait is tanítjuk.

A képzés része a zsidó környezet megismertetése, annak fejlesztése, ma-
gyarországi, európai és izraeli helyszínek bemutatásával.

Akik a hat féléves esti koncentrált képzésen végeznek, alkalmasak lesznek
településeik közösségeik zsidó és nem zsidó intézményeinek, szervezeteinek
vezetésére, irányítására, mûködtetésére.

E (BA) szakon végzettek a zsidó kultúratörténet mesterképzésben (MA),
majd zsidó vallástudomány doktorképzésen (PhD) vehetnek részt.

Érdeklôdni lehet, Sommer László egyetemi docensnél, a 318-7049/105, te-
lefonszámon, és emailben, a sommer@or-zse.hu címen.

Az ausztriai Kreutzstadt bei Rechnitzben megkoszorúzták a zalaegerszegi
hitközség által állított márványtáblát

A ZALAEGERSZEGI ZSIDÓ HITKÖZSÉG RENDHAGYÓ BEMUTATKOZÁSA

Egy elnök gondolatai

juk pótolni, mivel ahhoz még egy
emberöltô kellene.

Miért gondolja bárki, hogy amit
gyermekkortól a családok, amit a
zsinagógában a rabbik tanítanak, azt
mi képesek vagyunk bepótolni ön-
magunk.

Ellenben hiszünk és hittünk abban,
hogy folytatói akarunk lenni annak a
zsidó hagyománynak, mely számta-
lan örömet hozott a zsidó családok-
nak és dicsôséget a városnak. S ma
lüktetô életünk része a zsidó csalá-
doknak, és megkerülhetetlen része a
város életének is.

Számos rendezvényünk – zala-
egerszegi zsidóság története, ünne-
peink, kegytárgyaink, holokauszt,
zsidó arcképcsarnok, Auschwitz-al-
bum, kántorhangverseny, a kôtábla
és a felirat visszakerülése a volt zsi-
nagógára és nem beszélve a baráti
társaság húszéves tevékenységérôl,
mely keretében Izraellel ismertette
meg a zalai lakosságot – segíti le-
bontani a lakossági falakat és isme-
retet ad saját magunknak is.

Ha idegenvezetô lennék, akkor di-
csekvés nélkül kalauzolnám a város-
ba látogatót a zsidó emlékek és a ma
valóságában. A város éke a volt zsi-
nagóga, a teljeskörûen felújított és
folyamatosan rendben tartott zsidó-
temetô, a közterületen a város által
felállított holokauszt emlékmû, em-
léktábláink, emlékezô macskakövek,
és az imaházunk, melyet közel tíz
éve lakjuk. A Boschán Gyula köz
örökíti meg a város zsidóságát, akik
nélkül Zalaegerszeg fejlôdése nem
lett volna töretlen.

Eszembe jutott egy másik történet,
ami jelzi, hogy a fejlôdés mily rela-
tív. Egy elnöki értekezleten azt a ké-
rést tették fel, hogy jom kippurkor a
hitközségünkbôl hányan voltak a zsi-
nagógában. A válaszom az volt,
hogy 13-an, de hozzátettem, hogy a
kérdés úgy is elhangozhatna, hogy
hányan voltak 1995 elôtt. A válasz
egyértelmûen, senki.

Az évente megtartott megemléke-
zés a város rendezvénysorozatának
része – igaz, ez kemény tíz év harcá-
nak az eredménye, de ma már mon-
danivalója megkerülhetetlen a média
számára.

Igazán nem tudom, hogy jó úton
járunk-e, azt sem tudom, hogy az ál-
talam elképzeltek és cselekedetek a
reneszánszon túl, örök sikereket hoz-
nak, csak egyet tudok, hogy a nem
éppen egyenes utam révbe ért. Ma
gyermekeim izraeli állampolgárok,
az egyik unokám Izraelben született,
a másik, zsidó óvodába megy az
ôsszel. Feleségem az ORZSE má-
sodéves hallgatója és egyedül az or-
szágban zsinagógákat gobelinez. Ha
hiszek a példaadásban, akkor hin-
nem kell a változásba is.

Zalaegerszegen igenis van válto-
zás, ez talán érzékelhetô a fejlô-
désünkben, kisugárzásunkban, de
még csak az út legelején tartunk, de
minden nehézség ellenére bízunk ab-
ban, hogy az Örökkévaló segítségé-
vel, és a szövetség új szellemiségé-
vel, vallási életünk, zsidó identitá-
sunk még erôteljesebbé válik.

Siklósi Vilmos
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Elindul a tóra a felava-tóra (Hegedûs)

– Szeged?

Pécs?

Debrecen?

Hol

folytassuk?

(Berel Lazar

moszkvai

lubavicsi

fôrabbi)

Bohócdoktor a jeruzsálemi Hadassza kórházban

Púrim 
óvodában

Kecskeméti maszkabál (Róna Tamás rabbi)
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Disznó dzset
Az EasyJet diszkont légitársaság

elnézést kért utasaitól, mivel egy
Tel-Aviv–London járaton kizáró-
lag disznóhúsból készült ételeket
szolgáltak fel.

Több izraeli utas is étel nélkül ma-
radt az EasyJet diszkont légitársaság
egy Tel-Avivból Londonba tartó já-
ratán a repülés 4 és fél órás ideje
alatt, mert az utaskísérôk kizárólag
disznóhúsból készült ételeket tudtak
felszolgálni az utasoknak. A zsidó
hit elôírásai tiltják a disznóhús fo-
gyasztását.

Az utasok egyike, Victor Kaufman
a Sun címû újságnak azt mondta,
hogy a légitársaság némileg tapintat-
lan volt. Nem ártana, ha utánanézné-
nek a kulturális szokásoknak, ha már
kiterjesztik mûködésüket a Közel-
Keletre is, a disznóhús tilalma
ugyanis a muzulmánokat is érinti –
mondta.

Az EasyJet szóvivôje a Daily
Mailnek elmondta, hogy a légitársa-
ság tavaly novemberben kóser menüt
vezetett be az Izraelbe közlekedô já-
ratain, és szigorúan ügyelnek arra,
hogy az érintett utasok ne kapjanak
disznóhúsból készült ételeket. A je-
lek szerint ennél az adott járatnál hi-
ba történt az ételtároló konténerek
berakodásánál. A légitársaság elné-
zést kért az utasoktól, és ígéretet tett
arra, hogy a késôbbiekben más jára-
tokon nem fordul elô hasonló eset.

Forrás: Origo

Örök
igazságok

20 évvel ezelôtt arra vágytam, hogy keressek 60 000 forin-

tot havonta és legyen egy 1986-as évjáratú Golfom. Mára

mindez teljesült.

Ahhoz, hogy megházasodj, elég néhány szót motyognod a

templomban. Ahhoz, hogy elválj, elég ugyanezt tenned ál-

modban.

Ha a tanulás naggyá tesz, akkor tanuljanak a törpék!

Az autónak is két tengelye van, mégse függvény.

Én öngyilkos merénylô szeretnék lenni, mert nekik egész

életükben csak egy munkanapjuk van.

Az alkohol nem oldja meg a problémákat – bár a tej sem.

A fene se érti ezeket a nyugdíjasokat. Mindig panaszkod-

nak, hogy milyen nehéz az élet. Közben meg egyre jobb

erôben vannak. Pár éve, amikor bementek a boltba 1000 fo-

rintért vásárolni, alig bírták el a cekkert, most meg fél kézzel

hazaviszik.

Ha tudnám, melyik bunkó találta ki, hogy a „selypítek” ige

S betûvel, a „raccsolok” pedig R betûvel kezdôdjön!

Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön

legfelül lehet kezdeni.

Minden hazugság a levegôvételnél kezdôdik.

Ha többféle dolog is elromolhat, biztos, hogy az romlik el

közülük, amelyik a legnagyobb kárt okozza.

Az önbizalom az a nyugodt, magabiztos érzés, ami pofára

esés elôtt eltölti az embert.

Egy mindenkié, a többi az enyém!

Mit is hazudjak, hogy higgyél nekem?

Fiatal az, akinek fogalma sincs róla, hogy a régi szép idôk

az most van.

Az angol ülve gondolkodik, a francia állva, az amerikai jár-

kálva, a magyar utána.

Glatt tréfli

Kóser Kresz

Idegen közöttünk. Ezra Nanoo, Bahrein zsidóvallású nagykövete 

az USA-ban.
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A szombat filozófiája
A Libanon 1938. évi októberi számában A szombat filozófiája címmel ér-

dekes tanulmányt olvashatunk. A témakör már önmagában is széles perspek-
tívájú, tenger, melynek nyugodt felszíne alatt szédítô mélységben hegy-völ-
gyek kanyarognak. Irodalmi, mûvészeti, humanitárius, szociális, filozófiai
aktualitásai, megtermékenyítô gondolatgazdagsága túlmutat idôn és korokon.
A dolgozat szerzôje a csenger-újfalusi születésû Grózinger M. József, a zsidó
gimnázium egykori tanára, sok jelentôs, okos, szép tanulmány, esszé, tanító-
nevelô írásmû megalkotója. „A vallásos zsidó ember elôtt szombaton minden
megváltozik és minden más színben tündököl” – írja. A zsidóság Talmud-
Tóra perspektivikus rendszerén belül a szombat, a „sabbat” a Tóraadás ôsrob-
banásának pillanatától táguló világegyetem. Az eszmei zsidóvá válás pillana-
tának attitûdjétôl kezdve hôsies múlt és jelen. A szombat két marokkal szór-
ta kincseit más népek felé. Átvették, magukra igazították, adaptálták. Karri-
erje töretlen, példamutató.

Nekünk zsidóknak, létkérdés. Otthon vagyunk benne. A szombat fogalmá-
hoz fûzôdô idôtlenségben helyet kap a galaktika, a bolygók, de megfordítva
is: a naprendszerben ott van a szombat, mint Isten csodálatos arca. Kapuja ki-
tárva, fehér térítôvel leterített asztalát népek ülik körül. Gyertyalángjai lobog-
nak, hol táncolnak, hol könnyeket sercegve emlékeznek, „...a napfény min-
dent megragyogtat, ami az útjába esik: drágakövet, kavicsot, üvegszilánkot,
meg porszemet” – idézzük az ifjú Scheiber Sándor bölcs allegóriáját. „A pén-
tek esti ima után tündöklôbb a csillagok ragyogása, és a szombati napsugarak
fénylôbbek és melegebbek” – írja Grózinger M. József. „Jehuda Halévitôl He-
inéig és az új héber költôkig ez ihletett meg minden zsidó írót és költôt, ezért
szánt a Talmud két traktátust a szombatnak, és a Sulchan Aruch, a responsum
irodalom stb., mind hosszabb tanulmányokban méltatják a szombat kitünte-
tett jelentôségét” – írja. A Talmud a Midrás, a Zohár, a Schulchan Áruch, a
gáonok szombatdicsôítô szózataiból megismerhetjük Isten ajándékát, mellyel
Izrael fiait, és rajtuk keresztül a népeket megtisztelte. A szombat jeleníti meg
Isten és a zsidó nép közötti szövetséget. A héber nyelv szellemének
megfelelôen a hét napjai közül csak a szombatnak van neve, a többinek csak
száma, „...minden napnak megvan a párja, csak a szombatnak nincs párja,
mert a szombatnak Izrael a párja” – írja Grózinger. A szombat szó ige: sáb-
bát, azt jelenti, megpihent.

„A szombat történelmi fontosságát Izrael életében Achad Háam fejezte ki a
legtalálóbban, amikor kijelentette, hogy a szombat inkább megôrizte Izraelt,
mint Izrael a szombatot. Ez az Achad Háami szellemes szombat meghatáro-
zás egyedül elegendô ahhoz, hogy a szombat lényegérôl gondolkodni kezd-
jünk és megkíséreljük filozófiai valójának körülírását.”

120 éve, 1891. március 17-én született Grózinger M. József. A budapesti
egyetemen tanult, majd a pécsi egyetemen szerzett bölcsészdoktori diplomát.
Tudományos mûködésének köre a filozófia és a pedagógia volt. „A szombat
metafizikus és etikai jelentôsége révén rendelkezik filozófiai tartalommal” –
írja. Erre célzott az Örökkévaló, amikor Izrael fiait a törvények betartására,
bölcsességre, filozófiai hajlandóságra buzdította.

„A szent szombat, az a nagy jel és szövetség, melyet a szent – dicsértessék
– nekünk adott annak tudomásulvételére, hogy hat nap alatt alkotta az Ö-ó az
eget és a földet, és mindazt, ami bennük van, és hogy megnyugodott a hete-
dik napon, ez hitünk alapja.” (Dr. Singer Leó fordítása) – olvashatjuk a
Sulchán Áruchban.

„A szombat elsô fogalmazása (Mózes II. 20.) a tízparancsolat kozmogóniai
lényegét hangsúlyozza, míg a második dekalogus-fogalmazás a kozmológiai
szempont helyett az etikai normativizmust, az erkölcsi szocializmus eszme-
áramlatát teszi meg a szombat tengelyévé” – írja Grózinger. A kötelezô
pihenônap hasznossága, költôi emelkedettsége, és gyakorlati humanizmusa a
filozófiai szombatot az emberiség legnagyszerûbb eszméinek alapjává tette.

A „hat napon át dolgozzál és a hetedik napon pihenj” parancsolata,
Majmonídész szerint, a legcáfolhatatlanabb kozmológiai Isten-bizonyíték –
fejti ki Grózinger M. József. A szombat megtartásával az ember hétrôl hétre
átéli a teremtés eszméjét, az alkotás, a jól elvégzett munka sikerélményét, a
teremtett világ elmúlását és újjászületését, a születés és a halál megszakítha-
tatlan láncolatát, a küzdés kínját, a gyôzelem diadalát. A szombat emlékeze-
tünkbe vési, hogy Isten örök, és csak Ô örök. A kadmut tanával szemben,
mely a világ örökkévalóságát hirdeti, a szombat munkaszünet-kötelezettsége
a világ teremtettségét, a „máászé börésit” isteni kezdeményezését juttatja
eszünkbe. A szombat Isten „chiddus haolam”-jára oktat bennünket, és arra,
hogy Isten a világ újrateremtôje, és fenntartója. Franz Rosenzweig szerint há-
rom csillag világít Izrael egén: a Teremtés, a Kinyilatkoztatás és a Megváltás
csillaga. Mind a három princípium a szombatban emelkedik jelképpé. A Te-
remtés gondolatát fejezi ki az, hogy „hat nap alatt teremtette Isten a világot”.
A Kinyilatkoztatásét az, hogy „ôrizzétek meg a szombatot”. A Megváltásét,
hogy „pihenjen szolgád...”

A dolgozó ember humanitárius-szociális eszméje a szombat etikai tartalmá-
nak tárgyalásához vezet, melynek jelentôségével Philontól Steinheimig és
Herman Cohenig sokan foglalkoztak. Ez a humanizmuseszme az egyenlôség
ideáljának valamiféle valóra váltása. Isten egyetlensége az ember egyetlensé-
ge is. Isten a hetedik napot az ember szabadságának szimbólumaként rendel-
te el. A szombat szent, a pihenés napja nem alku tárgya. Ez az érinthetetlen-
ség különbözteti meg más népek pihenônapjától. Mint a hat év után a semita
év, és a hat semita év után a jobel év, ugyanúgy szent a hat nap után a hete-
dik.

„A szentség adja a szombat jellegzetes lelkét, a nesama jetérát”, szemben a
munka világával az olam haaszijával, a szombat az olám hamachsava, a me-
ditatív gondolkodás idôszaka, mely az embert átszellemülten Istenhez hozza
közel. Jehuda Halévi szerint közelebb visz Istenhez, mint a böjt, mert meg-
tisztítja lelkünket. Isten szombaton adta a Tórát a zsidó népnek, hogy távol a
hétköznapi gondoktól csak Neki szentelje magát ezen a napon. Szent napunk
a Kabbala eszhatológiájában a túlvilági, a mennyei pihenés, a mennyei szom-
bat, „jom sekulo sabbat” nevet kapta – fejezi be szép tanulmányát Grózinger
M. József a Libanon 1938. évi októberi számában.

Magén István

Tallózás egykori zsidó újságokban

(Folytatás az 1. oldalról)

tást kérni a nép bûne miatt ment fel

újra és Áv hó végén jött le szintén

negyven nap ott-tartózkodás után.

Elul hó elsején harmadszor zarándo-

kolt fel a hegyre és Tisri hó 10-én,

jom kippurkor jött le a második

kôtáblával, és azzal a hírrel, hogy az

Örökkévaló megengesztelôdött,

megbocsátotta a bûnt. Majse nem

késlekedett, 11-ére összehívta a né-

pet, közölve az Örökkévaló üzenetét:

adjanak adományt és építsék fel a

pusztai szentélyt. Gyûlt is az ado-

mány, még több is, mint amennyi

kellett, Becalél és Oholiáb vezetésé-

vel munkához is láttak, amelyet a

bölcsek szerint minden nap végez-

tek, a sábesz kivételével. Ugyancsak

a bölcsek mondták, ha minden zsidó

tartana egy szombatot, eljönne a

Mesiáh. Mások szerint két szomba-

tot kell betartani az eljöveteléhez. A

Tízparancsolatot a második és az

ötödik könyvben is olvashatjuk. A

sábeszra vonatkozóan nem egészen

azonos a szöveg. Jitro szidrájában a

teremtés miatt kell megtartani, mert

hat nap alatt alkotta az Örökkévaló

az eget és a földet, a hetedik nap

megpihent. A Veátchánán szakasza

szerint az egyiptomi kivonulásra em-

lékezve kell megôrizni a sábeszt.

Rámbám szerint két dologról van

szó. Náhmánidesz viszont úgy véli

egyrôl beszélünk. Hiszünk az Örök-

kévalóban, hogy ô teremtette meg a

világot, hiszen Egyiptomban csodái-

val bizonyította, hogy változtatások-

ra is képes. Vízbôl vért, tapintható

sötétséget, kettévált tengert produ-

kált, tehát az, hogy hiszünk minden-

hatóságában, az már egy micva. És

ezért a hetedik napon nem végzünk

semmilyen munkát, tehát megôriz-

zük a szombatot, ez a második

micva. Így tekinthetô, hogy egy nap

két sábbátot tartunk meg – fejezte be

beszédét Majse Weiszberger fôrabbi.

Ezután Ádler rabbi tolmácsolásában

elhangzott a máriv.

Beszélgettünk Frölich Róberttel, a

Dohány utcai körzet fôrabbijával, el-

mondta, hogy páratlan esemény ép-

pen Vájákhél szidrájának hetében,

amikor ôseinket összehívta Mózes,

hogy ortodox és neológ közösség

együtt hallgatta meg a tanítást. A jó

példa folytatható, a vendéglátókat mi

is szívesen látjuk a Bét Hámedres

imatermünkben.

D.G.

ILYEN MÉG NEM VOLT

„Ökumenikus”
ima és tanulás
a Kazinczyban

Barátokra
találtak

Az Alma utcai Szeretet-
otthon vendége volt Yael
Tai és Otni Oron, akik a
Szochnut meghívására
tartózkodtak Budapes-
ten. Hazautazásuk elôtt
idôt szakítottak egy rö-
vidre tervezett, de majd’
másfél órásra sikeredett
koncertre. Jemeni, ladi-
no, izraeli dalokat és né-
hány magyar népdalt
énekelt Yael Tai, Otni
Oron gitárkíséretével.
Igaz barátokra találtak
egymásban a lakók és a
vendégek. Köszönjük
Eran El Barnak és csa-
ládjának.
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agnes@peresztegi.com vagy a Peresztegi
Ágnes 1056. Budapest, Só u. 2. címen je-
lezze!

Vásárolok régi és kortárs festményeket
ezüst és vitrin tárgyakat, bélyeggyûjtemé-
nyeket, régi leveleket, képeslapokat,
könyveket, játékokat jelvényeket, régi
pénzeket, stb. 06-70-502-9737.

VII. kerületben kitûnô helyen a zsina-
gógánál a Dohány utcában egy 33 m2-es 1
szobás garzon eladó. Az átlagos állapotú,
világos, egyedi gázkonvektoros fûtésû la-
kás 1. emeleti udvari nézetû. Az épület tel-
jes körû felújítás elôtt áll. Elsô lakásnak
vagy befektetési célra tökéletes!!!! Irány-
ár: 10 500 000 Ft. Érdeklôdni: 06-20-573-
5483.

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

Újlipótvárosban, a Vígszínházhoz közel
eladó egy kétszobás, elsô emeleti, felújí-
tandó 73 m2-es polgári lakás. 06-30-636-
8200.

Nyugdíjas, fiatalos hölgy tapasztalattal
külföldön idôsek gondozását, házvezetôi
munkát vállal. Csak magyarul beszél. Tel.:
06-30-380-0714.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zugló-
ban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Mik-
lós, tel.: 220-0230.

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

Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbitestület
és a Mazsihisz vezetôsége megállapodott
David Goldberg mohéllal (Németország),
aki zsidó fiúgyermekek körülmetélését
vállalja. Amennyiben az Ön családjában
ilyen szimchá (öröm) van, kérjük, jelent-
kezzen a Rabbiságon a 413-5580-as tele-
fonszámon vagy a rabbitestulet@mazsi-
hisz.com e-mailen keresztül, hogy a gyer-
meket Ábrahám szövetségébe felvehes-
sük.

Könyvnyomtatás, színes nyomtatás,
fénymásolás, plakátnyomtatás. Messin-
ger. 06-20-934-9523, www.rcontact.hu

Tóratekercsek, tfilinek és mezüzék szá-
mítógépes ellenôrzése és javítása. Far-
nadi-Jerusálmi Márk. Telefon: 06-70-932-
8275, e-mail: sofer@sofer.hu, weboldal:
www.sofer.hu

Kiadó Bp. I., Attila úton 81 m2-es, két-
szobás, összkomfortos lakás. Érdeklôdni
lehet munkaidôben a 413-5500/128 tele-
fonon.

Kiadó Bp. VII., Thököly úton 81 m2-es,
kétszobás, összkomfortos lakás. Érdek-
lôdni lehet munkaidôben a 413-5500/128
telefonon.

Farkas Zsolt vízvezeték-szerelés, gázké-
szülék-javítás, lakásfelújítás. Tel.: 242-
2028.

Diplomakötés (aranyozás héber betûk-
kel), naptárkészítés, színes nyomtatás.
Koós Erika, +36-20-314-3431, terez-
nyomtatas@gmail.com

Szép környezet, jó levegô. Pátyon 3,5
szobás lakás (kert, pince, beépíthetô pad-
lás) áron alul eladó, esetleg kiadó. 19 mil-
lió 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
vásárolok nagyméretû, kisméretû festmé-
nyeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 sze-
mélyes evôeszközkészletet, cukordobozo-
kat, gyertyatartókat, tálcákat stb., Kovács
Margit, Gorka kerámiáit, herendi, meisse-
ni, Zsolnay porcelánokat, régi álló, fali,
asztali díszórákat, antik, barokk bútorokat,
tabernákulumot, szekretert, reneszánsz
dolgozószobát, bronz-, fa-, márványszob-
rokat (hibásakat is). Teljes hagyatékért

elsô vevôként a legmagasabb árat fizetem,
KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan kiszállás, ér-
tékbecslés, vidékre is. ÜZLET: I. KER.,
BATTHYÁNY U. 10. 201-6188, 06-20-
323-4104.

Külföldi nyaralási lehetôségért budapes-
ti lakást és balatoni apartmant ajánlok. Ki-
adás is lehetséges. Tel.: 06-30-213-8841.

Nyugdíjas ápolónô pár órás gondozást
vállal. Elérhetôség: 06-30-659-6878.

Budapest szívében, a Holokauszt Múze-
um közelében, sétáló utcában, rendezvé-
nyeknek, közösségi háznak alkalmas rep-
rezentatív iroda, közvetlen megközelítés-
sel, udvari kijárattal – eladó. Két szinten
300 + 240 m2. Érdeklôdni: +36-20-474-
8138.

Nyugdíjas, megbízható, gyakorlott nô
kéthetenkénti rendszerességgel takarítást
vállal. Leinformálható. Tel.: 313-4952.

Örs vezér tér közelében, Zuglóban 46
m2-es 1,5 szoba + gardróbos, jó állapotú
panellakás tulajdonostól eladó. Irányár:
9,3 millió Ft. Ingatlanközvetítôk kímélje-
nek! Tel.: 06-30-895-4515.

Takarítást, mosást, vasalást vállalok!
Megbízható. 06-30-209-4635.

Kárpótlás! Interjúhoz keresek olyan
túlélôket vagy örököseiket, akik a magyar
kárpótlási törvény kapcsán konkrét igényt
adtak be elvett mûvészeti alkotásokért:
festményért, szoborért, iparmûvészeti
gyûjteményért (kárpótlási E adatlap 33.
pont). Kérem, hogy elérhetôségét az
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Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480
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intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes

zöldszámon.
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ISSSN 0133-1353

N A P T Á R
Március 17. csütörtök Ádár 2.11 Eszter böjtje
Március 18. péntek Ádár 2.12 Gyertyagyújtás: 5.34
Március 19. szombat Ádár 2.13 Szombat kimenetele: 6.40

Sábbát záchor
Március 20. vasárnap Ádár 2.14 Púrim
Március 25. péntek Ádár 2.19 Gyertyagyújtás: 5.44
Március 26. szombat Ádár 2.20 Szombat kimenetele: 6.50

Sábbát párá

Gázszerelés
• Gázberendezések, gázvezeték új

szerelés hatósági engedéllyel

Idôszaki kötelezô ellenôrzése

(2008. XL. tv. 89.§ [6])

• Vízóraszerelés

• Fûtésszerelés, fürdôszoba-felújítás

FRANK 1063 Budapest, Szív u. 28.

Tel.: (1) 331-5743, 06-30-932-3615

HÁZASSÁG

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Márc. 18. Márc. 19. Márc. 25. Márc. 26.

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. 17.50 9.30 18.00 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. 17.40 8.00 17.50 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 17.50 8.00 18.00 8.00
Alma u. 2. 17.50 8.45 18.00 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. 18.00 9.00 18.00 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. 17.50 9.00 18.00 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.00 17.00

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Eötvös u. 3.) 17.00 17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 17.00 17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 17.00 9.00 17.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.40 8.00 17.50 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.) 16.30 16.30

Az Alapítvány a Szegedi Zsinagógá-
ért kuratóriuma ezúton köszöni meg
a 2009. évi személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlását. A támogatás
összegét, a 67 fô által adományozott
1 millió 638 ezer 103 Ft-ot, kiegészít-
ve egyéb adományokkal és támoga-
tásokkal, a zsinagóga folyamatos re-
konstrukciójára és az annak érdeké-
ben szervezett kulturális rendezvé-
nyek támogatására használtuk fel. A
2011. évben is számítunk a 2010. évi
támogatóink hozzájárulásaira a fo-
lyamatos 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
közhasznú tevékenységet folytató
szervezet részére felajánlották. Az így
kapott 45 438 Ft-ot a veszprémi kul-
turális örökség védelme alatt álló
zsidótemetô felépítményeinek biztosí-
tására és a temetô gondozására hasz-
náljuk fel, a kuratórium döntése
alapján. Reméljük, hogy a 2010. évrôl
beadott bevallásukban még többen
fogják 1%-os felajánlásukat alapítvá-
nyunk 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 KUL-
TURÁLIS ALAPÍTVÁNY részére
ajánlja fel. Alapítványunk a befolyt
összeget zsidó szociális, nevelési és
kulturális intézmények támogatásá-
ra fordítja. Adószámunk: 18049196-
1-42.

* * *
Mazsihisz Szeretetkórházért Köz-
hasznú Alapítvány kéri, hogy szemé-
lyi jövedelemadójának 1%-ról az
alapítvány javára rendelkezzen.
Az alapítvány célja: A Mazsihisz
Szeretetkórházban a korszerû be-
tegellátási struktúra kialakítása, az
intézmény egészségügyi, rehabilitá-
ciós, ápolási tevékenységének támo-
gatása, továbbá a kórház mindenna-
pos mûködésének – a hitéleti köve-

telmények megtartásának – folya-
matos segítése.
Adószámunk: 18173503-1-42
Köszönjük a támogatását!

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

* * *
1% FRANKEL

1 052 681 Ft adományukat, ami a
Frankel Zsinagóga Alapítvány ré-
szére érkezett nagy tisztelettel kö-
szönjük, és várjuk 2011. évi felaján-
lásukat.

Alapítványi adószámunk: 
18114878-1-41

Köszönettel: Frankel Zsinagóga
Alapítvány 

* * *

Tisztelt Adományozó! Köszönjük,
hogy az elmúlt években adója 1%-
ával ortodox hitközségünket és isko-
lánkat támogatta. Kérjük, idén is le-
gyen segítségünkre. A Magyarorszá-
gi Autonóm Ortodox, Izraelita Hit-
község technikai száma: 0107, másik
százalékával pedig támogassa az
Amerikai Alapítványi Iskoláért Ala-
pítványt, adószáma: 19700557-1-42.
Adományát elôre is köszönjük!

* * *
A Krausz Tibor Emlékére Alapít-
vány szegény sorsú és/vagy
kiemelkedôen tehetséges zsidó fia-
talok tanulását támogatja az Or-
szágos Rabbiképzô–Zsidó Egyete-
men és a Scheiber Sándor Tan-
intézetben. Kérjük, hogy adója egy
százalékával segítse az Alapítvány
munkáját. 

Adószámunk: 18259292-1-43

Kérjük, segítse személyi jövedelemadója

1%-ával a ma már igen idôs Jad Vasem-kitüntetetteket, akik 1944-ben 

életük kockáztatásával zsidó üldözötteket mentettek meg.

Igaz Emberekért Alapítvány. Adószám: 18040094-1-42.
Kérjük, hogy lehetôsége szerint külön adománnyal is fejezze ki 

háláját a Jad Vasem-kitüntetettek iránt, a vészkorszakban keveseknél tapasztalt

kimagasló emberségükért. Csekk napközben igényelhetô 

a 341-1261 telefonszámon.

2011. március 27-én, vasárnap
délelôtt 10 órától 14 óráig

a Hunyadi téri templomkörzet
GENERÁCIÓK KLUBJA

(VI., Hunyadi tér 3., félemelet)
kirakodóvásárt, ruhabörzét 
szervez jelképes összegért, 

nagycsaládosoknak teljesen 
térítésmentesen, mely 

adományt képez nagy múltú 
zsinagógánknak.

Nagy választék, sok új és 
hordható (soha ennyi), 

használható férfi-nôi holmi
(nagy méretben is)!!!
Szívesen látja Önöket 
a klubvezetô, Gál Juli!

Hírek, események
röviden

Dr. Blumenfeld Gyula 95 éves korá-
ban távozott el közülünk. Sátoraljaúj-
helyen született, hagyományokat
tisztelô családban. Korán találkozott a
gyûlölettel, jeles érettségije ellenére
sem tudja folytatni orvosi tanulmánya-
it Magyarországon. Az olaszországi
Bolognában szerez diplomát. 1942-
ben kiviszik a Don-kanyarhoz, ahol
megtapasztalja a keretlegények ször-
nyû brutalitását. Kiütéses tífuszt kap.
De ezzel sem érnek véget a szenvedé-
sei, mert a Sopron környéki nyilas pri-
békek iszonyatát is át kell élnie.
Mauthausen, végül Günskirchen kö-
vetkezik. Ott szabadítják fel az ameri-
kaiak. Magyarországra visszatértekor
értesül arról, hogy szüleit és két test-
vérét meggyilkolták. Csak erôs hitének
köszönhette, hogy mindezek után lel-
kileg is regenerálódni tudott. 1946-tól
a János kórházban belgyógyász orvos,
majd fôorvos, 33 éven át. De nyugdí-
jasként sem mond le hivatása gyakor-
lásáról, hanem üzemorvosként mûkö-
dik tovább, míg betegsége le nem dön-
ti a lábáról. Munkájában nagyban segí-
tette felesége Julika, aki 60 éven át ki-
tartott mellette jóban-rosszban.

– A WIZO a következô ülését már-
cius 29-én (kedd) 16 órakor a Fran-
kelban tartja.

– Szeretettel várjuk az érdeklôdôket
Domán István fôrabbi sorozatának
következô elôadására, melynek címe:
Zsidók az ókorban. Az elôadás idôpont-
ja: március 22., kedd, 18 óra. Helye:
1067 Hunyadi tér 3. félemelet, 6-os
kapukód.

– Önkéntes munka az izraeli had-
seregben 2011. június 13–július 4-ig!
Jelentkezés 06-20-233-8454, Ilja-
no@freemail.hu, Deutsch János.
Munkaprogram megbeszélés a Bálint
Házban (Révai utca 16.).

Számosan kísérték utolsó útjára a rá-
koskeresztúri sírkertben. Domán Ist-
ván fôrabbi búcsúztatta, aki nem sok-
kal korábban még a lakásán áldotta
meg 95. születésnapján. Tóth Emil
fôkántor énekelt.

Gyászolják: özvegye Julika, unoka-
öccse dr. Bajor Gábor, aki ugyancsak
mellette állt nehéz éveiben. A pozso-
nyi rokonok: András, Mari, Eszter és
Tomi. A római és bolognai kollégák és
barátja Dante dr. A kádist gyerekkori
barátja, Gálfi Miklós mondta.

Halálozások

21 év tapasztalatával várom önt, ameny-

nyiben társra vágyik. Az emberi sorsok

segítése, a társkeresés számomra hivatás.

Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôsé-

geim: Györgyi asszony, 326-5989, reggel

8–10-ig, este 20–22-ig. E-mail: gyor-

gyi.asszony@gmail.com
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Sikert sikerre halmozott, filmjeit
nemzetközi fesztiválokon díjazták.
Elsô nagyjátékfilmje a Sziget a szá-
razföldön, (Kiss Manyival a fôszerep-
ben), majd a hetvenes években az Is-
ten mezejét, valamint az Egyszerû tör-
ténetet forgatta. Egy évtized múlva
jött a Vizsgálat Martinovics Ignác
ügyében, a Mária-nap, a Tutajosok, az
Ébredés. Aztán jöttek a dokumentum-
filmek: Mondani a mondhatatlant,
Elie Wiesel üzenete, Egy szabad em-
ber, A hét nyolcadik napja és a leg-
utóbbi, mely mély nyomot hagyott
bennem, a Visszatérés-Retrace, mely
csakúgy, mint filmjeinek nagy része a
holokausztot dolgozza fel a legkülön-
félébb ténybeli-érzelmi látószögbôl.

Mosolyogva fogad és az ablakból
irányít a bejáratok útvesztôjében.
Öreg villa, sok bejárat. Amikor leültet
a fotelba, ami elsô látásra is legalább
150 éves, érzem nagyon kíváncsi,
hogy mit hozunk össze ma. (Én is.)

– Judit! Honnan jössz, hol tartasz,
és mi van tovább?

– Szûkül a kör. Budapesten szület-
tem. A kicsi gyerekkoromat a családi
antikváriumunkban töltöttem, ami a
Pannónia utca és a Körút sarkán állt,
„Vígszínház Antikvárium”, ma késeket
árulnak ott. Aztán jött a háború,
apámmal, anyámmal és az öcsémmel
a gettóban éltük túl. Részint anyám
hôsiességének köszönhetôen, részint
apámnak, aki egy hamis papírral eljött
a munkaszolgálatból. Apu sorsa külön
is megérne egy filmet. 1921-ben lett
ifjú kommunista, 16 évesen börtönbe
került. Baloldali ember volt. Néhány
évet Franciaországban is töltött. A há-
ború után is veszélyben maradt, kizár-
ták a pártból, mint nyugati emigránst.
Az ÁVO elôl Szinetár Miklós apja, aki
ideggyógyász volt, úgy mentette meg,
hogy amikor jöttek letartóztatni elekt-
rosokkal eszméletlenné tették. Ami-
kor kijött a kórházból, visszatért
anyámhoz, aki a második és egyben a
negyedik felesége volt.

– Ne haragudj, de a többi felesége
nem érdekel.

– Kell, hogy érdekeljen, mert a
Visszatérés címû filmbeli Vera törté-
nete, az én apám elsô házasságából
származó nôvérem története. Én vol-
tam a kisebbik lány a filmben. Egyéb-
ként a moziban semmi nem úgy törté-
nik, ahogy velem történt, sok-sok mo-
tívumot ötvöztem egybe a család és a
sorstársaink életébôl.

– Hogy hívták apukádat?
– Ahogy engem is születésemkor –

Ehrenreichnek – csak a II. világhábo-
rú után vette fel az Elek nevet egy, a
francia ellenállásban kivégzett régi
barátja emlékére, akit a franciák nem-
zeti hôsként tisztelnek

– Oké. Akkor mondhatjuk, hogy a

SPÁNN GÁBOR

Medál
Állok a népszerû pláza postahivatalánál az esedékes csekkeket

befizetni. Hosszú, tömött sor van elôttem, de én, aki 40 évig álltam sorba,
nem tekintem sorscsapásnak a várakozást. Különösen, hogy módom van
szociológiai tanulmányokra. Tudniillik a kettôvel elôttem álló hölgy
hangosan üvölti a mobiljába: én megmondtam a hülyének, hogy vigyen
magával esemény utáni tablettát, de hiába. Az elôttem lévô úr megpróbál
diszkrét lenni, de a nagy alapzaj mellett egy áruházból telefonon ez
lehetetlen. Szóval így éldegélünk egymás szájában és fülében. Ekkor áll
mögém egy öregúr. Az a megállapíthatatlan korú, aki éppúgy lehet 50,
mint 80 éves, de nem is ez a feltûnô. Vadászöltözékét – még a birgerli
csizmát is beleértve – nyugtázom, de zakója reverjén szemet szúr a
látvány. Bal mellén ott virít a második világháború szinte valamennyi
frontján kiosztott náci kitüntetések arzenálja. Van itt vaskereszt elsô
fokozata Hitler arcmásával, a Waffen-SS páncélos jelvénye, a „Nem-
nem soha!” felirattal virító nyilas pártjelvény, viszont a szélsô fura
alakzatot nem sikerül megfejtenem. Az öreg elkapja pillantásomat, dom-
borít, majd megszólal. Tetszenek, mi?! Ha akkor éltem volna, ezt mind
megkapom. Látom, errôl nem tudja, micsoda – bökött ujjával a legszél-
sô medálra. Vegye tudomásul, ebbôl már sok nincs az országban, ez a 64
magyar vármegye visszaszerzésére alakult egyesület jelvénye.
Fogadjunk, fiatalember (!!!), nem tudja elsorolni a 64 magyar vármegye
nevét! Látván, hogy nemleges válaszra ingatom a fejem, hozzáteszi: Na,
akkor jövô héten ugyanilyenkor itt leszek a postánál, jöjjön el maga is,
és addig tanulja meg a 64 magyar vármegye nevét, ha maga magyar
ember. Nem volt módom védelmezni felületes tudású magyarságomat,
mert ekkor sorra kerültem. Viszont majdnem 60 évet repültem vissza egy
dézsávü érzés kapcsán. Ezeken a hasábokon én már írtam gyerekkorom
helyszínérôl, a Vörösmarty utca 3/b-rôl. Általános iskolás koromat ott
éltem végig úgy, hogy emeleti szomszédunk egy társbérlet volt. Az erede-
ti fôbérlôt Fleischmann Dávidnak hívták, és öreg, töpörödött feleségével
élték a 70-es éveiket úgy, hogy 3 szobás lakásukat államosították, és
beköltöztettek melléjük még egy családot. Dávid bácsi vékony, szikár
öregember volt, akinek kedélyét sem az elsô világháború (amit végigka-
tonáskodott többek közt Doberdónál), sem a második, amiben már
passzív gettólakó volt, nem tudta elvenni. Az öreg minden áldott nap
végigaludta a délelôttöt, ebéd után felöltözött elegánsan, divatjamúlt
öltönybe, fehér betétes olasz cipôbe, díszzsebkendôvel a zakózsebben, és
botjára támaszkodva, sérült lábbal lebicegett a Lövölde téri kávéházba.
Itt römizett hasonló korú barátaival egészen az éjféli záróráig. Én
mindig megcsodáltam, hogy beteg lábát húzva, botra támaszkodva
lemászik két emeletet, majd éjjel vissza, de különösen a zakójára mindig
kitûzött elsô világháború kitüntetést bámultam. Ô észrevette egyszer a
lépcsôházban, és így szólt: Gáborka! Ez, amit rajtam lát, a legmagasabb
császári és királyi kitüntetés, amit altiszt kaphatott, és a srapneltôl sérült
lábam miatt járt. Rajta van ôfelsége Ferenc József arcképe is. Tudja, ezt
a medált azért hordom, mert még a németek is respektálták, a
légópincében egyenruhába bújtam és kitettem a kitüntetést, ezért nem
vagoníroztak be. Igaz, hogy a házmester késôbb feldobott a nyilasoknak,
és bevittek a gettóba, de az a bunkó nem tudta, mi a háború. Remélem,
maga tudja, hol van Doberdó, és mi történt ott?! Pironkodva feleltem,
hogy még nem tanultuk az elsô világháborút, de ígértem, utánaolvasok.
Botjával megkopogtatta a lépcsôházi vaskorlátot, és ennyit mondott: az
derék dolog lesz, de mondja, kisfiam, ultizni legalább tud? Nos, akkor
még nem tudtam, és ezt be is vallottam. Megcsóválta elmeszesedett, re-
csegô nyakát, és ennyit mondott: micsoda magyar gyerek maga?!

Fleischmann bácsi ma már az égi kávéházban ultizik.
A plázába nem mentem vissza, már csak azért sem, mert a 64 magyar

vármegye nevét ma sem tudom elsorolni, viszont jó elosztás esetén még
álmomban is megcsinálok 3 adura egy piros ultit.

Látogatóban Elek Juditnál

„honnan jössz” kérdést kitárgyaltuk?
– Nem. Ha engem kérdeznek, akkor

válaszolni szoktam. Egyszer Ester-
házy Péter a kerti fa alatt megkérdez-
te, hogy van a fiam. Én vagy három-
negyed órán át válaszoltam rá. Mire ô
azt mondta a végén, hogy egy illedel-
mes zsúrfiú kérdését tette fel, és nem
gondolta, hogy ez lesz belôle.

– Akkor folytasd. Hány filmed szól a
zsidóság, illetve a holokauszt témájá-
ról?

– A Tutajosok óta, elég sok. Ez az
antiszemitizmusról szól a Tiszaeszlári
per kapcsán. Az utána következô az
Ébredés, ami az ötvenes években ját-
szódik. Ebben van az a történet, hogy
amikor anyánk varrta a kötelezô sárga
csillagokat és felrakta ránk, azt mond-
ta: „Ez egy kitüntetés, csak a nagyon
jó gyerekek kapják, hogy a Jóisten
tudjon rájuk vigyázni. Hogy lássa,
messzirôl, kire kell vigyáznia.”

– Ez nemcsak a filmben, hanem a
valóságban is így volt?

– Abszolút. Amikor a védett házban
kihirdették, hogy holnapra mindenki
csomagoljon össze, mert értünk jön-
nek, ez akkor történt. Éjszaka kijárási
tilalom volt, anyu korán felkeltett
bennünket, leszedte a csillagokat
mindnyájunkról és elindultunk sétálni
a hûvös márciusban. Én akkor hétesz-
tendôs voltam az öcsém három. Jártuk
a várost, és amikor már éhesek és fá-
radtak voltunk, beült velünk az Erzsé-
bet sörözôbe, a nyilasok törzshelyére.
Bölcsen gondolta, hogy ott biztosan
nem keresnek. Utána folytattuk a sétá-
lást, mígnem a kijárási tilalom elôtt
hazamentünk. A ház minden ajtaja
tárva-nyitva volt. Egyedül a miénk
volt csukva. Mindenkit elvittek. Az-
nap hajnalban érkezett meg az apám.

– Anyukád óriás volt.
– Pöttöm pici termetével, valóban

az volt. Apámmal együtt aztán sike-
rült egy újabb védett házba, kerül-
nünk, svájci menlevéllel.

– Ugye még mindig nincs vége?
– Hogy lenne? A védett házból köl-

töznünk kellett a gettóba, anyám az
öcsém kezét fogta, apám felpakolva,

és ahogy léptem ki a ház kapuján,
megbotlottam valamiben. Ez egy hul-
la volt, újságpapírral letakarva. Ráes-
tem egy halott nénire, ez volt az a
sokk, ami kitörölte az addigi emlékei-
met.

– Kiapadhatatlan emlékeidet filmbe
fogalmaztad meg. Mi volt a követ-
kezô?

– Az Elie Wiesel-rôl szóló Mondani
a mondhatatlant, és az ikerfilmje az
Egy szabad ember. Azzal a különb-
séggel, hogy az utóbbi fôszereplôje
Fisch bácsi nem lett áldozat. Amikor
vetítették a Duna Televízióban sok
visszajelzést kaptam. Fantasztikus
volt, mert valahogy mindenki a nagy-
apjának érezte Fisch bácsit, Szabó
Magdától kezdve ismeretlenekig.

– Ezeket a mûveket hogyan értékel-
te a nagyvilág?

– Az Ébredés San Remóban kapott
nagydíjat, Az Elie Wiesel Cannes-ben
volt, a „Rendezôk két hetén” ahova
nem szoktak dokumentumfilmet hív-
ni, de ezt meghívták. 1990-tôl 96-ig
három filmet forgattam. Aztán 2005-
ben A hét nyolcadik napja is ide sorol-
ható, amelyben a fôhôsnô elmeséli,
hogy egy zsidó család adoptálta.

– Mindent elmondtál?
– Tele van a szekrényem teteje for-

gatókönyvekkel, amik várják a feltá-
madást.

– A család?
– 52 éve élünk együtt Kézdi Kovács

Zsolt filmrendezôvel, akivel még a
fôiskolán ismerkedtünk össze.

– És a fiatok? Aki operatôr és már
az elôzô filmedben is együtt dolgozta-
tok?

– Berger László Kanadában végez-
te a fôiskolát, most Izraelben tartóz-
kodik többet, ott van inkább munkale-
hetôség, kettôs állampolgár.

– A Lászlót értem, de honnan a
Berger név?

– Anyámék családi neve. Ô válasz-
totta. Gondolom, ezzel is ki akarta fe-
jezni, hogy a saját tehetsége és nem a
szülei révén van a szakmában.

– Biztos többször meglátogattad
már.

– Persze, amikor egyszer a Jeruzsá-
lemi Filmfesztiválon vetítették a fil-
memet, ô akkor éppen katona volt, így
a fesztiválon nekem volt egyedül saját
body guardos kíséretem.

Bozsán Eta

Szemantikai vetélkedô
a 22. században

Kalandszeretô gyerek a kis unokám. Ô mesélte, hova is
vetôdött 2111-ben, amikor már 100 éves is elmúlt. Most
éppen 10 hónapos. Így mesélte:

2111-et írunk. Egy vasárnapi délelôtt. Itt vagyunk a zsúfolt
Nemzetközi Tudományos Akadémia nagy termében. Sok-sok
országból érkeztek versenyzôk, ki menetrendszerû, ki saját
maga által vezetett ûrhajóval, szárnyas rakétával. A teremben
fülledt, multikulturális levegô.

Egy óriási szemantikai vetélkedô folyik. Az nyer, aki min-
den, a verseny során feltett kérdésre jó választ ad, vagyis
valamennyi, régebben sokat használt, de ma már elfeledett
szónak, kifejezésnek el tudja magyarázni a pontos jelentését.
Az elsô díj egy ingyenes kétszemélyes Mars-utazás, két-
személyes ûrkabinban kéthetes ott lakással.

Figyelemreméltó, hogy a 22. században az embereket
számokkal különböztették meg egymástól, úgy, mint a New
York-i utcákat. Történetünk idején 1-tôl kb. 17 milliárdig.
Olyan sorrendben számozták ôket, ahogy megszülettek,
bárhol is a földtekén. Így aztán természetes, hogy a 9 876
534-es ferdeszemû versenyzô valahol Kínában született, a
fekete bôrû 9 876 535-ös leány Dél-Afrikában, és a 9 876
536-os mondjuk a budapesti Dob utcában. 

A nagy elôadóteremben elindult a verseny. Repkedtek a
kérdések a hangos bemondóból:

„Kommunista szombat” „Szabad Nép félóra”, „Marxizmus-
Leninizmus”, „Pufajkás”, „SS”, „Végsô megoldás”.

Hihetetlenül felkészült társaság. Mindenre tudják a precíz
választ. Úgy néz ki, hogy itt több elsô helyezett lesz, és így
aztán nem lesz elég egyetlen kétszemélyes ûrkabin a marsi útra.

A „Szabad Nép félórára” egy Afganisztánból érkezett
versenyzô – a 9 milliárd 568 millió 673-as – adja meg az
azonnali precíz választ:

„Magyarországon a 20. században, a népi demokrácia ide-
jén, a munka megkezdése elôtt a munkahelyeken a legna-
gyobb példányszámú kommunista napilapot ismertették fél
óra alatt.”

„Pufajkás.”
„Vastag, mellényszerû vattakabát, ami Magyarországon az

1956–57-es években formaruhája volt a forradalom elfoj-
tására alakult elnyomó gépezet tagjainak.”

A kérdésre a választ egy Indiából ideérkezett demokrata
fakír adta meg. Ô vezeti jelenleg a versenyt. Második helyen

egy Bahamából érkezett ateista sírásó áll. Eddig mindketten
mindenre tudtak válaszolni, a különbség csak az, hogy a fakír
egy ízben elôbb nyomta meg a gombot, mint a sírásó.

De aztán elhangzott egy kérdés, amire nem érkezett sem-
miféle válasz. Hiába hallhattuk a mikrofonban többször is ezt a
kifejezést. Csak síri csend. A versenylevezetô szinte ordít, hogy
még a nagyothalló állampolgárok is jól hallhassák:

„Antiszemitizmus.”
Semmi reagálás. Netán teljesen kiment a divatból?

Hihetetlen! A vetélkedô koordinátora segíteni próbál a
versenyzôkön: „Lassan, tagoltan mondom, hogy
versenyzôink megpróbálják megfejteni. Nézzük szó-
tagonként, talán boncolgassuk a közepét, ...sze ...mi ...tiz...
Na, mit jelenthet?

„Szemét” – kiabált be valaki. „Szemétizmus”.
– Ne értékelje kérem a kifejezést! – A koordinátor rendre

utasítja a bekiabálót. – Mi most itt nem politizálunk. És azért
a színvonalra is vigyázzunk!

Egy hohmecoló versenyzô megszólal:
– A n t i s z e... Kiindulhatnánk... talán az antiszepszis

szóból?
„Kissé erôltetett, de azért... langyos... langyos... kezd jó

lenni. Mert a kifejezés valóban fertôzést jelent, a szervezet, az
emberi társadalom általános fertôzôdését... Na, mondja ki
valaki, mit jelent a kifejezés, hadd menjünk már haza. Nos?
Az utolsó másodpercekben járunk. Mit csináljak? Le kell
zárnom a versenyt. Úgy látszik, ma nem lesz nyertes.

A versenyvezetô kénytelen odamenni a mikrofonhoz és
bejelenti:

„A versenyt eredménytelennek nyilvánítom. Megállapítom,
hogy 2111-ben senki sem hallott az antiszemitizmusról.

Unokámhoz fordulok:
– Bénike, biztos, hogy minden így történt? Tényleg ott

voltál azon a vetélkedôn? Nem csak álmodtad az egészet?
Vagy talán füllentesz egy icurka-picurkát?

– Biztos nagypapa, hogy minden így történt – válaszolta. –
Csak még egyet nem mondtam el.

?
– Én tudtam akkor is, most is, hogy mit jelent ez a kifejezés,

mert te ezt elmesélted nekem. De én ott ezt nem akartam
elmondani, inkább lemondtam az ingyenes Mars-utazásról.

– És miért nem mondtad el?
– Azért nem mondtam el, mert arra gondoltam, hátha

valakinek még újra megtetszik... és az egész elkezdôdik elöl-
rôl. Jól tettem nagypapa?!

Ungár Richárd

Púrim a Hunyadi téren
2011. március 20. vasárnap, délután 17 órától

A programból:
Ünnepméltatás Domán István fôrabbitól.
Klein Judit (zongorakísérettel) énekel.
Garai Róbert és Tarján Péter színmûvészek (két jelenet: Kohn és
Grün, valamint Efrajim Kishon novellája alapján).
Scheiber Sándor-iskola drámatagozatos gyermekeinek mûsora,
betanító tanár Nagy Ágnes.

Hagyományos ünnepi finomságok.

Mindenkit vár, sôt elvár a körzet vezetôsége, 
valamint a klubvezetô.

Salamon Béla Zuglóban
A zuglói körzet március 27-én, vasárnap délután 4 órakor rendezi ha-

gyományos púrimi ünnepségét. Azaz, egy héttel a megilaolvasás után,

hogy híveink részt vehessenek más körzetek programjain is. Mûsor: 

1. Kardos Péter fôrabbi: púrim nach púrim c. ünnepmagyarázata.

2. Székhelyi József felléptével: Hej, Salamon Béla c. a nagy nevettetô

életérôl szóló darab.

A belépés díjtalan, de a helyszínen adományokat nem utasítunk visz-

sza. Tehát, Thököly út 83., március 27-én, 4 órakor!

Minden vidámságra vágyót szeretettel vár a körzet új vezetôsége!


