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Fe mi nis ták pe re a Si ra tó fal fôrabbija el len

Ima he lyet kap nak 
a re for mok a Hu nya di té ren

Chászid lá nyok a Mo nar chi á ban

Ada lék a Pfizer-vakcinához

Al bert Bourla, a gö rög kap cso lat

Fináli Gá bor rab bi (Ohél Ávráhám)

Ke le men Ka ta lin rab bi (Szim Salom)

Vá ri György rabbijelölt (Bét Orim)

Fúj hat ják...

Hogy mi ért vá sá rol ha tott Iz ra el
az elsôk kö zött ha tal mas men  nyi -
ség ben a Pfizer ne vû multicég ko -
ro na ví rus-el le ni ol tó anya gá ból?
Mi kö ze van a zsi dó ság nak, azon
be lül a holokauszt gö rög ál do za ta -
i nak a 2020/21-es ví rus jár vány ke -
ze lé sé hez? A kap cso ló dá si pon tok
tra gi ku sak, ám fe lejt he tet le nek.

A má so dik vi lág há bo rú ki tö ré se -
kor mint egy 60 ezer zsi dó la kott a
gö rög or szá gi Szalonikiben. Élô és
pezsgô kö zös sé get al kot tak, s oly -
an  nyi ra ré szei vol tak a vá ros éle té -
nek, hogy a he lyi kikötô mi at tuk
volt zár va szom ba ton ként: sok zsi -
dó ugyan is ra ko dó ként, hor dár ként
dol go zott ott. 

A zsi dó kö zös sé get a ná ci ter ror
pusz tí tot ta el, a 60 ezer emberbôl rö -
vid idô alatt 50 ez ret Birkenauba
hur col tak és meg öl tek. Né há nyan él -
ték csak túl a vész kor sza kot, töb bek
kö zött a Bourla csa lád.

A csa lád nak 1961-ben fia szü le -
tett, aki nek a hé ber ne ve Jiszraél Áb -
ra hám, a pol gá ri ne ve pe dig Al bert.

Bio tech no ló gi á ból dok to rált az
Arisz to te lész Egye te men, majd 34
éve sen az Egye sült Ál la mok ba köl -
tö zött. Fe le sé gé vel, Mirjammal két
gyer me ket ne vel tek fel.

Több száz, Nyu gat-Ga lí ci á ban
élô fi a tal zsi dó lány me ne kült el or -
to dox csa lád já tól az 1800-as évek
végétôl az elsô vi lág há bo rú ki tö ré -
sé ig egy krak kói ko los tor ba, ahol
vé gül töb ben ki ke resz tel ked tek a
sza ba dabb élet re mé nyé ben.

Van egy hí res köz mon dás, amely
sze rint a jó kis lány ok rit kán csi nál -

nak for ra dal mat. Ezt tá maszt ja alá
Rachel Manekin tör té nész új kö te te
is, amely nek A lá nyok lá za dá sa, a
Habs burg Ga lí ci á ban élô zsi dó nôk
me ne kü lé se a cí me.

A könyv azok ról az ultraortodox lá -
nyok ról szól, akik a jobb élet és a jobb
ok ta tás re mé nyé ben me ne kül tek el egy
ke resz tény kon vent be. A fi a tal lá nyok
nem azért hagy ták el az ott ho nu kat,
mert re mény te le nül sze rel me sek let tek
vagy utál ták a szü le i ket, vagy eset leg
nem érez ték már ma gu kat zsi dók nak.
Tá vo zá suk va ló di oka az volt, hogy
olyan he lyet akar tak ta lál ni ma guk nak,
ahol na gyobb te ret kap hat nak a sa ját
el kép ze lé se ik, vé le mé nyük, de
legfôképp ahol jobb ok ta tás ban ré sze -
sül het nek, ír ja a Ti mes of Israel nyo -
mán a Ki bic.

Az or to dox zsi dó fi ú kat ha gyo má -
nyo san chéderbe já rat ta a csa lád juk,
va gyis olyan hagyományôrzô is ko lá -
ba, ahol csak zsi dó tan tár gya kat ok -
tat tak ne kik. Ez zel szem ben az ak ko -
ri ban be ve ze tett új oszt rák–ma gyar

tör vé nyek sze rint az or to dox zsi dó
lá nyok nak len gyel ál ta lá nos is ko lá ba
kel lett jár ni uk.

Az is ko lá ba já rás ha tá sá ra fel fe -
dez ték in tel lek tu á lis ké pes sé ge i ket,
és a tel je sít mé nyü kért el is me rést
kap tak. Ez új él mény volt szá muk ra,
ame lyet a szü le ik nem ér tet tek, mert
ôk mind ezt nem ta pasz tal hat ták meg

Al bert Bourla késôbb a Pfizer tár -
sa ság hoz ke rült, ahol elôször a nem -
zet kö zi ol tó anyag köz pont vezetôje
lett, majd 2019-ben ki ne vez ték a
Pfizer ve zér igaz ga tó já vá. Az el múlt
év ben ez volt az a cég, amely ki fej -
lesz tett egy vak ci nát a ko ro na ví rus
el len.

Az egy ko ri ül dö zöt tek le szár ma -
zott ja, az ár tat la nul ha lál ra ítélt zsi -
dók sar ja, Al bert Bourla az, aki nek a
ve ze té sé vel a Pfizer sok-sok mil lió
éle tet ment meg szer te a vi lá gon. Az
ô élet tör té net ében rej lik a ti tok nyit -
ja, hogy mi ért Iz ra el ka pott elsôként
a Pfizer-vakcinából: Al bert Bourla
nagy szü le i nek em lé ké re.

a sa ját fi a tal sá guk ide jén, mond ja a
tör té nész. Rá adá sul a lá nyok szá má -
ra vá lasz tott fér fi ak sem ér té kel ték
ezt az új faj ta tu dást. A lá nyok így el -
tá vo lod tak csa lád ja ik tól, és nem volt
kö zös az érdeklôdési kö rük a
vôlegényekkel sem.

Ez a hely zet ve ze tett oda, hogy az
or to dox kö zös ség lét re hoz ta a ré gió
elsô zsi dó le ány is ko lá ját. Az in téz -
ményt Sa ra Schenirer ala pí tot ta 1917-
ben, és ez vi lág szer te el in dí tot ta az or -
to dox zsi dó ál ta lá nos és kö zép is ko lák
ok ta tá si moz gal mát, amely Bais
Yaakov né ven vált is mert té.

Manekin zsi dó tu do mányt ta nít a
Ma ry lan di Egye te men, el mon dá sa
sze rint a könyv té má ja kö zel áll a sa -
ját éle té ben meg élt prob lé mák hoz is.
Ultraortodox csa lád ban nôtt fel Bné
Brákban, és egy Bais Yaakov is ko lá -
ba járt an nak ide jén. Nem va gyok lá -
za dó tí pus, de ami kor a szü le im ösz -
 sze akar tak há za sí ta ni egy olyan fér -
fi val, akit ôk vá lasz tot tak ne kem, ak -
kor pon to san tud tam, én nem ilyen
éle tet sze ret nék ma gam nak, mond ta.

Ugyan ak kor el is mer te, hogy sok
más lány hely ze té vel el len tét ben az ô
szü lei nem erôltették a há zas sá got,
és tá mo gat ták ôt az el kép ze lé sei
meg va ló sí tá sá ban.

A Bét Orim és a Szim Salom re -
form zsi dó kö zös ség nek pil la nat -
nyi lag nincs sa ját zsi na gó gá ja,
azon ban Fináli Gá bor rab bi fel -
aján lá sa jó vol tá ból a jövôben
hasz nál hat ják a Hu nya di té ri zsi -
na gó gát és an nak kö zös sé gi te rét.
Mind Fináli, mind a re for mok bíz -
nak ab ban, hogy ez az együtt mû -
kö dés pél da ér té kû gesz tus lesz az
egész neo lóg kö zös ség szá má ra.

A BZSH Ohél Ávráhám zsi na gó -
gá ja, a Bét Orim Re form Zsi dó Hit -
köz ség és a Szim Salom Prog res  szív
Zsi dó Hit köz ség kö zös nyi lat ko za ta:

„Ami a mi énk, az a ti e tek is!” Az
Ohél Ávráhám zsi na gó ga vezetôsége
rab bi já nak, Fináli Gá bor nak a ja vas -
la tá ra úgy dön tött, hogy kö zös sé -
günk fel ajánl ja zsi na gó gá ját és kö -
zös sé gi te rét mind két re form zsi dó
kö zös ség nek a késôbbiekben egyez -
te tett idôpontokban, ha vi egy vagy
akár több al ka lom ra.

A két re form kö zös ség akár csak
ide ig le nes „be fo ga dá sá val” a se gít -
ség nyúj tás mel lett sze ret nénk ki fe -
jez ni, hogy bár szo ká sa ink, ér tel me -
zé se ink sok te kin tet ben kü lön böz -
nek, de mi in kább te kin tünk a kö zös
nevezôre, sors kö zös sé günk re a hely -
ben ma radt zsi dók le szár ma zot ta i -
ként. Mind an  nyi an és egy for mán va -
gyunk ré szei Iz ra el kö zös sé gé nek.

Mi, a Bét Orim Re form Zsi dó Hit -
köz ség és a Szim Salom Prog res  szív
Zsi dó Hit köz ség vezetôi kö szö ne -
tün ket fe jez zük ki az Ohél Ávráhám
zsi na gó ga val lá si és vi lá gi
vezetôinek felemelô gesz tu su kért.
Vall juk a hit test vé ri együtt mû kö dés -
nek, az egy más köl csö nös tisz te le té -
nek, az irány za to kon átívelô zsi dó
egy ség nek, a kö zös jövô re mé nyé -
nek fon tos sá gát.

Hi szünk ben ne, hogy a neo lóg és a
re form zsi dó ság együtt mû kö dé se ins -
pi rá ci ót je lent majd mind egyik kö -
zös ség szá má ra.

Ki bic

A Nesot Hakotel val lá sos fe mi nis ta szer ve zet két
képviselôje pert in dí tott a Si ra tó fal Örök ség Ala pít -
vány és an nak rab bi ja, Ráv Smuel Rabinovics el len a
megkülönböztetô, meg alá zó és bán tal ma zó fi zi kai
test mo to zás mi att, amit leg utóbb kiszlév hó nap ban
ros hodes al kal má val kel lett el vi sel ni ük.

A Si ra tó fal Örök ség Ala pít vány és an nak rab bi ja, Ráv
Smuel Rabinovics el le ni ke re se tet a je ru zsá le mi bí ró sá -
gon nyúj tot ták be, a fel pe re se ket – a Nesot Hakotel el nö -
ke, Anat Hoffman és he lyet te se, Tamar Gottlieb – az
Iz ra e li Val lá si Ak ció köz pont kép vi se li, ol vas ha tó az
ujkelet.live cik ké ben.

A vád alap já ul szol gá ló, a kiszlévi új hold ide jén tör tént
diszk ri mi na tív, meg alá zó és bán tal ma zó fi zi kai ta po ga tás
so rán Anat Hoffman el mon dá sa sze rint ami kor el len állt
az ilyen faj ta jog el le nes test mo to zás nak, vé gül meg ta gad -
ták be lé pé sét a Kotelhez. A ke re set ben a fel pe re sek ösz -

 sze sen 133.938 sékel ér té kû kár té rí tés, va la mint a kap -
cso ló dó jo gi dí jak meg fi ze té sét ké rik az alperesektôl.

Orli Erez Lechovszki és Uri Nerov, az Iz ra e li Val lá si
Ak ció köz pont jo gi képviselôi ki je len tet ték: Az ilyen fé le
kor lá to zá sok el len té te sek az zal a bí ró sá gi ha tá ro zat tal,
amely megerôsíti a Nesot Hakotel min den ki má sok kal
egyenlô jo gát ab ban, hogy tag jai imád koz za nak a
Kotelnál. A Si ra tó fal be já ra tá nál ál ló ôrök csak biz ton sá -
gi szol gá la tot tel je sí te nek, és nincs fel ha tal ma zá suk a tó -
ra te ker csek, il let ve a lá to ga tók pog  gyá szá ból a peszáchi
homec el tá vo lí tá sá ra. El jött az ide je, hogy a Si ra tó fal
rab bi ja és a Si ra tó fal Örök ség Ala pít vány szem be sül je -
nek az ilyen tör vény te len ma ga tar tás kö vet kez mé nye i vel.

Hoffman hoz zá tet te: Mint min den ál lam pol gár nak, ne -
kem sincs ki fo gá som az egy sze rû biz ton sá gi ellenôrzés el -
len, de nem va gyok haj lan dó el vi sel ni a meg aláz ta tást,
mi köz ben az ôrök nem létezô fe nye ge tést ke res nek
részemrôl.
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Kü lön le ges volt az idei meg em lé -
ke zés. Az ilyen még nem volt csat -
la ko zott az olyan még nem volt hoz.
Mert az, ami 77 év vel ezelôtt tör -
tént, olyan még nem volt zsi dó sá -
gunk új ko ri tör té nel mé ben, az idei
meg em lé ke zés pe dig olyan for má -
ban tör tént, hogy nem fog hat tuk
meg egy más ke zét, csak rá me red -
het tünk a mo ni tor ra. Ez volt az
ilyen még nem volt.

Do hány-zsi na gó ga
Elsôként a BZSH el nö ke, Mes ter

Ta más lé pett a mik ro fon hoz.
Emlékezô be szé de:

A pandémia mi att saj nos már
gya kor lat tá vált az elôzô év ben,

2021. FEBRU ÁR 1.

Online megemlékezés a gettó felszabadításáról

Frölich Róbert

Jákov Hadas-Handelsman

Fekete László

Mester Tamás
hogy az online tér ben kell meg tar ta -
nunk ün ne pe in ket és más fon tos ese -
mé nye in ket.

Így van ez most, a bu da pes ti get -
tó fel sza ba du lá sá nak 76. év for du ló -
ján is.

A Bu da pes ti Zsi dó Hit köz ség úgy
gon dol ta, nem ma rad hat el az idei
meg em lé ke zés.

Ma gyar or szág 1944. már ci us 19-i
né met meg szál lá sát követôen ren de -
let ben ír ták elô, hogy a hi va ta lo san
zsi dó nak minôsülô bu da pes ti la ko -
sok csil la gos há zak ban kö te le sek
lak ni.

Az ak ko ri ma gyar köz igaz ga tás
fél mil lió vi dé ki zsi dó hon fi tár sun kat
de por tál ta.

Eu ró pa egyik leg vi rág zóbb kul tú -
rá jú zsi dó kö zös sé gé nek több sé gét
he tek, hó na pok alatt ki ir tot ták. Mi -
kor a fôvárosi zsi dók ra ke rült vol na
a sor, a de por tá lá so kat fel füg gesz -
tet ték.

Az ok tó ber 15-i si ker te len ki ug rá si
kí sér le tet követôen a nyi las ke resz tes
párt ke rült ha ta lom ra.

A bu da pes ti zsi dó ság tö me ges mé -
szár lá sok ba tor kol ló ül dö zé se új
erôre ka pott. Ez re ket hur col tak el
gyûjtôtáborokba. A sze ren csé seb bek
vé dett há zak ban ta lál tak me ne dé ket
vagy buj kál tak.

De cem ber re azon ban a VII. ke rü -
let ben ki ala kí tás ra ke rült az egybe-
függô te rü le tû get tó, me lyet ma gas
desz ka pa lánk kal vet ték kö rül, és
1944. de cem ber 10-én le zár ták. Kö -
zel 70.000 ezer em bert zsú fol tak ösz -
 sze ezen a te rü le ten. Több ezer em -
bert hur col tak a Du na-part ra, ahol
ki vé gez ték ôket. A get tó ban ször nyû
kö rül mé nyek ural kod tak, az em be rek
tö me ge sen hal tak éhen az utol só
idôszakban.

De 1945. ja nu ár 18-án a bu da pes -
ti zsi dó ság tör té nel mé nek leg sö té -
tebb fe je ze te le zá rult, a bor zal mak
meg szûn tek az ál tal, hogy 76 év vel
ezelôtt a Vö rös Had se reg hôs ka to -
nái fel sza ba dí tot ták az itt élô em be -
re ket.

A szov jet ka to nák ki nyi tot ták a
pes ti get tó ka pu it.

Em lé kez zünk az ál do za tok ra, le -
gyen ál dott az em lé kük, a túlélôkre
és megmentôikre.

A get tó haj da ni fog lyai kö zül egy -
re ke ve seb ben van nak kö zöt tünk: ne -
künk, a túlélôk gye re ke i nek, uno ká i -

nak két kö te les sé günk van: egy a
múlt ra, egy a jövôre néz ve. 

Egy részt em lé kez nünk kell a tör té -
ne lem re, az ál do za tok em lé két ápol -
nunk kell, a fel sza ba dí tók és élet-
mentôk ne ve it meg kell ôriznünk.

Más részt gon dos kod nunk kell a
még köz tünk lévô túlélôkrôl, és a ma
fi a tal ja i nak meg kell ta ní ta nunk, ho -
va ve zet az em be rek kö zöt ti kü lönb -
ség té tel, mi lyen pusz tí tást okoz a
diszk ri mi ná ció, a rassz iz mus.

Ha mind an  nyi an akár csak egy fi -
a tal nak el me sél jük az ese mé nye ket
és el ma gya ráz zuk az ezek hez vezetô
oko kat, már hoz zá já rul tunk a tikun
olámhoz, a vi lág job bá té te lé hez.

Em lé ke zé se met az egyik leg ki vá -

lóbb iz ra e li holokausztkutató,
Jehuda Bauer gon do la tá val zá rom:

Há rom új pa ran cso lat emel ke dett
ki a holokauszt pusz tí tó ár nyé ká ból.

• Nem le hetsz elkövetô!
• Nem le hetsz ál do zat!
• És nem le hetsz tét len szemlélô!
Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak,

kí vá nom, hogy ta lál koz zunk mi nél
ha ma rabb jó egész ség ben! Ad dig is
vi gyáz za nak ma guk ra, vi gyáz zunk
egy más ra! Sálom.

Videoüzenetben hall hat tuk Or bán
Ba lázs mi nisz ter he lyet test, par la -
men ti és stra té gi ai ál lam tit kárt.

76 éve, 1945. ja nu ár 18-án sza ba -
dult fel a pes ti get tó. Két ség nem fér -
het hoz zá, hogy Ma gyar or szág tör té -
nel mé nek egyik leg sö té tebb fe je ze te
a má so dik vi lág há bo rú és a
holokauszt idôszaka. En nek a fe je -
zet nek egy ré sze ép pen Bu da pest szí -
vé ben író dott, ahol megkezdôdött
zsi dó hon fi tár sa ink get tó ba zá rá sa
1944 no vem be ré ben. A get tó te rü le -
tén mint egy het ven ezer em bert zsú -
fol tak ös  sze, fé le lem ben, re mény te -
len ség ben, ét len-szom jan tar tot ták
ôket, a kö rül mé nyek le ír ha tat la nok
vol tak, tö me ge sen hal tak meg.

Eu ró pa utol só, leg na gyobb get tó ja
volt. Fel sza ba dí tá sa után mint egy
há rom ezer te me tet len holt tes tet ta -
lál tak, egy ré szü ket a Do hány ut cai
zsi na gó ga mel lett tö meg sír ok ba te -
met ték.

So ha töb bé nem for dul hat elô,
hogy va la ki ha zánk ban nem ze ti, et ni -

kai vagy val lá si ho va tar to zá sa mi att
jog sé rel met szen ved jen. Má ra el -
mond ha tó, hogy Ma gyar or szá gon a
zsi dó kö zös ség biz ton ság ban él he ti
min den nap ja it.

A ma gyar kor mány min den ere jé -
vel azon van, hogy zsi dó hon fi tár sa -
ink ott hon érez hes sék ma gu kat, büsz -
ke, ma gyar zsi dó ként él hes se nek,
iden ti tá suk ban, kul tú rá juk ban ki bon -
ta koz has sa nak, és sza ba don gya ko -
rol has sák val lá su kat.

A val lás sza bad ság kü lö nö sen fon -
tos, megvédendô ér ték, amely nap ja -
ink ban is fo lya ma tos tá ma dás alatt
áll. Nem ré gen a zsi dó sá got ko moly
tá ma dás ér te Brüsszelbôl, a kó ser 
vá gás ti lal má nak for má já ban. A ma -
gyar kor mány azon ban el uta sít ja a
hit sza bad gya kor lá sá nak bár mi lyen
kor lá to zá sát, s e mel lett ki állt va la -
men  nyi zsi dó kö zös ség is.

Fel kell is mer nünk, hogy egyes,
Eu ró pá ban ta pasz tal ha tó zsi dó- és
ke resz tény el le nes in to le ran cia, il let -
ve a nyu ga ti ál la mok fél re ér tel me zett
szekularizmusa ugyan ab ba az irány -
ba mu tat. Mindkettô az eu ró pai ci vi -
li zá ció alap ját képezô zsi dó-ke resz -
tény gyö ke re ket gyen gí ti.

Hogy e gyö ke rek el ha gyá sa mi lyen
bor zal mas kö vet kez mé nyek kel jár,
sem mi sem mu tat ja meg job ban, mint
ép pen az eu ró pai és a ma gyar or szá -
gi vész kor szak tra gé di á ja.

Eze ket a szé gyen le tes bûn tet te ket
olyan em ber te len ide o ló gi á ra hi vat -
koz va kö vet ték el ugyan is, amely
nyíl tan szem be for dult ezek kel a gyö -
ke rek kel. A ma gyar ál lam a 21. szá -
zad ban új ra mél tó vá kí ván vál ni ah -
hoz a 20. szá za dot megelôzô örök sé -
gé hez, ami kor Ma gyar or szág ra a bé -
ke szi ge te ként le he tett te kin te ni, míg
Ke let- és Kö zép-Eu ró pa szá mos más
he lyén rend sze res at ro ci tá sok nak
volt ki té ve a zsi dó ság.

Ez nem csu pán a biz ton ság és a
sza bad ság sza va to lá sá ra ösz tö nöz,

ha nem a ma gyar or szá gi zsi dó hit élet
és kul tú ra fel vi rá goz ta tá sá nak anya -
gi és egyéb esz kö zök kel va ló meg tá -
mo ga tá sá ra is. Öröm mel lá tom,
hogy en nek ke re té ben a zsi dó hit élet
és kul tú ra is új ra fel vi rág zik ma Ma -
gyar or szá gon.

Per sze, hogy is fe lejt het nénk, hogy
las san egy éve a ko ro na ví rus alap ja -
i ban for mál ja át éle tün ket. Más kép -
pen kény sze rü lünk meg él ni min den -
nap ja in kat, ez ál tal ha gyo má nya in -
kat, hi tün ket is. Most még fon to sabb
az ös  sze fo gás, hogy ké pe sek le gyünk
meg óv ni egész sé günk mel lett kö zös
ér té ke in ket is. A jár vány ide jén a
ma gyar kor mány szá mos esz köz zel
tá mo gat ta és tá mo gat ja a ko ro na ví -
rus ál tal élet ko ruk mi att is kü lö nö sen
ve szé lyez te tett holokauszttúlélôket.

Hi szünk ab ban és azért dol go zunk,
hogy az idei év már kön  nyebb sé get
hoz zon mind an  nyi unk szá má ra, és
új ból ré sze sei le hes sünk a kö zös sé gi
élet nek úgy a ci vil vi lág ban, mint
temp lo ma ink ban, zsi na gó gá ink ban.

Frölich Ró bert, a Do hány ut cai
zsi na gó ga fôrabbija em lé ke zett, em -
lé kez te tett, a 76. zsol tár ból idé zett,
majd így foly tat ta:

A bu da pes ti get tó fel sza ba dí tá sá -
nak 76. év for du ló ját ül jük. Min den
év ben el jö vünk ide, a Do hány ut cai
zsi na gó gá ba, min den év ben em lé ke -
zünk. Em lé ke zünk azok ra, akik itt

nyug sza nak a temetôkertben, akik a
get tó ál do za tai vol tak. Em lé ke zünk
azok ra, akik le dön töt ték a desz ka ke -
rí tést, a Vö rös Had se reg ka to ná i ra,
és más elôjellel ugyan, de em lé ke -
zünk azok ra is, akik azt emel ték.

Em lé ke zünk a jó ra, a fel sza ba du -
lás ra, és em lé ke zünk a rossz ra, hogy
egy ál ta lán be let tek ide kény sze rít ve
szü le ink, nagy szü le ink.

Mi, a túlélô nem ze dék, amely már
egy sza bad vi lág ba szü le tett, az már
nem is mer te meg sem a há bo rú bor -
zal ma it, sem az azt követô el nyo ma -
tást. Nem tud juk el kép zel ni, mi lyen
le he tett az a pil la nat, ami kor ledôlt a
ke rí tés, ami kor ki jöt tek a pincékbôl,
s nem a nyi la sok tól kel lett ret teg ni -
ük, ha nem örül het tek az élet nek.
Nem tud juk el kép zel ni azt az ér zést.

S hogy hoz za a tör té ne lem, va la mi
ha son lót – so ha nem azt, csak va la -
mi ha son lót – mi is érez he tünk. Las -
san egy esz ten de je, hogy be kény sze -
rül tünk egy ka ran tén ba, s gon dol juk
csak el, a la ká sunk ké nyel mé ben
ülünk, meg van min de nünk, van mit
en nünk, van ru hánk, van fû tés –
min den van, s még is vár juk a vé gét,

hogy ki me hes sünk vég re a sza bad
levegôre.

Ha mi ezt érez zük 2021-ben, hogy
mi lyen az, be zár va len ni, mi az,
vágy ni a sza bad ság ra, nyu ga lom ra,
ak kor ha ezt meg szo roz zuk na gyon
sok kal, ak kor tud juk, mit érez het tek
ele ink a get tó ban.

S ami kor em lé ke zünk a get tó fel -
sza ba du lá sá ra és há lát adunk a Min -
den ség Urá nak, ak kor fo há szunk
szól jon azért is, hogy ami ként ôket
meg se gí tet te, meg men tet te és ki hoz -
ta, úgy min ket is – zsi dó kat, nem zsi -
dó kat, va la men  nyi ün ket – hoz zon ki
ab ból a be zárt ság ból, amely ben
most élünk.

Fe ke te Lász ló gyász imá ját
követôen Iz ra el Ál la má nak nagy kö -
ve te, Jákov Hadas-Handelsman
be szé de kö vet ke zett:

A mai na pon a pes ti get tó fel sza ba -
du lá sá nak 76. év for du ló já ra em lé ke -
zünk. Het ven hat év vel ezelôtt het ven -
ezer ül dö zött zsi dó élt e na gyon pi ci
get tó te rü le tén. Ezen kí vül több mint
hú szez ren ál lan dó fé le lem ben,
rejtôzködve a vá ros különbözô pont -
ja in. A Vö rös Had se reg ér ke zé se, a
vá ros fel sza ba dí tá sa mind an  nyi uk
szá má ra a ha lál tor ká ból va ló meg -
me ne kü lést je len tet te. Si ke rült szem -
be néz ni ük egy jobb jövô lehetôségé-
vel, ahol már nem lesz több szen ve -
dés az el nyo más mi att. A get tó ból –
mely nek ha tá rán Herzl Ti va dar egy -
ko ri szülôháza állt – a zsi dó nép nek
si ke rült új já é pí te ni az éle tet. Kö zü lük
so kan részt vet tek Iz ra el Ál la má nak,
a zsi dó ha zá nak és egyút tal sa ját ha -
zá juk nak a lét re ho zá sá ban is,
elsôként a mo dern ko ri tör té ne lem -
ben. So kat kel lett ta nul ni uk, az új
nyelvtôl kezd ve egy más faj ta ég haj -
la ton át egé szen a különbözô kul tú -
rá kig, em be re kig, szak má kig.

Akik úgy dön töt tek, hogy Ma gyar -
or szá gon ma rad nak, azok nak a há -
bo rú utá ni év ti ze dek ben ál lan dó ne -
héz sé gek kel kel lett szem be sül ni ük.
Az esély te len ség el le né re is si ke rült
át ad ni uk a kü lön fé le zsi dó iden ti tás
ér té ke it a következô ge ne rá ci ók nak,
s en nek köszönhetôen a di asz pó rá -
ban és fôleg itt, Ma gyar or szá gon
ezek az ér té kek is mét vi rág za nak.

Ahogy a mon dás tart ja, az ör dög
nem al szik... Ma, a get tó fel sza ba dí -
tá sá nak 76. év for du ló ján az an ti sze -
mi tiz mus új ra erôsödik. Ezért is kell
em lé kez nünk és má so kat is em lé kez -
tet ni ar ra, hogy mi tör tént itt a má so -
dik vi lág há bo rú so rán, ab ban a sö tét
kor szak ban, to váb bá azért is, hogy
so ha töb bé ne for dul has son elô ilyen
a zsi dók kal vagy bár mi lyen nép cso -
port tal szem ben.

Le bon tot ták a szö ges dró to kat, a
get tó fa la it le rom bol ták, s a zsi dó ne -
gyed új ra meg telt élet tel. Még ma is
lát hat juk a tra gi kus múlt je le it Bu da -
pest ut cá in, ami kor sé ta köz ben egy
pil la nat ra meg ál lunk.

És em lé ke zünk. So ha nem fe lejt jük
el, mi tör tént itt het ven hat év vel
ezelôtt, és mind nyá junk nak, zsi dók -
nak és nem zsi dók nak, kö te les sé günk
min dent meg ten ni azért, hogy ilyen
so ha töb bé ne tör tén hes sen meg.
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Is mét gyász zsol tár Fe ke te Lász ló
in terp re tá lá sá ban, is mét Dobszay
Pé ter or go na kí sé re té vel.

Wes se lé nyi ut ca
Ko szo rú zás kö vet ke zett a Wes se -

lé nyi ut cai em lék táb lá nál, ahol Vla -
gyi mir Szergejev, az Orosz or szá gi
Fö de rá ció nagy kö ve te mon dott be -
szé det:

Ma a 20. szá zad tra gi kus ese mé -
nye i re em lé ke zünk, és fe jet haj tunk a
holokauszt ál do za tai elôtt, a vi lág
különbözô or szá ga i ból a kon cent rá -
ci ós tá bo rok pok lá ba hur colt és meg -
gyil kolt em be rek, a ná ciz mus ál tal
ki rob ban tott em ber te len há bo rú
min den ál do za ta elôtt.

Het ven hat év vel ezelôtt, 1945. ja -
nu ár 18-án a Vö rös Had se reg csa -
pa tai fel sza ba dí tot ták az 1944 jú ni u -
sá ban fel ál lí tott bu da pes ti get tót,
ahol több mint het ven ezer em bert
zsú fol tak ös  sze. Mi u tán Ma gyar or -
szág ról több száz ezer ma gyar zsi dót
de por tál tak ha lál tá bor ok ba, fôleg
Ausch witz ba, ar ra is van nak do ku -
men tu mok, hogy a fa sisz ta bûnözôk
a pes ti get tó fel rob ban tá sát és az ott
élôk meg sem mi sí té sét ter vez ték, köz -
vet le nül a szov jet had se reg meg ér -
ke zé se elôtt. A ná cik és bûn se gé de ik

Csak azután ment el Sas József, 
hogy a családja elengedte

A Kertész utcánál

Fotó: Szentgyörgyi Ákos/BZSH

Ké zi könyv 
az an ti sze mi tiz mus el len

Az Eu ró pai Uni ón be lü li an ti sze mi tiz mus el le ni harc ke re té ben egy
„ké zi köny vet” tett köz zé az Eu ró pai Bi zott ság, mely ben tak ti ká kat so rol -
nak fel a zsi dók kal szem be ni diszk ri mi ná ció fel szá mo lá sá ra a tag or szág -
ok szá má ra.

A ké zi köny vet a Nem zet kö zi Holokauszt Meg em lé ke zé si Szö vet ség
(IHRA) és az EU né met el nök sé ge kö zö sen tet te köz zé – ír ja a Brussels Ti -
mes. Az IHRA-nak egyéb ként
ko moly mun ká ja volt az an ti sze -
mi tiz mus el le ni harc ban, pél dá -
ul a szer ve zet de fi ní ci ó it hasz -
nál ják ar ra, hogy az em be re ket
ok tas sák a gyû löl kö dés fel szá -
mo lá sa ér de ké ben.

A ké zi könyv ben ös  sze sen 35
különbözô ja vas lat és tak ti ka ta -
lál ha tó, amelyektôl az an ti sze -
mi tiz mus vis  sza szo ru lá sát re mé -
lik. A tak ti kák kö zött sze re pel
töb bek kö zött a rend vé de lem át -
fo góbb ki kép zé se, va la mint az
an ti sze mi ta ese tek be je len té sé -
nek meg kön  nyí té se is. A ké zi -
könyv tar tal maz ezenkívül 22
konk rét ese tet is, amely rá vi lá gít
az Eu ró pá ban to vább ra is jelen-
lévô an ti sze mi tiz mus ra.

A kézikönyvtôl azt re mé lik
to váb bá, hogy a rendôröknek,
ügyé szek nek és bí rók nak is se -
gít sé get fog nyúj ta ni az an ti sze -
mi tiz mus és az an ti sze mi ta bûn cse lek mé nyek fel is me ré sé ben. Ezen fe lül egy
na gyon konk rét el ha tá ro lást is tesz az Iz ra el lel kap cso la tos meg ala po zott kri -
ti ka és az eset le ge sen szte re o tí pi á kon ala pu ló gú nyo ló dás kö zött.

Utób bi nak szá mít a könyv sze rint pél dá ul:
• a zsi dó val lá sú em be rek ön ren del ke zé si jo gá nak meg ta ga dá sa,
• Iz ra el meg vá do lá sa az zal, hogy ki ta lál ták vagy fel na gyí tot ták a

holokausztot,
• pár hu zam vo ná sa a kor társ iz ra e li po li ti ka és a ná cik po li ti ká ja kö zött,
• kettôs mér ce al kal ma zá sa Iz ra el lel szem ben, és olyan ma ga tar tás el vá rá -

sa, ame lyet más de mok ra ti kus or szág tól nem vár nak el.
Az Eu ró pai Bi zott ság ter vei sze rint még az idei év so rán el fo gad nak egy át -

fo gó eu ró pai uni ós stra té gi át a zsi dó gyû lö let fel szá mo lá sá ra. Az IHRA ál tal
meg al ko tott ké zi könyv, mely nek tar tal mát már 18 tag or szág tá mo gat ta, a ta -
valy de cem be ri dek la rá ció ré sze, mely nek ke re té ben az Unió be je len tet te,
hogy erôsebben fel lép nek az an ti sze mi tiz mus sal szem ben.

Nagy No el / Liner.hu

ter ve nem va ló sul ha tott meg. A ná -
cik és csat ló sa ik el len irá nyu ló há -
bo rú rend kí vül nagy erôfeszítést igé -
nyelt és ren ge teg ál do za tot kö ve telt
a Hit ler-el le nes ko a lí ció va la men  nyi
or szá gá tól, mindenekelôtt a Szov jet -
unió népeitôl. A fa siz mus meg sem -
mi sí té sé ben döntô sze re pet ját szó
szov jet ka to nák meg men tet ték Kö -
zép-Ke let-Eu ró pát a „bar na pestis-
tôl”. Sza bad sá got és bé két hoz tak az
em be rek nek, le rak ták az egy sé ges,
de mok ra ti kus és vi rág zó Eu ró pa
alap ját.

Több mint öt ven ezer szov jet ka to -
na halt meg a ma gyar fôváros és a
get tó ná ciz mus aló li fel sza ba dí tá sa
so rán. Ös  sze sen száz ezer nél több
szov jet ka to na és ka to na tiszt ma rad -
vá nya it ôrzi a ma gyar föld. Ôk éle tü -
ket ál doz ták mind an  nyi unk jövôjéért.
Ne künk a hôsi ha lot tak mi att is be-
cs ület be li kö te les sé günk és er köl csi
felelôsségünk, hogy ne fe led kez zünk
el a 20. szá zad 30–40-es évtize-
deirôl.

Az em lé ke zet ki emelt jelentôséggel
bír nap ja ink ban is, hi szen meg en -
ged he tet len, hogy a tör té nel mi té nye -
ket po li ti kai ok ból agyon hall gas sák,
vagy egész egy sze rû en el fer dít sék.
Az em lé ke zés azok nak a leg-
jellemzôbb vo ná sa, akik egy aránt
felelôsséget vi sel nek ôseik és a ma
élôk iránt.

Vé gül a nagy kö vet kö szö ne tet
mon dott a ren dez vény szervezôinek,
a résztvevôknek, hogy a tör té nel mi
em lé ke zet megôrzésére tö re ked nek,
és nem tû rik, hogy ha son ló an tra gi -
kus ese mé nyek új ra meg tör tén hes -
se nek.

Frölich Ró bert fôrabbi és a jelen-
lévôk kö zös ká dist mond tak, majd
az em lé ke zés kö vei is he lyük re ke -
rül tek.

Be ját szás kö vet ke zett, Klein Ju dit
énekesnô, elôadómûvész a Yefe nof

cí mû dalt ad ta elô Juda Halevi szö -
ve gé vel, tra di ci o ná lis dal lam mal, sa -
ját fel dol go zá sá ban.

Ker tész ut ca
A következô hely szín a Ker tész ut -

cai em lék táb lá nál volt, ahol
Niedermüller Pé ter, Er zsé bet vá ros
pol gár mes te re osz tot ta meg gon do la -
ta it a jelenlévôkkel:

A mos ta ni, er zsé bet vá ro si hi deg
1944–45 te lé nek je ges, fa gyos nap ja -
i ra em lé kez tet ben nün ket, ami kor
hon fi tár sa ink tíz- és szá zez rei vesz -
tet ték éle tü ket az el ocs má nyo so dott
or szág ban.

Er zsé bet vá ros ban nem le het úgy
él ni, hogy ne tud nánk a pes ti get tó és
a Kla u zál tér sze re pét. Az a hely,
ahol idôsek, fi a ta lok és gyer me kek
em be rek hez nem mél tó an vé gez ték
éle tü ket. Nem fe led kez he tünk el ar ról
sem, hogy a holokauszt mind nyá junk
szé gye ne, Ma gyar or szág, a ma gyar
tör té ne lem szé gye ne, mert ott hagy -
tuk zsi dó hon fi tár sa in kat, nem áll -
tunk ki mel let tük, nem se gí tet tünk ne -
kik, sôt nem ke ve sen vol tak, akik
tevôlegesen részt vet tek eb ben a bor -
za lom ban. Errôl sem fe led kez he tünk
meg sem ma, sem jövôre, sem azu -
tán. Ar ról sem fe led kez he tünk meg,

hogy ezt az al kal mat, ezt a ja nu á ri
meg em lé ke zést még száz év múl va is
meg kell tar ta nunk.

El kell mon da ni gyer me ke ink nek s
az ô gyer me ke ik nek, hogy mi az, ami
itt tör tént, eb ben az or szág ban, eb -
ben a vá ros ban, eb ben a ke rü let ben.
Nem csak ar ra van szük ség, hogy le -
hajt suk a fe jün ket és szé gyen kez zünk,
ha nem ar ra is szük ség van, hogy le -
von juk a ta nul sá go kat, hogy meg ért -
sük: a diszk ri mi ná ció, más em be rek
meg bé lyeg zé se, az ese ten ként csak
ver bá lis ag res  szió ho vá ve zet het. Jól
lát juk, hogy ho vá ve ze tett, mu tat ja a
tör té ne lem, mi van azok ban az or -
szá gok ban, azok ban a tár sa dal mak -
ban, ahol nem eme lik fel sza vu kat az
erôszak, a meg kü lön böz te tés, a faj -
gyû lö let el len.

Azt gon do lom ezen a hi deg ja nu á -
ri na pon, hogy ugyan ar ra kell gon -
dol nunk, ami re min den év ben gon -
do lunk. Meg hajt juk fe jün ket az ál do -
za tok elôtt, el gon dol ko dunk, mi lyen
or szág ban él tünk, és mi lyen or szág -
ban aka runk él ni.

Vé ge ze tül is mét Frölich Ró bert
em lé ke zett.

Itt ál lunk az egy ko ri get tó kór ház
elôtt, ami ma or to dox zsi dó is ko la. A
get tó fel sza ba dí tá sá ra em lé ke zünk,
ar ra a nap ra, ami kor a Vö rös Had -
se reg ka to nái le dön töt ték Eu ró pa
utol só get tó já nak desz ka ke rí tés ét, és
vis  sza ad ták nem csak az éle tet azok -
nak a tí zez rek nek, akik itt ret teg tek a
kör nyé ken, de vis  sza ad ták a re ményt
ne kik és ne künk is.

A re ményt ab ban, hogy egy szer
min den desz ka ke rí tés ledôl. Vis  sza -
ad ták a re mény sé get ab ban, hogy az
em ber ség, a hu má num legyôzi a gyû -
lö le tet, legyôzi az uszí tást. Vis  sza ad -
ták a re mény sé get ab ban, hogy az
élet nek min dig esé lye van, az élet
min dig gyôzedelmeskedni fog.

Ma itt ál lunk és em lé ke zünk 1945.
ja nu ár 18-ára. Azon gon dol ko dunk,
hogy 2021-ben mit üzen on nan a
múlt ból a tör té ne lem. Ta lán a leg -
fon to sabb üze ne te, hogy nem kell
egy mást sze ret nünk. Különbözôek
va gyunk, zsi dók és nem zsi dók, fe hé -
rek és nem fe hé rek, ma gya rul be szé -
lünk vagy nem, ilyen-olyan az iden ti -
tá sunk. Nem kell, hogy sze res sük
egy mást. De nem sza bad, hogy olyan
kü lönb sé gek mi att, mint hogy ki nek
mi a val lá sa, a hi te, a meggyôzôdése,
a bôre szí ne, az iden ti tá sa, te hát
hogy ilyen kü lönb sé gek mi att éket
ver jen kö zénk a gyû lö let.

Mert em lé kez zünk, így kezdôdött,
hogy ôk má sok, mint mi va gyunk, és
ott ért vé get, hogy tö meg sír rá vált a
Kla u zál tér.

Azt gon do lom, ezt üze ni ne künk
1945. ja nu ár 18-a.

Meg kell ál lí ta ni a gyû lö le tet, még
mielôtt szár ba szök ken. Ak kor is meg
kell fog ni egy más ke zét, ha nem ér -
tünk egyet. Ak kor is elôre kell men ni
a bé kes ség, a hu má num, az em ber -
ség út ján, ha más né ze te ket val lunk.
Mert ha ez nem így van, ak kor a vé -
ge újabb desz ka ke rí tés. Ki tud ja,
hogy lesz-e, aki le dön ti ezt.

Ab ban re mény ke dem, hogy meg
tud juk fog ni egy más ke zét, hogy ta lá -
lunk kö zös ér té ke ket va la men  nyi en,
er zsé bet vá ro si ak, bu da pes ti ek, eu ró -
pa i ak, en nek a boly gó nak la kói. Re -
mé lem, hogy fo gunk ta lál ni olyan ér -
té ke ket, ame lyek men tén együtt tu -
dunk men ni, ame lyek ös  sze köt nek
ben nün ket ma, és ös  sze köt nek ben -
nün ket ta lán ezer év múl va is.

Majd a Teremtôhöz fo hász kod va
kér te, így le gyen.

A meg em lé ke zés vé gén Szalóki
Ági és a Gryllus ze ne kar tol má cso lá -
sá ban a Volt egy szer egy kis zsi dó
cí mû dalt hall hat tuk.

gáljuli
Fo tók: Szentgyörgyi Ákos

Éppen két héttel 82. születés-
napja után Sas József szervezete
feladta a harcot a koronavírus
ellen.

Legördült a függöny, többé nem
ontja a színpadon a poénokat Sas
József. A mûvész 82 éves korában
örökre lehunyta a szemét.
Lányának, Ágnesnek komoly érde-
me volt már abban is, hogy édes-
apja túlélte a pontosan két éve,
Thaiföldön kapott kétoldali agy-
vérzését. Ott és akkor a helyi neu-
rológus is megjegyezte: csodával
ért fel, hogy a mûvész átvészelte.
Kineziológus lánya, akinek élet-
célja, hogy segítsen az embereken,
most is az utolsó pillanatig az
édesapja mellett volt. Akkor is a
kezét fogta, amikor a mûvész az
utolsót lélegezte.

– A kétoldali agyvérzése után
minden napot úgy éltünk meg,
hogy az egyfajta csoda – meséli
lapunknak a színész lánya. –
Nagyon sok spirituális üzenetet
kaptam tôle. Az utolsók egyikében
a teste feküdt az ágyon, ugyanak-
kor a szelleme velem szemben állt
az ágy mellett. Csillogott a szeme,
és teljesen egészséges volt. Ezek
után dalüzenetek érkeztek tôle –
ezek olyan dalok voltak, mintha a
nekrológjához állította volna össze
azokat.

Nem kellett egyedül 
elmennie

– Ekkor már tudtam, hogy elér-
kezett a búcsú ideje. Egyébként ez
nem ritka élmény a búcsúzó és sze-
rette között. Akik menni készül-
nek, gyakran üzennek az itt mara-
dóknak, vagy a haláluk elôtt, vagy
a haláluk pillanatában. Mostaná-
ban a járvány miatt sajnos egyedül
mennek el a haldoklók. Édesapám

népszerûségének köszönhetôen mi
bemehettünk hozzá elbúcsúzni,
amiért nem gyôzünk eléggé hálá-
sak lenni. Ez neki is nagyon sokat
jelentett. Elôször féltem, hogy a
jelenlétemmel visszatartom majd
itt a Földön, megnehezítem a hely-
zetét. De az orvosa is megerôsítet-
te, hogy azután, hogy a családja
elengedi a szerettét, pár órán belül
a haldokló békében el is távozik.
Ekkor döntöttem el, hogy beme-
gyek, sôt a technika segítségével
külföldön élô családtagjaink is ott
lehettek a végsô búcsúnál.

Már várta a fény
– Mi mindannyian tudtuk, hogy

abban a testben, amiben akkor még

élt, nem volt jó neki. Az utolsó
találkozásnál már nem volt tudatá-
nál. Beszéltem hozzá, hogy már
várja a fény, menjen bátran.
Keresztény és zsidó imákat is
mondtam az ágyánál. Volt, hogy
megrezzent a szemhéja, de még
egy hangot is hallatott, amikor
arról beszéltem neki, hogy egy
ilyen csodálatos, termékeny élet
után, amilyen neki volt, már várja
ôt a fény. Úgy éreztem, ezzel segí-
tek neki, hiszen nagyon nehezen
akart elszakadni, mert mi különö-
sen közel álltunk egymáshoz. A
végén megbékélve, kisimult arccal
távozott…

Blikk Rúzs
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Ho rog ke resz tet raj zol tak egy
Ausch witz kö ze lé ben lévô temetôre

Len gyel or szág ban is mét erôsödni kezd tek a szélsôjobboldali ér zel mek
az el múlt évek ben. Ugyan ak kor a jta.org sze rint a ná ci szim bó lu mok és
a ná ci ide o ló gia is te ní té se más ke let-
eu ró pai né pek kel el len tét ben nem
jellemzô a len gye lek re.

SS je let és ho rog ke resz tet is raj zolt
egy is me ret len tet tes an nak a zsi dó
temetônek a fa lá ra, amely az ausch -
witzi kon cent rá ci ós tá bor kö ze lé ben
lévô Oswiecimben ta lál ha tó, ír ja a Ki -
bic.

A ké pet az Ausch witz Mú ze um és
Em lék köz pont tet te köz zé a Twitter-
oldalán. Mint ír ták, a temetô kö zel van
a ré gi ha lál tá bor hoz, ame lyet a ná cik
1940-ben épí tet tek, és ahol több mil lió
zsi dót öl tek meg.

Az eset fáj dal mas, és ar ra em lé kez tet min den kit, hogy a gyû lö let min den
for má ja el len har col nunk kell, ír ta a mú ze um. A fel ira to kat nem sok kal a fel -
fe de zé sük után el tá vo lí tot ták.

A ná cik há rom mil lió nem zsi dó em bert öl tek meg Len gyel or szág ban, va la -
mint há rom mil lió len gyel zsi dót, va gyis az Eu ró pá ban el pusz tí tott zsi dók fe -
lét eb ben az or szág ban sem mi sí tet ték meg.

Egész év ben vár ják majd a za rán do ko kat

Hor vát or szág
A föld ren gé sek kö vet kez té ben

sú lyo san meg ron gá ló dott a sziszeki
zsi na gó ga, amely ben je len leg ze ne -
is ko la mû kö dik. Az 1880-ban át -
adott, neo ro mán stí lu sú temp lo mot
az Osztrák–Magyar Mo nar chia más
részeibôl ide köl tö zött askenázi csa -
lá dok épí tet ték. A múlt szá zad har -
min cas éve i ben 230 zsi dó élt a vá -
ros ban.

A né met meg szál lás alatt a ná ci
kol la bo ráns usz ta sák fel dúl ták a
zsi na gó gát és meg sem mi sí tet ték a
be ren de zé sét. A vá ros ban kon cent -
rá ci ós tá bort lé te sí tet tek, ahol
szerb, zsi dó és ci gány gye re ke ket
ôriztek. 1942 feb ru ár ja és 1943
már ci u sa kö zött ös  sze sen 6700 gye -
rek for dult meg a lá ger ben. Kö zü -
lük mint egy 1600-an pusz tul tak el
éhe zés, jár vány és az usz ta sák ál tal
el kö ve tett gyil kos sá gok kö vet kez -
té ben.

A vész kor szak ban a hor vát zsi -
dók 95 szá za lé ka oda ve szett, és
hívôk hi á nyá ban a há bo rú után már
nem volt hit élet Szi sze ken. Az ál -
do za tok ra em lé kez ve, 1999-ben
em lék táb lát he lyez tek el a temp lom
fa lán.

Kí na
Saj tó je len té sek sze rint a Hunan

tar to mány hoz tar to zó Kajfengben
élô zsi dók csak ti tok ban ün ne pel -
het ték meg a chanukkát és más ün -
ne pe ket. A kö zös ség tag ja i ra nagy
nyo más ne he ze dik az utób bi évek -
ben, és a ha tó sá gok fo lya ma to san
fi gye lik a te vé keny sé gü ket. Sza kí -
tást je lent a ko ráb bi to le rán sabb po -
li ti ká val szem ben, hogy a zsi na gó -
gá ról és más helyekrôl is el tá vo lí -
tot ták a val lá si jel ké pe ket.

A 16. szá zad ban még öt ezer zsi dó
élt Kajfengben, de a há bo rúk, a ki -
té ré sek és a ve gyes há zas sá gok mi -
att szá muk fo lya ma to san csök kent.
Mint egy ezer zsi dó la kik je len leg a
vá ros ban, de csak száz ak tív tag ja
van a kö zös ség nek. Tar tós fenn ma -
ra dá suk hoz hoz zá já rult, hogy a ge -
ne rá ci ók egy más nak ad ták át a ha -
gyo má nyo kat. A judaizmus nem
tar to zik Kí ná ban az öt en ge dé lye -
zett fe le ke zet kö zé, de az el is mert
val lá sok hí vei sin cse nek sok kal
jobb hely zet ben. A ha tó sá gok kü lö -
nö sen ér zé ke nyek a nem zet kö zi
szer ve ze tek kel és a kül föl di sze mé -
lyek kel fenn tar tott kap cso la tok ra.

Gua te ma la -Iz ra el
A lá tás- és hal lás sé rül te ket segítô

Benemérito Bi zott ság ká vé zót nyi -
tott Guatemalavárosban iz ra e li tá -
mo ga tás sal. A lé te sít ményt a
Benemérito ala pí tot ta, de a be ren -
de zést Iz ra el Nem zet kö zi Fej lesz té -

Nem a val lá sok kal, ha nem az
em be rek kel van a gond

A Twitteren osz tot ták meg azt a ké pet, ame lyen egy iz ra e li mentôautó
sze mély ze te imád ko zik. Az egyi kük zsi dó, a má si kuk muszlim.

Az arab fér fi tér del ve, míg a zsi dó mentôs az ég fe lé néz ve imád ko zik. A
fo tó hó na pok kal ezelôtt ké szült Iz ra el ben, ahol a ko ro na ví rus-jár vány épp be -
rob bant, és ahol az arab–iz ra e li konf lik tus a mai na pig sú lyos em ber ál do za to -
kat szed.

Pon to sab ban az ara bok és Iz ra el köz ti konf lik tus a pa lesz ti nai zsi dó és arab
la kos ság köz ti ös  sze csa pá sok for má já ban a 20. szá zad ele je óta fo lyik vál to -
zó in ten zi tás sal
ha di, po li ti kai és
gaz da sá gi sí kon.

Ha vis  sza em -
lék szünk, ezek -
ben az idôkben
kezd tük közelebb-
rôl meg is mer ni a
ko ro na ví rus pusz -
tí tó ere jét, mil li ók
hal tak meg a jár -
vány kö vet kez té -
ben, és egy re töb -
ben kezd tek el fo -
hász kod ni, ki-ki a
sa ját is te né hez, a
be teg hoz zá tar to -
zó kért. Nem mon -
dunk te hát újat
az zal, hogy a val lás le het az egyik legerôsebb ös  sze tar tó erô, vagy épp
ellenkezôleg, az egyik leg na gyobb ék és konf lik tus for rás az em be rek kö zött.

Ezért min den al ka lom mal, ami kor azt lát juk, hogy a bé ke bár mi lyen
for má ja meg je le nik eb ben a té má ban, az meg nyug ta tó és szívmelengetô.
Ezek a mo men tu mok, mint ami lyet a fo tón is lá tunk, iga zol ják, hogy a
kü lön fé le val lá sok jól meg fér nek, pon to sab ban meg fér het né nek egy más
mel lett.

Érthetô te hát, hogy a kép új ra élet re kelt, és ez út tal a Bored Pan da írt ró la.
Az Independent még már ci us ban kö zölt egy hírt, amely ben az állt, hogy az -

nap, ami kor a kép ké szült, a dél-iz ra e li Beér-Seva két mentôdolgozójának
mû szak ja sze ren csé sen in dult: ép pen nem ér ke zett se gély ké rés, ezért volt ide -
jük ki száll ni a mentôautóból imád koz ni.

A zsi dó val lá sú Ávráhám Minc Je ru zsá lem, az az észak fe lé for dult, baj tár -
sa, a muszlim val lá sú arab Zoher Abu Jama pe dig Mek ka, az az dél fe lé. Ak -
kor ké szí tett fo tót ró luk egy mun ka tár suk.

Egy szer re imád ko zunk ahe lyett, hogy kü lön-kü lön sza kí ta nánk er re idôt, hi -
szen ren ge teg eset tel kell mos ta ná ban meg küz de nünk – idéz te Mincet az
Independent.

FEL / Nôk Lap ja Café

ZZ ss ii ddóó  VV ii ll áá gg hh íí rr aa ddóó

Kajfengi zsi dók. Jin Hszin fest mé nye

A Shalom ká vé zó ün ne pé lyes meg nyi tá sa

Ké szül a za rán dok köz pont Fo tó: M. Ma gyar Lász ló

Fo tó: Mohammed Alnabari / Magen David Adom

Az épü let ben lesz töb bek kö zött
ima te rem, ri tu á lis fürdô, kó ser
kony ha és mú ze um is.

A nyírtassi zsi dó temetôben fek -
sze nek a te le pü lés nagy rab bi jai, a
nyírtassi chászid kö zös ség „ôs-
atyái”: rab bi Mesulam Feis és fia,
Elimelech Lôwy. A sír juk fö lé a hí -
vek egy-egy épü le tet emel tek, s ott
nyug sza nak a rab bik a fe le sé gük kel
együtt, ír ja a szon.hu.

Fo lya ma tos üze mel te tés
A rab bik sír ját gyak ran fel ke re sik

zsi dó za rán do kok, akik tá vo li föld-
részekrôl is el utaz nak a nyír sé gi kis
köz ség be, hogy le ró ják tisz te le tü ket a
chászid ôsök elôtt a he lyi temetôben.
A megfelelô tu risz ti kai inf rast ruk tú ra
ki épí té sé ért jött lét re a Ma gyar Zsi dó
Örök ség Út ja Ke let-Ma gyar or szá gon
cí mû pro jekt, amely Nyír tass mel lett
to váb bi négy te le pü lé sen, Ma kón,
Mis kol con, Sá tor al ja új he lyen és
Nagykállóban va ló sít meg újabb be -
ru há zá so kat a za rán do kok megfelelô
fo ga dá sa ér de ké ben.

Nyír tas son a tá vol ról érkezôkre
gon dol va dön tött úgy a Hácár
Hákodes Tass Ala pít vány, hogy a
pro jekt ke re tei kö zött meg épít egy
fo lya ma to san üzemelô za rán dok há -
zat a köz ség ben a zsi dó temetô kö ze -
lé ben. A ter vek sze rint az épü let ben
ki ala kí ta nak töb bek kö zött ima ter -
met, ri tu á lis fürdôt a hoz zá kap cso ló -
dó öltözôkkel és gé pé sze ti he lyi sé -
gek kel, va la mint egy nagy mé re tû
étkezôhelyiséget, kó ser kony hát,
mú ze u mot, rak tárt, iro dát és mos dó -
he lyi sé get is. Ha ma ro san szerkezet-
kész lesz az épü let, s kö vet kez het nek
a belsô mun ká la tok.

To váb bi bôvítés
A pro jekt von ze re je azon ban az

elôzetes fel mé ré sek hez ké pest jelen-
tôsen felértékelôdött, így a je len leg
készülô za rán dok köz pont mel lett
egy újabb, különbözô ren dez vé nyek
meg tar tá sá ra al kal mas épü le tet is

emel nek majd a szak em be rek. En nek
a bôvítésnek köszönhetôen az ere de -
ti leg 75 fôsre ter ve zett be fo ga dó ké -
pes ség 200 fôsre nô. A mun ká la tok a
két épü le tet összekötô, al ka lom sze -
rû en fel ál lít ha tó mo bil sá tor ki ala kí -
tá sá val zá rul nak.

A be ru há zás a Szé che nyi 2020
prog ram ré sze ként mint egy 285 mil -
lió fo rin tos tá mo ga tás sal va ló sul
meg. Az új épü le te ket vár ha tó an
2021 elsô ne gyed év ében ad ják majd
át a kivitelezôk.

Ápol ni az em lé ke ket
Az épü le te ket egy to ka ji épí tész -

iro da ter vez te meg a Hácár Hákodes
Tass Ala pít vány ál tal de le gált kül föl -
di zsi dó épí tész ve ze té sé vel. A pro -
jekt el ké szí té se kor az épí té sze ti és
mû sza ki ter ve zés elôírásainak be tar -
tá sá ról az épí tész iro da gon dos ko dott,
míg a val lá si elôírások meg va ló sí tá -
sá ra a zsi dó szak em ber adott irány el -
ve ket.

A Hácár Hákodes Tass Ala pít vány
az zal a cél lal jött lét re, hogy ápol ja a
tassi ha gyo má nyo kat és ôrizze a
chászid ôsök em lé két.

A za rán do kok ál ta lá ban a rab bik
szü le té sé nek és ha lá lo zá sá nak év for -
du ló ján ke re sik fel a he lyi iz ra e li ta
temetôt, ez zel szem ben az ala pít vány
azt sze ret né, hogy egész év ben fo -
lya ma tos le gyen a lá to ga tott ság.
Ezért van szük ség a za rán dok ház ra,
ahol meg száll hat nak, ét kez het nek,
imád koz hat nak a vi lág min den
részébôl ide uta zók. A za rán dok köz -
pont meg épí té se után a temetô fel újí -
tá sa kö vet ke zik.

si Együtt mû kö dé sért Felelôs Ügy -
nök sé ge (MASAV) és az iz ra e li
nagy kö vet ség biz to sí tot ta. A ká vé -
zó ün ne pé lyes meg nyi tá sán meg je -
lent Claudia Ruíz Casasola ok ta -
tá si mi nisz ter, María de los Ánge-
les Soberanis de Rueda, a
Benémerito Bi zott ság vezetôje,
Mattanja Cohen, Iz ra el nagy kö ve -
te és má sok. A Shalom ne vû ká vé -
zó ban fo gya té kos sze mé lyek dol -
goz nak, de lehetôséget biz to sít sza -
kács- és cuk rász ta nu lók szá má ra
szak mai gya kor la tok foly ta tás ra is.
Az ét te rem ki szol gál ja a Dr.
Rodolfo Robles Valverde szem- és
fü lé sze ti kór ház be te ge it és mun ka -
tár sa it, va la mint a Benemeritóhoz
tar to zó is ko lák és re ha bi li tá ci ós
köz pon tok di ák ja it.

Gua te ma la 1948-ban lé te sí tett
dip lo má ci ai kap cso la tot Iz ra el lel,
és elsôként he lyez te át nagy kö vet -

ség ét Tel-Avivból Je ru zsá lem be. A
la tin-ame ri kai or szág ban mint egy
ezer hit test vé rünk él, akik há rom
zsi na gó gát és különbözô in téz mé -
nye ket tar ta nak fent.

Ko vács

A föld ren gés meg ron gál ta a zsi na -
gó gát Szi sze ken
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A jár ványt lekicsinylôk ros  szab bak,
mint a holokauszttagadók

Az ultraortodox ka taszt ró fa vé del mi szer ve zet, a ZAKA el nö ke éles kri -
ti kát in té zett ága za tá hoz és an nak vezetôihez, mi u tán ko ro na ví rus ban
meg halt az édes any ja, és a holokauszttagadóknál ros  szab bak nak ne vez te
azo kat, akik meg pró bál ják ba ga tel li zál ni a jár ványt.

Jehuda Mesi Zahav, az ön kén tes kö zös sé gi sürgôsségi kutató-mentô szer -
ve zet el nö ke és egyik ala pí tó ja ar ra tö re ke dett, hogy fi gyel mez tes se az ultra-

Ös  sze csa pá sok és
le tar tóz ta tá sok
Mea Seárimban
A 12-es csa tor na je len té se sze -

rint Je ru zsá lem Mea Seárim ne -
gye dé ben a ko ro na ví rus mi att el -
ren delt kor lá to zá sok vég re haj tá sa
so rán ös  sze csa pá sok ra ke rült sor
az ultraortodox la ko sok és a
rendôrök kö zött.

A rendôrök azért vo nul tak be az
ultraortodox ne gyed be, hogy be zá -
ras sák a zsi na gó gá kat, me lyek a kor -
lá to zá so kat meg sért ve nyit va ma rad -
tak, ír ja az ujkelet.live.

Az ös  sze csa pá sok so rán a la ko sok
kö vek kel, to já sok kal és sze me tes -
zsák ok kal do bál ták rendôröket, akik
kö zül ket ten meg sé rül tek. Tíz sze -
mélyt ôrizetbe vet tek ga ráz da ság,
kôdobálás vagy iga zol ta tás meg ta ga -
dá sa mi att.

Több vi deó is meg je lent a kö zös -
sé gi mé di á ban a történtekrôl, az
egyi ken hal la ni, ahogy a la ko sok le -
ná ciz zák a tisz te ket. Egy má si kon az
egyik rendôr in téz ke dés köz ben be -
le rúg egy gye rek be. A rendôrség kö -
zöl te, hogy vizs gál ja az ese tet.

A 12-es csa tor na le ve tí tett egy rej -
tett ka me rás fel vé telt, azt bi zo nyít ván,
hogy Mea Seárimban az élet a szo ká -
sos mó don zaj lik, a zsi na gó gák és az
ok ta tá si in téz mé nyek nyit va tar ta nak,
és egyet len rendôr sincs a kör nyé ken.

Mi lyen elôjogai lesz nek 
az ol tot tak nak Iz ra el ben?

Meg kezd ték az ol tot tak elôjogainak meg ha tá ro zá sát Iz ra el ben a la kos -
ság több mint húsz szá za lé ká nak be ol tá sa után – je len tet te a Jediót
Ahronót cí mû új ság hon lap ja, a Ynet.

A má so dik ol tás után egy hét tel kap hat ják majd meg az iz ra e li ek az
egyelôre fél év re ér vé nyes zöld út le ve let vagy ol tá si köny vet, amely nek bir to -
ká ban men te sül nek majd a ka ran tén alól, ha ví rus hor do zó val érint kez tek vagy
külföldrôl tér tek vis  sza. Vi szont to vább ra is ér vény ben ma rad a maszk vi se lé -
si és a 2 mé te res tá vol ság tar tá si kö te le zett ség, amíg az or szág a ko ro na ví rus-
jár ván  nyal küzd, írja Shiri Zsuzsa, az MTI tudósítója.

A mo bil te le fo non is fel mu tat ha tó iga zo lás bir to ká ban tesz te lés nél kül le -
het majd részt ven ni különbözô kul tu rá lis és sport ese mé nye ken, és vizs gál -
ják an nak lehetôségét, hogy fel mu ta tá sá val ellenôrzés nél kül be le hes sen
lép ni a majd új ra meg nyí ló konditermekbe és uszo dák ba, kon cer tek re, szál -
lo dák ba, mú ze u mok ba, ká vé há zak ba és ét ter mek be, va la mint be vá sár ló köz -
pont ok ba is.

Emel lett a Ynet sze rint egy ide ig le nes, 72 órá ra szó ló en ge dé lyen is gon -
dol kod nak, ame lyet azok kap hat nak meg há rom nap ra, akik nem ol tat ták be
ma gu kat, de a teszt jük ne ga tív volt.

Az ol tot tak kü lön le ges iga zol vá nya vár ha tó an csak feb ru ár ban, a jo gi aka -
dá lyok le küz dé se után ké szül het el, mert a szakértôk sze rint sér ti a jogegyen-
lôség el vét azok kal szem ben, akik el vi vagy egész sé gi okok ból nem ré sze sül -
nek az ol tás ból, vagy 16 év nél fi a ta lab bak, akik nek be ol tá sát egyelôre nem
ter ve zik.

Iz ra el a 12-es ke res ke del mei te le ví zió ér te sü lé se sze rint tit kos egyez ményt
kö tött a Pfizerrel, mely sze rint cse ré be az ezen túl he ti rend sze res ség gel
érkezô szál lít má nyo kért Je ru zsá lem ol tá sok kal kap cso la tos in for má ci ó kat

Be ol tot ták Mengele 
em ber kí sér le te i nek ma gyar

szár ma zá sú túlélôjét

Jehuda Mesi Zahav meg kap ja a ko ro na ví rus el le ni vak ci nát
For rás: ZAKA sajtószóvivôje

ortodox köz vé le ményt a be teg ség ve szé lye i re, mi u tán édes any ja, a 80 éves
Sa ra Zeisel a ví rus sal va ló egy hó na pig tar tó csa tát követôen el hunyt, ír ja az
ujkelet.live.

Ugyan ab ban a hó nap ban el vesz tet te 59 éves test vér ét is, alig két nap pal
azu tán, hogy édes any juk kór ház ba ke rült. A csa lád több na pig el tit kol ta elôle
a hírt.

Ez a vezetôink hi bá ja. Ne héz szív vel mon dom ezt, de azt hi szem, ros  szab -
bak, mint a holokauszttagadók. Vé gül is a holokauszttagadók a tör té nel met
ta gad ják, ôk vi szont itt a je lent ta gad ják – mond ta Mesi Zahav a Ynetnek nyi -
lat koz va.

Mi a baj ezek kel a vezetôkkel? Hogy azt mond ják: a sa ját ke zünk kel nem
on tunk vért. Pe dig van nak olya nok er re fe lé, aki ket vér on tás sal gya nú sí ta nak,
még ak kor is, ha az em be rek rab bik nak hív ják ôket. Nincs egyet len kör nyék,
épü let vagy ott hon leg alább egy ál do zat nél kül... Negy ven négy em ber halt
meg az el múlt 24 órá ban, 44 csa lád, akik nek egész vi lá ga szét hul lott, 44 csa -
lád, akik nek so ha sem mi sem lesz töb bé ugyan az – és mi ezt nem vet tük ko mo -
lyan. Hát nem lát ják? Mind an  nyi an szó sze rint ketyegô bom bák va gyunk.

Nek ro lóg ja ik ban nem azt ké ne mon da ni uk, hogy nyu godj bé ké ben, ha nem
azt, hogy az Örök ké va ló bos  szul ja meg a vé rü ket. A ko ro na ví ru sos be te gek si -
ko lya a kór ter mek ben szív szo rí tó. Nincs sen ki, aki hal la ná ôket, én pe dig ott
ülök, néz ve, ahogy egyik mentô a má sik után vi szi el a ha lot ta kat.

Mesi Zahav ke mé nyen kri ti zál ta a szek tort és a ve ze tést a chárédi kö zös sé -
ge ket arány ta la nul súj tó pandémia el uta sí tá sá ért.

A ve ze tés hi bá ja, hogy a köz vé le mény en  nyi re nem ve szi ko mo lyan a jár -
ványt. Ezek az em be rek megfertôzik kö zös sé ge i ket – és mind egyi kük egy
ketyegô idôzített bom ba. Bal lisz ti kus ra ké ta, amely má so kat bánt – mond ta.
Hi he tet len min den, ami a kö zös sé ge ink ben zaj lik. Bár mely más egész ség ügyi
prob lé ma ese tén gyor san a leg jobb or vo sok hoz for du lunk, te hát mi tör tént
most itt?

Mesi Zahav el is mer te, hogy édes any ja a chanukka ide jén kap ta el a ví rust.
Édes anyám egész sé ges és ak tív nô volt. Vi lá gos, mint a nap, hogy Covidban

halt meg. Egész év ben vi gyáz tunk szü le ink re. A bá tyám ve lük élt, és sen kit
sem en ge dett a kö ze lük be. De chanukkára kül föld re ment, és ott tar tot tak egy
ün nep sé get, ame lyen min den ki megfertôzôdött a ví rus sal. Anyám, aki olyan
életerôs, egész sé ges, ak tív és em ber ba rát nô volt, megfertôzôdött a ví rus sal,
és a tü de je las san ös  sze om lott.

Roni Numa nyu gal ma zott vezérôrnagy, aki a kor mány vi lág jár vány ra adott
vá la szát fel ügye li az ultraortodox kö zös ség ben, egy saj tó tá jé koz ta tón azt
mond ta, hogy az ultraortodox is ko lák mint egy 15%-a a zár lat el le né re nyit va
ma radt. Ha csak egy kis ré sze is nyit va ma rad, ha nem lé pünk köz be, a jár -
vány to vább nö vek szik – fi gyel mez te tett.

Iz ra el ben a fertôzések 30%-a az ultraortodox közösségbôl szár ma zik, de
úgy tû nik, hogy a ma gas arány csök ken. A cso port az össz né pes ség kö rül be -
lül egy ti zed ét te szi ki.

Numa sze rint a ví rus tesz tek mint egy 20%-a po zi tív az ultraortodox te rü le -
te ken, szem ben a tel jes po pu lá ció mint egy 5%-ával.

Ben já min Netanjahu mi nisz ter el nök el ítélt egy nagy sza bá sú esküvôt, me -
lyet a több nyi re ultraortodox la ko sú Bné Brákban ren dez tek.

Fel szó lí tom az ös  szes iz ra e li ál lam pol gárt, be le ért ve azo kat is, akik részt
vet tek a bot rá nyos chátunán Bné Brákban, hogy hagy ják ab ba a tör vény sér -
tést. Ez vér on tás! El vá rom, hogy a rendôrség vas ököl lel sújt son le min den
szabályszegôre, bár hol is le gyen.

szol gál tat az or szág la kó i nak or vo si ada ta it 30 év re visszamenôleg tar tal ma -
zó, a he lyi egész ség biz to sí tók nál ôrzött adat bá zis ok ból.

Je len leg a ka pa ci tás na pi 150 ezer adag be adá sa, de ezt sze ret nék 200 ezer -
re emel ni a gyors ol tá si kam pány ban, amely a ter vek sze rint már ci us vé gé ig
a 16 éves nél idôsebb la kos ság szá má ra hozzáférhetôvé te szi a ko ro na ví rus el -
le ni vak ci nát.

Már ci us 23-án par la men ti vá lasz tá so kat tar ta nak, és Ben já min Netanjahu,
il let ve párt ja, a Likud elsôsorban a si ke res ol tá si kam pán  nyal pró bál ja meg -
sze rez ni az em be rek sza va za ta it. A pe da gó gu sok vak ci ná zá sát az 55–60 éve -
sek, majd az 50 év fe let ti ek be hí vá sa kö ve ti. Vár ha tó an las sul ni fog az ed di -
gi tem pó, mert el kezd ték új ra ol ta ni há rom hét el tel té vel a má so dik dó zis sal az
egy szer már ol tot ta kat.

Nachman As koronabiztos sze rint az idôsek és a ve szé lyez tetet tek nagy -
mér té kû vé dett sé ge nyo mán akár ma ga sabb új fertôzési ada tok mel lett is meg
le het majd kez de ni a zár lat fel ol dá sát, mert hi á ba lesz sok új fertôzött, a ve -
szé lyez te tet tek vé del mé vel az ol tá sok nyo mán nem fog emel ked ni a kór ház -
ban ápol tak, a sú lyos be te gek szá ma.

Vád eme lés elôtt még ez is... Olt ják Netanjahu mi nisz ter el nö köt
Fo tó: Amir Cohen / Pool / AFP

Iz ra el ben egy na gyon kü lön le ges
sze mélyt, ír ja a Ki bic.

Ami kor Kleinman meg ér ke zett az
ol tó fül ké be, el me sél te Linornak,
hogy ô az egyik utol só túlélôje a
több mint há rom ezer ti né dzse ren
vég zett ha lá los Mengele-kísérletnek.
14 éves volt, ami kor el hur col ták Ma -
gyar or szág ról Ausch witz ba. Öt hó -
nap pal késôbb ô és a báty ja át szök -
tek Ausch witz ból Dachau altáborá-
ba. Joszéf túl él te a holokausztot.

Kleinman 2020 utol só nap ján, de -
cem ber 31-én ka pott védôoltást a
Covid-19 ví rus el len.

So sem fe lej tem el ezt az éj sza kát.
Joszéf an  nyi min dent túl élt éle te so -
rán, most pe dig be ol tat ja ma gát,
hogy túl él je ezt a ször nyû ví rust, ami
már an  nyi éle tet vett el, mond ta
Linor Attiasz.

Kleinman el me sél te, hogy ami kor
a jár vány elkezdôdött, ô és a fe le sé -
ge be zár kóz tak az ott ho nuk ba, amit
az óta sem hagy tak el. A fér fi ab ban
bí zik, hogy az idei peszáchot már a
csa lád já val tölt he ti.

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
ada tai azt mu tat ják, hogy a fertôzési
rá ta min den hol csök ken, de to vább ra
is az ultraortodoxoknál a leg ma ga -

Ál ta lá ban nem ün nep lem az új évet,
de ez a mos ta ni iga zán em lé ke ze tes
volt, val lot ta be.

Joszéf iga zi túlélô, szám ta lan szor
legyôzte a ha lált. Megtisztelô volt,
hogy ez út tal én is részt ve het tem a
túl élé sért, a Covid-19 és a ha lál
legyôzéséért foly ta tott har cá ban, je -
gyez te meg Linor Attiasz.

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

A 92 éves Joszéf Kleinman
(Kleinman Jó zsef) ta nús ko dott az
Eichmann-perben Je ru zsá lem ben.
Eichmann volt az egyet len sze -
mély, akit Iz ra el tör té ne te so rán
ki vé gez tek. Em be ri es ség el le ni

bûn tett ért és a de por tál tak szisz te -
ma ti kus meg sem mi sí té sé ért ítél -
ték el.

Linor Attiasz ön kén tes mentôs ab -
ban a meg tisz tel te tés ben ré sze sült
2020 szil vesz te rén, hogy be olt ha tott

sabb, 1,19. Az arab né pes ség nél
meg kö ze lí ti az 1-et, a la kos ság töb bi
ré szé nél pe dig az új iga zolt ese tek
szá ma alap ján 1,13-on áll.
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– Ked ves Dó ri, rég óta ál lan dó mun ka tár sa vagy la punk nak.
Sok ol va só kí ván csi ar ra, ki is vagy és hon nan jöt tél.

– Mik lós Dó ra va gyok. Pá lya fu tá som 1988-ban kezdôdött. Egy
zug lói csa lá di ház ban nôttem fel. Ar ról, hogy zsi dó va gyok, egy
vé let len nek mond ha tó ta lál ko zás rán tot ta le a lep let. Szü le im mel a
Vár ban ki rán dul tunk, kb. 5 éves le het tem. Apu kám lán cán cháj me -
dál volt. Egy ma gyar szár ma zá sú ame ri kai tu ris ta oda lé pett hoz zá,
és meg kér dez te: Te zsi dó vagy? Er re a vá lasz igen volt. Ter mé sze -
te sen fo gal mam sem volt ak kor, hogy a zsi dó szó mit je lent, de vé -
gig kér dez tem apu kám tól, hogy ki az még a szû kebb csa lád ban, il -
let ve én is az va gyok-e (csak apai nagy pa pám nem volt zsi dó szár -
ma zá sú). 

A következô for du ló pon tot a zsi dó sá gom meg élé sé ben 1999
nya ra hoz ta. Már au gusz tus vé ge volt, ami kor egy Iz ra el ben élô ro -
ko nom mond ta a Ba la ton part ján, hogy a Scheiber Sán dor Gim ná -
zi um ban in dul 6. osz tály szep tem ber ben. Vér sze met kap tam, hogy
zsi dó is ko lá ba jár ha tok, és ad dig nyúz tam a szü le i met, míg be nem
írat tak. Anyu kám jó jid di se máme mód já ra fél tett at tól, hogy zsi dó
in téz mény ben ta nul jak, ne hogy va la mi lyen at ro ci tás ér jen emi att.
A scheiberes évek a mai na pig meg ha tá ro zó ak ab ban, hogy ki is
va gyok én. Na gyon so kat kap tam az is ko lá tól. Büsz ke va gyok ar -
ra, hogy szá mos egy ko ri ta ná rom mal a mai na pig jó kap cso la tot
ápo lok, na gyon jó ba rá ta im pe dig egy ko ri osz tály tár sa im vagy is -
ko la tár sa im. Úgy ér zem, ta pasz ta lom, hogy az én ge ne rá ci óm szá -
má ra volt scheiberesnek len ni menô.

– És ho gyan foly ta tó dik a tör té ne ted?
– Az EL TE-n kezd tem el ta nul ni, ahol na gyon fur csa volt, hogy

nem egy vé dett kö zeg vesz kö rül. Sze ren csé re ha mar jó csa pat
szervezôdött az év fo lyam tár sa im ból, de még is úgy érez tem, hi ány -
zik va la mi az életembôl. Ek kor úgy gon dol tam, hogy ide je pén tek
es tén ként fel ke res nem zsi na gó gá kat. Elég sok hely re el lá to gat tam,
de nem iga zán ta lál koz tam se hol ve lem egy ko rú ak kal.

Ez idô tájt rám írt egy is me ret len fiú az ak ko ri IWIW-en, hogy
vol na-e ked vem ta nul ni a zsi dó ság ról (mi vel lát ta, hogy a
Scheiberben vé gez tem). A vá la szom igen volt. Így tér tem vissza a
zsi dó tu do má nyok hoz. Majd a ta nu lás mel lett szervezôi mun kát is
el lát tam, ez a Chábádban tör tént. Az tán megint egy kis szü net kö -
vet ke zett, egé szen 2012 ja nu ár já ig, ami kor el men tem a Lativ
Kolelbe dol goz ni, ahol az óta is te vé keny ke dem. Nem sok kal ez -
után Lágy má nyo son kezd tem el tal mud-tó rát tar ta ni gye re kek nek
min den pén tek es te és szom bat délelôtt. Utá na pe dig fel kér tek,
hogy ta nít sak ál ta lá nos is ko lák ban hit tant, ezt a mai na pig öröm -
mel vég zem. A Covid-vírus meg je le né sé ig egy uta zá si iro dá ban is
dol goz tam, szer ve zé si fel ada to kat lát tam el.

– Mi lett az egye te mi ta nul má nya id dal?
– Elsô sza ko mat, a szo ci á lis mun kát nem fe jez tem be. 2015-ben

szo ci o ló gia sza kon dip lo máz tam, majd 2018-ban em be ri erôforrás
mes ter dip lo mát sze rez tem. Köz ben ta nul tam online mar ke tin get is.
Má so dik dip lo mám meg szer zé se igen ke mény idôszak volt, négy
he lyen dol goz tam, plusz ott volt az egye tem, aho va be kel lett jár ni
he ten te egy szer-két szer, il let ve be adan dó kat le ad ni. 

– Hogy fért be le e mel lé az írás?
– Legelsô írá som a Gut Sá besz ben je lent meg, majd az Egy ség -

ben. Késôbb az Új Élet át vett a blogomon írt bejegyzéseimbôl
(zsblog.hu), il let ve a Lativ ál tal ki adott For rás új ság ba is rend sze re -
sen írok. A blogomat 2014 no vem be ré ben in dí tot tam. Úgy érez tem,
hogy szük ség van ha zánk ban egy mindentôl és mindenkitôl füg get -
len, ön fenn tar tó blogra, mely nek legfôbb cél ja az, hogy zsi dó is me -
re te ket ad jon át zsi dók nak és nem zsi dók nak egy aránt. Nem rég néz -

Em lék táb lát avat tak
a Ma ros ut cá ban

Iz ra el mu tat ja meg a vi lág nak,
ho gyan kell meg sza ba dul ni 

a jár vány tól
Egyet len or szág van ma a vi lág ban, amely büsz ke le het a ko ro na ví rus

el le ni ol tá si prog ram já ra: Iz ra el. A la kos ság ve szé lyez te tett ré sze ja nu ár
vé gén, a töb bi ek már ci u sig meg is kap hat ják a vé dett sé get jelentô má so -
dik dó zist. Köszönhetô mind ez Iz ra el adott sá ga i nak, ki vá ló egész ség ügyi
rend sze ré nek, de fôleg an nak, hogy Ben já min Netanjahu mi nisz ter el nök
már ci us ban is mét vá lasz tást sze ret ne nyer ni – a 444.hu ös  sze fog la ló ja.

A vi lág leg gaz -
da gabb, leg fej let -
tebb or szá gai is
kép te le nek az el -
vár ha tó se bes ség -
gel be ad ni az ol tá -
so kat, és így, kü lö -
nö sen a ko ráb bi nál
fertôzôbb brit ví -
rus va ri áns fel buk -
ka ná sa után, re á lis
a ve szé lye an nak,
hogy a jár vány
újabb pusz tí tó hul -
lá ma i val kell szem-
 be néz nünk. Egyet -
len hely van a vi lá -
gon, ahol gyor san
ha lad nak: Iz ra el. A kö zel -ke le ti or szág ban de cem ber 19-én kezd tek el ol ta ni,
az óta pe dig kö zel 1,5 mil lió em bert, a la kos ság nagy já ból 15 szá za lé kát si ke -
rült is be ol ta ni a két dó zi sú vak ci na elsô lépcsôjével – ír ja a 444.hu por tá lon
meg je lent cik ké ben Bede Már ton.

Hogy az iz ra e li ek men  nyi re a vi lág elôtt jár nak e té ren, azt a leg job ban az
szem lél te ti, hogy az ol tá si vi lág rang lis tán má so dik Bahreinban sem si ke rült
még be ol ta ni a la kos ság 4 szá za lé kát, Ame ri ká ban és az Egye sült Ki rály ság -
ban a 2 szá za lék fe lé tar ta nak, az Eu ró pai Uni ó ban pe dig egyet len tag ál lam
sem ér te el az 1 szá za lé kot, és a 0,5-öt is csak a dá nok nak si ke rült ja nu ár 5-ig
át lép ni ük.

Iz ra el ben kö rül be lül 2 mil lió em bert so rol nak a ko ro na ví rus szem pont já ból
koc ká za to sabb cso port ba – az idôseket és a va la mi lyen ri zi kós alap be teg ség -
gel küzdôket. Ôk va la men  nyi en ja nu ár elsô nap ja i ban meg kap hat ják az ol tás
elsô dó zi sát, és a hó nap má so dik fe lé ben már a leg ma ga sabb vé del met nyúj -
tó má so dik ada got is be ad hat ják ne kik.

A XII. ke rü let kép vi se le té ben Pokorni Zol tán pol gár mes ter, az I. ke rü let
részérôl pe dig Váradiné Na szá lyi Már ta pol gár mes ter vett részt az em lék -
táb la ava tá sán Fo tó: hegyvidek.hu

A Dó ri

Ta ní ta ni, ok tat ni, ké pez ni!

A XII. ke rü le ti Ma ros ut cai ren-
delôintézet, az egy ko ri zsi dó kór -
ház ud va rán em lék táb lát avat tak
az 1945. ja nu ár 12-én le zaj lott nyi -
las tö meg mé szár lás év for du ló ján.
Ezen a he lyen 40 fér fit és 44 nôt öl -
tek meg, ápo ló kat, or vo so kat, be -
te ge ket egy aránt.

Nyolc van nyolc em ber, be te gek,
ápo lók és or vo sok ne ve ol vas ha tó az
em lék táb lán, me lyet az 1945. ja nu ár
12-én le zaj lott nyi las tö meg mé szár -
lás év for du ló ján avat tak fel a Ma ros
ut cai rendelôintézet (XII., Ma ros ut -
ca 16/b), az egy ko ri zsi dó kór ház ud -
va rán – ír ja a hegyvidek.hu.

Ahol a gyû lö let tes tet ölt, ott az
em be ri mél tó ság meg szû nik. Ilyen
gyû lö let tölt het te el azt a húsz-hu -
szon két, nyi la sok ból és köz tör vé nyes
bûnözôkbôl ál ló cso por tot, amely nek
tag jai 1945. ja nu ár 12-én a Ma ros
ut cai zsi dó kór ház ban 84 em bert ke -
gyet le nül le mé szá rol tak – errôl
Földváry Ger gely, a Hegy vi dé ki
Hely tör té ne ti Gyûj te mény szak mai
felelôse be szélt a meg em lé ke zé sen.

A tör té nész fel idéz te, hogy az egy -
ko ri bu dai or to dox zsi dó kór ház ud -
va rán 40 fér fit és 44 nôt öl tek meg,
ápo ló kat, or vo so kat, be te ge ket egy -
aránt. Öt nôvért még át hur col tak a
Né met völ gyi út 5. szám alat ti nyi las -
ház ba, ahol más nap kö zü lük né gyet
lelôttek. Egyet len nôvér él te túl az
ese mé nye ket, ô is csak azért, mert
ha lott nak tet tet te ma gát.

A Ma ros ut cai tö meg gyil kos ság
után két nap pal, 1945. ja nu ár 14-én a
Vá ros ma jor ut ca 64–66. szám alat ti

Bí ró Dá ni el Kór ház ban foly tat ták a
nyi la sok a vé reng zést, ahol 150 em -
bert gyil kol tak meg. Pár nap pal
késôbb pe dig, ja nu ár 19-én, az Al ma
ut ca 2. alat ti zsi dó sze re tet ott hon 94
véd te len idôs la kó ját te rel ték ki a vá -
ros ma jo ri park ba, ahol meg öl ték
ôket.

Az ál ta luk ki állt ret te ne tes szen ve -
dé sek nek nem lett vol na sza bad meg -
tör tén ni ük (hát nem – Új Élet), ezért
min dent meg kell ten nünk kö zö sen
an nak ér de ké ben, hogy ezek so ha
töb bé ne ismétlôdhessenek meg. A
bé kes ség út ja az, ha el uta sít juk a
gyû lö let kel tést és a nem ze ti, et ni kai,
val lá si meg kü lön böz te tést – mond ta
Földváry Ger gely, hoz zá té ve: Nem -

csak a zsi dók nak kell em lé kez ni ük az
ál do za tok ra, ha nem a ma gyar nem -
zet min den tag já nak, mi vel ôk nem
csu pán zsi dók vol tak, ha nem hon fi -
tár sa ink, ma gya rok, de legfôképpen
em be rek.

A Ma ros ut cai ál do za tok nak em lé -
ket ál lí tó táb lát kö zö sen ké szít tet te el
a Hegy vi dé ki Ön kor mány zat és a
Bu da vá ri Ön kor mány zat Egész ség -
ügyi Szol gá la ta. Az ava tá son a XII.
ke rü let kép vi se le té ben Pokorni Zol -
tán pol gár mes ter és Fon ti Krisz ti na
al pol gár mes ter, míg az I. ke rü let
részérôl Váradiné Na szá lyi Már ta
pol gár mes ter és Ge len csér Fe renc
al pol gár mes ter vett részt.

PestBuda

tem meg a sta tisz ti kai ada to kat, több mint 350 be jegy zés ke rült ki a
weblapomra, na nem csak az én írá sa im ezek, szá mos vendégszerzô
be jegy zé sét is meg je len tet tem. Hi szek ab ban, hogy a zsi dó ság nem
egy one (wo)man show. Iga zá ból a leg kö zös sé gibb val lás nak tar -
tom. Gon dol junk csak ar ra, hogy az egyik leg szen tebb imánk, a Ká -
dis el mon dá sá hoz egy minjánra, va gyis 10 fér fi ra van szük ség.

Ami kor kö rül be lül más fél éve Kar dos fôrabbi úr fel kért ar ra,
hogy ír jak az Új Élet be, amit nagy öröm mel fo gad tam, meg kér dez -
tem, mirôl szól ja nak a cik ke im. Azt vá la szol ta: Dórikám, tel jes
mér ték ben rád bí zom. Ez az óta is így van. Az Új Élet min dig is
fon tos sze re pet töl tött be az éle tem ben. Em lék szem, ami kor jár -
tunk ki a Koz ma ut cai temetôbe nagy pa pám hoz, aki 1993-ban
hunyt el, a ka pu ban állt egy né ni, aki árul ta az Új Éle tet. Drá ga
nagy ma mám vagy apu kám min dig vá sá rolt tôle. Ha épp nem a
temetôben sze rez te be a csa lád, apu kám már tud ta, hol le het kap ni
a vá ros ban, és kézrôl kéz re ad tuk a csa lád ban. So ha nem fo gom el -
fe lej te ni, hogy nagy ma mám men  nyi re büsz ke volt ar ra, ami kor
(ek kor már elôfizettünk ne ki a lap ra) ol vas ta a cik ke i met. Min dig
mond ta, hogy a kis új ság íróm...

– Me sél ted, hogy egy uta zá si iro dá ban dol goz tál, gon do lom,
a ko ro na ví rus mi att ez vál to zott. Ho gyan ala kí tot ta át a te éle -
te det a jár vány?

– Az ele jén na gyon fur csa volt, hogy az egész éle tem az online
tér be köl tö zik. A mun ká im át ala kul tak, online ta ní tot tam, szer vez -
tem ta nu lá so kat. Na gyon hi á nyoz tak az em be ri kap cso la tok, ezért
ki ta lál tam, hogy egy egy hó na pos ki hí vás ke re té ben min den nap
kvízt adok fel a Facebookon az ismerôseimnek, és a vé gén nyer test
hir de tek. Elég so kan vet tek részt ben ne. A ko ro na ví rus elsô hul lá -
ma alatt a ta ní tás mi att fe dez tem fel iga zán a Kahootot (online
kvízkészítô prog ram). Tíz hé ten ke resz tül min den szom bat es té re
30 kérdésbôl ál ló kér dés sort ál lí tot tam ös  sze. Jó kis csa pat
szervezôdött, akik igye kez tek min dig részt ven ni az ese mé nyen, az
elsô há rom he lye zett nye re ményt is ka pott. A ta ní tás ban az óta is
hasz ná lom a Kahootot, il let ve a Bá lint Ház fel ké ré sé re az el múlt
idôszakban szá mos online ese mé nyen ve zé nyel tem kvízt (pl.
ZSIFI, Judafest).

A má sik jelentôs for du lat ak kor tör tént a karanténidôszak alatt,
ami kor rá jöt tem, hogy ez a hely zet új lehetôségeket rejt a zsi dó kö -
zös sé gi élet re néz ve. Zsi dó ság a Kezdetektôl cím mel lét re hoz tam
egy elôadás-sorozatot. Az volt a cé lom, hogy el ér jek olya no kat
online, akik föld raj zi adott sá guk, élet hely ze tük vagy egyéb ok mi -
att más képp nem tud nak ta nul ni. A so ro zat tíz részbôl állt, volt
olyan elôadásom, amin 50-en vet tek részt, és kö zel 100 fô re giszt -
rált a levelezôlistámra. Igye kez tem a leg nép sze rûbb té mák ból vá lo -
gat ni, pl. zsi dó ün ne pek, kó ser ság, a zsi dó élet ese mé nyei. Az óta is
mû köd te tem Facebook-csoportomat Zsi dó ság a Kezdetektôl cím -
mel, né hány elôadásom pe dig meg ta lál ha tó a YouTube-on. Azt hi -
szem, el ér tem a cé lo mat, na gyon jó le sett, hogy az elôadás-sorozat
után ki töl te tett kérdôívekben po zi tív vis  sza jel zé se ket kap tam. Úgy
érez tem, ér de mes volt sok-sok órát el töl te ni a fel ké szü lés sel. Kü lön
megtisztelô volt, hogy ami kor az utol só al ka lom ra fel kér tem a ha -
zai kö zös sé gi élet ben is mert sze mé lye ket, mu tas sák be ked venc zsi -
dó tár gya i kat, min den ki egybôl igen mon dott. Ezért vé gül so ka kat
ki is kel lett hagy nom, akiktôl ez úton is el né zést ké rek!

– Lett va la mi lyen foly ta tá sa az elôadás-sorozatodnak?
– Igen, az óta tar tot tam – szin tén online – Zsi dó ság a Kezdetektôl

elôadást az ôszi nagy ünnepekrôl, il let ve chanukkáról. 
– Elé ge dett vagy a résztvevôk szá má val?
– Tel jes mér ték ben. Ami kor meg ál mod tam a so ro za tot, ak kor azt

mond tam, hogy ha egy em bert is el érek ve le, akit ed dig nem von -
zott a zsi dó kö zös ség, már meg éri csi nál ni. So ka kat el ér tem ha tá -
ron in nen és túl. Az már más kér dés, hogy a ko ro na ví rus után mi

le het a foly ta tás. Úgy ér zem, a vi lá gunk jelentôsen át ala kult. Pár
hó nap pal ezelôtt pl. meg tar tot tam elsô hib rid elôadásomat: élôben
is hall gat tak em be rek, köz ben pe dig online is néz tek. Ér de kes mû -
faj egy át ala ku ló vi lág ban...

– A közeljövôben ter ve zel foly ta tást?
– Még egy tíz ré szes so ro za tot egy más utá ni he te ken biz tos nem

vál lal nék be, mert ren ge teg ener gi át vesz ki az emberbôl. Vi szont
al kal man ként öröm mel ta ní tok, púrim és peszách elôtt sze ret nék
elôadni. 

– Min dol go zol most?
– Is mét egy nagy pro jekt ben va gyok ben ne. Meg ál mod tam,

hogy lét re ho zok egy fé lig online, fé lig offline társkeresôt, ha gyo -
má nyos ele mek fel hasz ná lá sá val. Eh hez ta lál tam is egy re mek tár -
sat, aki vel együtt csi szol gat juk a ter ve in ket. Már ké szül a hon la -
punk. Mel let te pe dig Lativ és ta ní tás – már élôben is.

– Sok min den el hang zott ar ról, hogy mi ket csi nálsz. Mi nek
tar tod ma gad leg in kább?

– Ta ní tó nak, a szó leg jobb ér tel mé ben. Igyek szem azt nyúj ta ni
az en gem hall ga tó nak, ami re épp a leg na gyobb szük sé ge van. Ha
pél dá ul egy ta nít vá nyom az is ko lá ban fá radt vagy nincs ked ve va -
la mi hez, ak kor olyan fel ada tot ta lá lok ki, ami hez ked ve van, vagy
pi hen te ti. A gye re kek kel na gyon kell vi gyáz ni, nem sza bad rá juk
erôltetni sem mit, kü lön ben kont ra pro duk ci ót érsz el. A felnôttek
ese té ben ki csit más a hely zet, ôk ön szán tuk ból, sza bad ide jü ket fel -
ál doz va jön nek ta nul ni hoz zám. Tud ják, hogy bár mi kor meg ke res -
het nek kér dé se ik kel, és ezt meg is te szik, ami re büsz ke va gyok.
Az írá sa im legfôbb cél ja is az is me ret át adás. A lativos mun kám
fo lya mán pe dig egy faj ta men tor ként (is) igyek szem mû köd ni,
amit szin tén na gyon sze re tek. 

– 2020-ban Hanukatalizátor díj ra je löl tek, amit vé gül nem
kap tál meg. Csa ló dott vol tál?

– Már ma ga a je lö lés is meg tisz tel te tés volt. Egy ked ves
ismerôsöm rám írt: Szia, Dó ri, utó la gos en ge del med del je löl te lek
a Hanukatalizátorra, ugye nem baj? Na gyon meg kö szön tem. Már
az, hogy va la ki nek az eszé be ju tot tam, és le ír ta, hogy mi ért gon -
dol al kal mas nak en gem az el is me rés re, ön ma gá ban elég.

Ezt az in ter jút nagy ma mám em lé ké re adom/írom, z”l Cháná bát
Dovid Jehudá.

– Kö szö nöm. gáljuli
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a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek 
Szö vet sé gé nek lap ja

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

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

Olvasószerkesztô:
Gá bor Zsu zsa

Ki adó tu laj do nos:
Mazsihisz

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

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

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

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

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

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

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

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

Nyom dai mun kák:

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

ISSSN 0133-1353

AP RÓ-
HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

Zug ló ban, Ve zér u. 156.
VITAPHARM. Hétfô–szerda 15–16-
ig. Dr. Szi ge ti Mik lós, tel.: 220-
0230.

Mû fog sor rög zí tés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. Ist ván krt. 4. III.
1. 320-4778. www.drviragdental.hu
és www.mini-implantatum.hu

Idôsgondozást, gye rek fel ügye le -
tet vál la lok: 06-20-241-9450, 06-30-
284-2165.

Kö zös kép vi se let, tár sas ház ke ze -
lés Bu da pes ten! Ta pasz ta lat, re fe ren -
ci ák! Dr. Bí ró An na, Lôrincz Pé ter,
06-70-383-5004.

NAP TÁR
Feb ru ár 5., pén tek Svát 23. Gyer tya gyúj tás: 4.34
Feb ru ár 6., szom bat Svát 24. Szom bat ki me ne te le: 5.41

Új hold hir de tés
Feb ru ár 11., csü tör tök Svát 29. Jajm kippur kóton
Feb ru ár 12.. pén tek Svát 30. Gyer tya gyúj tás: 4.45

Új hold 1.
Feb ru ár 13., szom bat Ádár 1. Szom bat ki me ne te le: 5.52

Új hold 2.

A Sze re tet-
 kór ház

köz le mé nye
Tisz telt Érdeklôdôk, Hoz zá tar to -

zók!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy az

Egy há zi Kór há zak Egye sü le té nek
kö zös dön té se alap ján kór há zunk az
egész ség ügyi szol gá la ti jog vi szony -
ról szó ló tör vény ha tá lya alatt foly -
tat ja te vé keny sé gét.

A tör vény ér tel mé ben or vo sa ink
nem fo gad hat nak el há la pénzt.

Amen  nyi ben tá mo gat ni sze ret nék
a kór há zunk ban fo lyó gyó gyí tó mun -
kát, úgy kér jük, a kór há zunk ala pít -
vá nyá nak tá mo ga tá sá val te gyék ezt.

Mazsihisz Sze re tet kór ház ért Köz -
hasz nú Ala pít vány

OTP Bank Nyrt.: 11714006-
20407234

Tá mo ga tá su kat kö szön ve,
Vezetôség

Gyógy szer- és 
MRI-támogatás

To vább ra is igé nyel het nek ese -
ten kén ti (te hát nem ál lan dó) tá mo -
ga tást szo ci á li san rá szo ru ló be te -
gek az aláb bi ak hoz:

– Át la gos nál drá gább gyógy sze -
rek be szer zé se. Pél dá ul át la gos nál
drá gább nak tekinthetô egy 5000
Ft árú gyógy szer is kb. ha vi
100.000 Ft net tó mun ka bér vagy
nyug díj mel lett. A tá mo ga tás ösz -
 sze gé nek felsô ha tá ra nincs rög zít -
ve, de tá jé koz ta tá sul kö zöl jük,
hogy az ed di gi gya kor lat ban
50.000 Ft volt a leg na gyobb gyógy -
szer tá mo ga tá sunk.

– Magánorvosi MRI-vizsgálat
el vé gez te té se rossz in du la tú da ga -
nat ki de rí té se cél já ból. Eh hez tá -
mo ga tást ak kor le het igé nyel ni, ha
az ál la mi egész ség ügy csak túl
késôi idôpontra tud ja vál lal ni az
MRI-vizsgálatot.

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

Fák lyás fel vo nu lás 
a ná ci kol la bo ráns em lé ké re

A meg em lé ke zést Ki jev ben tar tot ták. Az ün ne pelt, Stepan Bandera a
má so dik vi lág há bo rú ide jén a ná ci meg szál lók kal együttmûködô Uk rán
Felkelô Had se reg pa rancs no ka volt.

Bandera fegy ve re sei több ezer zsi dó és len gyel pol gá ri sze mélyt öl tek meg,
köz tük as  szo nyo kat és gyer me ke ket.

– 1%. Kér jük, se gít se sze mé lyi jö -
ve de lem adó ja 1%-ával a már igen
idôs (88 év fe let ti) Jad Vasem-kitün-
tetetteket, akik 1944-ben éle tük koc -
káz ta tá sá val men tet ték a zsi dó ül dö -
zöt te ket. Kö szön jük tá mo ga tá sát.
Igaz Em be re kért Ala pít vány. Adó -
szá munk: 18040094-1-42.

– Ami kor a rend szer vál to zás haj -
na lán sa ját pénzembôl vis  sza vá sá rol -
tam az ön kor mány zat tól a ro mok ban
ál ló zsi na gó gát, amit a kom mu nis ta
rend szer ben el ad tak, min den ki el ha -
tá ro ló dott tôlem, mert nem hit ték,
hogy va la ha is fel tu dom épí te ni. 

So ká ig ül tem a be om lott tör me lék
te te jén és gon dol koz tam, az tán ott
el ha tá roz tam, hogy zsinagógaépítô
felmenôim tet te it kö ve tem a mai
kedvezôtlen kö rül mé nyek kö zött is –

Vá con
új sze lek fúj nak

In ter jú

Fo tó: Csu hai Ist ván

em lé ke zik vis  sza Turai Já nos, a vá -
ci hit köz ség el nö ke. 

Ezek után küz del mes év ti ze dek
kö vet kez tek, sok ap ró pá lyá zat, sa ját
ki vi te le zé sû mun kák vá ci vál lal ko -
zók kal szo lid ön kor mány za ti és
Mazsihisz-támogatás mel lett, de
csak azu tán, ami kor ta pasz tal ták,
hogy ke zem ben tar tom a fel újí tá si
mun ká la tok me ne tét.

– Mi re a leg büsz kébb egy
emberöltôn át tar tó el nök sé gé nek
teljesítményébôl?

– Ren ge teg prob lé má val kel lett
szem be néz ni, és ez ma sincs más -
ként. A leg na gyobb ered mény nek
azt tar tom, hogy 2008-ban si ke rült
az épü le tet tûz ol tó mun ká ban fel avat -
ni, a hit éle tet ben ne meg kez de ni, de
bôven ma rad tak még el var rat lan szá -
lak.

– Be szél jünk a hit köz ség je len le -
gi helyzetérôl, mi új ság van Önök -
nél? 

– Mi u tán ki lép tünk a Mazsihisz

Kö zép-ma gyar or szá gi Te rü le ti Cso -
port já ból, új stra té gi át fo gal maz tunk
meg ma gunk nak. A kor mány ki -
emelt tu risz ti kai öve zet nek nyil vá ní -
tot ta a Du na ka nyart. Ez zel fel-
értékelôdött az ed dig vég zett óri á si
mun kánk. Hos  szú éve ken ke resz tül
fel ku tat tuk és rög zí tet tük a ré gió
azon te le pü lé se i nek tör té ne tét, ahol
zsi dók él tek. Ku tat tuk a le szár ma zot -
ta kat, fi gye lem mel azok ra a ma is
lát ha tó em lé kek re, ame lye ket a zsi dó

po pu lá ció hát ra ha gyott, amelyekbôl
ma is épít ke zünk. 

– Kik nek a se gít sé gé re szá mít -
hat tak?

– A he lyi ön kor mány za ton kí vül
szin te min den ki re le he tett szá mí ta ni,
a je len le gi ad mi niszt rá ció vis  sza von -
ta elôdjének szerzôdésben vál lalt
ígér vé nyét, ami vel egy fel újí tá si pro -
jek tet akasz tot tak meg, amin gyor san
si ke rült túl lép nünk. Se gít sé get kap -
tunk a Miniszterelnökségtôl és a
Mazsihisztôl, pá lyá za tok út ján. A
ku ta tá sok so rán ös  sze gyûlt anya gok -
ból köny ve ket és ren ge teg zsi dó val -
lás tu risz ti kai és za rán dok fü ze tet jut -
tat tunk el zsi dók ál tal la kott or szá -
gok ba, Nyu gat-Eu ró pá ba, az Egye -
sült Ál la mok ba és Iz ra el be. 

– Vol tak-e egyéb po zi tív ho za dé -
kai a szí vós mun ká nak?

– Úgy ér té ke lem, hogy a 2020-as
év hoz ta meg iga zán a for du la tot,
ami kor a Ma gyar Tu risz ti kai Ügy -
nök ség fel fi gyelt szé les kö rû nép raj -
zi tu do má nyos gyûj te mé nyünk re.
Meg ál la pod tunk ab ban, hogy a zsi -
na gó ga épü le té ben a hit élet tel pár hu -
za mo san meg nyit juk a Du na ka nyar
Zsi dó za rán dok Tu ris ta Köz pon tot.
Így na gyobb tá mo ga tást nyer tünk el,
amely nek se gít sé gé vel meg kezd tük
az épü let tel jes tetôzetének le cse ré lé -
sét, va la mint több fel újí tást is.
Mazsihisz-támogatással össz kom -
for tos la kást épí tet tünk köz pon ti
temetônkben az ál ta lunk fog lal koz -
ta tott bent la kó gond nok ré szé re.
Nem tu dunk még egy olyan
hitközségrôl, ame lyik a holokauszt
után vis  sza vá sá rol ta és sa ját be ru há -
zás ban fel újí tot ta el ra bolt ro mos zsi -
na gó gá ját, hogy a hit élet és a zsi dó
kul tú ra szol gá la tá ba ál lít has sa.

Schnábel Já nos

Hírek, események
röviden

Tün te tés Banderával

Bú csú Mitzki Ervintôl
Mitzki Er vin nek szám ta lan

tiszt sé ge volt, me lye ket ha most fel
kel le ne so rol nom, biz tos na gyot hi -
báz nék, és ki hagy nék va la mi fon -
to sat, ezért nem is kez dek be le a cí -
mek, ran gok ti tu lu sok szám ba vé -
te lé be.

Mi, akik is mer tük és sze ret tük Er -
vint, pon to san tud juk, hogy ezek re a
cí mek re ne ki sem mi szük sé ge nem
volt. Pon to san tud ta, hogy ki cso da,
hol a he lye és mi a dol ga a vi lág ban.
A szám ta lan ti tu lus csak rá ra gadt,
mert az éle te va la hogy min dig úgy
ala kult, hogy ô a köz pont ban le gyen.
A fel ada tok ál ta lá ban meg ta lál ják azt
az em bert, aki ké pes meg bir kóz ni
ve lük. Ezért volt Er vin min dig kö -
zép pont ban, te le elvégzendô fel ada -
tok kal. 

Mi ó ta is me rem, gon dol ko dom
azon, hon nan sze rez te az erôt, amely
ké pes sé tet te en  nyi fé le ne héz ség el -
vi se lé sé re, hon nan a tu dást en  nyi fé le
prob lé ma is me ret len jé nek meg ta lá -
lá sá hoz.

A tit kot va ló szí nû leg so sem tu dom
meg fej te ni. Két tu laj don sá ga azon ban
egé szen biz to san se gí tet te ôt ab ban,
hogy a legszélsôségesebb hely ze tek -
ben, a leg kü lön fé léb ben mûködô
rend sze rek ben és az egy más tól tá vo li
te rü le te ken is helyt áll jon.

Az egyik: ha tár ta lan em ber sze re te -
te. Imá dott kap cso lat ban len ni,
lehetôleg min den ki vel. Er vin nek na -
gyon kön  nyû volt a ba rát já vá vál ni.
Rá né zett va la ki re, és ha lá tott egy
mo soly ban, egy kér dés ben, egy fi -
gye lem ben va la mi iga zit, ak kor a
mo soly gó, a kérdô vagy a figyelô
em bert at tól a pil la nat tól kezd ve a
ba rát já nak te kin tet te. Így so kan di -
cse ked he tünk az zal, hogy Er vin a
ba rá tunk. És a ba rá ta i tól so ha sem
saj nál ta az idôt, a fi gyel met. Nem
volt min dig egy sze rû ez a ba rát ság.
Ter mé sze tes nek vet te, hogy aki a ba -
rát ja, az se gí ti ôt fo lya ma tos és ál lan -
dó mun ká i ban. El vár ta, hogy ott le -
gyünk mel let te, ha la pot, köny vet
szer keszt, vagy ép pen ren dez vé nye -
ket szer vez. Ne ki is köszönhetô,
hogy kö zös sé günk szám ta lan ér de -
kes ki ad ván  nyal és szín vo na las ese -
mén  nyel büsz kél ked het.

A má sik ilyen tu laj don sá ga az
volt, hogy na gyon sze re tett él ni. És
tud ta azt is, hogy mit sze ret az élet -
ben.

Ke ve sen tud nak olyan szen ve dély -
 lyel be szél ni az örömeikrôl, ahogy ô

tu dott. Egy hos  szú kö zös vo nat úton
el me sélt egy va cso rát Láz ár Er vin -
nel. Azt gon dol tam, majd meg tu dok
va la mi iz gal ma sat a nagy író ról. Ter -
mé sze te sen ez is meg tör tént, de a
leg ér de ke sebb az volt, hogy ket te jük
beszélgetésérôl mint egy élô, ele ven
kap cso lat ról be szélt. És ter mé sze te -

sen az ételekrôl. Mert az élet egyik
nagy örö me az étel. Nem csak a me -
nüt so rol ta el rész le te sen, ha nem azt
is, hogy a tész ta ki csit túlfôtt, de a
hús fi nom és om lós volt. És ter mé -
sze te sen az ita lok ról.

Sok idôt szánt a hob bi ja i ra is. A
hor gá szat örök nagy sze re lem volt az
éle té ben, csak úgy, mint az uta zás
vagy a Ba la ton.

És ezek hez min dig meg ta lál ta nôi
tár sa it is. Kü lö nös ké pes sé ge volt ah -
hoz, hogy kap cso la tai vé gén ba rá tok
ma rad ja nak. És meg ta lál ta Icu kát is,
aki tár sa volt mun ká ban, hob bik ban
és az élet min den te rü le tén.

Bú csú zom hát hittestvéremtôl,
elöl já ró tár sam tól, de leg in kább ba rá -
tom tól, Mitzki Ervintôl.

Aki bé két te remt ma gas sá ga i ban,
az hoz zon bé kes sé get ránk és egész
Iz ra el re!

Goldmann Ta más

A fel vo nu lók a szélsôjobboldali Szvoboda párt lo bo gó it vit ték, amely nek
vezetôi gyak ran han goz tat nak an ti sze mi ta jel sza va kat. Transz pa ren sek hir det -
ték: A mi val lá sunk a na ci o na liz mus. Pró fé tánk Bandera.

Bandera szülôvárosában, Lvivben (Lvov/Lemberg) ugyan csak meg em lé ke -
zést ren dez tek, ame lyen Mak szim Kozickij, Lviv me gye vezetôje is részt
vett. Ô és más hi va ta los sze mé lyek meg ko szo rúz ták Bandera em lék mû vét.

Joél Lion, Iz ra el uk raj nai nagy kö ve te el ítél te a fák lyás föl vo nu lást, ami ko -
moly fi gyel mez te tés a zsi dó ál lam ma gas ran gú képviselôjétôl. El ítél jük a ná -
ci kol la bo rán sok bár mi lyen dicsôítését. Ide je, hogy Uk raj na szem be néz zen
múlt já val – ír ta a nagy kö vet Twitter-üzenetében.

JTA – Bassa Lász ló / Szom bat
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A ké pen a zsi dó nép öt Mó ze se
lát ha tó: mind nyá jan más ho gyan,
de meg ha tá ro zó alak jai (vol tak) a
zsi dó ság nak. Néz zük meg, kik is
(vol tak) ôk.

Mó zes. Ezt a ne vet min den ki is -
me ri. Mó zes Já kob utód ja, Lévi
törzsébôl. Nôvére Mirjám, báty ja
Áron (aki a nép elsô fôpapja lett). A
ha gyo mány sze rint az Ószö vet ség
elsô öt köny vé nek szerzôje.

Egy orosz ka to nai aka dé mi án a vezetô tá bor nok a há bo rús stra té gi ák ról
be szél. Az elôadás vé gén a hall ga tó ság kér dé se ket te he tett fel ne ki.

Egy tiszt fel állt, és meg kér dez te:
– Lesz har ma dik vi lág há bo rú? És ha lesz, Orosz or szág részt fog ven ni ben -

ne?
A tá bor nok mind két kér dés re igen nel fe lelt. 
Egy má sik tiszt er re meg kér dez te:
– És ki lesz az el len ség?
A tá bor nok azt vá la szol ta:
– Min den jel sze rint Kí na.
Az ös  szes hall ga tó el ké ped ve né zett a tá bor nok ra. Egy har ma dik tiszt meg

is je gyez te:
– De hát mi csak egy 150 mil li ós nép va gyunk, a kí na i ak meg más fél mil li -

árd nyi an van nak! Egy ál ta lán gyôzhetünk eb ben a há bo rú ban, vagy leg alább
van esé lyünk túl él ni?

A tá bor nok így vá la szolt:
– A mo dern har cá szat ban nem a ka to nák men  nyi sé ge, ha nem a ké pes sé ge -

ik minôsége szá mít, azon mú lik a gyôzelem. Itt van pél dá ul a Kö zel -Ke let. Az
utób bi idôkben több há bo rú is le zaj lott ott az ara bok és a zsi dók kö zött. Azok -
ban a há bo rúk ban 5 mil lió zsi dó küz dött 150 mil lió arab el len, és még is min -
dig a zsi dók gyôztek!

Rö vid csend, majd egy kis szü net után az egyik tiszt hal kan meg kér dez te:
– És van ne künk eh hez elég zsi dónk?

Ke le ti Ág nes ne vét vi se li
a jövôben az iz ra e li nôi

tor na baj nok ság

Eu ró pai „prog ram tér ben”
a Do hány ut cai zsi na gó ga

Szob rot kap hat Nagy vá ra don
Kabos End re

két krump li el gu rult a pi a con. sem mi szán dé kos ság nem volt eb ben. so -
kat ön töt tek a tá ro ló ba, és kettô egyszercsak el gu rult. vé let le nül. nyár
volt, me leg volt, hát ilyen elôfordul.

leg alább is kívülrôl néz ve ezt gon dol hat ta bár ki.
ôk azon ban, a két krump li, bi zony mind ezt más ként lát ták.
mi vel (leg alább is krump li ként) meglehetôsen tá jé ko zot tak vol tak, így

tud tak a krumplilevesrôl, a sült krump li ról, a chremzlirôl, sôt a ha já ban
fôtt krump li ról is (brrrr!).

úgy gon dol ták te hát, hogy ez az ô el gu ru lá suk egy re mek lehetôség ar -
ra, hogy egy részt föl di lé tü ket meg hos  szab bít sák, más részt, hogy egy ki -
csit vi lá got lás sa nak. mi vel elôvigyázatosak vol tak, meg hát elég szim pa -
ti kus nak is tûn tek egy más nak, úgy ha tá roz tak, hogy együtt vág nak ne ki a
vi lág nak.

így az tán to vább gu rul tak.
ahogy gu rul gat tak sok ér de kes dol got lát tak, az egyik meg is je gyez te,

hogy sze rin te ez a gu ru ló vi lág (mert hogy ô ezt per sze an nak lát ta!) sok -
kal ér de ke sebb, mint pél dá ul egy chremzli. „de nagy krump li vagy te”,
mond ta er re ne vet ve a má sik, és egy pu szit nyom va az or ra he gyé re meg -
ta szi gál ta, hogy egy ki csit gyor sab ban gu rul jon, mert az a pa don ücsörgô
öreg úr már igen csak erôsen néz te ôket. az az öreg úr azon ban egy ál ta lán
nem volt ve szé lyes, mert ô csak egy nyug dí jas fi zi kus volt, aki eb ben a
nagy me leg ben le pi hent egy ki csit er re a pad ra. el-el szu nyó kált, de azért
most ettôl a két krump li tól igen csak el gon dol ko dott. mert hogy az egyik -
nek ne ki gu rul a má sik (puszi+taszigálás, de a pu szit nem vet te ész re!), no
az még rend ben van, ilyet már lá tott. csak hogy ettôl a má sik nak le kel lett
vol na las sul nia (ener gia meg ma ra dás!), de hát nem, mert utá na si e tett az
egyik nek, sôt még meg is elôzte, meg pör dült is egyet. per sze ez a pör dü -
lés va ló já ban vis  sza for du lás volt, „nu, gye re már, te krump li! min mé láz -
tál el már megint?”, és paj ko san meg ló bál ta azt a kis szôrcsomót, ami a
nagy gurulgatódzásban va la hol rá ra gadt. „na jó, de fi gyelj csak !” szólt a
mé lá zós, „azt lá tom, hogy te vé gig gu rul nád az egész vi lá got, de hát ott
volt az a jó kis pad az zal a gyá mol ta lan öreg úr ral, és az olyan jó kis nyu -
gis hely nek lát szik, nem néz zük meg?”, „hát ép pen...”, szólt a má sik, „az -
tán mit akarsz te ott csi nál ni?”, és jól lát ha tó volt, hogy ott a szôrcsomó
alatt a hé ja redôjét egy kis sé fel húz ta. „hát, tu dom én? én csak egy egy -
sze rû krump li va gyok...”, „nu, az már igaz!”, gon dol ta a má sik, és oda -
hú zó dott a pad alá az egyik mel lé. ha nem az, ad dig mo cor gott, ad dig mo -
cor gott, míg a má sik, most már ki csit bos  szú san meg nem kér dez te „hé,
tu laj don kép pen mit akarsz te tôlem?”. „hát, min dent...”, volt a vá lasz elég
bé nán, és köz ben na gyon me reszt get te sze mét a má sik ra, mi re az „na jól
van, te, krump li!”, és ös  sze búj va most már együtt mo co rog tak to vább.

hát az idô már csak olyan, hogy mú lik, hol gyor sab ban, hol las sab ban,
nu, itt egy ki csit gyor sab ban, mert hogy a sok mo cor gás nak az lett a vé ge,
hogy míg az egyik krump li na gyo kat li heg ve pi hen ge tett, a má sik szé pen
egy más után öt kis krump lit szült ott a pad alatt ha mar já ban, és ami kor ez -
zel meg volt, ki csit sürgetôen rá szólt a kis krump lik ra, „no, gye re kek, in -
du lás-gu ru lás, messze még az at lan ti óce án!”, az tán még oda szólt a
lihegôsnek „hát szedd ös  sze ma gad ivrat, mert itt ha gyunk!”. „igen is,
helénke!”, az zal nyög ve egyet, fel tá pász ko dott, és meg in dult a krumpli-
gyerekhad után.

az öreg úr pe dig, aki sut  tyom ban a pa don hát ra for dul va mind ezt vé gig -
néz te, csak dör zsöl te a sze mét, „a min de nit, mi cso da cik ket fo gok én
ebbôl ír ni!”.

Mojzes Ivrat ro va ta
Két krump li

Fo tó: Wikipédia

A szí nes nyo ma tot Fabó Ber ta lan
aján dé koz ta a mú ze um nak 1921-ben

Mó ze sek a Mú ze um ban

Maimonidész (Mose ben Ma i mon,
Rámbám, Córdoba, 1137 vagy 1138
– Ka i ró, 1204) az egyik leg na gyobb
ha tá sú kö zép ko ri tó ra tu dós, rab bi,
or vos, fi lo zó fus. Misné To ra (A tó ra
is mét lé se) cí mû mû ve, ame lyet 1170
és 1180 kö zött írt, a szó be li tan ban
fel hal mo zott zsi dó val lás jog
(halacha) tör vé nye i nek rend szer be
fog la lá sa.

Moses Montefiore (Liverno, 1784
– Lon don, 1885). Fi lant róp. Hit sor -
so sai anya gi és szel le mi se gí té sét
tûz te ki cél já ul an nak alap ján, amit
elsô ke le ti uta zá sa so rán ta pasz talt.

...és ide je van a ne ve tés nek

Egy eu ró pai uni ós pá lyá zat ré -
vén a Ze ne aka dé mia, a Do hány
Ut cai Zsi na gó ga Komp le xum és
Szent end re vá ro sa Pest me gyei ál -
ta lá nos is ko lá sok szá má ra ren dez
online vetélkedôbôl, hely szín be já -
rá sok ból és koncertekbôl ál ló
prog ram so ro za tot. A szervezôket
töb bek kö zött az fû zi ös  sze, hogy
mind an  nyi an el nyer ték az Eu ró -
pai Örök ség cí met.

Ál ta lá nos is ko lá sok nak szó ló kul -
tu rá lis prog ram kezdôdik a Ze ne aka -
dé mia ve ze té sé vel, amely nek ke re -
té ben egy eu ró pai uni ós pá lyá zat jó -
vol tá ból kö zö sen ren dez online
vetélkedôbôl, hely szín be já rá sok ból
és koncertekbôl ál ló prog ra mot a
Ze ne aka dé mia, a Do hány Ut cai Zsi -
na gó ga Komp le xum és Szent end re
vá ro sa.

Az Eu ró pai Örök ség cím mel
(EHL) rendelkezô in téz mé nyek, lé -
te sít mé nyek, vá ro sok együtt mû kö dé -
sé re az Eu ró pai Bi zott ság és az Eu ró -
pa Ta nács hir de tett pá lyá za tot, ame -
lyen si ke re sen sze re pelt prog ram ter -
vé vel a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti
Egye tem. Az együtt mû kö dés ben a
Ze ne aka dé mia a projektvezetô.

Az ál ta lá nos is ko lák felsô ta go za -
to sa i nak szó ló, há rom for du ló ból ál -
ló cso por tos vetélkedô cí me: Fe dezd
fel az örök sé ged! Té má ja a 19. szá -
zad, a nem zet ál la mok ki ala ku lá sá -
nak ko ra, ezen be lül a há rom hely -
szín tör té ne te és jelentôsége az adott
tör té nel mi idôszakban.

A di ák cso por tok há rom na pos
prog ra mon vesz nek részt, ame lyen
lehetôségük nyí lik fel fe dez ni a Ze -
ne aka dé mia fôépületét, a Liszt Fe -
renc Em lék mú ze u mot, a Do hány ut -
cai zsi na gó gát, va la mint Szent end re
bel vá ro sá nak legkiemelkedôbb
pont ja it. A fel fe de zést kü lön e cél ra
fej lesz tett te le fo nos al kal ma zás se -
gí ti. A gyer me kek a há rom hely szí -
nen részt ve het nek olyan kon cer te -

ken, ame lyek mû so rán a leg fon to -
sabb eu ró pai zeneszerzôk da rab jai
sze re pel nek.

Az uni ós kez de mé nye zés cél ja,
hogy fel kelt sék a fi a ta lok érdek-
lôdését Eu ró pa kul tu rá lis örök sé ge
iránt, és erôsítsék a kö zös eu ró pai

tér hez tar to zás ér zé sét. To váb bi cél
az eu ró pai örök ség gel fog lal ko zó
kö zös sé gek nép sze rû sí té se, elô-
segítve az együtt mû kö dé se ket, a
nem ze ti és re gi o ná lis sok szí nû ség
ápo lá sát és a kul tú rák kö zöt ti pár be -
szé det.

Ke le ti Ág nes ja nu ár ban volt 100
éves, ebbôl az al ka lom ból kez de -
mé nyez te az Iz ra e li Olim pi ai Bi -
zott ság Ke le ti egyik iz ra e li ta nít vá -
nyá val együtt, hogy az or szá gos
nôi szer tor na-baj nok ság ezen túl
az öt szö rös olim pi kon ne vét vi sel -
je.

Gili Lusztig, az Iz ra e li Olim pi ai
Bi zott ság fôtitkára to váb bi hos  szú
éve ket kí vánt Ke le ti nek, akirôl azt
mond ta, hogy mi u tán 1957-ben alijá-

zott Iz ra el be, ál dá sos mun ká já nak
köszönhetôen fejlôdött a nôi szer tor -
na sport az or szág ban.

Az iz ra e li olim pi ai sport Ke le ti Ág -
nes elôtt tisz te leg! – je len tet te ki
Lusztig.

Kineret Cedef, az Iz ra e li Tor na
Szö vet ég el nö ke a Sport1 internetes
új ság nak ar ról be szélt, hogy öröm -
mel tesz nek ele get a kez de mé nye -
zés nek, hi szen Ke le ti Ág nes olyan
pél da kép, aki meg ér dem li az el is me -
rést. Cedef sze rint Ke le ti ne ve ös  sze -
fo nó dott a ki vá ló ság gal, a cél tu da -
tos ság gal és a vezetôi szel lem mel,
ezek pe dig olyan ér té kek, ami ket
fon tos to vább ad ni Iz ra el jövendô tor -
nász baj no ka i nak.

A há rom szo ros olim pi ai baj nok
Kabos End re szob rá nak fel ál lí tá -
sát szülôvárosában a Ro má ni ai
Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség
(RMDSZ) kez de mé nyez te.

Az RMDSZ azt ja va sol ja, hogy
élet nagy sá gú szob rot ál lít sa nak
Kabos End ré nek Nagy vá ra don, szá -
mol be az Er dély Online. A há rom -
szo ros olim pi ai baj nok ví vó 1906.
no vem ber 5-én szü le tett a vá ros ban
Katz End re né ven. Az 1932-es Los
An ge les-i, majd az 1936-os ber li ni
olim pi án csa pat ban, il let ve ez utób -
bin egyé ni ben is olim pi ai ara nyat

nyert kard ví vás ban – ol vas ha tó a Ki -
bic cik ké ben.

A ro má ni ai ma gyar párt sze rint
azért kel le ne szob rot ál lí ta ni
Kabosnak, hogy pél da kép ként szol -
gál jon az elkövetkezô nem ze dé kek
szá má ra. Az el ké szült al ko tást
Nagy vá rad egy kor leg in kább zsi -
dók ál tal la kott ré szén sze ret nék
fel ál lí ta ni a spor to ló zsi dó szár ma -
zá sa mi att.

Kabos End re 1944. no vem ber 4-
én, egy nap pal 38. szü le tés nap ja
elôtt vesz tet te éle tét, ami kor a né me -
tek ál tal alá ak ná zott Mar git híd fel -
rob bant. Egyes for rá sok sze rint
Kabos egy mun ka szol gá la to so kat
szál lí tó te her au tón tar tóz ko dott,
amely ép pen a rob ba nás pil la na tá -
ban kö ze lí tet te meg a hi dat. Más for -
rás vi szont úgy tud ja, hogy a bu dai
ol dal fe lé tar tó 48-as vil la mo son
uta zott a hí don, ami kor az fel rob -
bant.

Tár gyalt a szul tán nal, az orosz cár ral,
hogy se gít se sors tár sa it. Jó té kony ko -
dott, anya gi lag és töb bek közt ala pít -
vá nyok kal is tá mo gat ta a szûköl-
ködôket. Bá rói rang ra emel ték,
1837-ben Lon don és Middlesex se -
riff jé nek vá lasz tot ták meg, és lo va gi
rang ra emel ték.

Moses Men dels sohn (Dessau,
1729 – Ber lin, 1786) né met
kereskedô, fi lo zó fus, író. Felix
Mendelssohn-Bartholdy zeneszerzô
nagy ap ja, a zsi dó fel vi lá go so dás
(hászkálá) kiemelkedô alak ja. Mó zes
öt köny vét né met for dí tás sal, kom -
men tá rok kal je len tet te meg. A szö -
veg iro dal mi né met, de hé ber be tûk -
kel nyom tat ták. Fel vi lá go sí tó te vé -
keny sé get is foly ta tott: a zsi dó és a
nem zsi dó kö zös sé gek egy más hoz
kö ze lí té sé re tö re ke dett.

Hirsch Mór (1831, Mün chen –
1896, Ógyalla) fi lant róp, bá ró, aki az
Isz tam bult Eu ró pá val összekötô vas -
út vo nal, az Orient exp res  sz meg épí té -
sé be is be le fo gott. En nek elôkészítése
so rán tett uta zá sai alatt is mer ke dett
meg a tö rök bi ro da lom te rü le tén élô
zsi dó kö zös sé gek éle té vel is. Jelentôs
ös  sze ge ket ado má nyo zott is ko la fej -
lesz té si ter vek re. 1891-ben hoz ta lét -
re sa ját ala pít vá nyát, a Baron de
Hirsch Fundot. Vas úti fej lesz té se i vel
a dél-ma gyar or szá gi te le pü lé sek is
be kap cso lód hat tak az eu ró pai élet be,
az it te ni is ko lák ban is so kan sze rez -
het tek kor sze rû is me re te ket, és sok
jó té kony sá gi-kul tu rá lis szer ve zet is
ko moly tá mo ga tást ka pott tôle. A ró -
la szó ló hír adás ok pél dá nak ál lít ják
fi lant róp te vé keny sé gét. Ha lá la után
fe le sé ge, Clara is jelentôs ös  sze ge ket
ál do zott zsi dó jó té kony sá gi szer ve ze -
tek re. (Bu da pes ten töb bek kö zött az ô
ado má nyá ból nyílt meg 1867-ben a
Pes ti Iz ra e li ta Nôegylet le ány ár va-
 há za.) Zsi dó Mú ze um
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