
  

 
 CHODES 5779. 

 
A  DEBRECENI ZSIDÓ HITKÖZSÉG 
Niszan havi pesachi ünnepi kiadványa  

 
Kóser Pészáchot Mindenkinek !!! 

Chág Pészách Szameach ! 
  

Önök a Pészáchi különszámunkat olvashatják. 
 

Niszan hónap a megváltás, a csodák hónapja, legnagyobb 
esemény a hónapban a Pészách.  
Pészách legfontosabb feladata, hogy emlékeztessen arra, 
hogy Örökkévaló gondoskodott a zsidóságról és kisza-
badította őket a rabszolgaságból. 
Ez olyan ünnep, melyet fontosnak tartanak a nem 
vallásos zsidók is. Megtartják a két széderestét és csak 
kovásztalant esznek az ünnep alatt. 
 

Nekünk sem szabad erről megfeledkeznünk, őseink ezen 
örökségét is folytatnunk kell! 
Ritka az ilyen ünnep… 
Legszebb családi ünnepünk első napjaiban, a széder esté-
ken egymás mellett foglal helyet a família apraja-nagyja 
a terített asztalnál. 
 
Családban vagy a Hitközségünkön üljük körbe az ünnepi 
asztalt! 

 
Betegeinknek jó egészséget, mielőbbi gyógyulást kívánunk! 
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Kedves Hittestvérünk! 
 
 
Hagyománnyá vált, hogy közösségünk tagjai felkészülnek a Pészach ünnepére, és be-
szerezzük azokat a Pészach-i élelmiszereket, melyeket az ünnepeken fogyaszthatunk. 
Hagyománnyá vált az is, hogy közösségünk megtartja mindkét Széder estét, meghívja 
a közösség minden tagját egy közös lakomára. 
 
 
Nagyon fontos egy közösségben, hogy a tagjai együtt tartsák meg azokat az ünnepe-
ket, megemlékezéseket, melyek őseink életútjához meghatározóan hozzátartoznak. A 
közösségi együttlét, a közös vacsorák vagy bármilyen más alkalom, lehetőséget biz-
tosít arra, hogy egyre többen együtt ünnepeljünk és emlékezzünk, egyre többen részt 
vegyenek a közösség életében, munkájában, tevékenységében. 
 
 
Szeretnék mindenkit meg-
hívni és egyben kérni is 
arra, hogy vegyetek részt a 
közös Széder estéinken. 
 
 
Mind enk inek  Kóse r 
Pészach-ot kívánok!  
 
 
Horovitz Tamás 
Elnök 
 
 

E l n ö k i   k ö s z ö n t ő  
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V a l l á s i  r o v a t  

 
HETI SZAKASZAINK 

tartalmából 
 

Érdekes, ismert, bölcs bibliai történeteket tartalmaz-
nak. A közeljövőben szombatonként ezeket hallhat-
juk: 
 
 

Möcorá jelentése—Poklosság 
(3Mózes 14:1-15:33.)  

Szakaszunk – Mecóra – a lepraszerű bőrbetegségek 
felismerésével és gyógyításával foglalkozik, ami a 
kohaniták feladata volt. Háromféle leprát különböz-
tet meg az Írás: ami az ember testét, ruháit, illetve 
háza falait érinti. A beteget karanténba zárták, és a 
kohanita feladata volt megállapítani, elmúlt-e a bőr-
betegség (cáráát), melynek különböző fajtáit e sza-
kasz ismerteti. Bölcseink felfogása szerint a cáráát 
olyan – szellemi eredetű – betegség, ami 
büntetésként sújtja az embert különböző vétkek 
(mint pletyka, kibeszélés, rágalom, stb.) miatt. 
 

 
Ácháré Mot jelentése - Halála után 

(3Mózes 16:1-18:30.)  
 
Szakaszunk – Áchré Mot – a Jom Kippuri Szentély-
szertartás módozatait, áldozatait, ismerteti, el-
sősorban azt a gyakorlatot, hogy a szolgálattevő 
főpap ún. “bűnbakot” küld a pusztaságba, amely 
“magával viszi Izrael népének vétkeit”. Ezenfelül a 
szakasz – amit gyakran együtt olvasunk a következő, 
Ködosim, szakasszal – a zsidó élet szentségéről tár-
gyal, ezzel kapcsolatos vonatkozásban előírásokat 
tartalmaz. 

 
Ködosim jelentése—Szentek 

(3Mózes 19:1-20:27.)  

 
Szakaszunkban – Ködosim – a mindennapi élet 
zsidó vetületének megszentelt volta a téma, és a 
Tóra részletesen kifejti az elvet, miszerint ez a 
“szentség” a Tóra parancsolatainak szigorú be-
tartásában és a zsidó különállás – a népektől való 
elkülönülés – konzekvens megőrzésében merül ki. 
“És elkülönítelek benneteket a népektől, hogy az 
enyéim legyetek” – mondja a Tóra. Bölcseink 
hozzáteszik: “Ha elkülönültök a népektől – az 
enyém vagytok. Ha nem – akkor odaadlak Nebu-
chadnecárnak és társainak”! (Torát Kohánim 10.) 
 
 

Emor jelentése—Szólj! 
(3Mózes 21:1-24:23.)  

 
Szakaszunk – Emor – a kohaniták “szolgálati sza-
bályzatát” írja elő, majd részletezi kik azok a 
kohaniták, akik a szolgálatot teljesítik és milyen testi 
hibák által válnak erre alkalmatlanná. Ehhez kapcso-
lódóan az áldozati rend bizonyos elemeit szabályoz-
za az Írás; meghatározza mitől válik alkalmatlanná 
egy állat az áldozatként történő felhasználásra. Vé-
gezetül a szakasz Izrael ünnepeit sorolja fel, elsőként 
a szombatot – ami a legfontosabb ünnep – majd 
Peszáchtól kezdve Szukkotig a többi ünnepet és 
azok főbb jellemzőit ismerteti. A fejezet – egy meg-
történt, sajnálatos eset kapcsán – az istenkáromlás 
büntetésének leírásával fejeződik be. 
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Ü n n e p i  i m a r e n d  

 
 

Pészach-i Imarend 
5779 

 
Chomec eladás Április 15-18. között, a Pásti utcai imaházban, minden nap a reggeli és esti imád-
kozások után. 
 
Április 13. – Sábát Hágádol – Sáchrit        8,30h 
dr. Asher G. Ehrenfeld Tóraolvasás után drosét tart kb.     10,00 h 
 
Április 18. – Chomec keresés          19,00 h 
 
Április 19. – Elsőszülöttek böjtje (A templomban a pészáchi traktátust fogjuk tanulmányozni, az 
imádkozást követően az Elsőszülöttek lakomája lesz.)      7,00 h 
Imádkozás után Chomec eladása. 
Erev Pészách – Chomec fogyasztás 10,00 óráig! 
Chomec égetés 11,10 órakor az udvaron 
Minchá, Máriv             19,00 h 
Széder I.              19,45 h 
 
Április 20. – Pészách I. napja – Sákrit – Töfilát Tál       8,30 h 
Mincha, Máriv             19,30 h 
Széder II.              20,00 h 
Omerszámolás kezdete 
  
Április 21. – Pészách II. napja – Sákrit        8,00 h 
Mincha              19,00 h 
Máriv – Ünnep kimenete            20,20h 
 
Április 22-25. – Chol Hámoed – Félünnep – Sákrit      7,00 h 
Mincha, Máriv             19,00 h 
Csütörtök este beköszönt a Svii Pészách (a 7. nap ünnep) 
 
Április 25. – Gyertyagyújtás          19,20 h 
 
Április 26. – Pészách VII. napja - Sákrit        8,30 h 
Mincha, Máriv             19,00 h 
Gyertyagyújtás             19,20 h 
 
Április 27. – Pészách VIII. napja – Sákrit        8,30 h 
Tóra olvasás után MÁZKÍR          9,30 h  
Mincha              19,00 h 
Ünnep kimenet - Máriv           20,30 h 
(Kenyeret csak este tíz után szabad enni.) 
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Beszélgetés Dr. Asher Ehrenfeld Debreceni 

Főrabbival a pészachi ünnep előtt 

 
Rabbi Úr! Legyen szíves egy kis rabbinikus tanítást 
adni részünkre az ünnep előtt:  
 

A rabbi úr szavait olvashatják: 
 
Köszöntöm a Hitközség tagjait és az újság olvasóit 
ünnep előtt. 
 
A peszachi ünnep megtartása nagy esemény minden 
évben. Alapja az egyiptomi kivonulásra való emlé-
kezés, mely a széder estével kezdődik. Ez az a 
széder este, melyet a Bibliában, a Mózes második 
könyvében található Hagadából ismerheti meg az 
emberiség. Mindenkinek tanulnia kell ebből, fiatal-
nak és idősnek gyermeknek egyaránt. Ez a fő pa-
rancs, emlékezünk már 3000 éve, amikor őseink ki-
vonultak Egyiptomból. 
 Bölcseink is felismerték, hogy 4 fajta ember típus 
van a Hagadaban. Négy em-
bertípusról beszél, akiket ne-
vezhetünk okosnak, gonosz-
nak, együgyűnek, és arról a 
személyről, aki nem tud kér-
dezni sem, olyan fiatal. Min-
denki kommentálja, azt, amit 
lát. Az okos, aki mindent el-
fogad, megismeri a Hagada 
parancsait. A gonosz, nem az 
okos ellentéte. Amit a 
Hagada el akar mondani a 
gonosz emberről: ő nem fo-
gadja el a bibliai parancsokat 
(más felfogású). De ha felvi-
lágosítják, és a jó útra irányít-
ják, az okosok közé állhatna, 
de ehhez idő kell. Aki tavaly 
gonosz volt, idén már lehetne 
okos is! - Mondták bölcseink. 
Minden a gyökerektől függ! 
 
A Misnában kerül említésre az Atyák könyve 3. sza-
kaszában, ahol az embert egy fához hasonlítja, az 
ágakat gondozzák minden évben, úgy irányítják, 
hogy jó gyümölcsöt, és jó illatot adjon. Az ágak gon-
dozása, ápolása nagyon fontos. 
 
 

V a l l á s i  r o v a t  

De igazi eredménye – jelentősége a fának csak akkor 
van, ha erős és mély gyökerekkel rendelkezik, jól 
szétágazva a földben.  A nevelés és a tanítás mind 4 
fajta embercsoportnál csak akkor eredményes, ha jó 
gyökerei vannak. Ha a fa nem stabil, akkor a szél is 
kitépheti. Ez a gonosz sorsa is, nem tér vissza gyö-
kereihez, származási emlékeihez, eltűnik, kiszárad. 
A gonosz elhagyja az ősi utat, amiről az okos nem 
tér le. Ez is az oka annak, hogy a szédert nagy kö-
zösségben, együtt üljük meg. Akinek egy ág hiány-
zik, a többiekkel együtt megerősíti a gyökereit, ami 
visszatéríti arra az útra, amit a Szentírás megkövetel. 
Így van a többi embertípusnál is! Reméljük, hogy 
mindenkiben megerősödik a visszatérési hajlam, mi-
vel a környezet, a világ, az élet befolyásolni tudja 
őket. Mikor megmutatjuk nekik az igazi gyökereket, 
könnyebben térnek rá a jó útra. Ne felejtsük el ezen 
típusokat, melyeket tanulmányozással, oktatással 
ismerhetünk meg, és megfejthetjük, hogyan közelít-
sük meg őket. 
 
De van egy ötödik típus is. Az, aki el sem jön a 
széder estére, és soha nincs közöttünk. Lehet, hogy 
nem ő az oka a távollétének. Nem lettek felvilágosít-

va az igazi gyökereikről, és 
nem tanították őket idejében, 
hogyan folytassák saját gyöke-
reik ápolását, folytassák őseik 
útját. Ehhez szükséges, hogy 
vegyen részt a zsidó közösségi 
életben. Őseinket az Örökké-
való felszabadította, és vezé-
relte a Szinaj hegyre. Ott kapta 
meg a Tórát népünk, az egész 
világ, így már gyökerekkel 
rendelkezünk. Lehet, hogy az 
a feladatunk, hogy akik nem 
érzik a fontosságát hagyomá-
nyaink folytatásához, meg kell 
fogni a kezüket, és részesíte-
nünk kell a széder estén úgy, 
ahogy Mikeas próféta (7.15) 
mondja:  „ Mint az Égyiptom 
földjéről kijövetelednek idején 
láttatok vele csoda dolgo-
kat”… 

Remélem, hogy minél többen találkozunk a közös 
széderen! 
Kívánok Önöknek egy kóser peszachot!  
Köszönöm rabbi úr szavait! 

k. g. 
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V a l l á s i  r o v a t  

 
PÉSZACH, AZ EGYIPTOMI 

KIVONULÁS ÜNNEPE 
 

Pészach ünnepnapjai Niszán hónap tizenötödikétől 
huszonkettedikéig, míg Izraelben csak huszone-
gyedikéig tartanak. 
 
Az ünnep első napja az Egyiptomból való 
kivonulásra, utolsó napja pedig a tengeren való át-
kelésre emlékeztet. 
 
Pészach legfontosabb feladata, hogy emlékeztessen 
arra, hogy Isten gondoskodott a zsidóságról és 
kiszabadította őket a rabszolgaságból. 
 
A szukottal és a sávuottal együtt ez a három, úgy-
nevezett zarándokünnep egyike, melyen a Szentély 
fennállásának idején a zsidók Jeruzsálembe mentek, 
hogy áldozatot mutassanak be. A pészáchi áldozat-
nak kiemelt jelentősége volt a Szentély-korabeli 
zsidóságban. 
 
Szokások: 
 
Pészach ünnepéhez két nagyon fontos szokás is 
kötődik. Az első a kelt tészta evésének és 
tulajdonlásának tilalma az ünnep nyolc napja alatt, 
ami jelent minden liszttel készített élelmiszert, amit 
nem a pészáchi előírásoknak megfelelően készítet-
tek el. Ehhez kötődik az első nap kötelező macesz 
vagy pászka evésének kötelessége, ami lisztből és 
vízből készített, keletlen tésztaféle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A másik fontos szokás az első este (vagy a diasz-
pórában első két este) tartott szédereste. Az este 
során elmesélik az egyiptomi kivonulás csodás 
történetét, ahogy azt a Biblia és a hagyomány el-
beszéli. Ez az este mindenki számára fontos tanulási 
lehetőség, de ilyenkor főleg a gyerekekre figyelnek 
és őket próbálják bevonni a beszélgetésbe. 
 

 
Pészach a számok tükrében 

 
 
Április 19-én este kezdődik Peszách, a kivonulás ün-
nepe. A diaszpórában az első két estén szédert tar-
tunk. a Széder szó annyit jelent, hogy rend. Ezen az 
estén mindennek megvan a sorrendje, forgatókönyve. 
Ezen estéken számos szám bír fontos szerepel. Mik 
ezek és mi az értelmük? 
 
3 
 
Három macesz (pászka) van előttünk a széder aszta-
lon. Ez a háromféle zsidót hivatott jelképezni, a lévit, 
a kohént és az “egyszerű” jiszráelt. 
 
4 
 
A széder este alatt négy pohár bort iszunk. Többféle 
magyarázat is létezik arra, hogy miért. Az egyik az, 
hogy a zsidóknaknégy érdemük volt, amiért az Örök-
kévaló kivezette őket 210 évnyi rabszolgaság után 
Egyiptomból. Ezek a következők: megtartották héber 
nevüket, lojálisak maradtak egymáshoz, megtartották 
nyelvüket (héber), illetve hűek maradtak spirituális 
értékeikhez. A másik magyarázat szerint négy meg-
váltási fogalomból következika négy pohár bor: 
Vhocéti, Vhicáti, vegáálti, velakachti. 
 
A négy kérdés: A mágidnál a gyerekek felteszik a 
Má nistáná-t? azaz, a miben különbözik ez az este a 
többitől kérdéseket. Miért eszünk csak kovászost? 
Miért mártogatunk kétszer? Miért eszünk csak keserű 
zöldséget? Miért ülünk úgy, mint a királyok? 
 
A négy fiú: A hágádá négy fiút különböztet meg; az 
okost, a rosszt, a butát és azt, aki még kérdezni sem 
tud. (Engem ez a négyes felosztás a szukoti négy 
növényre emlékeztet) 
 
10 
 
A tíz csapás: Ez vezette a kivonulásig a zsidókat, a 
széder este alatt mindegyik csapás elhangzása után 
egy csepp bor kerül tányérunkra. 
 
Kóser peszáchot kívánunk! 
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V a l l á s i  r o v a t  

 
Elie Wiesel:  Pészách 

 
Mint a legtöbb zsidó gyerek, 
én is a Pészachot szerettem a 
legjobban. Fennkölt és vidám 
ünnep. Mint a fáraó rab-
szolgái, követtük Mózest az 
ismeretlenbe, a sivatagba, fel 
egészen a Színáj hegyig. Hívá-
sa a szabadság felé erősebb 
volt, mint a félelem. 
A széder átformált minket. 
Azon az estén apám élvezte, 
hogy királyi hatalommal bír. 
Anyám – aki bájosabb volt, 
mint valaha – királynő volt; mi 
gyermekek, hercegek. A láto-
gatók pedig – az utazók és a 
koldusok, akiket mi hívtunk 
ünnepi asztalunkhoz – titkok 
tudóinak hírnökei, álruhába 
öltözött hercegek voltak. 
Hogy is tudnám nem szeretni azt az ünnepet, mely 
már a széder előtt jól kezdődött. Heteken keresztül 
vártunk, készültünk az ünnepre. 
A házat ki kellett takarítani, a könyveket kivitték az 
udvarra, hogy leporolják. A rabbi tanítványai segí-
tettek maceszt készíteni. A Pészach a tél végét, a 
tavasz diadalát hirdette. 
Csak most látom, hogy múlt időt használok. Miért? 
Semmi sem lenne többé igaz? Az ünnep és a szer-
tartások értelme alig változott. Csak én változtam. 
 
Természetesen ma is megtartom az ünnepet. Elmon-
dom az imákat, eléneklem a megfelelő zsoltárokat, 
elmesélem a Kivonulás történetét, felelek fiaim kér-
déseire. De valahol a lelkem mélyén tudom, hogy ez 
már nem ugyanaz. Nem olyan, mint volt. 
Életem elválasztott attól a gyermektől, aki voltam. 
Ma már tudom, hogy a boldogság sohasem teljesed-
het be. Az ünnep örömét mélabú árnyékolja be, ami 
egyre inkább a szomorúság idejének tűnik. 
Érthető; Pészach volt az utolsó ünnep, amit otthon 
ünnepeltem. 
Fel kell idéznem azt az estét, hogy meg tudjam ma-
gyarázni, miért olyan fontos nekem, hogy 
Pészachról kizárólag jelen időben beszéljek. 
Talán kevésbé szeretem, mint annak előtte? Nem. 
Mondjuk inkább: másképp szeretem. Azokért a kér-
désekért, amelyeket felvet, s amelyek – mindenek-
előtt – a raison d’étre-jét jelentik. 
 

 
Mi a legmeghatóbb a széderestén? A gyerekeket arra 
készteti, hogy kérdezzenek. „Miért más ez az este, 

mint a többi?” Mert emlékeztet 
minket üldözött és leigázott zsi-
dó testvéreinkre, akiknek hosszú 
idővel ezelőtt ez volt az utolsó 
éjszakájuk Egyiptomban. „Miért 
eszünk keserű füveket?” Hogy 
emlékeztessenek minket azokra 
a keserű könnyekre, melyeket 
elődeinek hullattak a szám-
űzetésben. Minden ének, min-
den gesztus, minden pohár bor, 
minden ima és elcsendesedés 
része az este varázsának. A cél 
az, hogy az emlékezés kapuit 
kitárva kíváncsivá tegyenek 
minket. 
 
Ezen az estén minden kérdést 
szívesen vesznek. Mint minden 

széderestét, a négy hagyományos kérdéssel kezdjük, 
mely az élethez való viszony négy lehetséges válto-
zatát tükrözik: a bölcs fiúét, aki ismeri a kérdést és 
fel is teszi; a gonosz fiúét, aki ismeri a kérdést, de 
nem hajlandó feltenni; az együgyűét, aki ismeri a 
kérdést, de közömbös iránta, és végül a tudatlanét, 
aki nem ismeri a kérdést, s ezáltal nem is képes arra, 
hogy kérdezzen. 
 
És itt jön az én aggodalmam: mit tehetünk azért, 
hogy ne felejtsük el ezeket a kérdéseket? Mit tehe-
tünk a felejtés ellen? Mi lehet a Pészach értelme, ha 
nem az, hogy emlékét fenntartsuk? Zsidónak lenni 
annyi, mint hordozni a múlt súlyát, és ezt a jelenért 
és a jövőért való aggódásunkba beilleszteni. 
 
Olvassuk a híreket, melyek sosem változnak: gyil-
kosságok Jeruzsálemben, összecsapások Hebronban, 
bombázások Libanonban. Ha nem múltjáról és törté-
nelméről – vagy inkább a történelméhez való viszo-
nyunkról – volna szó, vajon milyen jogunk fűződne 
Jeruzsálemhez, vagy magához Izrael földjéhez? Ha a 
Közel-Keleten történő eseményeknek van valami ér-
telme, akkor az, hogy emlékezzünk. A béke Egyip-
tom és Izrael között csodának tűnik, nemcsak Szadat 
és Begin, hanem Mózes miatt is. Ahogy elmondjuk a 
Haggadát, mely újból elmeséli az egyiptomi kivonu-
lás történetét, olyan érzésünk támad, mintha ismét a 
bibliai időkben élnénk. 



8 

 

V a l l á s i  r o v a t  

 
Bár egyik történet sem része 
a  h a g y o m á n y o s 
széderestének, én szívesen 
mesélem őket. 
Ó igen, tudom – könnyebb 
mondani, mint megtenni. 
Részvét egy nép ellenségei 
iránt – kinek van joga ilyet 
javasolni? Ezt Isten és az 
angyalok megtehetik, de az 

emberek? Ám akkor mire való ez a történet? Arra, 
hogy kérdezésre ösztönözzön bennünket. Ha Isten 
könyörületességet követel, akkor a mi felelősségünk 
állást foglalni – még akkor is, ha azt mondjuk, nem, 
még nem… de talán később. 
 
Mégis, láttam Izraelt a háborúban, és bizton állítha-
tom, hogy harcosai nem gyűlölték az ellenséges kato-
nákat. Eltökélten küzdöttek a győzelemért, de szí-
vükben nem volt gyűlölet. 
Emlékszem, akkoriban igen nehéz volt megértenem 
ezt a jelenséget: logikátlannak és irracionálisnak tar-
tottam. Ha egy ellenség el akar pusztítani téged, ne-
ked ugyanolyan gyűlöletet kell érezned, mint amilyet 
ő érez irántad. A hadtörténet ezt az állítást támasztja 
alá. A zsidók története azonban éppen az el-
lenkezőjét bizonyítja. A zsidók sohasem fordultak a 
gyűlölethez, még akkor sem, ha az életben maradá-
sukról volt is szó. 
Ez bizonyosan áldás volt. Ha minden ellenségünket 
gyűlöltük volna, nem maradt volna erőnk és időnk 
másra. 
 
Visszatérek ahhoz az utolsó Pészachhoz, melyet ott-
hon, a családom körében ünnepeltem, a Kárpátok 
egyik eldugott kisvárosában. Később ezt a területet 
elfoglalták a németek. Budapesten már tervezték kö-
zösségeink deportálását és megsemmisítését. Erről 
csak mi nem tudtunk. Az orosz front közelinek tűnt. 
Esténként hallottuk az ágyúzást, az ég vörös volt, és 
mi úgy gondoltuk, hamarosan szabadok leszünk. 
 
A hatóságok megtiltották az istentiszteleteket a zsi-
nagógákban, így otthonainkban imádkoztunk. 
Rendes körülmények között Pészachkor nagy buzga-
lommal énekeltünk volna. Most azonban nem. Csak 
elsuttogtuk a szavakat. 
 
 
 
 
 

 
Néhány nemzedéknyi idővel ez-
előtt kortársaim nemcsak a go-
nosz megtestesülését ismerték 
meg, de egy ígéret beteljesülését 
is; nemcsak a sötétség uralmát, 
de egy álom újjászületését is; 
nemcsak a nácizmus borzalmait, 
ha-nem a rémálom végét is; nem-
csak a babijjari halottakat, hanem 
fiatal, orosz zsidók lázadását, 
akik elsőként szegültek szembe a Kreml rendőrálla-
mával. Olykor a száguldó események összeza-
varnak. A történelem vadul rohan előre. Az ember 
meghódította a világűrt, de a saját szívét nem. Sem-
mit sem tanultunk? Tanúi vagyunk, hogyan tombol-
nak a háborúk az egész világon, hogyan sújtanak le 
a terroristák az ártatlanokra, látjuk a gyerekeket, 
akik az éhség és a betegségek következtében napon-
ta pusztulnak Ázsiában és Afrikában. Miért van 
ennyi gyűlölet a világban? Miért van ilyen nagyfo-
kú közöny a gyűlölet, a szenvedés és mások fájdal-
ma iránt? 
 
Szeretem a Pészachot, mert a közöny elleni tiltako-
zást és a részvétért való segélykiáltást jelenti a szá-
momra. 
 
Hallgassuk meg Jób történetét, aki Egyiptomban élt 
Mózes idején. Fontos tanácsadói állást töltött be a 
fáraó udvarában, Jitróval és Bileámmal együtt. Mi-
kor a fáraó a zsidók ügyében tanácsot kért, Jitró 
Mózes mellé állt, és kérte a zsidók szabadon bocsá-
tását, míg Bileám ellene szólt. Jób azonban nem 
foglalt állást; semleges akart maradni. Később, a 
midrás szerint, közömbössége miatt kellett szenved-
nie. Válság idején, a veszély pillanataiban senkinek 
sincs joga ahhoz, hogy a tartózkodást, az elővigyá-
zatosságot válassza. Amikor egy közösség élete 
vagy halála – vagy csak a jóléte – forog kockán, a 
semlegesség elfogadhatatlanná válik, mert az min-
dig bűnrészes és a zsarnok felbujtója. 
 
A második történet sem kevésbé provokatív. A 
midrásban találhatjuk meg, a Vörös-tengeren való 
átkelésről szól. Izrael gyermekei az utolsó pillanat-
ban megmenekültek, míg elnyomóik a szemük láttá-
ra fulladtak meg. Ez a kegyelemnek azon kivételes 
pillanata, amikor az angyalok elkezdenek énekelni, 
de Isten közbelép és megszidja őket: Mi lelt titeket? 
Teremtményeim fuldokolnak és ti énekeltek? Hogy 
tudtok dalaitokkal magasztalni, amikor emberi lé-
nyek haldokolnak? 
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V a l l á s i  r o v a t  

 
A levelet Dávid barátomra bíztam, aki a tábor 
élelmiszerrészlegén dolgozott, ő pedig továbbadta 
valakinek, aki nem tartozott a táborba, és épp 
Moszkvába utazott. 
Türelmetlenül vártam a peszáchi küldeményt, hiszen 
ez lehetővé tette volna, hogy meg tudjam tartani az 
ünnepet, és valamelyest erőre kapjak, mivel igencsak 
legyengültem már, és gyomorpanaszaim is voltak. 
Niszán hónap beköszönte után néhány nappal 
felkeresett a politikai foglyok táborrészlegének veze-
tőnője. Ő volt a foglyoknak küldött levelek és csoma-
gok cenzora is. Nemrég került ebbe a beosztásba. Azt 
akarta tudni, vajon még mindig ragaszkodom-e a 
vallásomhoz, tartózkodom-e a munkától szombaton 
és ünnepeken, és továbbra sem vagyok-e hajlandó 
lenyelni egy falatot sem a tábori kosztból. Csak úgy 
mellékesen megkérdezte: 
– Mi a csuda az a macesz? 
Amikor elmagyaráztam, tovább kérdezett: 
– No és mikor van az a Peszách? 
– Tíz nap múlva – mondtam. 
– Mi lesz, ha nem jön meg idejében az a maga 
macesza? – tudakolta. 
– Akkor krumplit eszem – válaszoltam. 
– És ha nem kap krumplit? 
– Akkor nem tehetek mást, mint hogy koplalok. 
– Nyolc teljes napig? – kérdezte elhűlve. 
– Az Örökkévaló nem fog magamra hagyni – fe-
leltem neki. 
 
Véget vetett a társalgásnak, és sarkon fordult. 
Elérkezett az első széder napja. A csomag sehol: 
nincs macesz, nincs peszáchi eledel... 
Dávidot és egy Berkovics nevű zsidót is meghívtam 
a széderre. 
Az asztalt tiszta papírral borítottuk: ez volt az ünnepi 
abrosz. Vizet forraltunk, teát öntöttem a poharakba 
az előírt négy pohár bor helyett. Majd elkerekedett 
szemük láttára elővarázsoltam három, teljesen ép 
maceszt! Így ünnepeltük meg az első széderestét. 
Amennyire fel tudtam idézni, emlékezetből elmond-
tam a Hágádát. 
A következő estére már nem volt macesz. Ismét teát 
ittunk a bor helyett, és három kockacukor tette tel-
jessé a szédert. Megint emlékezetből mondtam el a 
Hágádát, majd elárultam vendégeimnek, honnan 
került elő a macesz előző este. 

 

 

 

 
Emlékszem arra a széderre, és mindig emlékezni 
fogok rá. Fejünket lehajtottuk, csendben emlékez-
tünk. Magunktól is alig mertük megkérdezni, hogy 
a Mindenható közbenjár-e megmentésünkért. 
 
A múltban nem sokszor járt közben. Megteszi-e 
most? 
Pészach egyben a remény története is. 
 

 
Nissan Mindel:  

Zsidó mesék, legendák, történetek 
 

Széder Szibériában 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. tízéves büntetését töltötte "államellenes 
tevékenység" miatt. A vád persze rágalom volt: 
vallásos zsidó lévén az volt a "bűne", hogy 
amennyire csak tudta, megőrizte zsidóságát, és más 
zsidókat is erre buzdított. Amikor ez kitudódott, tíz 
évre egy szibériai "átnevelő munkatáborba" küldték, 
hogy más politikai elítéltekkel együtt átneveljék. 
 
Bizonyára nem lenne haszontalan megismerked-
nünk a  szovjet táborban szerzett tapasztalataival. 
Most azonban csak egy bizonyos széderestéről 
fogunk beszámolni, amelyre 1943-ban, büntetésé-
nek hetedik évében került sor. Így beszélte el a me-
gindító történetet: 
Első ádár havában egy napon levelet kaptam a 
családomtól: tudatták, hogy maceszt és más 
peszáchi élelmiszert fognak küldeni, mint a korábbi 
években is. A levelet egy másik táborba címezték, 
ahol előzőleg voltam, onnan továbbították. Azonnal 
válaszoltam, megírtam az új tábori címemet, és 
reménykedtem, hogy idejében megkapom a csoma-
got. 
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- Magam sütöttem, cukorral és olajjal. Meg kell en-
nie különben éhen pusztul. 
Ismét megköszöntem, de nem fogadtam el. 
- Nyilván csodálkozik, miért aggódom ennyire maga 
miatt -mondta.- Maga bizonyára csodálatos ember, a 
felesége és a gyerekei már alig várják a napot, 
amikor szabadul, és visszatér hozzájuk... Együtt ér-
zek velük. Engem már nem vár a férjem. Tiszt volt, 
ebben a táborban szolgált, de elesett a hitleristák 
ellen vívott harcban... Kérem, nagyon kérem, egye 
meg a süteményt! Szüksége van rá! – könyörgött. 
– Köszönöm, nem. Sajnálom, hogy meghalt a férje, 
de kérem, hagyjon békén! 
Bosszúsan távozott, mivel nem sikerült rávennie, 
hogy megegyem, amit hozott. Lefeküdtem a pric-
csemre: már olyan gyenge voltam, hogy úgy érez-
tem, soha többet nem lesz erőm fölkelni. 
Berkovics néha meglátogatott, és hozott egy kis cuk-
rozott meleg vizet. Minden alkalommal szomorúan 
vett búcsút. Peszách utolsó napján reggel félájultan 
talált rám. Kértem, hogy öntsön vizet a kezemre, és 
adja oda az imakönyvemet. Meg is tette, de a betűk 
összefolytak a szemem előtt, és a világ forogni kez-
dett velem. Elájultam. 
Amikor magamhoz tértem, a kórház főnővére állt 
mellettem. Valami injekciót kaptam, amitől elöntött 

a forróság. Dávid is ott áll-
dogált. 
– Fogalmam sincs, honnan lehet 
ennyi erő ebben a makacs 
zsidóban! – mondta neki a 
nővér, majd ott hagyott ben-
nünket. 
 

Dávid egészen sötétedésig 
velem maradt. 
– No, kiment a Peszách – 
mondta egyszer csak. 
Megpróbáltam elmondani az 
esti imát, de túl gyenge voltam. 
Dávid kétszersültet és kock-
acukrot hozott. Édes teába már-
togatta a kiszáradt kétszersült-
darabkákat, és úgy etetett, mint 
egy gyereket. 
 

 

Evés után mély álomba zuhantam, és reggelig alud-
tam. Még mindig olyan gyenge voltam, hogy meg 
kellett kérnem Dávidot, segítsen felrakni a tfilint... 
 

 

 

– Mióta a táborban vagyok, minden évben eltettem 
néhány maceszt arra az esetre, ha a következő 
Peszáchra nem tudnék szerezni. Idén ez nagy 
szerencsének bizonyult: örülök, hogy előrelátó 
voltam. 
Dávid felháborodott, amiért nem mondtam meg 
nekik, hogy az idén nem kaptam maceszt. 
– Ha tudtuk volna, nem esszük meg az este az utolsó 
szem maceszodat! – mérgelődött. 
Látod, épp ezért nem világosítottalak föl! – mond-
tam. – Hiszen a széderestén minden zsidónak le-
galább egy olajbogyó nagyságú maceszdarabkát kell 
ennie, Peszách többi napján viszont az is elég, ha 
nem eszünk chomecot. Ehetünk krumplit, 
gyümölcsöt, zöldséget... 
– A gyümölcsöt csak verd ki a fejedből! Krumplit 
sem olyan könnyű szerezni... – morgolódott Dávid. – 
Azt hiszed, át tudod vészelni az egész Peszáchot? – 
kérdezte felindultan. 
– Atyám áldásával épségben haza fogok térni, és Is-
ten segítségével majd csak elboldogulok – csil-
lapítottam. 
Nem nyugodott meg, és dohogva odébbállt. Peszách 
alatt csak néhányszor találkoztunk, de 
mindannyiszor megpróbált rávenni, hogy egyem 
chomecot, vagy legalább a 
tábori kosztból 
valamicskét, különben éhen 
halok. Amikor látta, hogy nem 
tud meggyőzni, elkerült, mint 
aki látni sem bírja a szenvedése-
met. 
Chol HáMoéd első napján várat-
lan látogatóm érkezett: a cen-
zornő keresett fel. Épp dolgoz-
tam, és feltűnt neki, hogy resz-
ket a kezem. Persze tudta, hogy 
az éhezéstől gyengültem le. 
– Hoztam magának egy kis enni-
valót – mondta, és elővett egy 
frissen sült zsemlét. Az étvágy-
gerjesztő illat teljesen elbódított, 
de tudatára adtam, hogy nekünk 
zsidóknak, nem szabad ilyesmit 
ennünk Peszáchkor. Köszöntem 
a kedvességét, de nem fogadtam 
el. Szó nélkül otthagyott. 
Másnap újra meglátogatott: akkor már sokkal 
rosszabbil voltam. Ezúttal igazi fényűzésnek 
számító, fehér lisztből készült süteményt rakott 
elém: 

V a l l á s i  r o v a t  

 

V a l l á s i  r o v a t  
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Az izraeli cégek hozzájárulnak a magyar 

gazdasági dimenzióváltásához 
 

 
Magyarország és Izrael gazdasági, kereskedelmi és 
befektetési kapcsolatai dinamikusan bővülnek, és az 
izraeli vállalatokkal folytatott együttműködés nagy 
segítséget jelent a magyar gazdaság dimen-
zióváltásához - mondta el az MTI-nek Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter telefonon Izraelből. 
 

 
A politikus a Teva gyógyszeripari vállalat, a koráb-
ban Nav 'n Góként ismert NNG informatikai cég, a 
Tama Plastic Industry vegyipari vállalat és a Well 
Done mezőgazdasági cég vezetőivel találkozott Iz-
raelben. 
 
A miniszter kiemelte: az izraeli cégek a legmod-
ernebb technológiai színvonalat és a legújabb me-
goldásokat képviselik és alkalmazzák. A miniszter 
rámutatott, hogy az izraeli cégek elégedettek a mag-
yarországi gazdasági környezettel és a kormánnyal 
folytatott együttműködéssel, kiemelték a szakképzett 
munkaerő fontosságát és az alacsony adószint jelen-
tette magyar versenyelőnyt. 
 
Forrás: MTI 

V a l l á s i  r o v a t  

 
Peszách után két nappal Berkovics elújságolta, hogy 
szabadon engedik, és nemsokára hazatérhet. Azt is 
hírül hozta, hogy a tábori postahivatalban hallotta: 
Peszách előtt csomagot kaptam hazulról, de a cen-
zornő visszaküldte. 
Most értettem meg, miért bántotta annyira az 
asszonyt, hogy nem fogadtam el Peszáchkor a tuk-
málását. Attól félt, hogy éhen halok, és a halálom az 
ő lelkiismeretét terheli. 
Berkovics a szabadulása után még két hétig a város-
ban maradt. Mindennap tejet, krumplit, kenyeret, 
cukrot hozott nekem, sőt egyszer valóságos ínyenc-
séggel: mogyoróhagymával kedveskedett!
Lassacskán magamhoz tértem. 
Egyszer csak hívattak a táborparancsnoki irodába. 
Ott volt Berkovics és a cenzornő is. A parancsnok 
elmondta: tudomására jutott, hogy az asszony 
visszaküldette a peszáchi csomagomat, és a nő beis-
merte, hogy így történt. Az is kiderült, hogy nem 
adta át, sőt eltüntette a két levelet is, amelyet hazul-
ról kaptam, hogy ne tudjak a csomagról. 
A parancsnok azt mondta, írjam alá, hogy panaszt 
teszek a cenzor ellen. 
– Magam fogok utánajárni, hogy felelősségre vonják 
– ígérte. 
 
Az asszony sírva fakadt, és könyörgőre fogta a dol-
got. 
– Könyörüljön rajtam és árva gyermekeimen! – kér-
lelte zokogva. – Az apjuk az életét adta a hazáért! 
– Nem az én dolgom megkönyörülni magán! Ettől 
az embertől kérjen bocsánatot, akivel olyan ke-
gyetlenül elbánt! – jelentette ki a parancsnok. 
 
Mondtam, hogy úgy vélem, az asszony bizonyára 
megbánta már szívtelenségét, hiszen megpróbálta 
jóvátenni. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a 
férje a nácik elleni küzdelemben esett el, és egyedül 
kell gondoskodnia a gyerekeiről. Kész vagyok hát 
megbocsátani neki, de csakis úgy, ha megfogadja, 
hogy nem bántja többé a foglyokat. 
Sikerült meglágyítanom a parancsnok szívét: 
megígérte, hogy nem tesz jelentést az ügyről. 
Később valami módon mégis elintézte, hogy a cen-
zornőt áthelyezzék, és kisebb hatáskört biztosítsanak 
neki. 
 
Így ért véget a történet. Ám azt a peszáchi 
"éhségsztrájkot" soha életemben nem fogom 
elfelejteni. Hálás vagyok Istennek, amiért életben 
tartott, és elmesélhettem... 

E r e c i  h í r e k  
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E r e c i  h í r e k  

 

Izrael a 10. legegészségesebb 
ország a világon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Bloomberg felmérésében 169 országot vizsgált 
többek között a várható élettartam, a tiszta vízhez és 
az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, valamint 
a lakosság körében tapasztalható elhízás faktorai 
mentén. 
 
Hétfőn hozta nyilvánosságra a Bloomberg a 2019-es 
ranglistáját a legegészségesebb országokról. Izrael a 
10. helyen áll, Magyarország a kelet-európai régió 
több más országához képest alulteljesít. 
 
Idén Spanyolország lett az első, vagyis a világ 
legegészségesebb országa, amely 2017-ben a 6. he-
lyen végzett. 
 
Forrás: kibic.hu 

 

 

 

Izrael két helyet esett: 
kevésbé vagyunk boldogok? 

 

 
Izrael két helyet zuhant, és idén tizenharmadik lett a 
nemzetközi boldogságindexen. Ezzel még mindig 
megelőzi az Egyesült Királyságot (15), Németorszá-
got (17) és az Egyesült Államokat (19). 
 
A jelentés hat kulcsfontosságú tényező alapján rang-
sorolja az országokat: a jövedelem, a szabadság, a 
bizalom, az egészséges élettartam, a társadalmi tá-
mogatás és a nagylelkűség alapján. A jelentést szer-
dán, a Nemzetközi Boldogságnapon jelentette meg 
az ENSZ Fenntartható Fejlődési Megoldások Háló-
zata. 

 
Finnország már második éve a világ legboldogabb 
országa, amelyet Dánia, Norvégia, Izland, Hollan-
dia, Svájc, Svédország, Új-Zéland, Kanada és Auszt-
ria követ. Az első tízes csoportot Ausztrália, Costa 
Rica, majd Izrael követi. 
  
A jelentésben szereplő 156 ország közül a dél-
szudáni emberek a leginkább elégedetlenek az 
életükkel, náluk csak egy fokkal boldogabbak a a 
közép-afrikai köztársaság (155), Afganisztán (154), 
Tanzánia (153) és Ruanda (152) lakói. 
 

 
Forrás: Izraelinfo  

 

 

Kevesebb nő lesz a következő Kneszetben 
 

A nőket eddig sem képviselték társadalmi arányuk-
nak megfelelően, vagyis fele–fele arányban a Kne-
szetben, de a pártok listái alapján a következő tör-
vényhozásban még sokkal kevesebb nő lesz. És rá-
adásul megszakad a képviselőnők számának évtize-
dek óta tartó folyamatos emelkedése is. 
 
Az első országházban 12 honanya foglalt helyet, a 
legutóbbiban pedig 37, ami az izraeli feministák 
egyik eredménye, noha még mindig nagyon messze 
járt az ideálisnak tekinthető 60-tól. 
 
Ráadásul drámai volt az emelkedés: a tizenkilence-
dik Kneszetben még csak 27 nő volt, a most lekö-
szönő huszadikban pedig tízzel több. És sok jóra 
nem számíthatunk: a következő parlamentbe jelentő-
sen kevesebben jutnak be, mert – a közvélemény-
kutatások szerint – reális helyeken a pártok listáin 
kevesebb nő szerepel. 
 
Forrás: Izraelinfo  
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E r e c i  h í r e k  

 
Héber feliratos 2600 éves pecsétnyomót 

találtak Jeruzsálemben 
 

 

Jeruzsálem mai óvárosának közvetlen közelében, a 
Dávid városa nevű dombon, a mai Giváti parkoló 
helyén folyó ásatásokon tárták fel az ókori kincset. 
 
Az első szentély idejében, vagyis a babiloniak had-
járata előtt készült pecsétnyomó egy emeletes közé-
pület maradványai között volt, melyet valószínűleg a 
hódító babiloniak romboltak le Kr. e. 586-ban, a 
város elfoglalásakor.  
 
A pusztítást a leomlott kőfalak, az égett fagerendák, 
a törött cserepek sokasága bizonyítja, az épület 
hajdani pompájára a gondosan megmunkált 
építőkövek és a második emelet terméskő padlóla-
pokból készült padlózatának töredékei utalnak. 
 
A kicsiny pecsétnyomóba héber szavakat véstek: 
Netan-Melek, a király szolgája. Ez a név a Bib-
liában, a Királyok második könyvében is előfordul, 
ahol a Kr. e. 7. század végén élt Jósiás júdai király 
vallási reformjairól számol be a szent szöveg.  
 

 
Forrás: Shiri Zsuzsa - MTI 

 
TubiSvat a Nagyváradi Zsidó Hitközség 

vendégeként 

 

Január 20-án, Svat hó 14-én a Debreceni Zsidó Hit-
község tagjainak nem hagyományos Tu biSvati 
programban volt része. Hosszú éveken át a nagyvá-
radiak voltak a vendégeink, a közösségük tagjai mel-
lett kulturális csoportjai adtak műsort számunkra. 
Most hosszú évek után fordult a kocka, hitközsé-
günk utazott a Nagyváradi Zsidó Közösségi Központ 
meghívására a határ túlsó oldalára. Magyarországon 
még tél van, megtapasztaltuk ezt vasárnap reggel, 
amikor az imádkozás után a hószállingózásban elin-
dult a buszunk. Ami vigasztalt bennünket ebben az 
időben, az a tény, hogy Izraelben vége a télnek, és 
újjáéled a természet, kezdenek rügyezni és hirtelen 
virágba borulni a fák. Ennek a gondolata, a baráta-
inkkal való közös ünneplés hatotta át az egész napot. 

 
Látogatásunk programja két részből állt, egyik a Vá-
radon lévő megújult vallási örökségek megtekintése, 
a másik: az ünnepi kulturális program megtekintése 
volt. A hitközségi székháznál Seidler And-
rás Zs.K.K. igazgató és Felix Koppel-
mann hitközségi elnök fogadott bennünket. Jól esett 
a meleg kávé, az üdítő a sütemények kíséretében. 
 
A szakrális terekkel való ismerkedés a Zsidó Múze-
umban kezdődött. Szakszerű idegenvezetésben volt 
részünk, Lívia és Ádám által. Nagyváradnak ez a 
harmadik zsinagógája, amelyet felújítottak, mert 
fontosnak tartották, hogy emléket állítsanak a nagy-
váradi zsidóságnak, amely nem kevéssé hozzájárult 
a város fejlődéséhez.  

K ö z e l m ú l t  e s e m é n y e i  
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A múzeum-zsinagóga falai fehérek, a belső térben a 
fehér és a kék, az izraeli zászló két színe dominál. A 
karzat falain pedig már megkezdték az áldozatok 
neveinek megörökítését.  
A földszinten kronologikus sorrendben ismertetik a 
zsidóság jelenlétét Nagyváradon és környékén, to-
vábbá a zsidó vallási hagyományokhoz köthető tár-
gyak, kiadványok láthatók, az emeleten pedig a 
nagyváradi vészkorszakot és a váradi gettóéletet be-
mutató tárlat került bemutatásra. Feljutva az emelet-
re a padlón egy sínpár rajza látható, mely a koncent-
rációs táborba vezető vasúti sínekre utal. Az emele-
ten, közvetlenül a lépcsősor melletti falakra a holo-
kausztban elpusztított zsidók nevei olvashatók. 
Utunkat a Körös partján ékeskedő felújított ZION 
Neológ Zsinagóga felé folytattuk. Akárcsak a többi 
zsinagóga esetében, itt is mór eredetű, gazdag külső 
és belső díszítéssel találkozhatunk. Bámultuk az ere-
deti állapotába visszaállított monumentális méretű 
Zion Zsinagógát. 

 
Ezután visszasétáltunk a nagy ortodox zsinagógához 
a Mihai Viteazul utcára, mely a máig működő kö-
zösség helye a nagyváradi zsidóságnak. Lenyűgöző 
eklektikus stílusú épület, amelyen azonban mór épí-
tészeti hatások is felfedezhetők, például a frízeken. 
Gyönyörűen felújították a szakemberek restauráto-
rok segítségével, megőrizve a múlt emlékeit. Itt hall-
hattuk Koppelmann elnök ismertetőjét is. 
Utána a hitközség kóser konyháján nagyon finom 
ebéddel láttak bennünket vendégül.  
Majd következett az ünnepi műsor. Először 
Koppelmann elnök úr köszöntötte a közönséget, ki-
emelten üdvözölte a debreceni vendégeket. Az ün-
nep jelentőségéről történészi részletességgel beszélt, 
a termések szabályos felhasználását is elmagyarázta.  

 
Az ünnep természetvédelemhez kapcsolódásáról 
sem felejtkezett el. Shraya Kav izraeli rabbi, mint az 
egyik újévet - említette a fák újévét a négy új év kö-
zül. Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség 
elnöke köszönetet mondott a meghívásért. Lehetsé-
ges, hogy egy újabb ciklus kezdődik, amikor is a 
debreceni közösség jön Nagyváradra erre az ünnep-
re. Kielemelte a két közösség testvéri kapcsolatát, 
mely példaértékű, a DZSH is bármikor szívesen látja 
Zsidó Negyedében a nagyváradi hittestvérinket. 

Ezután következett az ünnepi kultúrműsor a Hitköz-
ségük kultúrtermében. A Vilán Gyuri kórus műsorá-
val kezdődött a Tu biSvat-i program. A Tu biSvati 
dalok mellett az izraeli és zsidó dallam világból is-
mert zenékkel szórakoztatták a lelkes közönséget, 
mely örömmel kapcsolódott be az éneklésbe. Az Or 
Neurim nagyváradi tánccsoport tagjai Izraelt hozták 
el számunkra a kék-fehér ruhákkal és mozgáskultú-
rájukkal. Mindig van valami meglepetés, Ferenc Ist-
ván, ifjú „hegedűművész” játéka nagyon kedves 
volt. A Hakeshet Klezmer Zenekaruk, mint évek óta 
mindig, most is megörvendeztettek bennünket új 
számokkal. A Seidel András vezette zenekar világ-
színvonalú produkcióban részesítette a közönséget. 
Profi énekesük, Eszter ismét lenyűgözte hallhatósá-
got. Az ütemes tapsot mindannyian kiérdemelték. 

A műsor végén stílszerűen kiosztásra kerültek a föl-
dön, illetve a fán termő gyümölcsöket tartalmazó 
gyümölcs tálak. Vittünk a debreceni hitközségi új-
ságjából, melyben a köszöntőt románul írtuk. 
Jó volt együtt lenni nagyváradi hittestvéreinkkel, 
belelátni az életükbe, itt csak hivatalos határ van, 
ami a mi kapcsolatunkra nem érvényes. A tavaly 
Debrecenben közösen elültetett gyümölcsfa szépen 
gyarapodik, jó talajon él. 

Akinek nem sikerült részt venni a nagyváradi 
TubiSvati ünnepségen, a január 27-i szabadegyetemi 
program keretében pótolhatja gyümölccsel való 
TubiSvat megemlékezést a Debreceni Zsidó Hitköz-
ségen! 
 
k.g. 

K ö z e l m ú l t  e s e m é n y e i  
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Szabadegyetem és Tu biSvat 
a Debreceni Zsidó Hitközségen 

 
2019.01.27-én (Svát hó 21) került sor a Zsidó Sza-
badegyetem hatodik évfolyama második féléve első 
előadására. A téma: Az Ókori Palesztina és a Zsidó 
Mezőgazdasági Hagyományok, az előadó dr. Surá-
nyi Béla agrártörténész, Debreceni egyetem tanára 
volt. Dr. Grósz Zsuzsa, a DZSH alelnöke nyitotta 
meg a programot, melyben megemlékezett az ENSZ 
2005-ben hozott határozata alapján a Holokauszt hat 
millió áldozatáról, mivel január 27-ét a Holokauszt 
nemzetközi emléknapjává nyilvánították. Az előadó 
a következő mondattal kezdte a mondanivalóját: „ A 
nemzeti büszkeség mércéje szerint Izrael előkelő 
helyet foglal el a világ országai között.” Az i.e. idők-
ben Palesztina földjén már tudatos, megalapozott 
mezőgazdaság volt jellemző. Ismerték a csepegtetős 
öntözés és a csatornázás mikéntjét. Ezékiel próféta 
tisztában volt azzal, hogy milyen földbe lehet szőlőt 
ültetni, hogyan lehet sós vízzel is locsolni. Betlehem 
és Hebron környéke a legfőbb szőlőtermő vidékként 
lett ismert.  

 
A történelemből ismert területen letelepedett 12 
törzs lakóhelyét a régi Palesztina alkotta. A Nílus és 
Mezopotámia közötti földek a kultúrnövények terü-
lete volt. Ismerték a datolyapálmát, gránátalmát, olí-
va olajat, fügét, és a lótusz termesztési gyakorlatát 
is. A Mózestól számított néppé válás alapja is a me-
zőgazdaságban gyökerezett. Az első földművelők a 
nők voltak. Mózes 5. könyvében leírtak szerint a föl-
deken összeszedhették a maradványtermést, sőt ott 
kellett hagyni a szegényeknek. Már akkor éltek az 
adakozás lehetőségével. Köztudott volt szintén a 
mózesi időkből, hogy a kevert magvakat tilos vetni, 
mint ahogyan az állatokat sem lehetett összekeverve 
pároztatni. Világszerte ismert tény, hogy a sivatag-
ban, a Negevben, nem paradicsomot, hanem édent 
teremtettek. A mezőgazdasági tudományokban jártas 
egyetemi tanár előadására néhány nappal a Tu 
biSvát ünnepünk után került sor. 

 
Fehér Tamás ismertette ezen új év jelentőségét, 
majd Éliás Viktor kántor elmondta a fán, illetve 
földben termő gyümölcsökre az áldásokat. A „pót” 
Fák Új Éve ünnep fénypontja következett, mivel a 
DZSH a Tu biSvátot idén Nagyváradon ülte meg. 
Csodálatos gyümölcstálakkal lepte meg a közönsé-
get kóser konyhánk főszakácsa, Amálka. Jutott min-
denkinek a földben és fán termett gyümölcsökből. 
Az előadó a későbbiekben folytatja a téma további, 
eddig el nem hangzott ismertetését, így teljesülni 
látszik a teltházas hallgatóság kívánsága.  
 
k.g. 
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Egy élet - 3 csoda 

 
Nagy élvezettel néztem az amerikai tudósítást az 
Amerikai Kongresszus (USA Capitol, Washington 
DC) február 5-i üléséről. Nagyon megható momen-
tumnak lehettünk részesei. Donald Trump amerikai 
elnök meghívására a je-
lenlévők az elnök vezény-
lése mellett „Happy 
birthday” ujjongással kö-
szöntötték Juda Szametot. 
Ezelőtt volt két csoda az 
életében. Egyik, hogy túl-
élte a bergen-belseni ha-
láltábort, majd 2018-ban a 
Pittsburghi vérengzést, az 
Életfája Zsinagógájánál, a 
csodának köszönhetően. 
A Kongresszusban a poli-
tikusok, meghívottak kö-
szöntését meghatódva fo-
gadta, csókot dobott nekik. Ez érdekes, megható ese-
mény volt. A harmadik csoda, hogy oda jutott el 
Juda Szamet, ahol a világ nagyhatalmának dolgai 
dőlnek el. 
 
A világsajtóban már ismert Juda debreceni születésű. 
Röviden leírom, hogyan ismertem meg, akivel ma is 
kapcsolatban állok családján keresztül: 
2018 májusában járt Hit-
községünkön Juda Szamet. 
Előtte hetekkel levél érke-
zett a Hitközségre lányától, 
Elizabettől, és vejétől, Dá-
vidtól. A levélből megtud-
tam, hogy édesapja, Juda 
Szamet szeretne hozzánk 
ellátogatni. Juda 1938-ban 
született Debrecenben. A 
bergen-belseni haláltábort 
túlélte, de nem tért vissza 
Debrecenbe. Izraelbe ment, 
majd Amerikába, Pitts-
burghban kötött ki. Az ak-
kor 80 éves bácsi erőt vett magán, és családjával el-
jött Debrecenbe lánya unszolására és kérésére. Elő-
ször a család 3 tagját vártam, Judát, a lányát 
Elizabethet és Dávidot. Kérdeztem e-mailben, ho-
gyan ismerem fel őket, válasz: az apósomnak ma-
gyaros feje van, és velünk lesz 2 vörös gyermekünk. 
 

 
A vasútállomáson vártam őket, az előzetes levélvál-
tásoknak köszönhetően barátokként üdvözöltük egy-
mást. Az állomásról a megújult Pásti utcai Zsidó Ne-
gyedbe érkeztünk. (a képek itt készültek) Az autó-
ban beszédéből éreztem izgatottságát. 
 

Belépett a zsinagógába, 
visszaemlékezett a recse-
gő padlóra. Elmondta 
könnyes szemmel édesap-
ja, és az odamaradt csa-
ládtagjai után a gyászimát 
az emlékfalnál. Átsétál-
tunk a Hatvan utca 20. 
szám alá. A korábbi lassú 
léptek az izgalomtól fel-
gyorsultak. Kereste a kis 
házat a kötőüzemükkel. 
Most egy több szintes ház 
áll ott, alul OTP-vel. Cso-
dálkozott, hogy a Hatvan 
utca milyen keskeny, gye-

rekként akkor szélesnek tűnt. Judában 75 év múlva 
most merült fel, hogy lányának, unokáinak megmu-
tassa, hol született. Búcsúzáskor, mint családtag kö-
szöntem el tőlük, megcsókoltam a „magyaros fejű” 
Judát. A rossz emlékek ellenére magyar maradt. Be-
szélgetésünkbe egyre több magyar szó került.  
 
Éreztem a nap végére, hogy feltöltődött Juda lelki-

leg, mely erőt ad további 
életéhez. 
 
Most, ezek után még na-
gyobb csodával emlék-
szem vissza a Judával 
való találkozásra. A világ 
Ura, életünk minden 
mozzanatának irányítója, 
megóvta a családja köré-
ben nagy becsben élő em-
bert. Hosszú életet kíván 
neki és családjának is a 
Debreceni Zsidó Hitköz-
ség! 

  
Kreisler Gábor 
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„Turisztikai attrakciófejlesztés a 

Debreceni Zsidó Hitközség székházában” 
 

A debreceni zsidóság értékeinek, 
közkinccsé tételének újabb lehetőségei 

 
A TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szem-
pontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhí-
vás keretében „Turisztikai attrakciófejlesztés a Deb-
receni Zsidó Hitközség 
székházában” pályázat 
keretében fejlesztés in-
dult el. Debrecen Megyei 
Jogú város Önkormány-
zata mellett konzorciumi 
partnerként közreműkö-
dik a Debreceni Zsidó 
Hitközség a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium pá-
lyázatán. 

 
A projekt a Debrecen, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
26. szám alatti Székház épületében kialakítandó tu-
risztikai attrakció megvalósítására irányul. A 30 mil-
lió forint támogatásban részesült projekt célja a zsi-
dó hagyományok közösség és turisták számára törté-
nő bemutatása, látogatóbarát megismertetése a mai 
kornak megfelelő, fiatalok számára is érdekes, mo-
dern eszközök használatával. Az attrakciófejlesztés 
megvalósítása nem csak látogatóbaráttá, hanem in-
teraktív módon érthetőbbé, kommunikatívabbá teszi 
a kibővített Zsidónegyed turisztikai értékeinek be-
mutatását. kialakításra kerül a kiállító szoba (rabbi 
szoba), melynek századelős berendezésével, kulturá-
lis emlékeivel a második világháború előtti zsidó 
polgári otthon miliőjét mutatja be. 

A projekt másik célpontja a vendéglátó egység étke-
zőjének fejlesztése, a folyosók, a helyiségeket össze-
kötő útvonalak, a bejárat esztétikai felújítása, az att-
rakció közvetlen környezetének fejlesztése, melynek 
keretében az udvar esztétikusabbá történő átalakítása 
valósul meg. A kertben híres és közéleti zsidó sze-
mélyek bemutatására szolgáló információs táblákat 
helyeznek el, amelyre az adott személy életének jel-
lemző állomásai, valamint munkásságának fonto-
sabb elemei kerülnek. 
 

 
Február 20-án sajtótájékoztató keretében ismerhették 
meg a projekt célját a részvevők a Hitközség székhá-
zában. 

Heller Zsolt által előkészített tájékoztatón elő-
ször Dr. Papp László polgármesternek adta meg a 
szót a moderátor. A Polgármester elmondta, hogy 
ma Debrecenben él az ország második legnagyobb 
zsidó közössége, bár számban megfogyatkozva. En-

nek történelmi okai van-
nak, a második világhá-
ború borzalmai, a holo-
kauszt. Nagyon fontos 
emlékezni, tisztában lenni 
a hibákkal, bűnökkel, de 
próbáljuk meg figyel-
münket arra irányítani, 
hogy van jövő, van értel-
me építkezni. A város és 
a zsidó hitközség legna-
gyobb közös vállalkozá-
sa, hogy erősítse a debre-
ceni zsidó közösséget lé-
lekben és lélekszámban 
is. A Tel-avivi repülőjá-

rattal megnőtt a városunk iránti érdeklődés, a kibőví-
tett Zsidó Negyed lehetőségei mellett fel kell készül-
ni a magas színvonalú kóser étkezési ellátásra. 

 
Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség el-
nöke kifejtette, hogy szeretnének a közeljövőben 
továbblépni, és olyan éttermet létrehozni, amelyet 
nemcsak a zsidó közösségnek szánnak, hanem min-
denkinek, akit érdekelnek a gasztronómiai tradicio-
nális különlegességek. Fontos a rabbik életének a 
megismerése, akik egész életükben tanultak, tanul-
nak, közöttük csoda rabbik is voltak. Ennek tanul-
mányozása a jelen és a jövő szempontjából elenged-
hetetlen. Az elnök kiemelte: a debreceni polgárok és 
az idelátogató turisták előtt egyaránt nyitva áll majd 
az ajtó, nyíltság jellemző a hitközségünkre. 
A résztvevők megtekinthették a felújítás látványter-
veit. Láthatták, hogy nem csak egy papíron lévő 
tervről van szó, saját szemükkel tapasztalhatták, 
hogy a helységek felújítása már jó ütemben halad. 
 
k.g. 
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Névadó Debrecenben Sabat Sakalim 
szombatján 

 
Adar 25-én, a Sabat Sakalim még több volt, mint 
egyike a négy kitüntetett szombatnak Debrecenben. 
DicmannTamás és Fohn Veronika unokájának ün-
nepeltük a névadóját. Az örömszülők, Sugi 
(Napsugár) és Jocó (Józsi). Anna már a második kis-
lányuk, aki a Hanna Marte héber nevet kapta. Né-
metországban élnek a szülők, de Dickmann Tomiék 
ragaszkodtakhogy ezt az örömteli eseményt a Hit-
község zsinagógájában tartsuk meg. A jelenlévő 
„Dickmannokból” már egy fél minjen volt, a Gabe, 
Dickmann Laci figyelt arra, hogy mindenki meg 
kapja a neki járó megtiszteltetést. Az örömnagyapa 
Tórához való felhívásánál nem maradt el a cukordo-
bálás sem. A máftir Dickmann Laci volt, akinek 
szintén erre a napra esett a születésnapja, hogy hal-
mozzuk az örömöket. Dickmann Sándor alelnök 
köszöntötte a megjelenteket, a népes családot, bará-
tokat a Hitközség vezetősége és tagsága nevében. 
Meleg szavakkal kívánt a családnak nagyon jó 
egészséget, sok örömöt, boldogságot, hogy a kis 
Hannát neveljék zsidó szellemben, úgy ahogy ott-
hon, Sugi is látta. Teljesüljenek be Hillél próféta 
szavai: „Ne különülj el a közösségedtől”! Hosszú 
boldog életet kívánva átadta Hitközségünk ajándé-
kát. A kidduson, a női részben nehéz volt ülőhelyet 
találni. A család nagyvonalú megvendégelésen látta 
vendégül a a velük ünneplőket. Természetesen az 
ismert örömdalok is felhangzottak, a hosszantartó 
beszélgetések közben. Bár több ilyen szép esemény 
lenne a közösségünkben! 
 
MAZAL TOV a családnak! 
 

k.g. 
 

ESZTER ÉS MORDECHÁJ SÍRJÁNÁL 
 

Zsidók Perzsiában és a mai Iránban, valamint 
Azerbajdzsánban 

 
A március 10-i szabadegyetemi találkozón nem min-
dennapi előadáson és egy képzeletbeli utazáson ve-
hettek részt a hallgatók. Az apropója a közeledő 
Purim volt. Próbáltunk már ráhangolódni a hamaro-
san bekövetkező ünnepre. Az előadó, Szántóné dr. 
Balázs Edit, az OR-ZSE docense, már hazajár Deb-
recenbe, kedvenc előadónk.  

 
Magyarországtól távoli ázsiai országokba jutottunk 
el, főleg ezen országok zsidó történelme és jelene 
volt a téma. 

Azerbajdzsán-
tól, Közép-
Ázsián át, Per-
zsia, és a mai 
Iránról sok-sok 
érdekességről 
h a l l h a t t u n k . 
Ezen országok-
ban nagy zsidó 
élet folyt, még 
most láttunk a 
zsinagógákban 
imádkozó hit-
t e s t v é r e k e t , 
mely nagyon 
megható volt. 
Az ottani ha-

gyományoknak megfelelő ruházatuk számunkra ide-
gen. Érdekes számunkra hegyi zsidók fogalma, ilye-
nek éltek Azerbajdzsánban, az itteni Qubai zsidó 
negyedben is jártunk. Nem volt rossz a sorsuk a ko-
rabeli zsidóknak, a muzulmánok és a keresztények 
között. 

A fő érdekesség az iráni Hámándánban Eszter és 
Mordecháj sírja latin, héber és iráni feliratokkal. 
Szépen rendben tartott, monumentális szarkofágban 
nyugszanak Purim ismert hősei, melyre egyes ősi 
források is utalnak. Egy kis csalódás volt, pont 
Purim napján jutottak el oda, nem volt más itt rajtuk 
kívül. Emlékező turistákra számítottak, de biztos a 
zsinagógában felolvasták az Eszter tekercsét. Lát-
tunk képeket héberül írt perzsa kéziratokról is. Lát-
tuk Dávid proféta sírját Susában, mely a muzulmá-
nok profétája is. Volt olyan város, ahol 17 működő-
képes zsinagóga volt, de láthattuk Nail kihalt zsidó 
várost is. 

A zsidó kultúra mellett beleláthattunk ezen országok 
mindennapi szokásaiba, kultúrájába, életébe. A kül-
földieket nagy örömmel és tisztelettel fogadják, egy-
szerű életformát élő emberek mindennapjait tapasz-
talta meg a magyarországi turistacsoport. 
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Az előadást, az úti beszámolót képek sora kísérte, 
szinte filmszerűen elevenedtek meg a diák, melye-
ket elsősorban a tanárnő készített a helyszínen. 
A délután a kérdések megválaszolásával, beszélge-
téssel fejeződött be, melyek az országok életére és a 
zsidó hagyományok megtartására irányultak. 
Jó ismeretszerzés volt ez a szabadegyetemi előadás 
számunkra a kevésbé ismert távoli keleti zsidó biro-
dalmakról.  
 
 
k.g. 
 

Zajin Ádár Debrecenben, 5779-ben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebben az évben is hagyományosan megemlékez-
tünk a Debreceni Zsidó Hitközségen a Chevra 
Chadisha szervezésében Zajin Ádárról, Ádár hó 7-
én. 
 
Az esti imádkozás után a hitközség kultúrtermét 
megtöltötték hittestvéreink. Ennek a napnak több 
jelentőségéről is hallhattunk Dr. Asher 
Ehrenfeld főrabbitól: Ez a Chevra Kadisha napja is, 
amelynek tagjai áldásos tevékenységet végeznek. A 
főrabbi méltatta Mózest, legnagyobb prófétánkat, 
akinek születési és halálozási évfordulója is ez a 
nap. Hallhattunk kiemelkedő történelmi szerepéről, 
ami miatt az egész zsidóság gyászolja. Ichak Eizik 
Taub, nagykállói (Debrecentől 45 km) csodarabbi 
emlékét is felidézte a főrabbi, akinek szintén erre a 
napra esik a jahrzeitja. Ő 1821-ben halt meg. 
 

 
Az egykori szerencsi pásztorhoz, a későbbi cadikhoz 
kapcsolódik a magyarországi chaszidizmus megala-
pítása, első magyarországi csodarabbi volt. Számta-
lan történet maradt fenn a kelet-magyarországi 
chaszid zsidók körében a mindenki által nagyon tisz-
telt, nagy tudású rabbiról. Bal Sem Tov már felismer-
te gyermekkorában tehetségét, és elküldte 
Nickelsburgba tanulni. 
 
Nagykállónak és térségének lett a rabbija. Tudása 
Mózeséhez hasonlítható, és zenei tehetsége is meg-
mutatkozott. Többek között az ő nevéhez fűződik a 
„Szól a kakas már” című dal is, melyet az egész vilá-
gon ismernek, sőt magyarul is éneklik. Ezt Éliás Vik-
tor debreceni kántor előadásában hallhattuk, melye-
ket követték még más, zsidósághoz kapcsolódó dalla-
mok, liturgiaiak és izraeliek egyaránt, nagy tanítón-
kat, Moshe Rabenut tisztelve. Megemlékeztünk a 
közelmúltban elhunyt 7 hittestvérünkről. Legyen em-
lékük áldott! Természetesen jól esett elfogyasztani az 
ilyenkor hagyományos kocsonyás halat, kis pálinka 
és barchesz kíséretében. Amálka, a főszakácsnő na-
gyon finomat tálalt elénk. A reggeli imádkozás után 
idén egyénileg utaztunk Nagykállóba, Eizik Taub 
rabbi sírjához, ahová ilyenkor a zsidók ezrei látogat-
nak el messzi földről, hogy emlékezzünk rá, és imád-
kozzunk a Mindenhatóhoz. 
 
Nekünk feladatunk, hogy őrizzük őseink szellemisé-
gét! 
A Rabbi úr felhívta figyelmünket a Megilla olvasás-
ra, egyben meghallgatására és Horovitz Tamás el-
nök pedig műsoros Purimi estre hívta a kilét. 
 
 
k.g. 
 

 
Vidám purimi jelmezes vacsora est 

Debrecenben 5779-ben 
 

Mindig valami újítás történik a Hitközségen a purimi 
rendezvényeken. Idén az újdonság az volt, hogy ele-
gáns vacsora esten vehettek részt a vendégek, közben 
vidámság sugározta be az estébe nyúló délutánt. 
Március 24-én (Ádár 17) az alkalomhoz illően beren-
dezett Pásti utcai Zsinagógában a kör alakú asztalok-
hoz ültek a résztvevők. A közösségnek már csak egy 
feladata maradt erre a napra a purimi micvék közül, a 
4. micve: ”enni, inni, vigadni”. A szórakoztató prog-
ram a „vigadni” micve teljesítését célozta meg.  
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Ennek az „inni” részét a belépéskor, egy kupica kó-
ser szilvapálinkának 
felhörpintésével le-
hetett teljesíteni. A 
büfében nagy válasz-
tékban kínáltak han-
gulatteremtő és 
szomjoltó italokat az 
egész est folyamán.  
Az est házi asszo-
nya Szabó Nagy Ri-
ta volt. 
 
Horovitz Tamás, a 
Hitközség elnöke 
üdvözölte a nagyszá-
mú közönséget. A 
miskolci Hitközség 
elnöke, Szlukovinyi 
Péter és családja, valamint a nagyváradi hittestvérek 
is megtisztelték közösségünket. 
 
A Zsidó Szabadegyetem hallgatói és sok barátunk is 
velünk együtt ünnepeltek.  Szép színfolt, hogy a 
közelmúltban Liszt Ferenc díjat kapott Prof. dr. 
Mohos Nagy Évát, a Debreceni Egyetem Professzor 
Emeritáját, a rendezvényeink rendszeres kedves ven-
dégét virágcsokorral köszöntötte az elnök. 
Dr. Asher Ehrenfeld főrabbi méltatta az ünnep je-
lentőségét. A Purim 
nem is annyira ün-
nep, utalt erre rabbi 
úr előadásában, ta-
nításában a múltbeli 
nagyszerű esemé-
nyeket napjainkra 
vetítette. Többször 
törekedtek a törté-
nelem során a zsi-
dók elpusztítására, 
de ez nem sikerült. 
Kb. 2500 évvel ez-
előtt a zsidók meg-
m e n t é s e 
Mordechájnak és 
Eszternek voltak 
elsősorban köszön-
hetők. Ezt a feladatot szánta ezen vezetőknek az 
Örökkévaló. Nagy a szerepe a jó vezetőknek napja-
inkban is.  
 
 

 
Mordechaj (Mordi- Horovitz Tamás) és Eszter (Eszti 

- Grósz Zsuzsanna) 
nehezen mászott ki 
a rendőrség  
 
(Kreis l er  Gá-
bor és Markos Le-
vente) razzia túlka-
pásából. A Kreisler 
Gábor által írt vi-
dám jelenet végére 
minden tisztázódott, 
a Hámán füle, a 
keleplő és a porcu-
kor nem került el-
kobzásra.  
 
A Rachel Nőegylet 
kórusa nélkül nincs 

rendezvény. A Hitközség „Zs- faktor” kórusa már 
négy éve alakult, beépült rendezvényeink program-
tárába. A fellépésük most sem hiányozhatott, reper-
toárjuk tovább bővült. Műsoruk 3 részből állt. Az 
első részben purimi dalokat hallhattunk, második 
részben ismert, de nem elfelejtett slágerek következ-
tek. A befejező részben híres operett egyveleg csen-
dült fel. Grósz Zsuzsa zongora kíséretét Tordai Zol-
tán művészi hegedű szólói egészítették ki.  
 

Az egész est folya-
mán Tordai Zoltán 
és zenekara szolgál-
tatta a zenét. Műkö-
désük a pincérek ál-
tal felszolgált előéte-
lek felszolgálása 
közben kezdődött. 
Az ismert zsidó szá-
mok gyakran fel-
hangzottak, melyek 
bekerültek a zenei 
kínálatuk közé, mely 
nem ismert határo-
kat. 
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A roskadási megtöltött svéd asztalos ételek felszol-
gálásánál nem volt könnyű választani a hitközség 
konyhája által készített finomságok közül. Termé-
szetesen a finom sütemények között a Hámán füle, a 
(Hámán táska) is terítékre került, süteményként na-
gyon könnyen megsemmisítettük. 
A Purimkor szokásos jelmezes felvonulás most sem 
maradhatott el. Láttunk táncoló Donáld kacsát, a ko-
médiás dalra bevonuló bohóclányt, éppen száraz-
földön lévő hajóskaptányt, tésztát kavaró cukrásznőt, 
Mozartot korhű ruhában, TEK-es rendőrt, aki még itt 
vendégeskedett, Mordechaj-Eszter jelenet után, 
medve bocsnak öltözött kisfiút, és végül belibbenő 
balerinát. A közönség szavazata alapján legjobbnak 
Donald kacsát tartotta, de minden résztvevő jutalmat 
kapott.  

A szűnni nem akaró tapsvihar és a gratulációk özöne 
igazolta, hogy a kórus, a jelmezesek és a hitközségi 
munkatársak munkáját a lelkes hallgatóság nagyra 
értékelte. Az ütemes és véget nem érő taps a gonosz 
Hámánt elijesztette, a gonoszság elkerülte a zsidósá-
got, ezen belül Hitközségünket. 

Nem maradhatott az értékes nyereményekért folyta-
tott tombolasorsolás. Sok kisebb-nagyobb nyere-
mény mellett volt komoly fődíj is, egy badacsonyto-
maji üdülés. Az értékes ajándékok között a Debrece-
ni Zsidó Templomért és Temetőért Alapítvány által 
felajánlott festmények, és a miskolci hitközség elnö-
ke által juttatott kóser pálinkák is fokozták a nyerési 
vágyat. Nem kell mondani, hogy a tombolasorsolás a 
nap egyik színfoltja, hiszen a tombolavásárlási kedv 
óriási volt. Rita az izgalmakat fokozva vezette a sor-
solást. Akadtak olyan szerencsés többszörös nyerte-
sek, akiknek hordárt kellett fogadni a nyeremények 
hazaszállításához. 

Önfeledten szórakozhattunk a Purimi műsoron 5779-
ban is, Adar hó 17. napján! Aki ott volt, annak vidá-
man sikerült a 4. micvét teljesíteni ezen a fergeteges 
programon! 

 
k.g. 

 
OFRA HAZA, A KELET MADONÁJA - 

DEBRECENBEN 
 

A vasárnapi 
purimi est után 
ismét egy él-
ményt nyújtó ese-
ménynek volt 
helyszíne a Zsidó 
Negyed Pásti ut-
cai Ortodox Zsi-
nagógája. Náray 
Erika színész, 
énekesnő műso-
rában OFRA HA-
ZA munkásságát 
élvezhette a kö-
zönség. Teljes 
teltház, pótpa-
dokkal is kiegé-
szített nézőtér 
fogadta népszerű 
művésznőt. 
 

A nézőket, a debreceniek mellett a nyíregyházi és a 
miskolci hitközség tagjait először Heller Zsolt, a 
Zsidónegyed kurátora üdvözölte. Külön köszöntöt-
te Komolay Szabolcsot, Debrecen Megyei Jogú vá-
ros alpolgármesterét, valamint az est házigazdá-
ját, Horovitz Tamást, a Debreceni Zsidó Hitközség 
elnökét. A rendezvény fővédnöke Szalay-
Bobrovniczky Vince, a miniszterelnökség civil - és 
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtit-
kára, valamint dr. Papp László Debrecen Megyei 
Jogú város polgármestere volt. 
 
Köszöntő beszédében Komolay Szabolcs kiemelte, 
hogy ez zsinagóga a szakrális funkciója mellet jól 
beépült a város kulturális életébe. Horovitz Tamás 
az egyre jobban ismert és kihasznált Zsidó Negyed 
jelentőségéről beszélt, mely most is bővítés alatt áll. 
Városunk fekvésének, és infrastruktúrájának köszön-
hetően vallási és kulturális élet központjává vált. 
Köszönetet mondott a városvezetésnek a támogatá-
sért, mellyel a fejlesztések történnek. 
 
 
k.g. 
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Nobel-díjas tudós a 

Debreceni Zsidó Hitközségen 
 

Nagyon megtisztelő volt számunkra, hogy Arieh 
Warshel (az izraeli Sde Nahumi kibucban született) 
látogatta meg a Zsidó Negyedünket. Az izraeli-
amerikai biokémikus-biofizikus számos tudományos 
egyesületnek vezetője, tagja a világon. A kémia és a 
biokémia professzora a Dél-Kaliforniai Egyetemen, 
korábban a Harvard Egyetemen, a Weizmann Tudo-
mányos Intézetben és a Cambridge-i Molekuláris Bio-
lógia Laboratóriumban is kutatott. 

 
A tudományos élet egyik legnevesebb elismerését, a 
Nobel-díjat 2013-ban Martin Karplusszal és Michael 
Levittel közösen érdemelte ki kémiai, illetve biokémi-
ai molekuláris rendszerek számítógépes modelljének 
kifejlesztéséért. Az University of Debrecen Science 
Impact Award díjat adományoz március 29-én Arieh 
Warshel biokémikusnak a Debreceni Egyetem. 
 
A Debreceni Zsidó Hitközségen Dr. Asher 
Ehrenfeld Debrecen főrabbi, dr. Grósz Zsuzsan-
na hitközségi alelnök, valamint Kreisler Gá-
bor fogadta az illusztris vendégeket. A felesége mel-
lett Fuxreiter Mónika a Debreceni Egyetem egyetemi 
tanára is elkísérte a nagyon közvetlen professzort. Ér-
deklődéssel nézte az Ortodox Zsinagógát, a Bet 
Hamidrast. Figyelmesen lapozgatott a több száz éves 
Talmudokban, Sulchan Aruch könyvekben. A 
vágodát nézve a professzor lengyel gyökerekkel ren-
delkező feleségének a gyermekkorát idézte fel a lát-
vány, amikor az édesanyja ment a sakterhoz. A pro-
fesszor úr is elmondta, hogy a családja Lengyelország 
Belorussziához közeli részéről származik. 
 

 
A program végén megkóstolta hitközségünk kóser 
szilva pálinkáját „le chajim” erejéig. Őszintén meg-
mondta, neki ez túl erős. Vigyázott, mert még dél-
után a Debreceni Egyetemen előadást tart. 
 
Már sok illusztris vendég járta hitközségen, de No-
bel-díjas tudós még nem. Ezért volt ez a látogató 
különösen érdekes számunkra.  
 
 
k.g. 
 

HOROVITZ TAMÁST NEGYEDIK ALKA-
LOMMAL VÁLASZTOTTÁK A DEBRECENI 

ZSIDÓ HITKÖZSÉG ELNŐKÉNEK 

  

Március utolsó napján, vasárnap tartotta közgyűlés-
ét a Debreceni Zsidó Hitközség, melynek fő témája 
a négyévenként esedékes elnökválasztás volt. 

Az elmúlt év beszámolójának elfogadása után ke-
rült sor az elöljáróság, majd az elnök választására, 
ahol a közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag, száz-
százalékos arányban, Horovitz Tamást bízták meg 
a hitközség elnöki feladatainak ellátásával. 

Horovitz Tamást először 2007-ben választotta elnö-
kévé a Debreceni Zsidó Hitközség, és azóta folya-
matosan látja el az elnöki feladatokat. Személyéhez 
kötődik többek között a Debreceni Zsidónegyed 
épített örökségeinek teljes felújítása, valamint a 
Debreceni Zsidónegyed Oktatási És Kulturális 
Központ létrehozása is. 

Az újabb elnöki ciklusban, nem kisebb célokat fo-
galmazott meg, mint a Kárpát-medencei Zsidóság 
Történetét Bemutató Emlékközpont megépítését, 
valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyű-
lése által biztosított Bajcsy-Zs. utcai ingatlanban, a 
Debreceni Zsidó Hitközség Idősek Ellátását Szol-
gáló Intézményének kialakítását. 

A vezetőségnek változatlan az összetétele. A vá-
lasztás utáni első elöljárósági ülés eredménye: el-
nök: Horovitz Tamás, helyettesei Kreislerné dr. 
Grósz Zsuzsanna és Keresztes Attila. Elöljárók Hi-
dasi Katalin, Stern Ervinné, Schwartz Miklósné és 
Dickmann Sándor. A Mazsihisz küldöttek: 
Schwarzkopf  Péter és Kreisler Gábor. 
 
További sikeres munkát a vezetőségnek ! 



23 

 

A  Z s i n a g ó g a  l á t o g a t ó i  

 
A debreceni Ibolya Utcai Általános Iskola 3. osztá-
lyának 5 fős közössége látogatott meg bennünket. 
Országos Zsidó Zenei Vetélkedő döntőjébe jutottak 
be a nem zsidó vallású gyermekek. Szerettek volna 
élőben képet kapni a zsidó életről, kiegészítve Nóg-
rádi Gergely és Dr. Róna Tamás könyvéből tanulta-
kat.  Meglepett a felkészültségük, érdeklődésük, a 
zsinagóga bejáratnál kipát kértek. A nap végén a 
kipát megkapták ajándékba, ezt fogják viselni a köz-
eljövőben a Síp utcában rendezendő vetélkedő dön-
tőjében. Izgulunk értük, mi is próbáltunk hozzájárul-
ni sikeres szereplésükhöz. 

 
A Mazsihisz és a BZSH hirdetett Országos Zsidó 
Zenei Vetélkedőt 3. és 4. osztályos általános iskolai 
tanulókból álló, kétfős csapatok számára. Több, mint 
húsz csapat jelentkezett az ország minden részéről, 
végül hat csapat jutott a február 24-i budapesti dön-
tőbe, többek között a debreceni Ibolya Utcai Általá-
nos Iskola, az ugyancsak debreceni Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár csapata. A vetélkedés témája az álta-
lános iskolák első három évfolyamának készült hit-
tankönyvek anyaga volt, amelyet Róna Tamás főrab-
bi és Nógrádi Gergely főkántor írt. A két cívisvárosi 
csapat tagjai nem zsidó kötődésűek. Még a helyi zsi-
nagógában - nálunk is csak a közelmúltban jártak 
először, éppen a versenyre való felkészülés jegyé-
ben. Mint korábban írtam, a gyermekek nagy érdek-
lődéssel gyűjtöttek ismereteket a Zsidó Negyedünk-
ben. Annak ellenére, hogy nem kaptak eddig semmi-
lyen zsidó vallási képzést, a debreceni gyerekek is 
kimagaslóan szerepeltek: az egyik csapat (Kurcsics 
Máté és Nagy Pál) ötödik, míg a másik (Fejes Bálint 
és Nagy-Szendrey Noel) a második helyen végzett.  
 
 
 
 

 
A DZSH- s kipa nagy szerencsét hozott, örömmel 
láttuk ezt fejükön a tudósításokban. 
MAZAL TOV! Ezek a gyerekek tudták, hogy mit 
jelent. 
 
Egy hölgy jött a héten a Pásti utcai zsinagóga udva-
rára, nagy szatyrot cipelt. A mikvét kereste, az edé-
nyeit akarta kóserozni. Sameszunk, Dickmann Laci 
azonnal a rendelkezésére állt. Beszédbe elegyedtem 
én is a hölggyel, az Ela nevű diáklánnyal. Most érke-
zett a városunkba egy félévre az izraeli Petach 
Tiqvarol, az Erazmus program keretében, cserediák 
városunkban, gazdasági ismereteket tanul a Debre-
ceni Egyetemen. Jó volt látni, hogy távol hazájától 
mindent megtesz a kóserság betartásáért. Erőt ad 
nekünk ez a hagyományőrzés! 
 

Örülünk, ha 
vendégek ér-
keznek a zsina-
gógába imád-
kozni. Külön 
öröm, ha ők 
izraeliek, még 
nagyobb öröm, 
ha kohen is van 
közöttük. Hét-
főn öten bőví-
tették minje-
nünket. Képen  
a Tóránál a 
kohen látható. 

 

A balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza vezetői 
nézték meg a Zsidó Negyedünket. Az ottlévő 
„Einsteintől napjainkig- Zsidók és csúcstechnika” 
állandó kiállítást érdemes megtekinteni nyári pihené-
seink alkalmából. 
Elérhetőségük: 
www.zsidokivalosagok.hu weblapon látható. 
 
Az utóbbi napokban éreztem magam, amiért debre-
ceni vagyok. Nagykállóban az ott imádkozók kér-
dezték, hogy honnan érkeztünk. Mondtam, hogy 
Debrecenből. Felkiáltottak: Ó, Debrecin!  
 

k.g. 
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K u l t u r á l i s  s a r o k  

 
Péchi Simon  
 
HARMATÉRT VALÓ IMA PESZÁH ELSŐ NAPJÁNAK REGGELÉN  
 
Távozzál már s járj békével, jó havas eső,  
Nehéz, kemény szeleiddel hideg tél szerző,  
Jöjjön, szálljon te helyedben szép meleg eső,  
Gyenge, kedves harmatokkal meleg nyár szerző.  
Mert nagy az mű szabadítónk, békesség szerzőnk,  
Háborútól, mint nagy téltől kegyes megmentőnk,  
Áldásival, mint harmattal gyönyörködtetőnk,  
Szomjú lelkünk szent lelkével s jókkal üdvözlőnk.  
Erről tehát mondom annak szép énekemet,  
Ki szép tavaszt, hideg télből meleg nyárt szerzett,  
Ugyanazon nyavalyáktól menti fejünket, Áldásival meghízlalja szomjú lelkünket.  
Az  Úr neve, dicsősége, mert ott lakozik, Hol hatalmát, nagy erejét mondják, hirdetik,  
Mennyen, földön, mindeneken tudják, ismerik, 
Gyenge harmattal áldásit magokon érzik. 
Ilyenekre magos mennyből száll nagy kegyesség,  
Michael angyalra bízott őrző segítség,  
Titkon, nyilván védelmező, megáldó szentség,  
Mind örökké légyen rajtunk mennyből kegyesség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böröcz András: Tíz csapás, IV. (részlet), 2018. 
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Debreceni Karitatív Testület 

köszönet nyilvánítása 
 

 A Debreceni 
Karitatív Testü-
let önkéntesei, 
közöttük a 
Ráchel Nőegy-
l e t  t a g j a i 
könyvjutalom-
ban részesül-
tek, a 2018-as 
éveben végzett 
önkéntes mun-
kájuk eredmé-
nyeképpen. 
Az átadó ün-
nepségre a 
Kossuth téren 
kerül t  sor , 
melynek alkal-

mából a díjazottak felülhettek az óráskerékre is. 
A résztvevőket Dr. Széles Diána Alpolgármester 
Asszony köszöntötte. 

 

Köszönöm szépen az önkéntes, áldozatos munkáto-
kat. A jövőben is sok sikert, jó egészséget kívánok 
mindenkinek, mind a magán, mind társadalmi éle-
tünkben. 
 
 
 
Hidasi Kati 
Ráchel a Nőegylet elnöke. 

A  N ő e g y l e t  é l e t é b ő l  

 
A Rachel Nőegylet szerdánkénti összejövetelein a 
közös éneklés, a testmozgás mellett az egészséges 
életmódhoz kapcsolódóan vitamin napot tartottak. 
 

 
Kitartó munkával felkészültek a purimi műsorra, 
nagy sikere volt  a kórusnak. Nagyon Kellemes dél-
utáni találkozási lehetőség ez szerda délutánonként.. 
Mindenkit szívesen látnak. 
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P  r  o  g  r  a  m  a  j  á  n  l  ó  
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   S z a b a d e g y e t e m i  h í r e k  

Adar 21-én (február 26) kísértük utolsó útjára a 65 éves 
korában elhunyt Kertészné Éliás Veronikát, Lea basz 
Yisaja Gendendelt. A megboldogult Vera gyermekkori 
chanukai és purimi fellépéseire emlékszem. Királynői 
szerepek illettek hozzá, élvezhettük szereplését. Te-
metésen Dr. Schöner Alfréd főrabbi mondott beszédét, 
Fekete László főkántort hallhatták a gyászolók. A főrabbi 
felidézte személyes emlékeit Veráról, aki hosszú időn 
keresztül viaskodott a szörnyű betegséggel, de nem félt. 
A színpad tovább kísérte Budapesten is életét, ahol már 
régóta élt. Zenét tanított, és a Goldmark kórust kísérte 
zongorán. Szerény, szeretetre méltó volt. Nyáron még 
élvezhettük zongorakíséretét, amikor a budapesti Gold-
mark kórussal lépett fel nálunk. A Debreceni Hitközség 
gyászolói mellett a Goldmark kórus tagjai is megjelentek 
Ádám Mária karvezetővel. Gyermekeinek: Lilinek, Dani-
nak, és bátyjának, Ferinek illetve családtagjainak, vala-
mint társának, Lajosnak vigasztalást kívánunk! Nyugodj 
békében drága Vera! 

********** 

Másnap, Adar 22-én temettük Krausz Zsigmondot, a 
mindenki által szeretett és tisztelt Majse ben Majert. A 89 
évet megélt hittestvérünket sokan kísértük utolsó útjára. 
Az imákat Shmuel Faigen recitálta. Hosszú, súlyos be-
tegség után hunyt el, nagy élni akarása volt. Amikor 
egészségi állapota engedte, rendszeres tagja volt az imád-
kozó közösségnek, otthonról nagy vallási tudást hozott.  

Réti Béla bácsi a Tórához való felhívásnál slisinek 
(harmadik) tisztelte meg, ez kijárt neki! Mindig 
örült, ha valakivel tudott jidisül beszélni. A kisvárdai 
családi otthonból nagy vallási tudást hozott magával. 
Ki fogja köszönteni ez után a zsinagógába érkezőket 
zsidóul? Az utolsó mohikánok közül való volt. Fe-
lesége, Marika és három gyermeke mindig lesték 
gondolatát, igyekeztek mindentől megkímélni. Ő 
már a Gan Édenben meséli kifogyhatatlan történeteit 
családjáról… Nyugodjon békében Zsiga bácsi! 

********** 

Március 7-én, Adar 1-én szomorú eseménynek lehettünk 
részesei, egy újabb temetés miatt. 

Márton Sanyitól, Mordche ben Jankevtől vettünk búcsút 
a Monostorpályi úti temetőben. A  67 éves korában tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt hittestvérünket szerették és 
tisztelték városunkban zsidók és nem zsidók egyaránt 
melegszívűsége és egyszerűsége miatt. A gyászimákat 
Éliás Viktor kántortól hallhattuk. Mint a család régi ba-
rátja, én mondtam a búcsúztató szavakat, melyet a mel-
lékletben olvashattok. Nyugodj békében Sanyi! 

 

********** 

 

 

 
A 2019-es Maccabi Európa Játékokat (European Maccabi Games – EMG) Magyarországon rendezik 
2019. július 29-e és augusztus 7-e között. A Maccabi Európa Játékokat négyévente rendezik meg, két évvel 
az izraeli Maccabi Világjátékokat követően. A sportversenyre a világ minden részéről érkeznek zsidó spor-
tolók, hogy megmérkőzzenek egymással. 
36 Maccabi-tagország és annak több ezer sportolója tartozik a szövetséghez. Az Európai Maccabi Szövetség 
elkötelezett amellett, hogy sport-, oktatási és kulturális programok révén hosszú távon építse és fejlessze az 
európai zsidóság jövőjét. Tevékenységéhez hozzátartozik a zsidó identitás és az Izraellel való kapcsolat el-
mélyítése. 
 
Fontos kiemelni, hogy a Maccabi Európa Játékok először Prágában került lebonyolításra 1929-ben, azóta 
ebben a régióban az eseményre nem került sor. Elmondható tehát, hogy a Maccabi Európa Játékok 90 év 
után a gyökereihez tér vissza, és az esemény nemcsak a hazai zsidóságnak, társadalomnak szól, hanem egy-
ben egy fontos regionális esemény is. 
 
Lévai György újságíró, az Új Kelet budapesti tudósítója április 14-én (vasárnap)  14 órakor vendége lesz 
Szabadegyetemünknek.  Előadásának címe:  Az olimpia kistestvére, a Maccabi Játékok... Az Olimpiai Játé-
kok és a Maccabi Játékok kapcsolatrendszeréről, történetéről hallhatunk az előadótól. az Olimpiai Játékok 
és a Maccabi Játékok kapcsolatrendszeréről, történetéről hallhatunk érdekes előadást. 

G y á s z h í r e k  
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Az indiánok elfognak egy angolt, egy németet és egy 
zsidót. Mindhármuktól megkérdezik, 
hogy hogyan akarnak meghalni, mert a bőrükből 
úgyis kenut készítenek. 
 
Az angol pisztolyt kér, megkapja, lelövi magát. A 
német fel akarja akasztatni magát, hát  
felakasztják. A zsidó hosszasan gondolkodik, majd 
egy villát kér. Megkapja, majd elkezdi  
magát szúrni a villával, és közben ezt kiabálja: 
 
- Hogy süllyedjen el az a vacak kenutok! 
 

**** 
 

- Két komoly bajom van - mondja Kohn bácsi. 
Az egyik, hogy a feleségem zsidó. 
- De hát te is az vagy... 
- Ez a másik bajom. 
 

**** 
 

- Nagy az én bűnöm rabbi! Magcsaltam a feleségem. 
Bűnbocsánatot kérek. 
- Hm-és hányszor? 
- De rabbi, én bűnbocsánatot kérni jöttem és nem 
hencegni. 
 
 

**** 
 

A csőd szélén áll Krausz. Vevő jön: 
- Van egy vég vászna? 
- Vásznam nincs, végem van. 
 

**** 
 
Kohn és Grün vitatkoznak. Grün dühösen: 
- Kíváncsi volnék, mit csinálnál te, ha az én bőröm-
ben lennél? 
- Először megmosakodnék. 

HUMOR, HUMOR, HUMOR, HUMOR 
 

 
Rabbi: 
- Igaz, hogy ráhajtottál a Grünwald lányára? 
- Igaz rabbi. 
- Szégyelld magad Kohn, hiszen neked feleséged 
van... 
- Ez igaz rabbi, de már köhög! 
 

**** 
 

Jó megöregedni! 
Megnyugtató hírek az idősebb korosztálynak! 
 
Gene Cohen, a George Washington Egyetem geron-
tológusa, több kutatás eredményeire támaszkodva 
azt állítja, hogy az idős emberek agya sokkal 
jobban, rugalmasabban, kreatívabban működik, mint 
azt korábban gondolták. És ennek oka az évek szá-
ma. 
Hogyan magyarázza ezt? 
 
Amikor valaki elmúlt 60, 70, 80 éves, az agya renge-
teg információt, tapasztalatot halmozott fel. Ebben a 
korban az agyi idegsejtek számtalan olyan külső in-
gert képesek kódolni, megfejteni, amit a fiatalabbak 
nem értenek még. A szakértők azt is megfigyelték, 
hogy az idősebb emberek jobb és bal agyféltekéje 
harmonikusabban együttműködik, jobban kiegészítik 
egymást, ezért sikeresebbek az intellektuális képes-
ségeket mérő teszteken. Egy idős embere agya lehet, 
hogy nem képes olyan gyorsan kapcsolni, és 
felfogni a helyzetet, viszont a fontos döntések meg-
hozatalakor átfogóbban gondolkodik, összefüggé-
sekben látja a helyzetet, ezért születnek bölcsebb, 
megfontoltabb gondolatok. Azt is megfigyelték, 
hogy az idős személyek agya kevésbé reagál a nega-
tív gondolatokra, történetekre, ezért az illető 
sokkal nyugodtabb, mint a vehemens gondolkodású 
fiatal.  
 
Egy ember intellektuális kapacitásának csúcsára 70 
éves korába jut el, hiszen ekkor termelődik a legtöbb 
mielin nevű nevű anyag, aminek hatására az agyi 
idegsejtekben felgyorsul az információ áramlás, 
ezért akár 3000 százalékkal is javulhat a központi 
idegrendszer teljesítőképessége.  
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F e j t ö r ő  HUMOR, HUMOR, HUMOR, HUMOR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Az alábbi meghatározások első betűit ösz-
szeolvasva a Pészach egy fontot kellékének 
a nevét kapjátok meg: 
 
 
Ószövetség első öt könyvének szerzője 
 
Perzsa király (i.e. 486-465) az Eszter köny-
vében 
 
Mozgalom zsidó állam megalakítására, illet-
ve  a zsidó érdekek védelmére 
 
Bibliai, ószövetségi személy, próféta (Kr. e. 
622 – Kr. e. 570),  könyvének fő szereplője 
 
 Király (Jeruzsálem, i. e. 928) állítólag, neve 
a héber salom 'jólét,  béke' szóból származik 
 
 ... Ádár hónap hetedike, mely Mózes szüle-
tésének és halálának évfordulója. 

 

Az is érdekes, hogy 60 éves kor előtt a két agyfélte-
ke nagyon elkülönülten működik, 60 éves kor után 
kezdik kiegészíteni egymást, ami azért csodás, 
mert így komplexebb feladatokat is képes az agy 
megoldani, amit kísérletekkel is igazoltak. 
 
A Montreal-i Egyetem professzora,  Monchi Oury 
szerint az idősebb emberek agya hatékonyan képes 
kiszűrni az információ áradatból a fontos 
tudnivalókat, a haszontalanokat meg egyszerűen 
nem veszi figyelembe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Íme, pár sajátosság a 60-70 évesek agyműködésére 
vonatkozóan! 
 
- az agysejtek nem halnak el, hanem egyszerűen el-
vesztik információ-továbbító szerepüket, ha az illető 
nem dolgoztatja a szürke állományát; 
- a koncentráció- és memóriazavarok a felhalmozó-
dott információ mennyiségének tudhatók be; 
- ebben az életkorban az illető hatékonyabban tud 
dolgozni, jobban bírja a stresszt és racionálisabban 
gondolkodik is; 
- ha valaki odafigyel az egészségére, a mozgásra és 
agytornára, idősebb korára sokkal bölcsebben gon-
dolkodik és szebbnek látja a világot. 
 
Na ugye érdemes megöregedni! 
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MACESZTORTA 

 
Hozzávalók: 

Elkészítése: 
 
A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a sárgáját fel-
verjük a cukorral, olajjal, narancslével és pálinkával, 
óvatosan bekeverjük a habba, beleszórjuk a diót, ka-
kaóport és a sütőporral kevert maceszlisztet. Kikent 
tepsiben,180 fokon sütjük. 
 
A krémhez felütjük a tojást egy lábosba, belekever-
jük a kakaóport, a cukrot, ha túl sűrű, kis vizet ön-
tünk hozzá. Kis lángon felfőzzük, majd beleolvaszt-
juk a margarint. Hűtőben keménnyé fagyasztjuk, 
majd habverővel felverjük. A piskótát kettévágjuk, a 
krémmel megtöltjük, a tetejét is megkenjük, dióda-
rabkákkal díszítjük. 
 

 
 
 

F ő z ő s a r o k  

 
PÉSZACHI ZSEMLE 

Hozzávalók: 
 

 
 
Elkészítése: 
 
A vizet az olajjal, sóval, cukorral felforralom, leve-
szem a tűzről, hozzáadom a maceszlisztet, és addig 
keverem, amíg le nem válik a fazék faláról, és a tojá-
sokat egyenként hozzákeverem. A sütőt  210 fokra 
felmelegítem, a masszából  kb. 10 gömböcöt rakok a 
kikent tepsire, egymástól jó távolra, mert megnő, 
Beteszem a sütőbe, és 10 percig nem nyitom ki a 
sütő ajtaját, majd szép sárgára sütöm. Elkészítése 
hasonló a képviselőfánkéhoz, csak persze  
maceszlisztből készül, liszt helyett. 
 
 

KREMZLI 
 
Hozzávalók: 2 tojás, 3-4 kanál maceszdara, cukor, 
fahéj, 1-2 kanál darált dió, vagy reszelt narancshéj, 
narancslé, olaj a sütéshez. 
 
A hozzávalókat összekeverem, hogy jól formálható 
massza keletkezzen, lapított gömböket formázok, és 
olajban kisütöm. Gyakran forgassuk meg, mert sze-
ret odaégni.  Lehet úgymond zsemlét is sütni, amit 
magunkkal is vihetünk, megkenve . 
 
 

1/3 csésze olaj, 2/3 csésze víz, 1 csésze macesz-
liszt, só, kis kanál cukor - ez elhagyható, 3 egész 
tojás. (1 csésze  2,5dl) 

A piskótához 10 tojás, különválasztva: 5 evőkanál 
maceszliszt, 2 mokkáskanál sütőpor, 3 evőkanál da-
rált dió, 2 evőkanál kakaópor, 1 kupica pálinka 
(elhagyható, bár az alkohol kisül belőle) 4 evőkanál 
narancslé, 3 evőkanál olaj, 10 evőkanál cukor, 

 

A krémhez 1 tojás: 4-5 evőkanál kakaópor, 5-6 evő-
kanál cukor, kis víz, 25 dkg margarin. 
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F ő z ő s a r o k  

 
 SAJTOS MACESZPOGÁCSA 

 
Hozzávalók: 
 
1 bögre víz, ½ 
bögre olaj, 1 
bögre macesz-
liszt, 2 tojás, 
só, bors, reszelt 
sajt 
 

Elkészítése: 
 
Az alapanyagokat összekeverni sűrű masszává, vizes 
kézzel pogácsákat formálni, sütőpapírral kibélelt 
tepsibe tenni, aranybarnára megsütni. 
 
 
 

ALMÁS RAKOTT MACESZ 
 
Hozzávalók 6 fő részére: 

 
Macesz, 1 kg alma, 
3 tojás, 150 g dió, 
150 g cukor, ½ kk. 
fahéj, ½ kk. őrölt 
szegfűszeg, 4 dl 
édes fehérbor, olaj , 
1 csipet só 
 
Elkészítése: 
 
A sütőt kapcsoljuk 
be 180˚C-ra
(gázsütőnél 4-es 
fokozat). 
A tojásokat válasz-
szuk szét. A fehér-
jét verjük kemény 
habbá egy csipet 

sóval, majd óvatosan keverjük bele a darált diót. 
 
A tojások sárgáját keverjük habosra 3 evőkanál cu-
korral, majd ezt is óvatosan keverjük a diós habhoz. 
Az almákat hámozzuk meg, és reszeljük le. Kever-
jük hozzá a maradék cukrot, a fahéja és a szegfűsze-
get. 
 
 
 

 
Egy sütőedényt kenjünk ki olajjal, majd az alját ma-
cesszal fedjük be. Kenjük meg a maceszt is olajjal, 
locsoljuk meg borral, majd erre rétegezzük először a 
diós, majd az almás tölteléket. Fedjük le egy réteg 
macesszal, olajozzuk, és locsoljuk meg borral. Így 
folytassuk a diós valamint az almás töltelékkel, az 
olajos, boros macesszel, míg el nem fogynak a hoz-
závalók. A tetejére maceszlap kerül, amit kenjük 
meg olajjal, és a maradék bort öntsük rá. Süssük pi-
ros ropogósra. 
 
Melegen, hidegen egyaránt tálalható. 
 
 

ANANÁSZKUGLI 
 

Hozzávalók: 
 
4 tojás, 1,25 dl olaj, 1,25 dl cukor, 0,6 dl burgonya-
keményítő, 1 teáskanál vaníliaaroma, 60 dkg szárí-
tott ananász 
 
Elkészítése: 
 
Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra. Keverjük össze jól 
az összes hozzávalót. Öntsük egy 20 cm átmérőjű 
kerek vagy szögletes tepsibe, majd körülbelül 45 
perc alatt süssük aranysárgára. Szárított ananászkoc-
kákat készíthetünk házilag is: a gyümölcskockákat 
sütőpapíron 50-75 °C-on kb. 8-10 óráig szárítva. Ha 
nem elég édes, áztassuk először cukorszirupba. 
 

LATKESZ 
 
Hozzávalók: 

 
 
Elkészítése: 
 
A  tojásokat felütöm, hozzáadom az olajt, fűszere-
ket, maceszdarát, majd villával jól felverem. Pala-
csintasütőben felmelegítem az olajt, nem túl sokat és 
nem nagyon forróra, nehogy megégjen, majd bele-
öntöm a masszát. Lepény formájúra körberázom, 
megsütöm, átfordítom és készre sütöm.  
Évközben gyors ebédnek is esszük, ilyenkor a fiam 
ketchupot ken rá, van, aki lekvárral szereti vagy vaj-
krémmel, szerintem anélkül is finom. 

személyenként 2 egész tojás, 1 kiskanál olaj, 2 evő-
kanál maceszdara, só, bors, olaj a sütéshez. 
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