
  

 

 
Mindnyájan írassunk be az Élet Könyvébe, és legyünk érdemesek eredmények-

ben gazdag, egészséges és biztonságos Újévre ! 
Reméljük, hogy az ünnepeket is egészségben és békében 

fogjuk együtt eltölteni.  
Kívánjuk, hogy betegeink minél hamarább meggyógyuljanak, és itt legyenek 

közöttünk!                
 

 
 

 
Horovitz Tamás elnök  

 
A DZSH Elöljárósága 

 
Ezt kívánjuk minden olvasónknak és  

Izrael egész népének ! 

 
 

                             

   CHODES ELUL-TISRI 5779-5780 

                              A  DEBRECENI ZSIDÓ HITKÖZSÉG 
      újévi kiadványa  
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Kedves Hittestvéreim! 
 
Minden Újév kezdetekor arról szoktunk beszélni, hogy az Újévet megelőző időszak lehetőséget ad arra 
számunkra, hogy az elmúlt év eseményeit végig gondoljuk, megvizsgáljuk az elmúlt évben mit tettünk, 
milyen jó és talán kevésbé jó cselekedeteink valósultak meg. Mit tehetünk az Újévben jobbá és jobban, 
milyen célokat tűzzünk ki magunk elé, mit valósítsunk meg az 5780-i zsinagógai évben. 
 
Ezen gondolatokat tudjuk és megfogalmazzuk, ezért én most valami más irányból szeretném az Óév lezá-
rását és az Újév bejövetelét megvilágítani.  
 
A közelmúltban két nagyon sikeres rendezvényt valósítottunk meg hitközségünk. Az egyik a szeptember 
elején megrendezett Debrecen és határon túli testvérhitközségeinek 
XX. Nemzetközi Konferenciája volt. Elmondhatjuk, hogy ez az utóbbi idők leglátogatottabb és legsikere-
sebb találkozója volt. Az eseményen részt vevő hittestvéreinktől, barátainktól hallhattunk közösségeik 
mindennapjairól és lehetőségeiről. 
A konferencia szakmai sikerén túl, mely a turisztikáról szólt, magam is elgondolkodtam az esemény egy 
másik tanúlságáról. Egy nagyon fontos dolgot jutatott eszembe, melyet mi debreceni zsidók nap, mint nap 
megélünk, de talán észre sem vesszük, s csak akkor döbbenünk rá, ha mások helyzetét is megismerjük. Ne-
vezetesen arról szeretnék egy pár gondolatot megosztani veletek, hogy milyen nagy ajándéka az Ö-ónak 
az, hogy Debrecenben egy népes, hagyománytisztelő közösség maradt fenn. Hogy vallási életünket mara-
déktalanul megélhetjük és a hitközség által minden biztosított a zsidó élet, a zsidó vallás megtartásához. 
Nem mindenütt adatik már meg sajnos ez a lehetőség, amit mi debreceniek magunkénak tekinthetünk. 
 
A másik eseményünk a napokban megtartott, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Hely-
őrségi Zenekarának koncertje, melyen annyian voltak a zsinagógában, hogy a környéken megtalálható ösz-
szes padot és széket el kellett helyezzük.  
A koncerten zsidó és keresztény barátaink egyaránt részt vettek. Aki jelent volt, annak egy különleges él-
ményben volt része, jelesül a zenekar részéről köszöntőt mondó Őrnagy Úr, a zsidó Újévről és ünnepeink-
ről egy igazán autentikus előadást tartott. 
Ezen momentum is arra enged minket következtetni, hogy városunkban közösségünk tagjai elismert debre-
ceni polgárok. Más vallási felekezethez tartozó barátaink is szívesen vannak velünk és barátsággal jönnek 
hozzánk. 
 
Az Újév alkalmából azt a gondolatot szeretném mindannyiunkban megerősíteni, hogy a közösség tagjai 
legyenek minél aktívabbak, vegyenek részt vallási és világi rendezvényeinken, legyünk együtt minél töb-
ben és segítsünk az Újévben is azokon, akik rászorulnak. 
 
Bízom benne, hogy az elkövetkezendő Újév is hasonló sikereket hoz, mint az elmúlt év, hisz az Újévben is 
új céljaink, új feladataink vannak, amihez kérem a közösség minden tagjának együttműködését és segítsé-
gét. 
 
 
Shana Tova Umetuka! Chag Szameach! 
 
Horovitz Tamás 
elnök 

E l n ö k i   k ö s z ö n t ő  
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Az Imádkozások a Pásti utcai Ortodox Zsinagógában és a Beth Hamidrasban lesznek (Pásti u. 4.) 

 
Az ünnepek után a hétköznapi imák időpontja reggel 7:00 óra, délután 18:00 óra 

 
Szombati ünnepi reggeli imák 8:30 óra, vasárnap reggeli imák 8:00 óra 

Ü n n e p i  i m a r e n d  
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Ü n n e p i  i m a r e n d  

 
 

 
Ünnepi kalácsrendelések határideje:      Ünnepi kalács elvitelének ideje: 
 
  Ros Hásáná   Szeptember 29.   Szeptember 29.   8:00-9:00-ig 
  Jom Kippur   Október 8.    Október 8.     8:00-9:00-ig 
  Szukot    Október 13.    Október 13.     8:00-9:00-ig 
  Smini Áceret   Október 20.    Október 20.     8:00-9:00-ig 

 
       

 

Kedves Hittestvéreink! 
 
Az ünnepek után a hétköznapi imák időpontja reggel hét órakor, délután hat órakor lesz. 
Szombatokon és ünnepnapokon reggel 8,30 órakor, a délutáni időpont igazodik a gyertya-
gyújtás idejéhez. 

Köztudott, hogy ennek végrehajtásához minyen kell. Tíz zsidó felnőtt férfi jelenléte. Ezért 
nagyon fontos, hogy mindenki részt vegyen benne. Kérjük hittestvéreinket, hogy mindenki 
igyekezzen lehetőségei szerint minél többször részt venni az imádkozásokon, hogy őseink, 
szüleink elvárásainak megfeleljünk.  
 
Kívánunk mindenkinek boldog Újévet, jó egészséget és minden jót! Sáná Tová! 
 
 
         DZSH vezetősége 
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K é r d e z d  a  R a b b i t  

 
 

Készülünk az ünnepre, a végleges bepecsételésre! 
 
Közeledik Jom Kippur, amikor bűneinket bánjuk, és megtérést gyakorlunk. Az engesztelés napja 
elnevezés arra utal, hogy a Mindenható megbocsátotta Izrael fiainak az aranyborjú imádásának bű-
nét, és kijelentette: "Legyen nektek ez a nap engesztelés napjául..." Ekkor lesz végleges az ítélet, 
amelyet tíz nappal korábban Rosh Hasána, az újév napján hozott az emberek sorsáról az Örökké-
való, a két ünnep közötti idő ezért a bűnbánat ideje. 
180 éve halt meg Teitelbaum Mojse, a szatmári haszid közösség alapítója. A csodarabbi sírja Sá-
toraljaújhelyen található. A csodarabbiról való történetek meghallgatása, ebből való tanulás is 
micve. 

 
Két történet maradt fenn a 
közelgő ünnepekhez kapcsoló-
dóan Tőle, érezzük ennek 
mélységét: 
 
„Nyolcvankét éves volt, amikor 
engesztelés napjának előestéjén 
a Kol Nidré elmondása előtt 
így szólt: – Világ Ura, Te tu-
dod, hogy rossz tanuló vagyok, 
de azt is tudod, hogy megmon-
dom az igazat, hazudni nem 
szoktam és nem szépítem a dol-
gokat. Ha Móse, Cháná fia tud-
ta volna, hogy megőszül, mie-
lőtt a Messiás jön, bizonyára ki 

sem bírta volna addig. Te viszont, Világ Ura, nap mint nap bolondítottál, míg teljesen meg nem 
őszültem. Ebben a korban nagy dolog az, ha a Mindenható egy vén bolondot bolonddá tud tenni! 
Most kérlek, Világ Ura, jöjjön már végre a Messiás! Nem mi miattunk, hanem Te miattad, hogy a 
nép megszentelje Nevedet!” 
 
„Egyszer a sátoros ünnep hetedik – Hosáná rábbá napján, amikor a megváltásért és az égi segítség-
ért fohászkodunk, az emelvény körüli körmenetben így imádkozott: – Világ Ura, a Te segítséged-
del jöjjön el a vég! És ne gondold, hogy a magam javáért aggódom! Mert hiszen belenyugszom, 
hogy amíg szívem dobog, szellemem és lelkem nem részesül megszabadításodban és megváltásod-
ban, kész vagyok a parittyából kirepülő kő sorsában osztozni és elviselek minden szenvedést, csak 
hogy ne kelljen Sechinád hiányát tovább elszenvednem”  
 
 
Gmár chátimá tová, „Végleges jó be-pe-csé-te-lést” ! 
 
 
k. g. 
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Ü n n e p i  ö s s z e f o g l a l ó  

 
„Jó évre legyél beírva és bepecsételve!” 

 
Szeptember 29-én köszönt be a zsidó újév, a Ros 
Hásáná. A zsidó időszámítás szerint az 5780. eszten-
dő veszi kezdetét. 
A zsidó újév fő gon-
dolatai: a bűnök beis-
merése, a megbocsá-
tás, a megújulás és a 
megtérés. A Tóra és 
az imakönyvek ezt a 
napot az Emlékezés 
Napja, illetve Sófár-
fúvás Napjaként is 
említik. 
 
 
A Ros Hásáná kifeje-
zés magyarul azt je-
lenti, hogy az „év fe-
je”. A Ros Hásánát 
megelőző teljes hónap 
már a tesuva, azaz a 
megtérés jegyében 
telik el. E felkészítő 
hónap minden egyes 
reggelén a zsinagó-
gákban megfújják a 
sófárt, hogy feléb-
resszék a hívek szívé-
ben a megtérés vágyát 
és felhívják a figyel-
met a közelgő „Félel-
metes Napokra”. 
 
Ros Hásáná kétnapos 
ünnepen az ember 

teremtésének 5780-ik 
évfordulójára emlékezünk, és mintegy megújítjuk az 
Örökkévalóval kötött szövetségünket a világ létezé-

sére és újjáteremtésére. Ezzel a két nappal veszi kez-
detét a tíz bűnbánó nap, melynek betetőzése Jom 
Kippur, idén október 8-án este és kezdődik és 9-én 

estig tart. Az Engesztelőnapon, melyen 25 órát böj-
tölünk, (böjt kezdete 8-án, 17:42 – böjt vége 9-én 
18:44) bűneinket bánjuk, és megtérést gyakorlunk. 

A többi ünneptől eltérően ilyenkor nem szabad főz-
ni, tüzet még tűzről sem gyújthatunk, és ti-
los közterületen/re/ről hozni-vinni dolgokat. Ez to-

vábbá az egyetlen böjt, amit akkor is megtartunk, ha 
sábeszre esik. Megéri, mert ezen a napon eltörlődnek 
a bűneink, “tiszta lappal” indulunk az új évben. A 
félelmetes napok leteltével következik az önfeledt 

öröm ideje. 

 
Szukkot, a sátoros ünnep (idén október 13-án este 

kezdődik és október 20-ig tart, majd még aznap este 
a Hosáná Rábá. Másnap október 21-én Smini 
Áceret, majd október 22-én a Tóra örömünnepe, vi-

gadjunk! 

Fontos szerepet kap 
a sófár 

 
A zsidó kultúrában az 
évek számítása, valamint 
az ünnep, Tisri hónap első 
napjával kezdődik. A só-
fárfúvás a zsinagógai ün-
nepi liturgia legkiemelke-
dőbb pontja. Az ünnepi 
istentiszteletek során két 
nap alatt összesen 
100+100 sófárhangot hal-
latnak, ha azonban szom-
batra esik az ünnep vala-
mely napja, akkor csak 
100-at. 
A sófár egy ősi zsidó 
hangszer: egy egyszerű 
kosszarv, amelyet kürt 
módjára szólaltatnak meg. 
A tölcséres fúvókájú 
hangszerek családjába 
tartozik. A sófár szó az 
arámi sapír (szép) szóból 
ered, így feltételezett je-
lentése: szép hangú. A 
Talmud szerint ez a kos-
szarv emlékezteti a zsidó-
kat arra a kosra, amelyet 
Ábrahám feláldozott fia 
helyett. 

 
 
Szerteágazó hagyományok 
 
Az imák az ünnep főbb témái köré csoportosulnak, 
de a hívők megemlékeznek arról a hagyományról is, 
hogy ez a nap a világ teremtésének évfordulója. Úgy 
tartják, az Örökkévaló ezen a napon hoz ítéletet te-
remtményei felett: három könyv hever előtte: az el-
sőbe az igazak, a másodikba a gonoszok, a harma-
dikba pedig a közepesek kerülnek. Ezért köszönnek 
ilyenkor egymásnak így: „Lesáná tová tikátévu veté-
háténu”, amely magyarul azt jelenti „jó évre legyél 
beírva és bepecsételve”. 
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Ü n n e p i  ö s s z e f o g l a l ó  

 

Közép-Európa-szerte a zsidóság érdekes szokást 
gyakorol Ros Hásáná első napjának délutánján, – ha 
az a nyugalomnapra esik, akkor másnap – az úgyne-
vezett taslích szertartást. Ekkor lehetőleg élővízbe 
morzsákat szórnak, amelyek bűneiket jelképezik. Az 
ezt követő tíznapos időszakot hívják egészen Jom 
Kippurig, az Engesztelés Napjáig bűnbánó napoknak 
is, amikor az önvizsgálat és a bűnbánat kerül a kö-
zéppontba. 
 
Az asztalra kerülő ételeknek is jelentése van 
 
Ros Hásáná ünnepén különleges ételeket fogyaszta-
nak. Ezek között megtalálható a méz, a liba, a sárga-
répa és a gránátalma, illetve a kerek bárhesz, az ün-
nepi kalács, amit só helyett ekkor mézbe mártanak, 
hogy az ünnep, majd pedig a kezdődő év egésze 
„édes” legyen. Reményeink szerint ezek az ételek 
mind elősegítik, hogy az újév sikerekben gazdag le-
gyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÓFÁR HANGJAI 

Még Elul hónapban vagyunk, amikor szerkesztjük az 
újságot, ez az év utolsó hónapja. Elul 1-től hallhat-
juk a sófár hangját, amely a jelzi az újév közeledtét. 
A Rosh Hasana reggeli szertartás központi eleme is 
a sófárfújás.    

A sófárt háromféleképpen szólaltatják meg, ezek a 
tkiá, a svárim és a truá.  
 
Tkiá (fúvás, áskenáz kiejtéssel Tökió) – egyetlen 
éles, egyenes kürtszó a sófár első hangja. Ez volt a 
nép összehívására szolgáló hang, erre a hangra ver-
tek vagy bontottak tábort a pusztában vándorló zsi-
dók. Amikor már nem vándorolt a nép, ez jelezte a 
szombat és az ünnepek kezdetét és végét. Ide tarto-
zik a tkiá gdolá (tökió gödajló), egy nagy hosszú 
fúvás, amit például a jom kippuri böjt kimenetelekor 
lehet hallani.  
 
Svarim (törések, áskenáz kiejtéssel Sövórim) – há-
rom elcsukló, sóhajtáshoz hasonló hang. Ezzel hív-
ták össze a halott házához a rokonokat, barátokat, 

ismerősöket.  
 
 

 

Truá (riadó, 
áskenáz kiej-
téssel Töruó) – 
kilenc apró, 
szaggatott 
hang. Ez a 
hang arra emlé-
kezteti a zsidó-
ságot, hogy 
Isten mellette 
áll, és megsegí-
ti a bajban. Ezt 
a hangot hábo-
rúban és ve-
szélyben is 
használták.  

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3s_h%C3%A1s%C3%A1n%C3%A1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
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A bet hamidrasunkban többen is megszólaltatták a sófárt, a képeken vendégek láthatók: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ü n n e p i  ö s s z e f o g l a l ó  
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E r e c i  h í r e k  

 
Csak Izraelben több a zsidó leszármazott, 

mint Magyarországon 
 

Egy egymillió nyolcszázezer ember DNS-ét feldol-
gozó tanulmány szerint száz ország közül Izrael után 
Magyarországon a legmagasabb a zsidó leszármazot-
tak százalékos aránya – jelentette a Jediót Ahronót 
című izraeli újság honlapja, a „ynet”. 

 
 
 

Az MTI beszámolója szerint a MyHeritage nevű, ge-
netikai alapú családfakutatással foglalkozó szervezet 
felmérése szerint Izrael után a népességhez viszo-
nyítva Magyarországon él a legtöbb zsidó leszárma-
zott, több, mint az Egyesült Államokban. Az ered-
mény még a kutatókat is meglepte – tette hozzá az 
újság. A MyHeritage a kutatást közösen végezte Da-
niel Sztacki statisztikussal, a Zsidó Nemzetpolitikai 
Intézet (The Jewish People Policy Institute, JPPI) 
demográfiai szakértőjével, az európai –askenázi – 
zsidóság demográfiáját vizsgáló részleg vezetőjével. 
 
A DNS-tesztet beküldő 4981 magyarországi lakos 
7,6 százalékánál találtak legalább 25 százalékos as-
kenázi zsidó származást, ami azt jelenti, hogy leg-
alább egy askenázi, vagyis európai zsidó nagyszülője 
volt. Ez az érték jelentősen magasabb, mint az Egye-
sült Államokban mért 3,5 százalék vagy a Kanadá-
ban mért 3,0 százalék. 
 
Azoknak az aránya, akiknél a gének legalább 10 szá-
zalékban askenázi zsidó származásra utaltak, Ma-
gyarországon eléri a 12,5 százalékot, szemben a 
mindössze 4,7 százalékos amerikai vagy 4 százalékos 
kanadai aránnyal. A Magyarországról küldött minták 
4,2 százaléka legalább 50 százalékos zsidó-askenázi 
etnikai háttért mutatott, az Egyesült Államokból ér-
kezőknek csak a 2,3 százaléka. 
 
 

 
 
 
 

 

 
A tanulmány következtetései és a korábbi becslések 
közötti óriási eltérés azt mutatja, hogy Magyaror-
szágon különösen sok ember van, aki egyáltalán 
nem ismeri a zsidó gyökereit, vagy akiknek zsidó 
örökségét a szülők vagy a nagyszülők tudatosan el-
titkolták a holokauszt emléke és az antiszemitiz-
mustól való intenzív félelem miatt. 
 
 A kutatást irányító Daniel Sztacki ugyanakkor rá-
mutatott, hogy az ilyen típusú genetikai teszteket 
általában a jól képzett népesség végzi el, így ők a 
kutatásban túlreprezentáltak lehetnek. 
Mindezek figyelembevételével a tanulmány arra a 
következtetésre jutott, hogy a legalább 50 százalék-
ban askenázi zsidó származású emberek száma Ma-
gyarországon eléri a 130 000-et. Ez a szám jelentő-
sen magasabb a korábbi becsléseknél. „A DNS-
vizsgálatban részt vevők egy része számára nagy 
meglepetés az eredmény, de nagy meglepetés a de-
mográfusok számára is” – mondta Daniel Sztacki. 
Sok magyar zsidó él Izraelben 

 

„A holokauszt után sok magyar túlélő vándorolt ki 
Izraelbe, köztük olyanok, akik közéleti és szellemi 
vezetőkké váltak, akik nagy befolyással voltak a 
fiatal Izraelre: Efraim Kishon, Mose Stern kántor, 
Zeév és Dosh karikaturisták, Tomi Lapid és még 
sokan mások. De Magyarországon továbbra is aktív 
zsidó közösség maradt, amelyhez számos izraeli 
vállalkozó csatlakozott az évek során, a Szovjetunió 
összeomlása után. Azonban az intenzív antiszemi-
tizmus miatt, amely mindig is jelen volt Magyaror-
szágon, és az utóbbi években fokozódott, általános 
volt az a vélemény, hogy az országban alig ötven-
ezer zsidó van” – írta kommentárjában a ynet. 
 
Noha a 2013. évi népszámlálásnál csak 10 965-en 
vallották magukat zsidónak, Kovács András pro-
fesszor becslése szerint a valóságban 73–138 ezer 
között van az egy zsidó szülővel rendelkezők szá-
ma, ami egyezést mutat a MyHeritage genetikai 
teszteken alapuló következtetésével – derül ki a 
cikkből. 
 
 

Forrás: Index.hu 
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Lemondott a Fehér Ház közel-keleti 

főtárgyalója 
 
 

Lemondott Jason Greenblatt, a Fehér Ház palesztin-

izraeli békemegállapodásért felelős közel-keleti fő-

tárgyalója, Donald Trump amerikai elnök egyik ta-

nácsadója. 

Csütörtökön 
nyilvános-
ságra hozott 
közleményé-
ben Green-
blatt élete 
“kiváltságos 
időszaká-
nak” nevezte 
a Fehér Ház-

ban eltöltött három esztendőt, Donald Trump ameri-
kai elnök pedig Twitter-bejegyzésben méltatva eddi-
gi munkáját közölte, hogy tanácsadója visszatér a 
magánszektorba. “Elkötelezettsége Izrael mellett és 
a palesztin-izraeli béke lehetőségeinek kutatása iránt 
nem merül feledésbe” – írta mikroblogjában Trump. 
 
Greenblatt a Trump-vállalatbirodalom egyik alelnö-
keként és jogi főtanácsadójaként dolgozott mintegy 
húsz éven keresztül, mielőtt a kormányzathoz csatla-
kozott. Kinevezésekor csak két évre vállalta a fel-
adatot. 
A The Wall Street Journal értesülései szerint távozá-
sának kifejezetten magánjellegű okai vannak. 
Távozásának pontos dátuma egyelőre nem ismere-
tes, de néhány napon belül az amerikai kormányzat 
nyilvánosságra hozza azt a régóta ígért közel-keleti 
béketervet, amelynek kidolgozásában Greenblatt – 
Donald Trump veje és fehér házi tanácsadója, Jared 
Kushner mellett – döntő szerepet játszott. 
Greenblatt az egyik múlt heti Twitter-bejegyzésében 
jelentette be, hogy a béketervet a szeptember 17-én 
tartandó izraeli választások után hozzák nyilvános-
ságra. A béketervről eddig kevés derült ki, az egyet-
len elemét, amit bejelentettek – a helyi gazdaság 
élénkítését célzó programot – pedig a palesztinok 
elutasították. 
Amerikai sajtóértesülések szerint távozása után he-
lyettese, Avi Berkowitz veszi át feladatkörét. 
 
Forrás: MTI 
 
Jason Greenbalattot a közelmúltban vendégül láttuk 
családjával. Édesanyja, Lefkovits Vera a Pásti utca 2 
szám alatt lakott. 
 

 
Hangos ovációval fogadták Tel-Avivban a 

Sába királynőjét 
 

135 éves történetében először látogatott a Magyar 
Állami Operaház Izraelbe, ahol kedden mutatták be 
a tel-avivi operaházban a Sába királynője című 
Goldmark Károly-remekművet. A közönség perce-
kig tartó tapssal, ovációval jutalmazta az Opera elő-
adását. Csaknem 200 magyar művész, zenész és 
énekes érkezett Tel-Avivba a nagyszabású előadás-
ra, a teljes színpadi megjelenítéshez hasonló, vetí-
téssel kísért, koncertszerű jelmezes változat bemu-
tatására. 
 
Az óriási tetszést arató előadás a magyar-izraeli 
diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 30. évfor-
dulója alkalmából rendezett Magyar Kulturális 
Évad keretében, a Külgazdasági és Külügyminisz-
térium kiemelt támogatásával születhetett meg. 
Káel Csaba, az előadás rendezője az MTI tudósító-
jának elmondta, hogy tulajdonképpen a legsikere-
sebb magyar operáról van szó, amit a maga korában 
minden operaház játszott, saját nyelvén, nem néme-
tül. „Goldmark Károly halálának századik évfordu-
lójára támasztottuk fel ezt a darabot, és fontos kül-
detés, hogy be tudtuk mutatni New Yorkban, a Lin-
coln Centerben és itt, a tel-avivi operában. […] 
Nem nagyon lepett meg a hatalmas itteni siker, 
mert ez egy olyan darab, ami egy kicsit haza is ér-
kezett. Hiszen a téma innen ered, a Biblia varázsla-
tos találkozásáról, amikor Sába királynője ideérke-
zik, Jeruzsálembe” – mondta Káel Csaba. 

 
A rendező azt is mondta: „Sokan odajöttek hozzám, 
és mondták, hogy nem is gondolták volna, hogy 
ilyen nagyszerű szerző Goldmark, hogy ez a darab 
felveszi a versenyt Verdi Aidájával, a nagyszabású 
operákkal.  

E r e c i  h í r e k  

https://izraelinfo.com/event/saba-kiralynoje-tel-avivban-a-magyar-allami-operahaz-eloadasaban/


11 

 

E r e c i  h í r e k  

 
Ez is azt bizonyítja, hogy ezeket a fantasztikus érté-
keinket gondozni kell, nekünk kell megmutatni a 
világnak, minél több helyen, minél szélesebb réte-
geknek, különösen, mert Goldmark Károly mindig is 
magyarnak vallotta magát, zsidósága megőrzésé-
vel.” 
Ókovács Szilveszter, az Operaház igazgatója is Tel-
Avivba érkezett a társulattal a Magyar Állami Ope-
raház 135 éves történetének első Izrael földjén tett 
látogatására. Azt mondta, „azóta, hogy 2014-ben 
bemutattuk először a Margit-szigeten, majd felújítot-
tuk az Erkel Színházban, mindig is szerettük volna 
elhozni nemcsak New Yorkba, hanem Izraelbe is a 
Sábát. Hazahozni, visszahozni ide. […] De végül öt 
év és a magyar kulturális évad kellett hozzá, ami a 
diplomáciai források révén lehetővé tette, hogy ha 
nem is a teljes színpadi előadást, de egy ahhoz ha-
sonló, jelmezes, félszcenikus változatot bemutathas-
sunk.” 
A nagy sikerű előadáson a főbb szerepeket Gál Eri-
ka, László Boldizsár és Sümegi Eszter alakította, a 
további szerepekben Szemerédy Károly, Palerdi 
András, Töreky Katalin, Cserhalmi Ferenc és 
Rezsnyák Róbert volt hallható, az Opera Zenekart és 
az Énekkart, melynek karigazgatója Csiki Gábor, 
Kocsár Balázs főzeneigazgató vezényelte. 
 
 
 

Forrás: Shiri Zsuzsa - MTI 
 

 
 

4500 éves cserépedényeket talált 
egy arab villanyszerelő 

 
Észak-Izraelben 4500 éves cserépedényeket és egy 

tőr pengéjét találta meg véletlenül egy villanyszerelő 

– jelentette a Háárec című újság honlapja. 

 

Az Ahmad Naszer Jaszin nevű becsületes megtaláló 
egy frissen megépített földúton tartott múlt pénteken 
az Arraba nevű, nyugat-galileai arab faluban rá váró 
munkái felé, amikor egy sziklamélyedésből kiálló 
cserépfülre lett figyelmes. 

Közelebb ment, és több, nagyon réginek tűnő kerá-
miaedényt talált. A leleteket hazavitte, és értesítette 
róluk az izraeli régészeti hatóságot (IAA). A leletért 
felelős régész, Nir Disterfeld szerint az út építésekor 
a földgépek véletlenül lerombolhattak egy temetke-
zési barlangot, és ennek tartalma kerülhetett napvi-
lágra. 

 
A kerámia tárolóedények és kancsók mellett egy 
bronz- vagy rézkés pengéje is előkerült, ennek anya-
gát majd a későbbi vizsgálatok fogják pontosan 
megállapítani. Az azonban már most bizonyosnak 
tűnik, hogy 4500 évvel ezelőtt, a középső bronzkor-
ban rejthették el a sziklabarlangban az edényeket és 
a tőrt, amelynek valószínűleg fából készült nyele 
porrá lett, de az azt rögzítő vasszögek megmaradtak. 
 
A szakember szerint a korabeli szokásoknak megfe-
lelően a tőrt azért tették a halott mellé, hogy meg 
tudja védeni magát a túlvilágon, az ételekkel teli ke-
rámiaedényeket pedig azért, hogy ne éhezzen odaát. 
Az izraeli régészeket több okból sem lepte meg az új 
leletegyüttes: egyrészt utak és új épületek alapozásá-
nál gyakran találnak régészeti leleteket, másrészt 
már több olyan nyomot találtak, amelyet a mintegy 
négy és félezer évvel ezelőtt Galileában és a Golán-
fennsíkon letelepedett emberek hagytak maguk után. 

https://izraelinfo.com/author/shirizsuzsamti/
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M ú l t b é l i  z s i d ó  t á r g y i  e m l é k e k  

 
Jókívánságok Jeruzsálemből 

 
 

Újévi jókívánságok Wolf Kohn részére, Jeruzsálem, 1901. 
A Jeruzsálemben kiadott jókívánság-oklevél a világ te-
remtésétől számított 5661 évre kíván minden jót. Ebben 
az időszakban a Török Birodalomhoz tartozó Szentföld 
nehezen megművelhető területein csak kevesen éltek, akik 
a diaszpóra adományaiból tartották fenn magukat. 
 
A Jeruzsálemben működő osztrák-magyar-cseh-morva kö-
zös hitközség fent látható oklevele a korszak Jeruzsálem-
ben kiadott nyomtatványainak kliséivel készült. Közepén 
az imakönyvekben, tóraszekrény-függönyökön is gyakran 
ábrázolt, a hajdani Szentélyre emlékeztető oszlopokat lá-
tunk, négy sarkában, és az oszlopok alatt lévő medaillo-
nokban pedig a négy szent város: Jeruzsálem, Hebron, Ti-
berias és Cfat zarándok-látnivalóinak rajza áll. Ezek a kis 
képecskék, melyek a Siratófalat, Dávid király sírját, Ráhel 
sírját, a Machpéla barlangot vagy Avsalom sírját ábrázol-
ják, megjelentek önállóan is a korszak újdonságának szá-
mító képeslapokon, de imakönyvek címlapján, vagy akár 
textilre nyomtatva is – legközelebb ilyet is mutatunk. 

 
 

 
 

Etrog, lulav és az országokon 
átívelő kereskedelmi 

együttműködés… 
 
 
A napos, meleg Közel-Keleten formá-
ba öntött zsidó vallási szabályok ér-
vényben maradtak akkor is, amikor 
kalandvágyó őseink a jóval hűvösebb 
Európába vándoroltak. Ez nem csak 
azt jelenti, hogy vacogós is tud lenni a 
sátorban, de az ünnepi csokor részei 
(pálmaág, fűzfaág, mirtusz és etrog) 
sem teremnek mindenkinek a kertje 
végében. Az ünnepi csokorhoz ezért 
ezekben az országokban szükség volt 
egy nagyon fontos elemre: a közössé-
gek közötti aktív kapcsolattartásra.  
 

               Régi Lulav árjegyzék 
 
 
Forrás: Magyar Zsidó Levéltár 
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M ú l t b é l i  z s i d ó  t á r g y i  e m l é k e k  

 
Régi tárgyi emlékek Ros Hasanára 

 
A Ros Hasanai ünnepi vacsoránál kerek barheszt szelnek fel, ami az év teljességét szimbolizálja, 
és só helyett mézbe mártják, hogy az ünnep és az azt követő egész év édes legyen. 

 
Sófár. A zsidó újév, Ros Hasana ősszel, szeptember – október 
környékén van. A hagyomány szerint ezeken a napokon dől el 
minden teremtmény sorsa, Ros Hasana a megtérés napja. A 
zsinagógában a Tórából Izsák feláldozásának történetét olvas-
sák fel. A zsinagógai ünnepi liturgia legkiemelkedőbb pillana-
ta a sófárfúvás. Ez a hangszer kosszarvból készül, s arra az 
eseményre emlékeztet, hogy az első sófár annak a kosnak a 
szarvából készült, melyet Ábrahám végül Izsák helyett áldo-
zott fel, miután Isten meggyőződött hűségéről. 

 
Zsidó újévi üdvözlet tekercs. A kis tárgy két gyöngyházvégű 
rúdra tekercselt pergamenpapír, melyre Ros Hasanával kap-
csolatos szövegeket és jókívánságokat nyomtattak. Szerepel 
rajta a Tízparancsolat, az Avinu Malkénu ima, Ros Hasanai 
imarészletek és a Jom Kippur beköszöntekor elmondott Kol 
Nidré (minden fogadalom) kezdetű liturgikus szöveg is. A te-
kercsen olvashatjuk a középkori eredetű a Táslih szertartás 
rendjét és szövegeit is. A Táslih az újév első napjának szertar-
tása, melynek során kenyérmorzsákat dobnak a folyóba, ezál-
tal szimbolikusan megtisztulva az egész év során elkövetett 
bűnöktől, hibáktól. 
 

Kagyló, rajta üdvözlet. A képeslapok abban a szinte egyedülál-
ló történelmi helyzetben váltak az önkifejezés és a kommuniká-
ció legdivatosabb médiumává, amikor az európai zsidó közös-
ségek az emancipáció birtokában a társadalmi beilleszkedés so-
ha korábban el nem ért sikereit ünnepelték. Ennek a korszaknak 
emlékei a giccses kis kagylók is, melyek a nyári tengerparti 
nyaralásról az őszi nagyünnepekre hazatérő zsidóknak jelentet-
tek aktuális szuvenírt. 
 
 

 
 
Díszkötéses imakönyv Ros Hasanára, Bécs, 1894. Ros Hasana 
a megtérés napja, ezért az ünnep színe a fehér, ami a zsidó ha-
gyományban a gyász és a megtérés színe. Az imakönyv fara-
gott fehér csont borítása itt ezt is jelenti. 
 
 
 
 
 
Forrás: Magyar Zsidó Levéltár 
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M ú l t b é l i  z s i d ó  t á r g y i  e m l é k e k  

 
Tízezer szerencsekívánat újévre 

 
Boldog újévet? Zsidóként erre (is) több lehető-
ség van, már a Misna (Ros Hasáná 1:1) is né-
gyet ismer: Niszán hónap elsejét, Elul hónap 
elsejét (ros hásáná), és Svát elsejét vagy 15-ét, 
a fák (tulajdonképpen a mezőgazdasági ciklus) 
újévét. Asszimilált körökben erre bónusz a ja-
nuár elseje, no meg a szilveszteri dáridó. Itt 
most mixelünk: ros hasánái jókívánságokat 
mutatunk szilveszterre.  
 
A zsidó hagyomány szerint ros hásáná, a zsidó 
újév napján Isten ítéletet hoz az elkövetkezen-
dő évről, ezért a zsidó közösségekben ros há-
sáná alkalmából szokás jó évet kívánni egy-
másnak szóban, levélben, képeslapon is. Jólle-
het a zsidó hagyományban ezek a „félelmetes 
napok”, a megtérés időszaka; a többségi társa-
dalom újévi viháncolása mégis láthatóan nyo-
mott hagyott a zsidó szokásrendszeren is, en-
nek emléke az 1900 körül, Pesten kiadott vic-
ces nyomtatvány: tízezer szerencsekívánatról 
szóló részvény. 
 
A pipafüstben szelvényeket vagdosó börziáner 
pesti zsidók jól ismerték a részvények világát, 
és ez a vicces kis nyomtatvány a hivatalos ira-
tok bikkfanyelvén, azok vízjelezett hivatalos-
kodó látványával pontosan nekik készült. Szö-

vege szerint ez a részvény „tiszta szívből és díjtalanul adatik. (…) A részvény tulajdonosa (…) 
egész életen át tartós boldogságban részesül, öröm, jólét, boldogság, vagyon, a túloldalon bera-
gasztott szelvények alapján szolgáltatik ki minden hó elsején, amelyet bevált Izrael jóságos gond-
viselő Istene egyenként 5000 korona értékben. Kelt: Min Hasomájim, 566… Tisri hó 1-én.” 
 
„Min Hasomájim”, azaz az égből, 566x évben, azaz valamikor 1900 után – a nyomdász gondolt 
arra, hogy ha marad a készleten, akkor a következő évben is értékesíthető legyen még a lapocska. 
A beragasztott részvények boldog hétköznapokat, jó egészséget, 2000 darab 20 koronás körmöci 
aranyat, örökösödés általi örömet, friss életkedvet, mazalt és bróhét (azaz szerencsét és áldást), há-
romemeletes házat és aranyórát lánccal kívántak – no meg a következő boldog újévet. 
 
A ros hásánái részvény sok komoly dokumentum mellett a Magyar Zsidó Levéltár gyűjteményé-
ben van – s reméljük hatását, szerencsekívánatait valamennyien érezni fogjuk 2014-ben 
(5779/5780-ban) is. 
 
 
 
Forrás: Magyar Zsidó Levéltár 
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K u l t u r á l i s  s a r o k  

 
Rembrandt 

 
 
Jól ismerte a zsidókat és kultúrájukat Remb-
randt, aki igyeke-
zett a legautentiku-
sabb lenni a bibliai 
témájú festményei 
során, így egy 
"valódi" zsidót vá-
lasztott a Megváltó 
megfestéséhez. 
Valamikor az 1640
-1650-es évek kö-
zepén-végén egy 
fiatal – valószínű-
leg spanyol vagy 
portugál származá-
sú – zsidó férfi el-
indult az amszterdami zsidó negyedben levő há-
zából, hogy egy rövid séta után betérjen a Jo-
denbreestraat 4-be, Rembrandt van Rijn otthoná-
ba. A háromemeletes házban – amelyet a mű-
vész még 1639-ben 13 ezer guldenért vásárolt – 
a férfi órákon állt pózolt, miközben a németal-
földi festő Jézus kontúrjait rajzolta. 
A férfi – többi társához hasonlóan – valószínű-
leg pénzszűkében volt, de könnyen elképzelhető, 
hogy a vallások közötti párbeszéd motiválta, 
vagy a kereszténységre való áttérés gondolata 
merült fel benne, amikor igent mondott a felké-
résre. Jóllehet meglehetősen sokat tudunk a 17. 
századról és magáról a festő életéről, arról csak 
feltételezéseink vannak , hogy vajon mi járhatott 
a zsidó modell fejében, amikor modellt ült a né-
metalföldi művésznek. 
 
A Rembrandt és Jézus arcai címet viselő, jelen-
leg a Philadelphia Museum of Art-ban látogatha-
tó, később Detroitba és a párizsi Louvre-ba ván-
dorló kiállítás szerint Rembrandt szándékosan 
használt zsidó modelleket, hogy Jézust 
„etnográfiailag korrekt” módon tudja lefesteni. 
Lloyd DeWitt, a philadelphiai intézmény 1900 
előtti európai festészet részlegének kurátora által 
összeállított katalógusban a Jézus-ábrázolások 
története elevenedik meg, benne Rembrandt hét 
képe a Megváltóról; korábban Jézust rendre stili-
zált formában festették, a holland művész vi-
szont már a „sémita Jézust” vitte a vászonra. 
 
 

 
 
 
 
Rembrandtnak a 17. századi németalföldi zsidó 

közösséggel való 
kapcsolata nem is-
meretlen. Nem csak 
hogy Amszterdam 
zsidó negyedében 
élt, de egyik patró-
nusa és jó barátja az 
a Menasseh ben Is-
rael volt, akinek 
bibliai interpretációi 
nagy hatással voltak 
rá – írja Reframing 
Rembrandt: Jews 
and the Christian 
Image in Sevente-

enth-Century Amsterdam  című könyvében Mic-
hael Zell, a Bostoni Egyetem művészettörténé-
sze. 
 
Lehet, hogy miközben Rembrandt a zsidó Jézus 
megrajzolására törekedett, tudatosan elsiklott a 
tradicionális bizánci ikonográfia mellett, sőt az 
elődök által megfestett isteni fizikalitás klasszi-
kus ideáit is semmibe vette” – érvel DeWitt. 
Larry Silver (Pennsylvania Egyetem) és Shelley 
Perlove (Michigan-Dearborn Egyetem) szerint 
Rembrandt elismerte Jézus zsidó örökségét és az 
Ó-illetve Újtestamentum közötti folytonosságot 
hangsúlyozta, amiről elsősorban a Vacsora Em-
mausnál (1660 körül) című festménye árulkodik: 
ezen Jézus a sabbatkor és a zsidó ünnepnapokon 
fogyasztott fonott kalácsot, a barheszt (hálá, 
challah) áldja meg. 
 
Sokan nem értik, vajon miért fonott kalácsot vá-
lasztott Rembrandt, ez ugyanis akkoriban nyil-
vánvalóan nem díszíthette szefárd zsidó szom-
szédjainak asztalát. A Cambridge-i Egyetem 
professzora, John Cooper Eat and Be Satisfied: 
A Social History of Jewish Food című munkája 
szerint az ausztriai és német zsidók által a 15. 
században sütött kenyér csak 100-200 év eltelté-
vel vált elterjedtté, s akkor is inkább az askenázi 
zsidók körében. 
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K u l t u r á l i s  s a r o k  

 

HELLER Zsolt: A CIMESZ 
 

Ötezer-hatszázkilencvenkilenc, avagy ezerki-

lencszázharmincnyolcadik polgári év. 

Ránézett a helyi zsidó újság címlapjára, amely 

harsogva hirdette Ros Hasana eljövetelét és kér-

te a Mindenhatót, hogy olvasóinak s híveinek Jó 

Évre való bepecsételést adjon. Mellette egy ki-

sebb cikkben pedig az időjárás napos és nyárias 

meglétére hívta fel a figyelmet, örülve annak a 

ténynek, hogy bár ősz van, akkor is meleg és fé-

nyes napok köszöntenek az Újévvel együtt. 

„Mintha ez égi jel is lenne” tette fel azt a filozo-

fikus megállapítást a cikk írója, ami kiemelt sor-

ként az olvasónak egyből szembetűnt. 

 

Stern Mór cipészember lévén tájékozott és olva-

sott embernek számított. Sokszor kérték meg a 

közösség zsidó tagjai, hogy olvasson fel, vagy 

énekeljen nekik. Szeretett olvasni, énekelni vi-

szont kevésbé. Ilyenkor mindig a fiát tolta maga 

elé és tessékelte fel, a kántori emelvényre. 

Mindkettőjüknek érces baritonja volt. 

Mór megcsóválta a fejét és belenyúlt a zsebébe. 

Elővette a még apjától kapott, mára már kopot-

tas pénztárcáját és nézte, ahogy a széttárt bőrfió-

kok között az üresség gúnyosan mutatta magát. 

Nem is tudta miért nézett bele a tárcájába, hi-

szen napok óta egy fillér sem volt benne. Talán 

csodára várt. 

 

Egy aprócska csodára, ami az Újév beköszönté-

vel megérintheti a családját és reményt adhat 

neki és az öt gyermekének. Szégyellte magát a 

szegénysége miatt. Itt vannak az őszi ünnepek és 

nincs egy fillérje sem. Sokszor nélkülöztek, ez 

most sem volt másképp. Hiába volt dolgos és 

javított meg minden lábbelit az ünnepek beállta 

előtt, nem tudott fizetni neki senki sem. 

Napok óta minden nap egyformán zajlott. A há-

zukhoz tartozó kis műhelyben dolgozott egész 

nap. Az este beálltával megjelent a felesége az 

ajtóban ránézett, ő csak megrázta a fejét és ebből 

értett az asszony, hogy aznap sem volt bevétel.  

 

Nem bántották egymást soha a pénztelenség mi-

att. Inkább az aggodalom ült melléjük, és mint 

hívatlan, kellemetlen vendég ott maradt. 

A gyerekek miatt aggódtak. 

Minden nyomorúságuk ellenére szerették a vá-

rost, szerettek Debrecenben élni. Szép nagy zsi-

dó közösség volt a városban, három hatalmas 

zsinagógával és sok imaházzal, kóser vágodával, 

mikvékkel. Vonzotta a vidékről érkező zsidó 

családokat. Ők is ezért költöztek be a kis nyírsé-

gi faluból, hogy az örökül kapott zsidó hagyo-

mányaikat meg tudják élni egy nagy közösség-

ben, ahol van minjen, minden nap. 

És persze a megélhetés is fontos volt. De így? 

Mór, megértette mások szegénységét. 

Sokszor mondta a Reginának, a feleségének: - 

ne aggódj a Mindenható adni fog annyit mindig, 

amennyi kell. 

Most ott állt a Pásti utca és Kápolnási utca kö-

zött. Fel akart menni a közösség székházába, 

hogy ünnepre egy kis kölcsönt kérjen a vezetők-

től, de nem vitte rá a lélek. 

Nézett maga elé, miközben, az Ortodox és Sta-

tus Quo közösség világa – ott, ahol ő állt – ösz-

szeért. 

A két zsinagóga mintha nem is két külön irány-

zat híveit várná, hanem egy közösséget. – Talán 

ez lesz a jövő – gondolta miközben elhatározta, 

hogy mielőtt „beáll” az ünnep haza megy, tiszta 

inget ölt, és megtakarítja a zakóját. A többiek 

már biztos elkészültek otthon és várják. Ahogy a 

Nyíl utca közelébe ért, egy váratlan mozdulattal 

befordult az Apafi utcára. Oda, ahol az öreg ba-

rátjának az üzlete volt. 

Ehrenfeld Izidor már rendezgette az ünnepre 

megmaradt áruját azzal a szándékkal, hogy a 

bolt mögötti kis házrészbe magával viszi. Nem 

volt sok portéka, elfért egy ládában. 

Amikor meglátta Mórt felcsillant a szeme: – 

Gyere csak „Kaptafa”! 

Így nevezte tréfásan, amin mindketten jót nevet-

tek. Igen. A Kaptafa nagyon is találó gúnynév 

volt. 
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– Na mi van öreg? Mindjárt beáll az ünnep. Jön 

velünk? – kérdezett vissza Mór. 

– Indulunk mi is – hangzott a válasz. – De gyere 

csak! Ezzel közelebb lépve Mórhoz a kezébe 

nyomta a ládát. 

– Van benne répa, alma, néhány kanál méz a 

bögrében, cukor és még pár dolog. Ja, és nem 

vittem vissza a pékhez, de két nagy ünnepi ka-

lács is van még, és vagy hat kicsi barhesz. Az 

ünnepre talán jó lesz – tette hozzá mosolyogva.  

- Tudom, hogy a gyerekek szeretik a cimeszt, a 

répából sokat tettem. Úgy is tartoztam a gyere-

keim lábbelijének talpalásával. Nem szeretném, 

ha úgy mennénk az ünnepbe, hogy ezt a tarto-

zást magammal vigyem. 

 

Mór biccentett, és miközben remegő kézzel vitte 

a ládát, szeme megtelt könnyekkel. Felnézett az 

égre és abban az őszi napfényben látni vélte a 

Mindenhatót, aki a felhőkön ülve, lábát lógatva, 

mosolygott. 

… 

 

– Ne haragudjon, hadd kérdezzem már meg, 

hogy mi az a kezében? – hallotta a háta mögötti 

harsány és szokatlanul magas férfihangot. Hátra-

nézett. 

– Imakönyv – válaszolta majd visszafordult. 

Stern almát válogatott miközben élvezte, ahogy 

a Nap, az ősz melegével végigsimítja a hátát. 

Arra gondolt, hogy mielőtt bemegy az egyetem-

re és az előadása kezdődik, vesz egy kevés al-

mát és répát az épület melletti zöldségesnél, de 

azonnal rájött, hogy alig van nála pénz. Hónap 

vége van és ilyenkor szinte fillérekből élt. 

Persze mikorra, ha nem szeptember végére esik 

az ünnep, az ötezer-hétszáznyolcvanadik zsina-

gógai év ünnepe. Hosszas gondolkodás után 

mégis odaállt a kirakott zöldségek elé és szá-

molt. Abból a pár száz forintból, ami a zsebében 

lapult alig tud venni valamit. Vesz négy-öt szál 

répát és vagy öt-hat kisebb méretű almát – hatá-

rozta el – az talán kitelik belőle. 

 

 
 

 
Méz nem biztos, hogy van otthon. Ha nincs, 

akkor cukrot olvaszt, ahogy gyerekkorában 

édesanyja tette. Fokhagyma pedig mindig ke-

rül. 

Utálta ezt az érzést. Nem is a szegénységét, 

hanem azt, hogy olyanra sem telik, aminek 

nagy szükségét érzi. Igen. Szüksége volt arra a 

kevés almára és répára. 

Azt érezte, hogy most, ebben a pillanatban van 

minden identitása. Az ünnepi étel megléte a 

zsidósága létét is jelentette. Igen, az ízek kel-

lettek neki. Azok a régi ízek, amik még a hábo-

rú előtti időkből költöztek be a lelkébe és, mint 

örök foglalók, ott is maradtak. 

Megfordult és a kérdezősködő alacsony, ko-

pasz emberre nézett, majd a kezében lévő 

könyvre. 

– Ez egy imakönyv – válaszolta újra. 

– Tudtam – mondta önelégülten a kérdező – 

láttam, hogy nem magyar betűk vannak rajta. 

Stern megfordította a könyvet, hogy a kis em-

ber jól láthassa ami a héber írás alatt volt „ A 

zsidó újév imarendje”. 

– Aha, mondta a kisember – most valami ün-

nep van? Ön zsidó? 

Ennél a kérdésnél már a bolt tulajdonosa is ki-

lépett a kipakolt ládák közé és várta Stern vála-

szát. A három férfi felváltva nézett egymásra, 

mintha a soron következő szavak olyan fonto-

sak lennének. Neki fontosak voltak. 

– Igen, az vagyok. Ma este áll be a Ros Hasana 

ünnepe. Hogy egyszerűbben mondjam, zsidó 

Újév van. 

– És itt az egyetemnél van zsinagóga? – kérde-

zősködött tovább a kisember – azt hittem csak 

a belvárosban, a Pásti utcában van. 

– Az egyetemnél nincs, de van a Kápolnási ut-

cában is – válaszolta, majd elcsendesedett. 

Úgy döntött nem megy bele a két zsinagóga 

közti különbség magyarázásába. Idegesítette a 

sok kérdés. Egy mondatot mondott csak. 

– Ahhoz, hogy imádkozzunk, nem kell zsina-

góga. 
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Ennél a mondatnál kikerekedett a kérdező sze-

me. 

– Én azt hittem mindig zsinagógában imádkoz-

nak és azt is úgy tudtam, hogy sok ember kell 

hozzá. 

– Nem kell sok hozzá – válaszolt majd elgondol-

kodott. 

Mi a sok? Tíz zsidó férfit imához találni manap-

ság már soknak tűnhet, de amikor arra gondo-

lunk, hogy egykor milyen szép és nagy közössé-

gek voltak, és majd lett a háború, ahol a deportá-

lások alatt a dédszüleit is elpusztították, ahhoz 

nagyon kevés. Egy ember is sok olykor, de egy 

ember nagyon kevés tud lenni, hogy a zsidó ha-

gyományokat megélje. Önmagában kevés. És itt 

elszomorodott.  

Egyedül élte meg azokat, amiket másoktól ta-

nult. Egyedi volt az ő zsidó érzése és zsidó tuda-

ta, de most mit is magyarázza ennek az ember-

nek. Úgy sem értené meg, ahogy nem értik meg 

sokszor a zsidó barátai sem. Ez az ő dilemmája. 

Egyet biztosan érzett, ettől elszakadni már nem 

tud és nem is akar. Megkapta örökül, mint szár-

mazását és hitét. 

Nem ez a fontos. A fontos az, hogy tudjon min-

denről, amit az ük-, a dédszülei és nagyszülei 

érezhettek és tettek azokban a napokban, amikor 

még szabad volt megélniük a zsidóságukat. 

Ilyenkor arra gondolt, hogy a dédnagyapja, 

Stern Mór is így tenne. Erről nem beszélhetett 

már neki senki sem, nem volt, ki elmondja: – mi 

volt régen. Nem volt, aki bevezesse abba a tu-

dásba, amit egykor az apák és nagyapák adtak át 

gyermekeiknek, megtartva ezzel az egyik leg-

fontosabb micvát. Ő egyedül lépett be ebbe a 

világba. Édesapja is csak keveset tudott azokról 

az időkről, amiből meríthetett. 

 

Hiába a régen felismert kötődés, hiába a több tíz 

éves tanulás, az ilyen kérdésekre még mindig 

nem volt felkészülve. Olyan érzése volt mintha 

az igen válasz után csodabogárnak tekintenék. 

Nem akart mást csak gyorsan kifizetni a kis cso-

mag répát és almát és otthon elkészíteni úgy, 

ahogy a szokás kéri.  

 

A sárgarépa cimesz és mézes alma édességével 

elfelejteni azt a keserűséget, amit abban a pilla-

natban érzett, amikor beszélnie kellett a zsidó-

ságáról és az egyedüllétről. 

Szinte elmenekült a zöldségárustól, siettében 

próbálta belepréselni a táskájába, amit vásárolt, 

mintha szégyellné. De nem sikerült. Percek tel-

tek el, még lenyugodott és lassított, kapkodta a 

levegőt, és hiába az ősz melege, nem érezte azt. 

Ürességet és hideget talált magában. 

Miért olyan érzékeny az ilyen kérdésekre? 

Azok ott a zöldségesnél csak néztek utána, 

ahogy futva és alig hallható köszönéssel távo-

zott. 

Aznap az előadáson az identitásról, a hagyo-

mányról beszélt. Arról, hogy milyen rossz 

egyedül lenni, ezért kell tisztában lennünk a 

származásunkkal, a hitünkkel. Zárásként be-

szélt a hallgatóknak a szerelemről, az igazi társ-

ról, és arról, ha az igazit megtaláljuk, akkor va-

lós kincsként kezeljük őt, őszintén beavatva 

minden titkunkba, hogy társak lehessünk. 

Ahogy Éva és Ádám a Teremtés után. A világ 

és benne az ember, erre a három lábra támasz-

kodhat. Az igazi társa, az identitására, és a hité-

re. 

 

Előadás után, sietett haza. Vállán a táskája, ke-

zében a szatyor, amit olyan erősen markolt, 

mintha azt soha nem akarná elereszteni úgy, 

mint az ősei által ráhagyományozott zsidósá-

gát. 

Bezárta maga mögött az ajtót, leült az ágya szé-

lére, nézte a padlóra eresztett kis csomagját és 

halkan megszólalt. 

- Kettő. Ezért billegek. Behunyta a szemét és 

suttogva megkérte az angyalokat, hogy ne 

hagyják egyedül. Félt. Félt egyedül. 

Majd felállt, hogy átöltözzön az esti imához, és 

mielőtt elindult volna, becsukta újra a szemét 

és halkan megidézve az angyalait, az egyedül-

lét könnyeivel kilépett az ajtón, a zsinagóga fe-

lé. 
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A sorok között járt a 
főrabbi úr, gondosko-
dóan figyelte a töp-
rengő "versenyzőket". 
A következő forduló-
ban előnyt élveztek a 
konyhában jártasak, 
számtalan – ezen ün-
nephez illő tejes étel 
került felsorolásra. 
Ezután egy kis panto-
mim játékba kerültek 
be barátaink. A csapa-
toknak a Tízparancso-
lat egy-egy általuk 
kihúzott törvényét 
kellett elmutogatni, 
illetve társaiknak fel-
ismerni. Vidám han-
gulatban nagy sikerrel 

ment a parancsolatok azonosítása. Az eddig kialakult 
pontokat a Mózes 5 Könyvének megfelelő 1-5 szá-
mok kihúzása módosította. Papírforma szerint volt 
sorrend is, mely kihirdetésre került. Mindannyian 
sikerélményekkel ízlelték a megérdemelt kóser izra-
eli bort. 
 
A hitközségi sütemények mellett a "batyus gyü-
mölcstálaktól" roskadozott az asztal. Köszönet ezért 
a részvevők által hozott gyümölcsökért. Nagyváradi 
vendégeket is üdvözölhettünk a sorokban. 
 
Dr. Róna Tamás főrabbi tanítását izgalommal várta a 
közönség. „A két kőtábla zsinagógáinkon belül és 
kívül” napjainkban címmel tartott előadásában a 

Tízparancsolat nagyszerűsé-
gére, aktualitására hívta fel a 
figyelmet. Az etimológia 
elemzések is az ORZSE okta-
tó tudós rabbijának sokoldalú-
ságát mutatták. Zsidó viccek 
sem maradtak el az előadás 
közben. Éreztük. hogy még 
mindig időtálló ez az életün-
ket behálózó parancssor val-
lástól függetlenül, és minden 
korban irányadóak. 
 

 
„Utó” Savuot délután Debrecenben 

 
A kánikula ellenére sokan választották június 16-
án (Sziván 13) hitközségünket, a kánikula ellen 
oltalmat adott az Ortodox Zsinagóga, mint autenti-
kus hely. 
Próbáltunk több apropót is ötvözni a program ki-
alakításánál: 
- befejeződött a szabadegyetemünk 6. évfolyamá-
nak második szemesztere, 
- a közelmúltban lezajlott Savuot – pünkösd ünne-
pére emlékeztünk családias környezetben, 
- meghívtuk bemutatkozásra Dr. Róna Tamást, a 
MAZSIHISZ rabbi tanácsának újonnan megvá-
lasztott elnökét, 
- tanítást hallhattunk tőle, valamint Dr. Surányi 
Béla agrár tör ténésztő . 
Az utóbbi sátoros ünnepi családi napon megta-
pasztaltuk, hogy a barátainkkal kiegészített közös-
ségünk szeret játszani, és játszva tanulni. 

 
Nem akartunk komoly 
tanévzáró számon ké-
rést, helyette játékos 
vetélkedőn elevenítet-
tük fel az ismereteket, 
illetve ezeket kiegészí-
tettük. A Kreisler Gá-
bor által összeállított 
feladatokkal kellett 
megbirkózni a résztve-
vőknek. A rendez-
vényt Horovitz Ta-
más hitközségi elnök 
nyitotta meg, és kö-
szöntötte az 
összegyűlteket. 
A szakértő zsű-
rit Dr. Róna Ta-
más főrabbi 

képviselte, jogi szabályosságot Dr. 
Feldmájer Péter, a MAZSIHISZ alföldi 
csoportjának elnöke figyelte. A lebonyolí-
tásban és értékelésben rész vett Éliás Vik-
tor debreceni kántor  is.  
 
A totó nem fogott ki a csapatokon, igye-
keztek is, mert a gyorsaságért is járt plusz 
pont. A kérdések a Savuothoz, zsidó ünne-
pekhez, törvényekhez kapcsolódtak.  
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A Pál István őrnagy által vezetett zenekar szereplé-
sét tapsorkán követte minden egyes szám után. 
Könnyed, de magas művészi szinten előadott dara-
bok nagyon jól hangzottak ebben az autentikus tér-
ben a különleges zenei képzettségű zenekari tagok 
hangszerei segítségével. Pál István őrnagy-karmester 
volt a műsor moderátora, vidáman ismertette a be-
mutatott darabokat. Előadásukban a késő esti órákat 
könnyebbé tették a nem mindennapi zenedarabok, 
melyben fellelhetők voltak George Gershwintől , de 
a Deep Purpletól is ismert összeállítás. Horovitz Ta-
más házigazda, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke 
köszöntötte a zenekart és a nagy számban megjelent 
nézőket. Az izraeli turisták számára külön sor volt 
fenntartva. 

 
Az egy órát meghaladó kulturális program után Hel-
ler Zsolt, a Zsidó Negyed kurátora vette át a prog-
ram irányítását. Az est központjában a Tóra állt, ez 
volt az est meghatározó „főszereplője”. A Tóra, Mó-
zes 5 Könyve a zsidók legrégibb írásos emlékeit őr-
zi, és ismerteti a zsidó nép történetét. Mint tudjuk, a 
Tóra tartja egyben a szétszóratásban élő zsidósá-
got. Heller Zsolt és Kreisler Gábor igyekeztek be-
pillantást nyújtani a zsidó vallásba, mely az élet min-
den területére kiterjed. A koncert után lehetőség volt 
idegenvezetéssel egybekötve a szakrális terek meg-
tekintésére, így az Ortodox Zsinagóga (mely a kon-
cert helyszíne volt), a Beth Hamidras (kis zsinagó-
ga), a hajdani kóser Vágoda és a Mikve is várta a 
látogatókat. Nagy érdeklődés övezte a kis zsinagógá-

ban bemutatott Tórát, a Mózes öt 
Könyvét. Itt a valóságban is közép-
pontban volt a Tóra, a zsinagóga 
közepén lévő olvasó emelvényen 
csodálták meg az érdeklődők ezt a 
kézzel írt kegytárgyat, melyről 
büszkén meséltünk. Az est folya-
mán a zsidó hitvilág, a kóserság, a 
mikve érdekességei mellett a láto-
gatók betekintést nyerhettek egy 
napi rendszerességgel működő 
Beth Hamidrás (kis zsinagóga) vi-
lágába is. Bepillanthattak egyidejű-
leg a zsidó időbe és a zsidó térbe a 
hitközség aktív jelenét megtapasz-
talva. Baráti beszélgetések, anek-
doták tették személyessé az éjsza-
kát. Számos kérdés is megválaszo-
lásra került, ennek határt az újabb 
csoport érkezése szabott csak. 

 

 
 

 
Dr. Surányi Bé-
la barátunk, agrártörté-
nész idén már január-
ban lehengerelte a 
hallgatóságot a Palesz-
tina mezőgazdaságáról 
tartott előadásával. 
Akkor maradtak még 
ki érdekes részek, me-
lyekre nem volt idő 
akkor. Ezekről, és a 
Savuthoz illően a Pa-
lesztina mezőgazdasá-
gának tejgazdálkodá-
sáról hallhattunk érde-
kességeket az egyete-
mi oktatótól. Az izraeli 
tehenek, valamint az 
ottani tejtermelés vi-
lághírű. Nem csak az 
életszínvonalban, tudományban, a startupok-ban, 
ebben is élen jár a világon Erec Jiszrael. Jó volt hal-
lani! 
Aki ellátogatott a hitközségünkre, kellemes délután-
ban volt része a családias környezetben. Sikerült a 
kánikuláról megfeledkezni a tartalmas programokon. 
Ősszel folytatjuk természetesen szabadegyetemün-
ket, illetve filmklubunkat. 
 
 
k. g. 
 
 

Múzeumok éjszakája 
 

Idén már másodjára csatlakozott a 
Debreceni Zsidó Hitközség a Múzeu-
mok Éjszakája országos rendezvényé-
nek helyi programjához. Aktív közös-
ségünk nyíltsága ismét megmutatko-
zott az érdeklődők számára. 
A szombat kimenetelének kötelezett-
sége miatt 22 óra előtt néhány perccel 
nyílt meg a Pásti utcai Ortodox Zsina-
góga kapuja a nagy számban már kint 
várakozók előtt. 
A program a Magyar Honvédség 5. 
Bocskai István Lövészdandár Hely-
őrségi Zenekara koncertjével kezdő-
dött. A zenekar már megtisztelt ben-
nünket tavaly a zsidó újév alkalmával. 
A székek mellé pótpadok is bekerül-
tek a nézőtérre.  
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Az Ortodox Zsinagóga karzatán szintén a Tóra volt a 
középpontban. A Tóra-díszek (mutató kezek, taka-
rók) és más zsidó tárgyi emlékek is, melyek muzeá-
lis értéknek is tekinthetők a napi használat mellett. A 
karzaton Torok Sándor képzőművész hagyatékként 
fennmaradt alkotásai is megtekinthetők voltak a zsi-
dó tárgyú könyvritkaságok mellett. A vágoda sokat 
látott ősi komor, natúr falait Kocsis Csaba fotográfus 
munkái tették egy kicsit elviselhetőbbé. A kor han-
gulatába illeszkedett be a háború előtti zsidóság éle-
tét idéző, az udvaron nonstop vetített filmfelvétel, 
zenei aláfestéssel. 

A nagyszámú, több száz főt meghaladó közönség 
valamennyire belelátott a zsidó vallásba, mely része 
az egyetemes kultúrának. Ezt az este folyamán a ka-
tonazenészek zenei produkciója, valamint és képző-
művészek munkája színesítette, kiegészítette, és so-
kunk számára felejthetetlenné tette. 
 
 
k. g. 
 

Mártír megemlékezés 2019-ben 

 
A Debreceni Zsidó Hitközség 2019. július14-én, va-
sárnap (Tamuz 11) mártír istentiszteleten emlékezett 
meg a holokauszt debreceni áldozatairól a Monos-
torpályi úti temetőben. Az emelvényen és a felállí-
tott sátor alatt számos holokauszt-túlélőt köszönhet-
tünk, sajnos, számuk évről évre csökken. 
Dickmann Sándor elöljáró, mint a rendezvény mo-
derátora - köszöntötte a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat alelnökét, Bulcsu Lászlót, Komolay Sza-
bolcsot, Debrecen megyei jogú város alpolgár-
mesterét, Vantal Zsolt ezredest, a MH 5. Bocskai 
István Lövészdandár törzsfőnökét, Sajtos Szilárd 
őrnagyot, Református tábori lelkészt, Majoros 
László nyugalmazott ezredest, a MEASZ debreceni 
szervezetének elnökét, Deutsch Pétert, Budapesti 
Bethlen-téri rabbit, Árvai Gábort, a Budapesti Zsi-
dó Hitközség képviselőjét, Horovitz Tamást, a 
Debreceni Zsidó Hitközség elnökét és Éliás Viktort, 
debreceni kántort. 
 
A zsidóság több ezer éves történelmében 75 év szin-
te semmi – már ennyi ideje emlékeznek a vészkor-
szak áldozataira, mondta Dickmann Sándor.  
„Olyan környezetet kell teremtenünk, ahol mindenki 
- felekezetre való tekintet nélkül megélheti saját hitét 
és identitását” – hangsúlyozta Komolay Szabolcs, 
aki Basa László: Rejtő (Reich) Jenőről szóló megha-
tó írásának részleteivel köszöntötte a mártír megem-
lékezésen résztvevőket. 

 
Hangsúlyozta, a Debreceni Zsidó Hitközség az or-
szág második legnagyobb zsidó közössége. A zsidó 
kultúra és hagyomány pedig szerves része a magyar 
és a debreceni kultúrának, az itt élő zsidó emberek 
pedig megbecsült polgárai Debrecen városának – 
mondta az alpolgármester. Felidézte a zsidóság holo-
kauszt előtti időszakát, amikor már nagyon fontos 
szerepük volt a város életében. Az összesen mintegy 
12 ezer elhurcolt polgártársunkból csupán hatezren 
térhettek vissza Debrecenbe. Emléküket őrizzük, 
miközben fejet hajtunk, a túlélőknek pedig megkö-
szönjük, hogy történeteiken keresztül nevelik a fel-
növekvő generációkat, emlékeztetve bennünket arra, 
hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy 
ez soha többet ne fordulhasson elő – mondta az al-
polgármester.  
 
Deutsch Péter rabbi beszédében kitért arra, hogy a 
hatmillió áldozat nem tud felállni, hogy ujjal mutas-
son és kiáltsa, vádollak. Hamvaik szétszóródtak 
Auschwitz lankáin, lemosódtak Lengyelország erdő-
iben, sírjaik szanaszét domborulnak Európa szélté-
ben és hosszában. Vérük kiált, de hangjuk nem hal-
latszik! 
 
A bölcseink azt tanítják- mondta beszédében a rabbi, 
hogy becsületesen, lelkiismeretes emberként kell, 
hogy éljünk. A debreceni zsidók is eszerint alkottak, 

s gyarapították város-
unk hírnevét. A XIX. 
és a XX. század fordu-
lójára világhírű rabbik, 
Talmud-tudósok szár-
maztak innen. A város 
fejlesztésében a zsidók 
oroszlánrészt vállaltak, 
bankokat vezettek, s az 
ügyvédek és az orvo-
sok közel 70-80 száza-
lékát tették ki a lakos-
ságnak. A debreceni 
gyökerekkel rendelke-
ző rabbi felidézte 
nagymamája lágerbeli 
emlékeit is. 
Szerencsére Hitler jö-
vendőmondása a nem 
teljesült be, a zsidóság 
teljes megsemmisítése 
mégsem következett 

be. Itt vagyunk, itt vagytok és emlékezünk; s harcol-
ni fogunk, hogy még egyszer ilyen népirtás ne kö-
vetkezzen be egy népcsoportban sem – emelte ki 
Deutsch Péter rabbi. Végül az emlékező rabbi a kad-
dis imát Horovitz Tamással, a DZSH elnökével 
mondta el.  
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A kivégzett munkaszolgálatosokról Majoros László 
nyugalmazott ezredes emlékezett meg. 
A gyászszertartáson Éliás Viktor kántor szívhez szó-
lóan recitálta az ilyenkor szokásos zsoltárokat és a 
Kél Mólé Ráchámim imát. 

A holokauszt borzalmait átélt túlélőket az ünnepsé-
gen egy-egy szál virággal köszöntötték. Izraelből és 
Budapestről is érkeztek erre a szörnyű, 75 évvel ez-
előtti borzalmakra emlékezők.  

 

k. g. 
 

Nem mindennapi nosztalgia „Bar Mitzva” 
Debrecenben 

 
Februárban megkereste e-mailben a Hitközséget Lo-
uis Ungar (Ungár Lajos), hogy szeretne a Debreceni 
Ortodox Zsinagógában ismételt bar mitzvat tartani. A 
most 68 éve Louis Hajdúszováton született, 12 éves 
koráig, míg ki nem vándoroltak, itt élt városunkban. 
Itt járt a szüleivel, nagyszüleivel a zsinagógába, itt 
élték vallásos zsidó életüket. A bar mitzvát már ott, 
Los Angelesben tartották. A debreceni évekre való 
emlékezés újra előjött benne. Így jutott arra az elha-
tározásra családjával, hogy 56 után felkeresi gyer-
mekkora helyszínét. 

Az első e-mail óta rendszeres levél kapcsolatban áll-
tam Louis-sal. A cél, hogy ünnepélyes keretek között 
legyen a nosztalgia Bar Mitzva július 20-án (Tamuz 
10). Minden részletet leegyeztettünk az imádkozás 
rendjében, ugyanis vendégünk kohen volt, így az itt 
lévő fiait, Josuat és Zakaryt is meg kellett tisztelni. 
Előző nap, pénteken megérkezett a hitközségre a bar 
miztvas „gyermek”. Elvitte a péntek estére, a családi 
vacsorára előre egyeztetett ételt barchesszel és borral 
a Hitközség konyhájáról. Átmentünk a Zsidó Ne-
gyedbe, izgatottan, könnyes szemekkel nézte meg a 
nagy zsinagógát, különösen a kis bet hamidrash em-
léke jött benne elő. Az egykori vágodába belépve, az 
ismert illat megcsapta az orrát, felidézte a szüleivel, 
nagyszüleivel a piacon történt vásárlásokat, és a vá-
gatást. Nem véletlen, hogy meghagytuk a vágodát 
régi formájában, mert az idelátogatókban felidézi a 
múlt emlékeit. 

Sabeszkor megérkezett a bar mitzvos család az „ifjú” 
68 éves Lajos fiaival és feleségével, Louise-zel. A 
szokásos helyi imádkozók köre kibővült. Budapesti 
és pécsi vendégeink velünk együtt imádkoztak, és 
ünnepeltek.  

 

 
Több izraeli turista is nagy 
várakozással tekintett az 
ünnepi esemény elé. Nem 
titkolom, hogy a hitközség 
iránt érdeklődő turistáknak 
jeleztem ezt a jeles alkal-
mat. A Modiim melletti 
mosávból a 4 gyermekes 
Ezrielék és modiimi Ela-
dék izraeli hangulatot ad-
tak e szombatnak. A Ko-
henokból és a Lévikből 
közel egy minjan jött ki a 
népes imádkozók között. 
Dickmann Laci samesz, 
Éliás Viktor kántor mellett 

Josua Ungar imádkozták a délelőtti imákat. Az izra-
eli Ezriel és Elad leinolták a Balak heti szakaszt. 
Emelkedett hangon hívták fel máfterként a Louist, 
Yehuda ben Yoseph HaCohent, aki meghatódva 
olvasta a heti máftir szövegét. Az ilyenkor szokásos 
Izraelből származó cukordobálás sem maradt el a 
hangos „Mazal tovok” mellett. 

Az imádkozás utáni roskadásig megtelt asztalok 
mellett folyt a kidis. Az amerikai és izraeli vendége-
inknek a kóser szilvapálinka kissé erősnek bizo-
nyult, de megbirkóztak vele. A kóser konyhánk re-
mekelt ismét, Amálka és Margó nemcsak az elké-
szítésnél, de a helyszínen a tálalásnál is szívüket, 
lelküket bele adták. Horovitz Tamás hitközségi el-
nök köszöntötte az ünnepeltet és a vendégeket, bíz-
va abban, hogy máskor is idelátogat családjával. Az 
ünnepelt hibátlan magyarsággal szólalt meg, és tol-
mácsolt angolul is. Az eredeti bar mitzvón a szülei-
nek mondott köszönetet a felneveléséért, most ezt a 
hitközséget méltatta meghatóan a kifogástalanszer-
vezésért. Sok különbség volt az akkori, és a mostani 
férfivá avatása között, itt a felesége és fiai is részt 
vettek. Akkor szerény körülmények között tartották 
Amerikában az ünnepséget, szempont volt, hogy 
minél olcsóbb rabbit keressenek. Emlékezett arra is, 
hogy gyerekkorában fázós volt, nem tellett kesztyű-
re. Elmondta, hogy Los Angelesben a 800 ezres zsi-
dó közösség összetart, bár néha félelemben élnek, 
hiszen fegyveresen őrzik a nagy létszámú számú 
zsinagógákat. Jó a kapcsolata az ott élő debreceni-
ekkel, különösen az egykori hitközségi elnök fia, dr. 
Leitner Pali nevét hozta elő, mely felidézte a mi 
múltbeli emlékeinket. Prof Dr. Gergely Judith, a 
hitközség nőegyletének tiszteletbeli örökös elnöke 
is segítette angolul a baráti, családi beszélgetéseket. 
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Délután a mincha ima után a salot sidesznél a zmire-
szolások után tanítást hallottunk az izraeli Eladtól, 
melyet Éliás Viktor fordított. Ez a nálunk most olva-
sott Balak szakaszhoz, és a következő Pinchaszhoz 
kapcsolódott. Izraelben ezen szombaton már a 
Pinchasz szakaszt lejnolták a zsinagógákban, a tanító 
próbált mindannyiunknak a kedvébe járni. 
A hitközségünk családias hangulatban volt együtt 
Balak szombatján ezen a nem mindennapi örömteli 
eseményen. 
Az egymást korábban nem ismerő emberek családta-
goknak érezték egymást. Reméljük, hogy igazi és 
nosztalgia bar mitzvák, vagy más örömteli esemé-
nyek később is színesítik hitéletünket. 
 
k.g. 
 

 

Hétvégi élmény Debrecenben a Makkabi 
Deutschland jóvoltából 

 

Minden idők legnagyobb multi sportrendezvénye ke-
rül megrendezésre Magyarországon, Budapesten: a 
nyári Maccabi Európa Játékok július 29-től augusz-
tus 7-ig. A népes német csapat közel 300 fővel, - a 
Maccabi játékok legnépesebb csapata-, a városunk-
ban készült fel az edzőtermekben, stadionokban. Sze-
rettek volna közösségünkkel is találkozni, ismerked-
ni, erre volt is alkalom. Az igényeik megoldásában a 
Debreceni Zsidó Hitközség partner volt, Horovitz 
Tamás elnök és Keresztes Attila alelnök kitartó mun-
kájának köszönhetően. Pénteken, a szombat fogadása 
nem a szokott helyen történt. A Campus Hotelbe hív-
ták közösségünket. A szombatot kint a szabadban 
köszöntöttük, ugyanis bent nem volt akkora hely az 
imádkozásra. A helyszíntől egy kicsit idegenkedtünk, 
ezt még tetézte az esőt jelző viharos szél. A közös 
gyertyagyújtás a szálloda halljában történt. A gyer-
tyagyújtás után a szél elállt, az időjárás kegyes volt 
hozzánk, tudtunk kint imádkozni a terv szerint. Meg-
hallotta a Mindenható imáinkat. A német sportolók 
rabbija, Jonah Sievers (aki kerékpáros sportágban 
indul a versenyen) kezdte az imádkozást, majd a 
szombati dallamokat Éliás Viktor előimádkozása 
mellett énekelte a nagyszámú fiatalokból és időseb-
bekből álló közösség. Csak az ünnepélyes kidus után 
indult meg az eső, hogy tudjunk a szabadban imád-
kozni.  

 

Vasárnap délután nagy lázban égtek hitközségünk 
munkatársai, mert a teljes német csapat ellátogatott 
a Zsidó Negyedbe. Csúcsteljesítmény volt ennyi 
embert leültetni az Ortodox Zsinagógában, még 
nagyobb siker volt, hogy a körasztalok mellett ven-
dégül láttuk őket. Az Amálka által irányított kony-
hánk készített klasszikus ételének, a sóletnek nagy 
sikere volt. A fiatalok nem hagyták ki a repeta lehe-
tőségét sem. Profi segítők és önkéntesek nélkül 
nem valósult volna meg ilyen sikeresen a vendéglá-
tás. Horovitz Tamás elnök köszöntötte német ba-
rátainkat, majd Alon Meyer, a Maccabi De-
utschland elnöke mondott köszönetet a fogadtatá-
sért. A Zsidó Negyedről, a hitközség aktív életé-
ről Keresztes Attila tartott tájékoztatást. Az est 
díszvendége Shaul Ladany, az Izraelben élő holo-
kauszt túlélő volt, aki még ma is aktív sportoló. Ő 
kétszeres túlélő, ugyanis a holokauszt után az 1972-
es müncheni olimpia helyszínén is csodával határos 
módon megmenekült, ezt mesélte el a hallgatóknak. 
A teljes részletességgel, angol nyelven felidézett 
borzalmakat síri csendben követték a sportolók és a 
hitközségünk tagjai - Keresztes Attila magyar nyel-
vű tolmácsolása mellett. Az este a Hatikva izraeli 
himnusszal fejeződött be. Megható volt, amikor a 
maccabis egyen mezben lévő német sportolók éne-
kelték ezt.  
 
Mielőtt elindultak a vendégek szálláshelyükre, 
nagy érdeklődéssel megtekintették Zsidó egyedünk 
épületeit. Képet kaptak hitközségünk múltjáról és 
jelenéről. 
Német hittestvéreinkkel szívet-lelket melengető 
baráti kapcsolat alakult ki a hétvégén, mely örök 
élmény számunkra is. Reméljük, hogy a városunk 
sportlétesítményei, és a hitközség vendégszeretete 
megalapozza a német csapat sikerét. Többen ígér-
ték, hogy megismétlik később hitközségünk meglá-
togatását. 
Úgy legyen, ámen! 
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A  Maccabi Európa játékokon a magyar csapat 49 
aranyérmet, 28 ezüstöt és 23 bronzot nyert, és ezzel 
a 42 részt vevő ország között a második legeredmé-
nyesebb lett. Asztaliteniszben férfi masters csapat 
első lett , melynek tagja volt Horovitz Tamás, hit-
községünk elnöke is. De azért párosban is sikerült 
egy ezüst érmet begyűjtenie. Teniszben is indultak 
debreceni versenyzők: Keresztes Attila és Fe-
renczfalvi Kálmán.  1500 méteres gyorsúszásban 
aranyérmet nyert Heisler András, MAZSIHISZ-
elnök. Gratulálunk nekik, mert vállalták ezt a nemes 
megmérettetést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k.g. 

 

Egy ismert amerikai család 
Debrecenben 

Közelmúltban egy érdekes telefonhívás 
érkezett Amerikából feleségem, Zsuzsi 
másod unokatestvérétől. Örömmel adta 
hírül, hogy Jason Dov Green-
blatt érkezik Debrecenbe. A telefont 
majd elejtette felségem. Lesápadt, de 
amint rájött, hogy az utazás konkrét ide-
je is szóba került, itt már konkrét dolog-
ról van szó. Eddig utazásait, tevékeny-
ségét a televízióból, internetről és a csa-
ládtól érkezett tudósításokból követtük. 
Jason Greenblatt évtizedek óta Donald 
Trump közeli bizalmasának számító 
Fehér Házbeli Közel-Kelet szakértő, 
Kushnerral együtt vezetik a béketárgya-
lásokat, ezeknek állandó résztvevői.  

 

 

A magán e-mail címéről érkezett levélből láttuk, 
hogy tényleg a Hitközség nagy vendégség elé néz. 
Magáncélú debreceni utazásának fő célja édesanyjá-
nak nyomait megkeresni. Édesanyja a magyar szár-
mazású Lefkovits Vera volt, sajnos 2003-ban el-
hunyt. A program kialakításánál kérte, hogy a gyere-
kekre, szabadprogramra is gondoljunk. 

A Hitközség székházánál fogadta a csalá-
dot Horovitz Tamás elnök, Grósz Zsuzsa alelnök 

(Cousin – kuzin). Később még lesz szó erről a kelle-
mes megszólításról. Népes család jött hozzánk. A 
felesége mellett itt volt mind a 6 gyermek, a legna-

gyobbak hármas ikrek. A jesivat végzett politikus 
kipát viselt. Még otthonról megkérdezte, hogy ez 
Magyarországon nem okoz-e problémát. A köszöntő 

pálinkát nem volt sok idő kiheverni. Első utunk dr. 

Papp László polgármester úr irodája volt. Amint 
megtudta vendégünk hírét, időt szakított a találkozó-

ra az ünnepi (aug. 20.) fontos elfoglaltságai mellett.  

A baráti hangulatú, kötetlen megbeszélésen Papp 
László ismertette Debrecen történelmének főbb 
meghatározó eseményeit, illetve vázolta a gazdaság-
fejlesztés terén elért eredményeket. Jason Greenblatt 

elismerően nyilatkozott első benyomásairól, és gra-
tulált az utóbbi évek beruházási sikereihez. Megmu-
tatta dolgozószobáját a polgármester, sőt, a gyerme-

kek beleülhettek a polgármester székébe, melyet 
Kossuth Lajos is használt. Barátságos, érdeklődő 
eszmecsere volt. A nap folyamán a „kuzin” szó szál-

lóigévé vált. A városházán Heller Zsolt csatlakozott 
társaságunkhoz. Mivel Zsuzsinak másik ágról Zsolt 

rokona, Zsolt is belépett a 

„kuzin” körbe. Visszamentünk a 
székházhoz. Ebédelésre került 
sor, először, a most felújított ét-

kező helyiségben. A hagymás 
tojás, a finom a sólet a szülői há-
zat idézte meg. Édesanyja szülei, 

családtagjai itt imádkoztak a kö-
zösségben, ilyen szemmel nézte 
hitközségünket. Találkoztak az 

Amerikából éppen itt lévő nagy-
nénivel, és népes családjával. 
Őket is „kuzinnak” hívta. Minden 

helyet olyan szemmel nézett, 
hogy anyukája ott is megfordult. 
Nagyon elismerően nézte a felújí-

tott ortodox zsinagógát. Kurió-
zum volt számukra a vágoda, ott 
történekkel elevenítettük fel a 
kóser vágás lépéseit. Ilyet még 

nem látott a család.  
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Az otthonos bet hamidras is a múltat idézte, ami a 
hitközség jelene, mely az esti imádkozásnál 
„élesben” is bemutatásra került. Elindultunk egy kis 
nagyerdei kitérővel a Böszörmény utca 10. szám 
alá. A holokauszt előtt itt laktak az Alföldi Nyomda 
mellett. A ház nem volt meg, csak a helye, melyet 
kerítés vett körül. Folytatódott az út. Elmentünk a 
hajdani Simonffy utcai pékségbe, sólet készítésének 
helyszínére, mely a kenyér, kalács beszerzésére is 
alkalmas volt. A tulajdonos angol nyelvű tájékozta-
tást adott a hagyományos működési üzemről, ahol a 
friss, meleg kóstoló sem maradt el, Az illatok a 
múltat idézték. Majd az édesanyja Amerikába távo-
zása előtti utolsó lakóhelyét néztük meg. Ez a Pásti 
utca 2. szám, a zsinagóga tőszomszédságban. A tu-
lajdonossal - az előzetes egyeztetés után - a lakást 
megtekintették. A tulajdonossal angolul beszélget-
tek, aki 3 évig élt Amerikában. Minden ponton Ja-
son anyukája lábnyomát kereste. Ebben a lakásban 
10 gyermekkel éltek a szülők, kellett is ez a nagy-
méretű lakás. A teraszról a gyermekek a nagymama 
szemével nézek szét. Az utolsó program a bet ha-
midrasban: imádkozás közösség tagjaival. Látta 
imádkozó hittestvéreinket. Hallva magyar szavakat, 
többször magyarul felelt, előjött a családi otthon 
nyelve. 

Szabadságát töltötte nálunk Trump elnök munkatár-
sa. A kérdések mindig őszinték és bensőségesek 
voltak. Nagyjából beleláttunk Jason mozgalmas éle-
tébe. Ahhoz, hogy Washingtonból hazajusson New-
Yorkba, 4 órát kell utaznia az elnöki meetingek 
rendszeres résztvevőjének. Egy nem tervezett prog-
ramnak is kerített időt, kimentünk a temetőbe. Itt 
nyugszik nagybátyja, akire emlékezve kapta a Dov 
nevet. Barátunk volt, aki nagyon felszabadultan 
érezte magát. Többször mondta, hogy most magán 
emberként látogatott el hozzánk, kerülte a sajtóval 
való találkozót. 

Neki és családjának egy kis múltat is sikerült fel-
idézni. Mindezért a köszönő levelében háláját fejez-
te ki. A közösségünk benne egyszerű, ragaszkodó 
kuzinját látta. Mindenkit örömmel fogadott. 
Elindulás előtt a hitközség kóser pálinkája sem ma-
radt el. Ízlett ez az erős házi pálinka. Az ajándék 
csomagból ez sem maradhatott ki. Trump elnöknek 
is küldtünk ebből, hogy megízlelhesse a Fehér ház-
ban, milyen a magyar kóser szilvapálinka! 

 

k. g. 

  

 
Klasszikus imák és modern dallamok 

a Pásti utcai Zsinagógában 
 

Augusztus 25-én, (Av 24.) vasárnap folytatódtak a 
kulturális rendezvények a Pásti utcai Ortodox Zsina-
gógában. A Művészetek Udvara programsorozat nyár 
végi első előadására került sor ezen az autentikus he-
lyen. 

A zsidó zeneművészet legszebb és legismertebb dal-
lamai mellett más zenei csemegében is volt része a 
közönségnek. Az est főszereplője a debreceni kötő-
désű Rudas Dániel, a Dohány utcai Zsinagóga 
kántora, a többi közreműködő jól ismert művé-
szek, Király Miklós operaénekes és Neumark Zol-
tán zongoraművész volt. 

Elsősorban a zsidó liturgiából ismert zenei feldolgo-
zások és közkedvelt jiddis dallamok csendültek fel, 
de ahogy a cím is mutatja, emellett-musical és opera 
részleteket is hallhatott a közönség. 
Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna, a hitközség alel-
nöke köszöntötte a közönséget, külön kiemelve a 
messziről érkezetteket, úgy, mint a nagyváradi, és 
nyíregyházi hitközségieket, valamint a Budapestről 
környékünkön vendégeskedőket, és mutatta be a fel-
lépő művészeket: Rudas Dánielt, aki először lépett 
fel hitközségünkön. Ő a Zsidó Kulturális Fesztivál, 
valamint magyarországi és külföldi koncertek rend-
szeres fellépője. Király Miklós operaénekest, aki szó-
listaként a Magyar Állami Operaházban, valamint a 
Zurich Opera House-ban a legjelentősebb basszus 
főszerepek tolmácsolójaként lett ismert. Neumark 
Zoltán zongoraművészt, aki nem ismeretlen a debre-
ceni közönség számára. Zoltán is sokszor szerepelt 
hazai és nemzetközi koncerteken és fesztiválokon, 
mint például a Budapesti Zsidó Nyári Fesztivál alkal-
mával. 

A kiváló akusztikájú zsinagógában a műsor a fiatal 
kántor, Rudas Dániel, a környékünkhöz különösen 
kapcsolódó „Szól a kakas már” taktusaival kezdő-
dött. 
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A mindennapi imádkozás dallamaiba, szokásaiba is 
betekintést kaptunk a fiatal kántor és Király Miklós 
operaénekes segítségével. Az ő basszusát liturgiai 
dalok és operák tolmácsolásában élvezhette a közön-
ség. A ” Yerushalayim sel zachav”, és az „Osze Sa-
lom” műveket zárásként együtt énekelte a művészek-
kel a közönség. A zsinagógát zsúfolásig megtöltő 
nézőktől a tapsvihar nem maradt. 
Debrecenben nincs klasszikus Nyári Zsidó Fesztivál, 
így kárpótolva érezhettük magunkat ezzel a művészi 
műsorral. 
Rudas Dánielre büszkék vagyunk, nagy jövő előtt áll. 
Visszavárjuk! 
Az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és a MAZSÖK 
által támogatott program nagyszerű, maradandó él-
ményt nyújtott a közönségnek. A liturgiai dallamokat 
a „gyakorlatban” is hallhattuk a bet hamidrashban a 
művészek társaságában az esti imánál. 
 
k. g. 

 

Találkoztak a stílusok 
a Pásti utcaiOrtodox Zsinagógában 

 

Jazz meets Klezmer 

A Debreceni Zsidó Negyed Kulturális 
és Oktatási Központ, valamint a Mű-
vészetek Udvara program sorozatában 
az előző heti sikeresen bemutatott 
kántorkoncert után a nyárvégi, máso-
dik előadásra került sor. Az esti ven-
dége, a Debrecen Dixieland Jazz 
Band volt, amelynek az egyik otthona 
már a Debreceni Zsidó Hitközség. A” 
Stílusok találkozása” című műsorukat 
a Debreceni Zsidó Hitközség felkéré-
sére készítették el 2016-ban. Úgy te-
kintjük, mintha saját zenekarunk len-
ne. A klezmer és zsidó kultúrkörből 
és hagyományokból táplálkozó prog-
ramban a jazz és dixieland stílus be-
mutatásán túl ismét megmutatták, 
hogy saját átdolgozásaikban hogyan 
lehet ötvözni a két zenei irányzatot. 
Egyre gyakrabban fordulnak meg zsi-
dókörökben, ez évben a Budapesti 
Zsidó Kulturális Fesztivál vendégei is 
az „együttesünk”. 

K ö z e l m ú l t  e s e m é n y e i  

 
A Debreceni Zsidónegyed Kulturális- és Oktatási 
Központ, valamint a Művészetek Udvara szervezés-
ében szeptember 1-jén a Debrecen Dixieland Jazz 
Band ismét elbűvölte a nagyszámú közönséget. A 
tradicionális dixieland, klezmer és a jiddis dallamok 
stílusa a hitközségen rendezett negyedik koncerten 
művészien találkoztak ismét. Már hagyomány a hit-
községen, hogy az Debrecen Dixieland Jazz 
Banddel közösen köszöntjük a zsidó újévet, mivel 
néhány hét múlva kezdődik az 5780-as zsinagógai 
új esztendő. Az 1984-ben alakult együttest egyre 
jobban a magunkévá valljuk, egyre több zsidóság-
hoz kapcsolódó számaik miatt is. 
A fergeteges műsor alapját Kovács János trombita-
játéka, valamint az általa és lánya Marietta által ki-
bocsátott énekhang, és Gyarmathy István klarinét 
játéka adta. Természetesen a többi dixielandhez 
szükséges hangszer mesteri megszólaltatása nélkül 
a siker elmaradt volna a 7 tagúvá - Kovács Marietta 
hegedűssel kiegészült együttesnél. A számokat Ko-
vács János konferálta, a tőle megszokott humorral. 
Jó volt hallani, hogy minden elhangzott számnak 
volt zsidó vonatkozása akár megalkotásában, elő-
adásában, vagy témájában.  
 
A Bublicski (zsemleárus) szomorú orosz jiddis dalát 

ismét élvezte a közönség, 
melyhez elsősorban Ko-
vács János járult hozzá. 
Louis Armstrong, - képle-
tesen -, az együttes trom-
bitás-énekese tolmácsolá-
sában megjelent az estén. 
A "Dream a Little Dream 
of Me", Armstrong és Ella 
Fitzgerald egykori ismert 
slágere lenyűgözte a kö-
zönséget. Ennek érdekes-
sége az is, hogy a dal szer-
zője George Kahn, Német-
országból emigrált zsidó 
család leszármazottja. 
Szívhez szóló volt a kö-
zönség számára a nagykál-
lói csodarabbihoz köthető 
„Szól a kakas már” című 
népdal, melyet művészien 
átdolgozott a zenekar. A 
világ zsidósága megható-
dik amint ezt hallja, hoz-
zánk, debreceniekhez kü-
lönösen nagyon közel áll. 
A „Hegedűs a háztetőn” 
musical segítségével Te-
vjén és a Wolf Lázáron 

keresztül eljutottunk egy zsidó esküvőre is.  
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A közönség már kórusban mondta a szokásos „Le 
chajim”-ot, „Az életre” kívánságot. Sajátos dixieland 
feldolgozásban szólalt meg. Az ismert izraeli dalok - 
Shalom Alechem, Hava nagila - fokozták a jó han-
gulatot, melyeket együtt énekeltünk az együttessel. 
A klezmer és dixieland zene alapját képező - a „Bei 
mir bist du schoen” nélkül nincs dixieland együttes 
fellépés, most sem maradt el. 
 
A pörgősen előadott világsláger, a “Tiger Rag”- nó-
tával búcsúzott a zenekar. 
A pótszékekkel kiegészült nézőtér tapsvihara ráadás-
ra kényszerítette a művészeket. Nagyszerű élmény 
volt. A tradicionális dixielandet, klezmer és a jiddis 
dallamokat élvezhettük a „Stílusok találkozása - Jazz 
meets Klezmer” című koncertjükön, ezen a szakrális 
helyen Hallhattuk, hogy a zsidó gyökerekkel rendel-
kező zeneszerzők, művészek maradandót adtak az 
egész világnak. Hallhattuk, hogy a zsidó származású 
zeneszerzők munkái milyen ismertek az egész vilá-
gon. A zenekarnál a zsidó gyökerekhez kapcsolódó 
művek száma nőt a múltkori találkozás óta. A Deb-
recen Dixieland Jazz Band hozzájárult ismét, hogy 
az 5780-es zsinagógai esztendő jól kezdődjön. 
A hitközségen vendégeskedő jeruzsálemi főkántort, 
Israel Halpernt is elbűvölte a műsor, jól érezte magát 
a különleges akusztikájú zsinagógában megszólaló, 
zsidósághoz kapcsoló zeneszámok környezetében.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k. g. 
 

 

Turisztika az örökségvédelem jegyében 
Debrecenben 

 
Immár 20. alkalommal szervezte meg a Debreceni 
Zsidó Hitközség a Debrecen és Határon Túli Test-
vérhitközségeinek nemzetközi konferenciáját 2019. 
szeptember 5-7. között Debrecenben. A rendezvény 
támogatói MAZSIHISZ és Debrecen Megyei jogú 
Város Önkormányzata volt. 
 
Szeptember 5-én, csütörtök délután hivatalos re-
gisztrációval kezdődött a konferencia. A vacsora és 
az ima után kulturális táplálékhoz jutottak a részve-
vők. A „Bar Micvó Fiúk” című filmet tekinthették 
meg az Apolló moziban, mely Oláh Katalin, 
és Csukás Sándor munkája. A mély mondanivaló-
val rendelkező filmről a vetítés után Heller 
Zsolt beszélgetett a film alkotóival. 
 
A konferencián a színvonalas előadások és beszélge-
tések színhelyéül a Pásti utcai felújított multifunkci-
onális Ortodox 
Zsinagóga és a 
hitközség székhá-
zában lévő kultúr-
terem szolgált. A 
találkozó témája 
nagyon aktuális 
volt: Kulturális és 
Épített Örökségvé-
delem a Turisztika 
jegyében. 
 
A konferencia 
megnyitóján részt 
vett Dr. Papp 
László Debrecen 
Megyei Jogú Vá-
ros polgármeste-
re, Yossi Amrani, 
Izrael magyaror-
szági nagyköve-
te, Szalay-
Bobrovniczky 
Vince helyettes 
államtitkár, Dr. 
Seszták István Főhelynök atya, a Hajdúdorogi Gö-
rög- Katolikus Főegyházmegye képviseletében, Pető 
Albert Lelkipásztor, a Debreceni Baptista Gyüleke-
zet képviseletében, Dr Bartha Elek, a Debreceni 
Egyetem rektor helyettese, Heisler András, a Ma-
gyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, 
és Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség 
elnöke. 
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Elsőként Dr. Papp László polgármester köszöntötte a 
megjelenteket. 

Elmondta, hogy a Debreceni Zsidó Hitközség évek 
alatt formálódó törekvése párhuzamba állítható Deb-
recen szándékaival is, hogy városunk a régió gazda-

sági, kulturális, oktatási és egyben spirituális köz-
pontja legyen. Az elmúlt öt évben újultak meg a zsi-
dó közösség épületei, és lettek mára újra a Debreceni 
Zsidónegyed látványosságai, a város meghatározó 

vallástörténeti emlékei. Debrecen elkötelezett amel-
lett, hogy városunkban származástól, nemtől, kortól 
vagy vallási hovatartozástól függetlenül bárki meg-

találhassa azt az utat, ami az élete kiteljesedéséhez 
szükséges - hangsúlyozta Debrecen polgármestere. 
Debrecen egykoron a magyar zsidóság egyik szelle-

mi és kulturális központja volt, olyan zsidó értékek-
kel, amelyek fontos részét képezték és képezik ma is 
a debreceniségnek.  

 
A konferencián Yossi Amrani, Izrael magyarországi 
nagykövete munkájának egyik utolsó állomása volt a 

debreceni látogatás. Köszöntőjében a kulturális 
örökség és a hagyományok közösség összetartó ere-
jére hívta fel a figyelmet. Azokon a helyeken, ame-

lyek távol esnek a zsidó kultúra központjaitól, nehéz 
feladat a zsidó életformát tovább éltetni, de a mi fe-
lelősségünk, hogy a zsidó kultúrát tovább örökítsük” 

– emelte ki a nagykövet. 
Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kap-
csolatokért felelős helyettes államtitkár beszédében 

hangsúlyozta: Magyarország elkötelezett az európai 
zsidó közösség mellett, és büszke az itt élőkre, akik 
nagyban hozzájárulnak országunk fejlődéséhez. Ki-

tért a kormány azon törekvéseire is, melyekkel a zsi-
dó közösség kulturális értékeinek továbbörökítését 
támogatják, így az elmúlt években országszerte több 
zsinagóga is megújult. 

Dr. Seszták István Főhelynök atya valamint Pető 
Albert Lelkipásztor az egyházaik nevében köszön-
tötték a konferencia résztvevőit és tanítással adtak 

erőt közösségünknek.  
 
Dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem rektor helyet-

tese a hitközség és az egyetem kapcsolatáról beszélt. 
A diákok zsidó hagyományokról kapcsoló képzésébe 
a Zsidó Negyed is bekapcsolódik. A Néprajzi tan-

szék segíti a Zsidó Negyed szakmai munkáját. 
Heisler András MAZSIHISZ elnök a közösségeknek 
nyújtható segítségekről biztosította a résztvevőket.  

 
Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnö-
ke összefoglalta a korábbi konferenciák találkozóit. 

A beszédéből idézve: a hitközségünk kiemelt felada-
tának tekinti a vallási élet fenntartását, s büszkék 
vagyunk arra, hogy vidéken tudjuk biztosítani min-

den idelátogatónak a hitélethez szükséges feltétele-
ket: a kóser konyhát, a mikvét, imádkozási lehetősé-
get. Debrecen város infrastruktúrája, kiegészülve 
hitközségünk lehetőségeivel, biztosítja egy igazi tu-

risztikai régióközpont létrehozását, mely felölelné 
egyrészt a Kelet-magyarországi zarándokhelyeket, 
másrészt a határon túlra is terjeszkedhet, hisz na-

gyon sok vallásturisztikai potenciállal rendelkeznek 
szomszédjaink. 
Debrecen egy folyamatosan fejlődő város, melyhez 

közösségünk is méltó partner kíván lenni további 
fejlődésünk, fejleszté-
seink tekintetében. 

Az üdvözlő előadások 
közben Éliás Vik-
tor kántor 

és Kreislerné dr. 
Grósz Zsuzsan-
na alelnök zongora-

kíséretében előadott – 
a zsidó világban is-
mert dallamok színe-

sítették a programot. 
Az első szám szá-
munkra a különösen 

kedves „Szól a kakas” 
kezdetű volt. 
 

Délután konstruktív 
szakmai előadások 
voltak. 
 

Felszólaltak: 
Dr. Róna Iván (BZSH Turisztikai Igazgató) 
Dr. Forisek Péter (Debreceni Egyetem Főigazgató, 

docens) 
Cservák Sándor (Debreceni repülőtér) 
Kőszegi Zoltán (MAZSIHISZ kommunikációs veze-

tő) 
Tarnóczi Barna (Tensi Holiday igazgató) 
Kovács Róbert (Szabadkai Zsidó Hitközség) 

Róth Tibor (Brassói Zsidó Hitközség) 
Papp István (Szatmárnémeti Zsidó Hitközség) 
Felix T. Koppelmann (Nagyváradi Zsidó Hitközség) 

Ionel Schlesinger (Aradi Zsidó Hitközség) 
Kreisler Gábor (Debreceni Zsidó Hitközség) 
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A hitközségek képviselői beszá-
moltak a turisztika területén lévő 
lehetőségekről, eredményeikről. A 
Dr. Róna Iván előadásán kicsit 
nyitva maradt a szánk. Megfelelő 
infrastruktúrával, apparátussal 
komoly bevételeket lehet elérni. 
További segítségét ajánlotta fel a 
BZSH turisztikai igazgatója. Az 
előadóktól hallhattuk, hogy a töb-
bi hitközség erején felül próbálja 
hasznosítani turisztikai lehetősé-
geit, mindenhol találtunk követni-
valót. Ezt kiegészítette az egye-
tem korszerű támogatási lehetősé-
géről tartott előadás Dr. Forisek 
Péter részéről. A Tensi Holiday 
utazási iroda által kínált lehetsé-
ges együttműködés ajánlata is elő-
rehaladást jelenthet, melyhez in-
formációs kérdőívet tölthettünk 
ki. A MAZSHISZ kommunikáci-
ós vezetője feltérképezte a zsidó-
ság helyzetét. Jó volt látni a kö-
zösség építés fontosságát. A Deb-
receni repülőtérről adott tájékoz-
tatóból láthattuk, hogy jó háttérül 
szolgál további munkánkhoz. 
Róbert Péter könyvbemutatóján „A cionista ellen-
állás” című alkotását mutatta be. Erről a számunkra 
fontos mozgalomról szóló könyv a Magyar Cionista 
Szövetség kiadásában jelent meg. 
A péntek esti és a szombati imádkozás a szokásosnál 
nagyobb létszámban, tradicionális módon zajlott le. 
Különösen örültek a reggeli és esti imádkozásoknak 
azon hittestvéreink, akiknek nincs, vagy csak kevés 
lehetőségük adódik a napi hitéletre. Szombaton az 
ünnepélyes hangú imádkozáson 3 cohen is megtisz-
telt bennünket. Ügyesen kellett sakkozni a samesz-
nek a Tórához való felhívásoknál. Délután az imád-
kozásnál a tanulás sem maradt el, mely az aktuális 
„Softim” heti szakaszhoz kapcsolódott. 
A konferencián az étkezések a Hitközség kultúrter-
mében zajlottak. A kóser konyhánk által készített 
fogásokat a résztvevők nagy élvezettel és megelége-
déssel fogyasztották. 
A kerekasztal beszélgetések előtt Lebovits Imre ny. 
egyetemi docens gondolatait hallhattuk a magyar 
zsidóság holokauszt előtti időszakáról. Erről a kor-
szakról sem szabad elfelejtkezni. A kassai Győri 
Márta bemutatta a Kassát ismertető turisztika anya-
gait. Dub László, a bözödújfalusi szombatosokról 
mesélt. A történet érdekes lehet az odalátogatóknak, 
annak ellenére is, hogy vallási eredetük nem egyér-
telmű az itt lakóknak.  

 
A péntek délutáni előadásokhoz 
kapcsolódó hozzászólások a ke-
rekasztal beszélgetéshez tartoz-
tak.  
Megfogalmazódott, hogy össze 
kell fognunk, egyletet, bloggot 
kell létrehozni, egymást infor-
málni. Ezt szorgalmazta Heller 
Zsolt, a Közép és Kelet-európai 
Zsidó Hitközségek és Szerveze-
tek Egyesületének titkára. Ho-
rovitz Tamás, a Debreceni Zsidó 
Hitközség elnöke kifejtette, 
hogy rendkívül hasznos, és épí-
tőjellegű ez a Konferencia, 
melynek eredményét azzal fog-
lalta össze, hogy a vallási ha-
gyományaink fenntartásában, a 
turisztikai lehetőségek kiakná-
zásában együtt kell működni. 
Ebben Debrecen és a Közép-és 
Kelet-Európai Zsidó Hitközsé-
gek és Szervezetek Szövetsége 
koordináló szerepet vállal. A 
konferencia családias légkörben, 
minden protokolltól mentesen 
zajlott le. A korábban kialakult 

személyes kapcsolatok tovább mélyültek a tapaszta-
latcseréken, valamint a közös étkezéseken és progra-
mokon. 
A szervezők jövőre, a XXI. konferencia szervezésé-
nél igyekeznek újabb aktuális problémát megcélzó 
témát kitűzni.  
 
A szombati ebéden és vacsorán a Debrecenben ven-
dégeskedő Yossy, New-yorki kántor hangját csodál-
hattuk meg. A szombat kimenetele után – „flashmob 
szerűen” Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna zongora 
kíséretével a ”Szól a kakas már”, és több ismert dal-
lam hangzott fel. Azt lehet mondani, hogy ez a nagy-
kállói rabbitól származtatható mű a konferenciáink 
himnusza lett! 
Kellemes és hasznos 3 napot töltöttek együtt a kö-
zösségek vezetői, aktivistái. Nem kérdés, hogy 
„jövőre veletek ismét Debrecenben!” 
 
Részletes beszámolót az Új Életben olvashattok 
majd Gál Juli tollából. 
 
 
k. g. 
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Pillanat képek a Zsidó Negyedből, a zsinagógai ven-
dégekről,  akik a közelmúltban látogattak el hozzánk 
Jó hír, légkondicionált környezetben fogadtuk a tu-
ristákat! 
 
Az izraeli Modiinból 5 tanárnő látogatott meg ben-
nünket Lag Baomer napján. Ez Izraelben munkaszü-
neti nap. Adva Lazarovszky már volt nálunk tavaly 
nyáron férjével, ő választotta úti célul Debrecent. A 
vallásos hölgyek nagy figyelemmel tekintették meg 
Zsidó Negyedünket. 
 
Hazaérkezésük után köszönetet mondtak a fogadta-
tásért, és a konyhánk finom ételeiért. Írták, hogy ott-
hon a közösségükben a Lag Baomer nagyon szépen 
sikerült  zsinagógájukban. Szomorú esemény is tör-
tént városukban. A nagy hőség miatt tűz ütött ki, és 
40 házat leégette. Baruch HaSem, személyi áldozat 
szerencsére nem volt.  
 
A népes Grosszmann család látogatta meg hitközsé-
günket Izraelből. Az emlékezés volt az egész utazás 
célja. A dédnagyapa jól beszélt magyarul 
(tolókocsival közlekedett), elvezette a családot szü-
lőhelyére, Csengerre. A másik célpont a hitközsé-
günk volt, a debreceni rokoni kapcsolatokat idézték 
fel. Néhány nevet csak az emlékfalról ismertek fel. 
Külön lefordították az idegenvezetés során a holo-
kausztról hallottakat a gyermekeknek. Elmentünk a 
zsidó gimnáziumba, ami a gettón belül volt, egykori 
képeken keresztül emlékeztünk erre az időszakra. 
Egy nagybácsijuk is idejárt gimnáziumba, és a Ká-
polnás utcai Zsinagógában imádkozott. Hallhattuk 
gyönyörű lejnolásukat, Kohen dédnagyapa megkapta 
az őt megillető Tórához való felhívást. Sokat kérde-
zősködtek napi életünkről. Hálásak voltak, hogy egy 
délelőttöt a hitközségen tölthettek. Nehezen váltam 
el a Lood (repülőtér melletti hely) és Kiriat Motzkin-
ban élő hittestvéreinktől. A búcsú még nem történt 
meg.  Péntek reggel, amikor a Bet Hamidrasht díszí-
tettük, a korán érkezőket egy meglepetés várta, a 
kerítésen egy csomag függött. Tanakodtak, mit te-
gyenek, szóljanak a rendőrségnek, vagy merészek 
legyenek. A rizikót vállalták, kibontották a többfajta 
süteménnyel teli csomagot. Egy kísérő levél is volt, 
péntek hajnalban utaznak haza, és a megmaradt 
hechserrel ellátott süteményekkel megajándékozzák 
Savuotra a közösséget. Tudják, hogy Magyarorszá-
gon ezeket nem könnyű beszerezni. Azt is felszol-
gáltuk a konyhai tészták mellett. A zsidók minden-
hol a világon egy családot alkotnak, szeretnek örö-
möt szerezni, ez Savout előtt is megnyilvánult. 
 
 

 
Több izraeli turista bővítette a minjent. A máftir, a 
Givat Smuelből itt vendégeskedő, nem régen lett bar 
mitzva ifjú:  Ilaj volt. Meg szerettük volna tisztelni 
ezzel az édesapját Benit, de a kisfiú kérte, hogy ő 
legyen a maftir. Az édesapa átadta a kovedet, a bátor 
gyermek gyönyörűen olvasta el a szöveget. Termé-
szetesen az izraeli turistákat kiemelten megtiszteltük 
a Tórához való felhívással, de még egy figyelmes-
ségben volt részük: számukra szombat délután az 
egész Slach szakaszt fel olvastuk. (természetesen mi 
is élvezettel hallgattuk). Emiatt itt Debrecenben „ 
Izraelt” éreztük a Pásti utcán. 
 
A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola és Óvoda Erzsébet táboros 
diákja is meglátogattak bennünket.  Az iskolában 
szerzet bibliai ismereteiket kiegészítették a Zsidó 
Negyedben. Éliás Viktor kántor dallamait tátott száj-
jal hallgatták a gyerekek. 

 
Közel 40 fős turista 
csoport  érkezett a Zsi-
dó Negyedünkbe. Az 
Izraelből érkező idős 
emberek nehezen mo-
zogtak, járóbottal, 
elektromos kerékpárral 
közlekedtek. Vették a 
fáradtságot, hogy ben-
nünket meglátogassa-
nak. A zsidók debreceni 
életére és hitéletére vol-
tak kíváncsiak a vasár-
napi kánikulában.  Ők 
láthatók a képen. Az 
izraeli Bne Brak-ból 
idelátogató Israel, Ke-
resztiri útja után jött 
hozzánk. Bámulta az 

ortodox zsinagóga ódon falait, emlékezett a hajdan 
itt imádkozókra. Számos kérdést tett fel jelenünkről, 
majd imádkozás után továbbment. 
 
Több turista is felkereste Zsidó Negyedünket, akik-
kel együtt is imádkozhattunk. 
 
Örömmel vesszük, ha gyermekek látogatnak el hoz-
zánk. A héten 2 csoporttal is találkozhattunk. Az If-
júsági Közösségi Ház szervezésében táborozó kis 
gyermekek nálunk bővíthették a bibliaórákon szer-
zett ismereteiket. Tóth Marica tanárnő egészítette ki 
Kreisler Gábor ismertetőjét a nem zsidó gyermekek 
számára. Már hagyomány, hogy a Karitatív Egyesü-
let táborozói eljönnek a Zsidó Negyedbe. Július 11-
én ez a jó szokás folytatódott. 
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A Rachel Nőegylet segített a vendéglátás lebonyolí-
tásában. Megkóstolhatták a kóser konyhánk sütemé-
nyeit is az ifjú látogatók.  Mindkét csoport vezetésé-
ben részt vett Éliás Viktor kántor is. Péntek estét 
idéző liturgiai ízelítővel, és interaktív bemutatóval 
tette emlékezetessé az ismereteik bővítését. 
 
A Huszár Gál iskola táborozói rendszeres látogatói 
Zsidó Negyedünknek, ismét egy nyári táboros cso-
port látogatott el hozzánk. A HIT gyülekezetes kis 
gyermekeknek nem volt idegen a vallásunk. 
 
Izraeli nyugdíjasok is beiktatták programjuk közé a 
zsinagóga meglátogatását. Keleti származású, főleg 
algériai zsidók, akik nagyon jól érezték magukat a 
Bet Hamidrashban. Vendégeskedésük végén a Tó-
ránkat is megcsókolták hagyományos izraeli és kele-
ti dallamok kíséretében. Az éneküket a náluk szoká-
sos „kurjongatással” fejezték be. A Petach Tikva 
közeléből érkeztek a vendégek. A csoport vezetője 
Nachum Shaked, az egykori izraeli nagykövetnek, 
Dávid Krausznak közvetlen beosztottja volt.  A láto-
gatás nekünk és nekik is nagy élmény volt. 
 
Itt járt Szurasenszkó Dániel, a Miskolc Klezmer 
Band vezetője, blockflöte virtuóz, rabbi növendék. 
Az 1000 Koncert Hazánkért projekt koncert soroza-
tához keresi a helyszíneket, így jutott el hozzánk! A  
Hitközségen  megtekintette a teljes Zsidó Negyedet, 
a Pásti utcai Ortodox Zsinagóga is kiváló helyszín-
nek minősül program sorozatához. Az ismerkedés 
végén a holokauszt emlékfalnál gyászimával emlé-
kezett az elhunytakra!  
 
Nyáron, a turisták egyre gyakrabban meglátogatták 
hitközségünket. Ilyenkor a Zsidó Negyed megtekin-
tése mellett érdeklődnek életünkről. A külföldieknek 
egyik fontos információs pont a hitközségünk. A 
szokásos izraeliek mellett amerikai, német, osztrák, 
belga, spanyol látogatóink is megkerestek a héten. 
Idén is vendégeskedett a nyári egyetem kurzusának 
egyik csoportja, akik a képen láthatók. A világ szá-
mos országából és földrészéről érkezett hallgatók 
kihasználták a hitközséggel való megismerkedés le-
hetőségét a napi “tanórák” után. Mi is része vagyunk 
a magyar kultúrának, ezért vett fel bennünket a nyári 
egyetem a délutáni programjai közé. A többi külföl-
di nyári egyetemista számára is érdekes programnak 
ígérkezünk! 
 
Már a bet hamidrashban kellemes légkondicionált 
környezetben imádkozhatunk, az Av hónapot így 
köszönjük. A székházban is üzembe lesznek helyez-
ve a készülékek, a zarándok szálláson és az irodahe-
lyiségekben is. 

 
Két hétre érkezett a számunkra jól ismert mesgiach 
páros: Rav Fromovics és Meir, akik a hitközségen 
vendégeskedtek és a városunkban dolgoztak. Bod-
rogkeresztúrba készültek, de a sabeszt és a Tesa be-
Av-ot velünk együtt töltötték a mi örömünkre. Köz-
ben Meir rabbi helyett Ori Marton érkezett szintén 
Cfatról. Ő lejnolt és kántor-operaénekesi tehetségét 
is megcsodáltuk. Amint kinyitottam a nagy zsinagó-
ga ajtaját, már ott termett, énekelt, élvezte a zsinagó-
ga akusztikáját. Voltak alkalmi társai is, Menachem 
Stern Natanyarol, Ezra Erez izraeli diák, és nem be-
szélve a kántorunkról, Éliás Viktorról. Neki és ne-
künk is jó volt hallani imáinkat énekelve. 
 
Tesa beAv hagyományt tisztelően zajlott a Bet Ha-
midrashban. A rendezvényeken használt kis széke-
ket is felhasználtuk legnagyobb gyásznapunkon. 
 

 
A nyári egyetem kur-
zusának második cso-
portja látogatott meg 
bennünket. Ismét a 
világ számos országá-
ból és földrészéről 
érkezett hallgatók ki-
használták a hitköz-
séggel való megismer-
kedés lehetőségét a 
napi “tanórák” után.  
 
Közel 40 fokos me-
legben vállalták, hogy 
meglátogatnak ben-
nünket. A csoport ér-
dekessége volt, hogy 
néha kérték, hogy ma-
gyarul beszélgessünk, 
egész jó magyar tu-
dással rendelkeztek. 

Beszélgetés közben kiderült, hogy többen a magyar 
gyökerek mellett zsidó gyökerekkel is rendelkeznek.  
Ragaszkodtak a Kápolnás utcai Zsinagógába való 
betekintéshez. 
 
A csapat „szóvivője” a krakkói  Gabriela Legutko 
volt (képen látható). A lány beleszagolt a fiókokba, 
érezte a múlt illatát. Elmesélte, hogy náluk nyáron 
milyen a zsidó fesztivál a krakkói zsidó negyedben. 
Tapasztalatcsere, hitéletről való beszélgetés is volt 
ez a találkozás a látnivalók megtekintése mellett. 
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Fisch bácsi a holokauszt után, a Simonffy utca 44. 
szám alól ment ki Izraelbe. Viccesen azt mondta, 
hogy 39 éves (93). 14 tagú családjával 2 napon ke-
resztül kereste, és idézte fel az emlékeket, melynek 
része volt a Zsidó Negyed. Odaült a bet hamidrash-
ban, ahol apukájával együtt imádkoztak. A kép ezen 
a helyen készült. Át kellett mennünk a Kápolnás ut-
cai zsinagógába is, ahová gyermekkorában nem lép-
hetett be, gúnyosan ezt neológ templomnak hívták 
akkor. Megkönnyebbülve mondta el, amiről eddig 
nehezen beszélt: a szörnyű korszakról. Kedvesen 
felidézte az alef besz tanulást is. 
 
Augusztus 22-én, Ékev a szombatján nagyon kedves 
vendégekkel voltunk együtt zsidó negyedünkben. 
Számtalan e-mail váltással készítettük elő szállás és 
étkezési igényüket. a Szülők kíséretében 4 gyermek 
volt. egy 4, 5 éves és 2 kisebb 20 valamint 3 hóna-
pos. A nagyszoba alvásra és sabeszi étkezésre elő 
lett készítve. A konyhánk által készítendő ételek elő-
zetes kósersági vizsgán átmentek, eztuán rendelték 
meg. A zsinagógában minden imádkozáson a teljes 
család ott volt  Ari és Ashira Sheinfeld Bne Berak-
bol érkeztek. Arie vallás tanár, ezt éreztük is az 
imádkozásán. A vallásos család gyerek kocsijának 
mozgatását az utcán keresztény barátaink segítségé-
vel oldottuk meg. A klasszikus szombat kimenetele 
után a Zsidó negyedet nézték meg. Nem gondolták, 
hogy ilyen szombatban lesz részük. 

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

 
Nem bánták meg, hogy Bodrogkeresztúr helyett 
minket választottak. Az emlékkönyvbe elismerő so-
rokat írtak, ez nem csak formális szöveg volt. 
Chatam Szófer tanító stílusában kívánta közössé-
günknek, hagy sokáig ápoljuk a vallási örökségün-
ket.  
 
 
Debrecenben a közelmúltban rendezték a 67. Nem-
zetközi Repülő- és Űrorvosi kongresszust az ICASM
-t. Nagy örömünkre ezt a Zsidó Negyedben is meg-
éreztük. Szombaton az egyik izraeli küldött velünk 
együtt imádkozott, aki cohen volt. Számára az étke-
zést konyhánk biztosította. Érdekes történet: a kon-
ferencia 2 indiai küldötte is járt nálunk. 
A Rius házaspár elmondta, hogy még nem jártak 
zsinagógában, ennek köszönhető, hogy le akarták 
venni a cipőjüket. A zsinagógát, és a bet hamidrast 
nagy csodálattal nézték. A Tóráról már hallottak, de 
még korábban nem láttak ilyet. A séta végén mond-
tam meg nekik, hogy van belépődíj. A pár egymásra 
pillantott. Náluk, ahol több vallás és templom műkö-
dik, még a turistáktól sem kérnek pénzt. Sőt, ezek 
egész nap nyitva állnak, enni- és innivalóval látják el 
a betérőket. Kérdeztem, hogy miből fedezik? Vá-
lasz: a hívők adakozásából, ami elég bőséges. Más a 
kultúrájuk és szokásaik. Ezek után barátsággal elvál-
tunk egymástól, a tenyereiket összetették, meghajol-
tak. Kérésükre egy szelfit is készítettem, amit láthat-
tok. A zsinagógánk híre elterjedt, még újabb 2 indiai 
látogatónak sikerült megmutatnunk Zsidó Negye-
dünket. Csütörtök délután Új-Zélandról járt nálunk 
egy konferencia-résztvevő. Büszkén vitte magával 
prospektusunkat. A szokásos izraeli látogatók mel-
lett távoli országból érkezőket is kalauzoltunk, a tu-
risztika kiszélesedett azon a héten. 
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Román Nándorné szül. Reiner Klára (Malke basz Noszan) életének 92. évében örökre eltávozott közülünk. 
Június 5-én (Szivan 2) helyeztük örök nyugalomra a Monostorpályi úti temetőben nagy részvét mellett. 
Deutsch Péter budapesti rabbi emlékezett a vallást tisztelő jidische mamára. kántorként Éliás Viktor kántor 
működött közre. 
 
Egy nagyon szomorú esemény fájdította szívünket. Horovitz Ernőné szül. Finkelstein Aranka, Chana Roc-
hel basz Mesulajm 83. éves korában, tragikus hirtelenséggel örökre eltávozott közülünk. Szeretett halot-
tunktól július 10-én (Tamuz 7-én) vettünk végső búcsút nagy részvét mellett. Deutsch Péter budapesti rab-
bi emlékezett a vallást tisztelő, és élete végéig szigorúan betartó jiddische maméra. Éliás Viktor kántor mű-
ködött közre. Nem csak családjában, hanem a hitközségen, és számtalan tisztelője körében hagyott ki-
mondhatatlan nagy űrt maga után. Családcentrikus, a vallási törvényeket maximálisan tisztelő aktív tagun-
kat nem fogjuk soha elfelejteni. Aranka, nyugodj békében! 
 
Örök nyugalomra helyeztük a Monostorpályi úti temetőben Szilágyi László, Avruham ben Malka, hittest-
vérünket. 66 éves korában hirtelen elhunyt. Utóbbi hónapokban a hitközség lett a második otthona, sajnos 
nem sokáig. Üres a helye, a zsinagógában hiába várjuk a minjenhez. Nem fogja a templom kapuja előtt 
korán várni a nyitást. A Mindenható zsinagógájába fog járni. Tudjuk, ott is kötelességtudó és udvarias lesz, 
mint amilyen életében volt. Drága Laci, Avruham ben Malka! Nyugodj békében! Lech Shalom! 

Utóbbi időben több ismert zsidó személyiséget vesztettünk el, akikre büszkék lehetünk. 
 
 
 

 
Heller Ágnes 1929-ben született Budapesten, zsidó 
származású polgári családban, a zsidótörvények el is 
lehetetlenítették őket, a holokauszt idején több rokonát 
és barátját elhurcolták. A háború után nélkülözve élt az 
anyjával, aki ezért beadta a szegedi zsidó árvaházba, 
ahol Heller megismerkedett a cionista mozgalommal, 
amiben évekig tevékenykedett is. 
 
Filozófusként a budapesti iskola alapgondolkodójának 
számító Lukács György tanítványa volt, 1968-ban sze-
rezte meg a doktori címét. Tanított a Berlini Egyete-
men, a melbourne-i La Trobe Egyetemen, a Torinói 
Egyetemen, a São Pauló-i Egyetemen, végül New 
Yorkban (New York, New School for Social Research) 

kapott katedrát, 1986-ban, a rendszerváltás után pedig Szegeden és az ELTE-n is tanított. 
 
Heller Ágnes több egyetem díszdoktora és Budapest díszpolgára, Széchenyi-díjas, és a Magyar Köztársa-

sági Érdemrend középkeresztjének birtokosa. 
 

***** 
 
Életének 89. évében meghalt Ungvári Tamás. A Széchenyi- és József Attila-díjas, a közéletben is igen ak-
tív szerepet vállaló író, műfordító, irodalomtörténész 88 éves volt.  
 
1930. szeptember 25-én született, az Eötvös József Gimnáziumba a numerus clausus miatt nem vették fel, 
így került a Zsidó Gimnáziumba. Diplomát 1952-ben, 21 évesen szerzett az ELTE angol-magyar szakán. 
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G y á s z h í r e k  

 
Több külföldi egyetem vendégprofesszora is volt. A 
Cambridge Egyetemen a Churchill College „overseas 
fellow” tiszteleti tagságban részesült. Fulbright vendég-
professzorként négy esztendőt töltött a kaliforniai Clare-
montban. IREX csereprofesszorként a Columbia, a Yale 
és a Harvard Egyetemen tartott előadásokat. Művelődés-
történetet tanított a Zsidó Egyetemen, a Rabbi Szeminá-
riumban. 
 
Ötvennél több önálló könyve jelent meg, regények, ta-
nulmányok, esszék, továbbá több tucat színdarabot és 
regényt fordított magyarra. 
Munkásságát több díjjal, kitüntetéssel elismerték, így 

többek között Széchenyi- és József Attila díjjal, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikereszt-
jét és Budapest díszpolgára lett. Közéleti tevékenységét többek között a Radnóti Miklós antirasszista díjjal 
és a Hazám-díjjal ismerték el. 
 

***** 
 

Életének 87. évében elhunyt Konrád György Kossuth- és Herder-díjas író, esszéista, szociológus.  
Konrád György annak nemzedéknek volt az egyik legismertebb írója, amelyik egész életében ezzel a 20. 
századi történelemmel birkózott. És valahol az is ennek része, hogy bár a közvélemény íróként ismerte őt, 
egyre inkább a közéleti megnyilvánulásai miatt figyeltek rá. 

Konrád 1933-ban született Berettyóújfalun, módos, polgári 
zsidó családba. "Apám a hitközség tagja, neológ szemléletű 
zsidó volt. Ha szombatonként nem is, de péntek esténként 
eljárt a zsinagógába – én is ott voltam vele a páholyban. Ko-
hanita volt, ő vitte a Tórát, ez nekem tetszett, és én is meg-
érintettem. De azért alapvetően világi beállítottságú család 
voltunk anyám révén, aki nagyváradi polgárlány volt" - me-
sélte szüleiről. 
 
A következő évben Konrád Debrecenbe került, és a Reformá-
tus Kollégium diákja lett, majd egy évvel később a budapesti 
Madách Gimnáziumban folytatta a tanulmányait. A történel-

mi megpróbáltatások azonban nem értek véget, 1950-ben a berendezkedett kommunista diktatúra elvette 
szülei házát és üzletét, ezért ők is kénytelenek voltak a fővárosba költözni. Konrádot 1951-ben felvették az 
Egyetemi Orosz Intézetbe, de két évvel később polgári származása miatt kizárták. Tanulmányait azonban 
folytathatta a magyar szakon, ahol 1956-ban diplomázott.  
 
1945 februárjában mentek haza Berettyóújfaluba, ahova júniusban a szülők is hazatértek – így lett a család 
egy elpusztított közösség viszonylag szerencsés túlélője. 2001-ben gyerekkori megpróbáltatásairól önélet-
rajzi regényben számolt be Elutazás hazatérés címmel. A következő évben Konrád Debrecenbe került, és a 
Református Kollégium diákja lett, majd egy évvel később a budapest Madách Gimnáziumban folytatta a 
tanulmányait. 
1990 tavaszán a Nemzetközi P.E.N. Klub elnökévé választották. Ezt a tisztséget a terminus végéig, 1993-ig 
töltötte be. Sokat fáradozott a bebörtönzött és üldözött írók szabadulásáért, és kerekasztal konferenciákra 
hívta meg a szétváló nemzetek íróit a megbékélés érdekében. 1991-től családostul kedvelt nyaraló és mun-
kahelye egy balatonfelvidéki felújított öreg ház Hegymagason. Itt írta többek között Kőóra (1995) 
és Hagyaték (1998) című regényeit, amelyek a Kerti mulatság világát és figuráit vitték tovább. 1997-
től 2003-ig a Berlini Művészeti Akadémia (Akademie der Künste) választott elnöke volt két cikluson át. 
Konrád volt az ADK első külföldi elnöke, sokat tett Európa keleti és nyugati felének szellemi közelítéséért, 
a közép-kelet-európai és ezen belül a magyar írók és művészek bemutatásáért. Tevékenységének a német 
közéletben elismerő visszhangja volt. Elnökségének idején kapta a Károly-díjat (2001) és Német Szövetsé-
gi Köztársaság Nagy Érdemkeresztjét (Das Grosse Verdienstkreuz des Bundesrepublik Deutschland). 
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N ő e g y l e t i  h í r e k  

G y á s z h í r e k  

 
Bár a regényeiben, különösképp a Kerti mulatság címűben, továbbá elszórt esszékben Konrád felidéz-
te berettyóújfalui gyerekkorát, két utóbbi regényében – Elutazás és hazatérés (2001), Fenn a hegyen napfo-
gyatkozáskor (2003) – kísérletet tett rá, hogy a dokumentumszerűen pontos történetet a regényes megjele-
nítéssel ötvözze. Az első mű egy év – 1944-1945 – történetét beszéli el, a második 50 év történetét, a hu-
szadik század utolsó évéből, az 1999-es napfogyatkozás délelőttjétől, és a Szent György-hegy csúcsáról 
kezdve a visszatekintést. A két regény Európában külön-külön jelent meg, New Yorkban egy kötetbe ösz-
szeszerkesztve, és megnyerte a Zsidó Könyvtanács első díját a memoár és önéletrajz kategóriában. 1988-
ban az Amerikai Egyesült Államokban, a Colorado College-ban tanított világirodalmat. 1989-ben öt köny-
ve jelent meg Magyarországon. 
 
1990-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 1989-től kezdve, a rendszerváltás első éveiben Konrád aktívan részt 
vett a magyar közéletben, a demokratikus átalakulás egyik előgondolkodója volt.  
 
Személyes kapcsolat is fűzött hozzá. Édesapám volt Berettyóújfaluban a házitanítója. Könyveiben Édes-
apámról szeretettel emlékezik meg. 
 
Emlékeiket nem felejtjük el! 

 
Nőegyletünk igen tartalmas nyarat tudhat maga mögött, mely nem 
szűkölködött programokban és kellemes élményekben. A nyarat egy 
napos programok színesítették: jártunk Beregfürdőn, Zsóri fürdőn, 
Mezőkövesden a Matyó Múzeumban. Akik ott voltak, csupa pozitív 
benyomásokkal tértek haza. 
 
Az elmúlt két évben valósággal beleszerettünk Székelyföldbe, így 
idén sem hagytuk ki ezt a nagyon jó programot. Augusztus 21-én fel-
kerekedtünk, bár a korábbi évekhez képest kisebb, de annál lelkesebb 
csapattal és ismét Korondon töltöttünk egy fantasztikus hetet. 
 
Jártunk a festői szépségű Szent-Anna tónál, belevetettünk magunkat a 
csodálatos Fogarasi-havasokba és felmentünk a híres Bilea-tóhoz. 
Természetesen nem hagytuk ki a Csíki Sörgyárat sem, illetve a Paraj-
di sóbányát és strandot. Az egy hét hamar eltelt, szinte sajnáltuk, hogy 
haza kellett jönnünk, de megfogadtuk jövőre sem hagyjuk ki! 
 
 

***** 
 

A nyári szünetet követően szerdánként várjuk a hölgyeket nőegyleti összejöveteleinkre 14,30 órától.  Lesz-
nek jóízű beszélgetések, kártya partik, torna, önfeledt szórakozás és kikapcsolódás. Több értékes előadást 
és filmklubot is tervezünk, ezekről külön értesítést küldünk. 
 

***** 
 
A „Zs-Faktor” kórus elkezdi próbáit a Chanukai ünnepségre, mely nagy valószínűséggel december végén 
lesz. Az első próba október 30-án (szerdán) 13,30 órai kezdettel lesz a hitközség kultúrtermében. A továb-
bi alkalmakat ekkor fogjuk egyeztetni 
 

Programjainkra sok szeretettel várunk mindenkit!  
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Hosszú évek óta az Új Év közeledtével  
 

prof. emeritus dr. Gergely Judith néhai férje,  
prof. Dr. Kulcsár András emlékére  

 
ajándékcsomagokkal kedveskedik 

Holocaust túlélőknek és  
rászorultaknak.  

 
Nemes gesztusát szeretettel és tisztelettel 

köszönjük! 
 

Professzor Úr emléke  
legyen áldott! 

 
 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s  

P r o g r a m a j á n l ó  

 
Folytatódik a Debrecen Zsidó Szabadegyetem idén is. A féléves program egyeztetése folyamatban van. 
7. évi első szemeszter nyitó  előadását október 3-án (csütörtök) 16.00-kor tartjuk a DZSH kultúrtermében. 

K ö z é r d e k ű  

 
Z s i d ó  T e m e t ő  2019. utolsó negyedévében 

az alábbi napokon zárva lesz: 

Hétfőtől – Csütörtökig: 7,00 – 15,00 
Péntek: 8,00 – 12,00 

Szombat: zárva 
Vasárnap: 9,00 – 13,00 

Szeptember 30. – Október 1. – hétfő-kedd - Ros 
Hásáná I. –II. 

Október 9. - szerda - Jom Kippur 
Október 14. - 15. – hétfő-kedd – Szukot I. –II. 
Október 21 - 22. - hétfő-kedd - Smini Ácérét - 

Szimchász Tajró 
Október 23. – szerda - Nemzeti ünnep 

December 25 -26. – szerda –csütörtök - Karácsony 
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Kohnnak adnak egy táskányi röplapot és 
ejtőernyővel átdobják a frontvonalon az arabokhoz. 
Eltelik egy nap, eltelik a második, de Kohn nem 
érkezik vissza. Harmadik nap jelentkezik a 
felettesénél. 
- Hol volt maga ennyi ideig? Azt a táska röplapot 
egy óra alatt szét lehetett volna szórni. 
- Hát, szétszórni igen, de eladni! 
 

**** 
 

A katolikus pap, a református tiszteletes és a rabbi 
győzködi egymást, hogy  melyikük istenének 
nagyobb a hatalma. 
- Tegnap állok a templomkapuban, szakad az eső, és 
két kicsi gyerek  hazafelé tartva majd megfullad a 
nagy vízben. Elmondtam egy imát, és 10  méteres 
sávban azonnal elállt az eső. 
- Ez semmi. - így a tiszteletes. - Tegnap állok a 
templomkapuban és látom, hogy a pokoli 
szélviharban a szomszédék terhes Julikája igyekszik 
a szülőotthonba, de a szél ellenében meg sem tud 
mozdulni. Elmondtam egy imát, 10 méteres sávban 
azonnal elállt a szél. 
- Ez még mindig semmi - szól a rabbi. - Szombaton 
megyek haza az istentiszteletről, és látom, hogy a 
földön egy 100 dolláros hever. Szombat lévén nem 
nyúlhatok pénzhez, hát elmondtam egy imát, és 10 
méteres sávban azonnal szerda lett. 
 
 

**** 
 

Mózes jön le a hegyről. 
- Mózes! Mi volt? 
- Van egy jó és egy rossz hírem. 
- Mondd a jót! 
- Sikerült lealkudnom tízre. 
- És a rossz? 
- Ne paráználkodj, még mindig közte van! 

HUMOR, HUMOR, HUMOR, HUMOR 

 
Üldögél Kohn Izraelben egy narancsfán és eszi a 
narancsot. 
Hirtelen feltűnik a narancsfa gazdája, megáll a fa 
alatt és felkiabál: 
- Azt mondja a Biblia, hogy ne lopj! 
Mire Kohn hátra dől az ágak között és elmerengve 
azt mondja: 
- Csodálatos a Te országod, Izrael! Ilyen csodálatos 
az időjárás, ilyen csodálatos narancsfák nőnek, és az 
ember csak eszegeti a narancsot és közben bibliai 
idézeteket hallgat!  
 

**** 
 
 

Nudista strandra téved tengerparti sétája közben 3 
zsidó. 
- Micsoda szemérmetlenség! Ez egy Szadoma! 
Azonnal be kell tiltani! - Ordítja magából kikelve az 
öreg Schwarcz. 
Grün, akinek tetszik a dolog, suttogva megkérdezi 
Khont: 
- Ennyire ortodox az öreg? 
- Mit ortodox! Fürdőruha nagykereskedő. 
 
 

**** 
 
 
Grün kioktatja a fiát: 
Ha okos kereskedő akarsz lenni, akkor vásárolj a 
pesszimistáktól és add el az optimistáknak!  
 
 

**** 
 
 

Az én feleségem roppant művelt – meséli Grün a 
kávéházban. – Rengeteget olvas, kitűnően zongorá-
zik, két nyelven beszél… 
Kohn csendben rábólint: 
– Az enyém is csúnya. 
 
 

**** 
 

Leánykérőben jár Kohnéknál a fiú, kérdi tőle az 
apósjelölt: 
- Elvennéd a lányom akkor is, ha nem adnék egy 
fillér hozományt sem? 
- El én! 
- Akkor nem adom hozzád! Van már elég hülye a 
családban....  
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Z s i d ó  g a s z t r o  

 
Erdei gombás marhasült  

 

A marhát már egy hete pácoltam a hűtőben, babérle-
vél, boróka, fokhagyma, és dijoni mustár keveréké-
ben. Összekötöztem, olíva olajon sütöttem meg hir-
telen, majd hagymán, fokhagymán, és fehérboron 
sütöttem puhára alacsony hőmérsékleten négy óra 
alatt. 
A pecsenyelét kiszedtem egy szószos serpenyőbe, 
hozzáadtam 30 dkg erdei gombát, két evőkanál ko-
nyakot, kakukkfüvet, zöldborsót, pici vizet, és befor-
raltam sűrűre. Ez az öntet a hús mellé. 
Ros hásáná napján szokás halfejet is enni, de leg-
alábbis minden zsidó asztalán van valamilyen hal-
étel, és halnak bizony ott a feje, de általában le van 
vágva a farka. Ros hásáná ugyanis az év feje, és a 
hal egyébként is a szaporodás szimbóluma. Aztán 
ugye nagyon fontos, hogy az elkövetkező év során 
mi legyünk a fej, és ne a farok. 
 
 

Pisztráng kéksajtos almával  
 

A pisztrángokat besóztam, meglocsoltam kevés cit-
romlével, és rozmaringot dugtam a hasukba. Vajon 
pár perc alatt megsütöttem mindkét oldalukat. 
Fejenként két almát karikákra vágtam, és szintén 
vajban megsütöttem. 
Egy serpenyőben megpirítottam fejenként 1-1 marék 
tökmagot és mogyorót, majd késes robotgépben vi-
szonylag apróra vágtam. Hozzákevertem 5 dkg kék-
sajtot, és kb. 1 dl tejszínt. 
A sajtos krémet sóztam, borsoztam, majd rákanalaz-
tam az almára. 
Persze szórtam pár gránátalma magot is a halra, ha 
már ilyen sokat használja a zsidó konyha ros hásá-
nákor ezt a gyümölcsöt. A hal farkának a helyét pe-
dig citromkarikákkal fedtem el. 
Én személy szerint nem vagyok oda a mézes süte-
ményekért, de van, aminek én sem tudok ellenállni. 

 
Mézes sütiben sült alma 

 
Hozzávalók: 
1 pohár tejföl, 1,5 pohár tejes kiőrlésű búzaliszt, 1 
pohár méz, 1 tojás, 4 evőkanál olaj, 1 csomag sütő-
por, 1/2 citrom leve és héja, 1/2 kávéskanál őrölt 
szegfűszeg, 1/2 kávéskanál őrölt szerecsendió, 1 ká-
véskanál fahéj, 1 csipet só, 3 alma, 3 fahéjrúd  
 
Elkészítése: Az al-
mákat megmostam, 
és kiszúrtam a köze-
pükből a csumáju-
kat. A lisztet elke-
vertem a sütőporral, 
és a fűszerekkel. 
Hozzáadtam a mé-
zet, tojást, olajat, a 
citrom levét, és a 
tejfölt. Gyorsan ösz-
szekevertem, majd 
sütőpapírral bélelt 
őzgerincformába 
öntöttem. Beletettem 
az almákat, és mind-
egyik közepébe tet-
tem egy-egy rúd fa-
héjat. 
170 fokra előmelegített sütőben 40 perc alatt megsü-
töttem. 
A tetejét megszórtam gránátalmamagokkal, ami ros 
hásánákor elmaradhatatlan. 
 
 
 

Rusztikus mézes almapite  
 

Hozzávalók: 
20 dkg liszt, 5 dkg cukor, 1 evőkanál fahéj, 10 dkg 
vaj, pár kanál jéghideg víz  
 
Elkészítése: A hozzávalókat a víz kivételével ké-
ses robotgép táljába teszem, és egy fél órára bera-
kom a fagyasztóba. Mikor kiveszem, gyorsan belete-
szem a vizet, összedolgozom, a géppel, kicsit ki-
nyújtom, majd belenyomkodom a formába. 180 fok-
ra előmelegített sütőbe tolom 10 percre.  
 
Hozzávalók a töltelékhez: 
4 szem alma, 10 kanál méz, 2 kk. fahéj, 4 ek. Ka-
lácsmorzsa, pár csepp citromlé, 1/2 narancs héja  
 
 

http://fuszereslelek.blogspot.com/2007/12/granatalma-613-parancsolat.html
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Elkészítése:  
Az almát kimago-
zom, szeletekre vá-
gom, és a mézzel 
leöntve egy lábos-
ban 2-3 percig pá-
rolom, belereszelem 
a narancshéjat is, és 
csepegtetek rá per 
csepp mézet. Az 
elősütött tészta aljá-
ra szórom a kalács-
morzsát, a tetejére 
halmozom az almát, 
és 10-15 perc alatt 
megsütöm. Mikor 
megsült, még for-
rón az asztalnál 
mindenki csorgat rá 
mézet. Édes. Nagyon édes.  
 

 

Cimesz  
 

Ez lehet bármilyen általatok elkészített húsos étel 
körete. Megfelel minden újévi elvárásnak: édes, mé-
zes, ünnepi. 
 
Hozzávalók: 
8 szál sárgarépa 
lereszelve, 16 
szem érett szil-
va, 1 kávéska-
nál őrölt fahéj, 
1 csipet só, 3 
evőkanál méz, 
8 evőkanál olí-
vaolaj, 2 szem 
szegfűszeg, 1 
késhegynyi 
currypor, 1 
evőkanál re-
szelt gyömbér 
 
Elkészítése: 
A sárgarépát és 
a gyömbért le-
reszelem, majd a félbevágott és kimagozott szilvák-
kal együtt megdinsztelem az olajon nagy lángon a 
sóval. Ha nem túl friss a sárgarépa, kell hozzá egy 
deci víz. Beleszórom a fűszereket, és a mézet is hoz-
záöntöm. Aki szereti, ekkor tegyen bele mazsolát is. 
Fűszerezem, megszórom a dióval, és pirítom még 
negyed órát. 
 
Forrás: https://lativ.hu/etelek-ros-hasanara/  

Z s i d ó  g a s z t r o  

 
Méztorta 

 
Hozzávalók: egy veknihez, őzger inc vagy „loaf” formá-
ban kisütve 
2 csésze liszt – én egy csésze finomlisztet, és egy csésze 
rozslisztet használtam, de ér variálni az arányokkal , 1 
zacskó sütőpor , 1 késhegynyi szódabikarbóna , 1/2 csé-
sze vegyes tört mag – dió, mandula, pekándió, mogyoró, 
brazildió, ami akad , ½ csésze apróra vágott vegyes 
aszalt, szárított gyümölcs egy csésze fehérborba áztatva – 
füge, kandírozott gyömbér, narancshéj, datolya, arany 
mazsola, áfonya, szilva, sárgabarack, ami épp van ott-
hon , ¼ csésze datolya, agavé vagy juharszirup , ¼ csésze 
almapüré, vagy reszelt alma , ¼ csésze étolaj, vagy kó-
kuszolaj felolvasztva , 1 csipet só, fahéj, szegfűszeg, sze-
rencsendió, őrölt gyömbér (de nem tragédia, ha valame-
lyik kimarad) , 1 citrom vagy narancs lereszelt héja , 1 
teáskanál vanília esszencia vagy egy rúd vanília kikapart 
belseje 
 
Elkészítése: 
Ez a sütemény – nevével ellentétben – nem émelyítően 
édes, így nem csak desszertként, de uzsonnaként, vagy 
reggeliként is fergeteges egy csésze mandulatejes kávé 
mellé. A méricskéléshez 2 és fél decis csészét használtam 
– de sütőforma méretétől függően szabad a gazda a mérő-
poharat illetően, csak az arányokat ildomos betartani. 
  
A sütőt 190 fokra melegítem elő, és amíg hevül, apróra 
vagdosom a magvakat és a gyümiket – ez utóbbiakat be-
áztatom a borocskába. 
A lisztet és a sütőport alaposan összekutyulom, majd 
hozzáadom a fűszereket. Az apróra vágott magvakat is a 
lisztes keverékbe forgatom. 
A szirupot, almapürét, az olajat, a vaníliát és a borban 
legalább negyed órát ázott gyümölcsöket – a borral 
együtt – egy másik tálban keverem össze, felöntöm még 
fél pohár kézmeleg vízzel, majd a liszthez adom, és állan-
dó kevergetés mellett nem folyós, de nem is morzsás 
masszát kavarok ki – olyannak kell lennie, mint egy sű-
rűbb humusznak. Ha túl száraz, adok hozzá még egy kis 
vizet. 
A kész masszát sütőpapírral bélelt sütőedénybe kanala-
zom, majd 40-45 percen át sütöm – ha nagyon pirul a 
teteje, ráborítok egy másik sütőpapírt. Akkor van kész, 
mikor a tetejét megkocogtatva már nem túl puha a belse-
je. 
Tepsistül hagyom hűlni bő 10 percen át, majd a sütőpapír 
fülénél fogva kiemelem, és még 20 percet adok neki a 
hűldögélésre – nem azért, mert olyan önmegtartóztató 
vagyok, hanem mert szebben lehet szeletelni, ha már ki-
csit kihűlt. 
 
 
Forrás: https://izeselet.hu/receptek/meztorta-ros-hasana-
modra-steiner-kristof/  

https://lativ.hu/etelek-ros-hasanara/
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2019-ben, 5779-ban rendelkezőnyi-
latkozatukban a Debreceni Zsidó Templomért és Temetőért Alapítványt jelöl-

ték meg kedvezményezettnek! 
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