
  

 

Minden kedves hittestvérünknek 
boldog Fák Új Éve ünnepet kíván a DZSH elöljárósága 

 
Január 7-én léptünk át a Svát hónapba.  

 
 

Reméljük, hogy ezt a hónapot 
egészségben és békében fogjuk együtt eltölteni. 

 
Shabat shalom, git sabesz, békés szombatokat kívánunk. 

 
 
 
 
 

       CHODES SVAT 5779. 
 A  DEBRECENI ZSIDÓ HITKÖZSÉG 

Tu biSváti kiadványa         ה''ב  
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K ö s z ö n t ő  

Kedves Hittestvéreim! 
 
Köszöntöm a közösség tagjait a polgári újév alkalmából. 

Elmondhatjuk, hogy a polgári óévben beindítottuk a Debreceni Zsidónegyed 
turisztikai látogathatóságát. Ezt nagyon jól segíti a debreceni repülőtér pozíciója, 
melynek köszönhetően a tavalyi évben is számos alkalommal látogatták meg a 
zsidónegyedet külföldi vendégek. Ennek nyomán egyik kiemelt feladatunknak 
tekintjük a vallási turizmus népszerűsítését. 
Az ide látogatók egy része csodálkozva és megelégedését kifejezve tekintette 
meg a zsinagógákat, a Bet Hamidrast, a régi Mikvét és Vágodát.  

A vallási turizmus egyre inkább feltörekvő ágazat, hiszen Kelet-Magyarországon 
sok vallási kegyhely található, melyek nagy népszerűségnek örvendenek. A val-
lási turizmus fellendítése nemcsak a debreceni zsidónegyedet érinti, hanem a 
környék ehhez kapcsolódó helyeit is. Szeretnénk, ha Debrecen és Debreceni Zsi-
dó Hitközség egy meghatározó vallásturisztikai központ lehetne a régióban. 

További feladatunk, hogy a múltból ránk maradt örökségünket megőrizzük, hogy 
megmutatható maradjon a jövő nemzedékeinek. Ehhez kapcsolódóan szeretnék 
egy felhívást intézni a közösség tagjaihoz „Mi közösségünk” címmel, melynek 
keretében szeretnénk megkérni a tagjainkat, hogy gyűjtsék össze a régi családi 
képeket, dokumentumokat, emléktárgyakat és hozzák be a hitközségre. 

Az összegyűjtött anyagot szeretnénk feldolgozni és egy állandó kiállítás kereté-
ben közzé tenni, mely segítené az elszármazottak „gyökérkeresését” is, illetve 
egy személyes tapasztalatokon alapuló hangvételen keresztül mutatná be közös-
ségünk múltját. 

E mellett közösségünk kiemelt feladatának tekinti a vallási élet biztosítását, a 
kóser konyha fenntartását, a Mikve működését, valamint a közösségi programok 
szervezését.  

 

Horovitz Tamás 
Elnök 
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A heti szakasz tartalmából 
 

Bo—פרשת ּבׁ◌א 
(2Mózes 10:1–13:16.)  

 
Az egyiptomi dráma végkifejlete. Az 
utolsó három csapás térdre kényszeríti a 
nyakas Fáraót, aki most már kénytelen-
kelletlen kiengedi a rabszolgasorban 
sínylődő hébereket. Ő még azt hiszi – 
vagy bebeszéli magának –, hogy azok 
csupán “háromnapos szabadságra” 
mennek, hogy Istenüknek áldozzanak, 
de a nép tudja az igazat, és emelt fővel 
vonul ki a szabadságba. 

 

 

Bösálách (ָּפָרָׁשת ְּבַׁשַּלח) 
(2Mózes 13:17–17:16.) 

 
Tetőződik be az egyiptomi kivonulás a 
Sás-tenger kettéválásával, mikor is a 
héber törzsek száraz lábbal kerültek ki a 
tengerből, míg az üldöző egyiptomi 
sereg belefulladt. Ennek tiszteletére 
énekelte Mózes és Izrael a Tenger Da-
lát, minden idők egyik legszebb és leg-
fennköltebb hálaénekét. Innen kezdődik 
Izrael negyven éves vándorlása a pusz-
taságban, ami sok megpróbáltatással 
járt. 
Egyszer nincs ivóvíz, másszor nincs mit 
enni. Ebben a szakaszban kezd hullani a 
manna, az i...teni kenyér, ami a sivatagi 
vándorlás során táplálta a népet. 
 

V a l l á s i  r o v a t  

A szakasz végén történik Ámálék orv-
támadása, amit Józsué, Mózes adjután-
sa ver le. 

 
Jitro (ָּפָרָׁשת ִיְתרֹו) 

(2Mózes 18:1–20:23.) 
 

A Tóraadás és a Tízparancsolat szaka-
sza. Előbb azonban Jitró, Mózes 
midjanita apósa látogatást tesz az 
Egyiptomból nemrég kivonult héber 
törzsek táborában, és hasznos tanácso-
kat ad vejének a közigazgatás korszerű-
sítése és decentralizációja ügyében. 
Ennek érdemében nevezték el ezt a 
szakaszt Jitróról. 

 
 

Mispátim )ָּפָרָׁשת ִּמְׁשָּפִטים(  
(2Mózes 21:1–24:18.)  

 
A zsidó magánjog sok rendelkezése 
van rögzítve. Kezdve a rabszolgaság 
szabályozásán és humánusabbá tételén, 
a szidra felállítja azt a keretet, amely-
ben a zsidó életmód kifejezésre juthat: 
a Háláchá – a zsidó törvény – keretét. 
Itt mondja ki a Tóra a klasszikus de-
mokrácia elvét: a többség határozata 
legyen a döntő – de ne használd ki a 
többségi döntést negatív, destruktív 
célokra.  

 
 
 

      
      Jan 12. – Svat 6      Jan 19. – Svat 13     Jan 26. – Svat 20      Febr 2. - Svat 27 
 
Gyertyagy.:        15:46          15:55                16:06   16:16  
Szombat kim.:    16:57          17:05                17:15   17:25  
Heti szakasz:      Bo            Bösálách               Jitro                    Mispatim              
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Tu BiSvát- A fák újéve 

 
Tu BiSvát Svát hónap 15-ére 
esik.  
A zsidó naptár többféle újévet 
különböztet meg. Van az ún. pol-
gári újév, mely ősszel, Ros 
Hasanakor kezdődik. Van az ún. 
vallási újév, melynek a kezdete 
Peszach ünnepe, tavasszal. És 
van a növényvilág újjáéledésére 
is egy új év, egy új kezdet, hi-
szen Izraelben ebben az időben 
van vége a télnek és éled újjá a 
természet. Ekkor kezdenek el 
rügyezni és hirtelen virágba bo-
rulni a fák, és ekkor kivirul az 
egész ország.... 
 
Ettől a naptól kezdve számítják a 
fa gyümölcseire vonatkozó kü-
lönböző törvényekkel kapcsola-
tos időpontokat is.  

V a l l á s i  r o v a t  

 
Ilyenkor szokás különböző gyü-
mölcsöket enni (a hagyomány 
szerint 15 félét), általában azo-
kat, melyet a Tóra említ, mint 
Izrael földjén honosokat: szőlőt, 
datolyát, fügét, gránátalmát, 
olajbogyót.  
Svát hó 15, e naptól számítják a 
gyümölcs tizedével és hasonló 
törvényekkel kapcsolatos idő-
pontokat.. 
 

 
Izraelben e napon szokás facse-
metéket is ültetni, hiszen az ál-
lam megalakulása előtti időkben 
szinte letarolták az erdőket és 
ültetvényeket. (Ehhez hasonló 
volt Magyarországon is a Mada-
rak és Fák Napja megünneplé-
se.)  
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V a l l á s i  r o v a t  

 
És miért pont TU Bisvát?  
 
Mert a héberben a betűknek is 
számértéke van, így a "tet" betüé 
9, a "vav" betüé 6, aminek össze-
ge 15, vagyis Svát hó 15-e.  
Egyszerűbb lenne a 10+5-ös 
megoldást választani, az viszont 
egy "jod"ból és egy "hé"- ből áll-
na (JAH), ami viszont Isten neve. 
Ezt nem használhatják, ezért lett 
TU...  
Viszont üzen számunkra ez a 
JAH ezen az ünnepen is, mert itt 
is Isten jelenlétét, jelenvalóságát 
láthatjuk.  
 
Még az az 5 gyümölcs is ezt jelzi:  
 
A gránátalma és a füge sok magja 
utal az Örökkévaló 613 parancso-
latára, Törvényeire, Isten jelenlé-
tére.  
A szőlőből bor lesz. A bor pedig 
a hálaadás pohara, Jesua kiontott 
vére, mely emlékeztet a bűnbo-
csánatra, a kegyelemre, az új élet-
re, a szövetségre. 
Az olajbogyóból és a datolyából 
olaj lesz. Ez az olaj pedig alkal-
mas a felkenetésre, az uralomra, 
és a Szent Szellem, a kenet szim-
bóluma. 
 
 

 
Csodálatosan szép, ahogy az 
Örökkévaló az Ő teljességét és 
egységét adja még a kézzelfog-
ható, érzékelhető gyümölcsökön 
keresztül is. És ez az 5 gyü-
mölcs lett Izrael jellegzetessé-
ge.... A teljesség adatott aján-
dékba Isten népének.  
 
Ezek a gyümölcsök mind éde-
sek, tele tápanyaggal, energiá-
val.  Istennel való kapcsolatunk 
is ha élő és eleven, akkor éltet, 
táplál, és édes… Öröm. 
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V a l l á s i  r o v a t  

 

Az ünnephez kapcsolódó 
áldások 

 
Adja a Teremtő, hogy Izrael fáit 
ültető és gondozó kezeket és szí-
veket soha ne érje fájdalom! 
Adja a Teremtő, hogy az ajka-
inkról felhangzó áldó szavak 
szálljanak Izrael felé, és hozzák 
el a remélt békét annak az or-
szágnak és ennek a népnek! 
 
,  ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם
  שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה
Báruh Átá Ádonáj, Elohénú 
Meleh háolám, sehehejánú, 
vekimánú vehigiánú lázmán 
háze! 
Áldott vagy Te, Örökkévaló Is-
tenünk, a világ Királya, hogy 
életben tartottál bennünket, és 
megőriztél bennünket, és megad-
tad nekünk, hogy megérjük ezt a 
percet! 
 
A 16. században Izrael földjén 
élt Jicchák Luria, az Árizál né-
ven is ismert kabbalista rabbi 
vezette be a Tu BiSváti szédert. 
Ez a szokás a pészáchi széder 
mintájára született. 
 

 
A Tu Bisvát szédernek hasonló-
képpen része az evés-ivás, de a 
hangsúly itt nem a zsidó történel-
men, hanem Izrael földjének ter-
ményein van. Luria rabbi rituálé-
ja eredetileg a kabbalisztikus 
életfára összpontosított, de a tu 
bisvát-széder mai formájában 
gyakran teljesen világi esemény. 
 

 

 
 

A fa gyümölcsére—
elfogyasztása előtt 

 
ּבֹוֵרא , ֱאhֵהינּו ֶמֶלZ ָהעֹוָלם’ ָּברּוZ ַאָּתה ה

  ְּפִרי ָהֵעץ
 

Báruch Átá Ádonáj Elohénu 
Melech HáOlám, boré pri háéc. 
 
Áldott vagy Te, Örökkévaló Iste-
nünk, a Világ Ura, ki a fa gyü-
möl-csét teremtette! 
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V a l l á s i  r o v a t  

 
A földben (földön) termő 

zöldségek-gyümölcsök 
fogyasztása előtt 

 
ּבֹוֵרא , ֱאhֵהינּו ֶמֶלZ ָהעֹוָלם’ ָּברּוZ ַאָּתה ה

 . ְּפִרי ָהֲאָדָמה
 

Báruch Átá Ádonáj Elohénu 
Melech HáOlám, boré pri 
háádámá. 
Áldott vagy Te, Örökkévaló Iste-
nünk, a Világ Ura, ki a föld gyü-
mölcsét teremtette. 
 
 

A dal szombatja 
 

A Tu bisvát ünnepét megelőző 
szombatot "a dal szombatjának" 
sabat sírá nevezzük, idén ez 
január 19-re esik. Ilyenkor ol-
vassák fel a Tórából Mózes 
diadalénekét, amelyet a Nádas-
tengeren való csodálatos átkelés 
után írt. A felolvasás mindmáig 
ősi, hagyományos dallammal 
hangzik el a zsinagógában. Ugy-
ancsak ekkor olvassák a prófétai 
szakaszok közül Debóra énekét, 
amely időszámításunk előtt 1200 
körül  
keletkezett az észak-izraeli 
Hacor városa félelmetes seregé-
nek legyőzése alkalmából. 

 
Tu bi-Svát - a Fák újéve 

Izraelben 
 

Némi túlzással állíthatjuk, hogy 
Izrael éghajlatát tekintve igaz az 
a régi mondás, miszerint “január
-február, itt a nyár!” 
Jöhet még hideg, lehet még eső, 
(és legyen is) a levegőben már 
tavasz illat érződik. Nem vélet-
len! Ránk köszönt Tu bi-Svát, a 
fák újéve, mely a héber Svát hó-
nap (a Gergely naptár szerinti 
január közepétől február közepé-
ig terjedő időszak) 15. napjá-
ra  esik. 
 
Az ünnepnap halachikus vonása-
it nem részletezve, annyit azért 
meg kell jegyezni, hogy eredeti-
leg a gyümölcsfák életkorának 
kiszámításával (a 3. életévét be-
töltött fa gyümölcsét szüreteljük 
először) és a templomi felaján-
lással, a tizeddel kapcsolatos tör-
vények szempontjából volt fon-
tos dátum. Az évek során, meg-
tartva eredeti rendeltetését is, az 
ünnep kilépett halachikus kerete-
iből és a tavasz, a természettel 
való azonosulás ünnepévé avan-
zsált. 
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V a l l á s i  r o v a t  

 
Az ünnepnap semmiben nem tér 
el egy átlagos hétköznaptól, ha-
csak abban nem, hogy az 
óvódába, iskolába igyekvő gye-
rekek kezében iskolatáska he-
lyett kerti szerszámokat, öntöző-
kannát, a földmunkához szüksé-
ges egyéb eszközöket látjuk. Ut-
cáink, tereink is benépesülnek 
fizetett és önkéntes faültetőkkel, 
és a magánkertekben is páratlan 
nyüzsgés tapasztalható. 

Az ünnepi megemlékezés része-
ként tudósítások számolnak be 
arról, hogy adott évben mely ala-
pítványi szervezet, milyen mér-
tékben járult hozzá a faültetési 
programhoz. S bár sok izraeli 
családban (de a világon szinte 
mindenütt, ahol zsidók élnek) a 
mai napig is megtalálható az u.n. 
kék doboz,annak születéséről 
keveset hallunk. 
 

 
A hiányt részben pótlandó, álljon 
itt egy rövid visszatekintés: 
 
1901. december 26-án, az 5. cio-
nista kongresszus úgy határozott, 
hogy alapítványt hoz létre Zsidó 
Nemzeti Alap néven.  
A megvalósítás, illetve a gyakor-
lati kivitelezés Haim Kleinmann, 
lengyelországi banki tisztviselő 
érdeme, aki ötletét írásban küldte 
meg a bécsi székhelyű Die Welt 
cionista újság szerkesztőségének. 
Elképzelése egy doboz volt,  me-
lyen fillérről fillérre gyűlhetne az 
adomány a palesztinai földvásár-
lásra. 
Az ötletet nem várt siker koro-
názta, és a “kék doboz” útjára 
indult. Ott volt minden közintéz-
ményben, iskolában, a diaszpórá-
ban élő zsidók otthonában… Túl 
azon, hogy az adományok az új 
zsidó haza megteremtését voltak 
hivatva elősegíteni, a doboz a 
zsidó nevelést is szolgálta, mint-
egy kapcsolatot létesítve a galuti 
lét és a Szentföld között. 
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1908-ban a tanár szakszervezet a 
“faültetés ünnepévé” emelte ezt a 
napot, melyet később a Zsidó 
Nemzeti  Földalap (Keren 
Kajemet le-Iszrael) is magáévá 
tett. Ez az alapítványi szervezet 
már megalakulásának évében 
mintegy 14.000 dunámnyi (egy 
dunám =1.000m2) területet fásí-
tott, ami 1942-re 35.000, 1980-ra 
pedig 556.000 dunámra nőtt. 

 
A “kék doboz” tehát ma is él, 
csak küldetése változott az évek 
során. Ma az alapítvány elsősor-
ban a mezőgazdasági területek 
talajjavításában, parkok, erdők 
telepítésében fejti ki tevékenysé-
gét, de részt vállal a környezet-
szennyezés felszámolásában is. 
Az alapítvány védnöksége alatt 
folyik az északi országrész újra 
erdősítése, ami a II. libanoni há-
ború során átlőtt katyusák okozta  

 
tűz martaléka lett, vagy a Kar-
mel hegyi tűzben elpusztult 
50.000 dunámnyi természetes 
erdő felélesztése.  

 
Éghajlati adottságaink ugyan 
lehetővé teszik, hogy egész év-
ben ütessünk, de az ésszerűség, 
a gazdaságosság mégis azt dik-
tálja, hogy akkor fogjunk na-
gyobb arányú mezőgazdasági 
munkába, amikor a föld telített a 
téli esővel és a magok, hajszál-
gyökerek könnyedén tudják fel-
szívni az éltető erőt. 
Bár az évszakok eltolódása ná-
lunk is érezteti hatását és az 
idei  januári hidegben nem gon-
doltuk, hogy valaha is kitava-
szodik, az utolsó hetek esőzése, 
majd az azt követő napsütés 
megtette hatását. 

 

V a l l á s i  r o v a t  
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V a l l á s i  r o v a t  

 
Az ünnepnaphoz tartozik az az 
askenáz-chaszid eredetű szokás, 
mely szerint ezen a napon hét 
féle, Izrael földjén termett gyü-
mölcsöt eszünk. Lehetőség sze-
rint olyan termést is teszünk asz-
talunkra, amelyet abban az év-
ben először fogyasztunk, hogy a 
megfelelő áldásmondattal köszö-
netet mondjunk, amiért megér-
hettük ezt az időt. Ha gondosan 
válogattunk, áldást mondhatunk 
úgy a föld, mint a fa termésére. 

 
És ezzel már el is érkeztünk a 
zsidó ünnepek lényeges részé-
hez, a tanításhoz. Az ünnep jó 
alkalom arra, hogy a legkisebbek 
megismerjék a gyümölcsök ne-
vét, a nagyobbak pedig elgon-
dolkozhatnak azon, hogy pl. 
a  banán az fa, vagy bokor ter-
mése-e?  
 
 

 
A családi együttlétek alkalmasak 
régi történetek, példabeszédek 
felidézésére is.  
 
[A példabeszéd megtalálható a 
Taanit (böjt) traktátus 23. lapján] 
 
 
Forrás: leharblog.wordpress.com 

 
 

A Fák újévéről megosztom 
Önökkel a megboldogult 

Dr. Raj Tamás tudós rabbi 
tanítását. 

 
Rabbi Akiba tanulságos, kedves 

történetét is felidézzük. 
 

Egyik kevésbé kiemelkedő, ám 
mégis oly kedves, manapság 
egyre népszerűbb ünnepünk Tu 
bisvát, a fák újéve.  
 



11 

V a l l á s i  r o v a t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hajdan, az ősi Izraelben, ilyen-
kor ültették a fákat, mert a tör-
vény előírta, hogy az első három 
évben nem volt szabad enni a fa 
gyümölcséből, a negyedik évben 
pedig fel kellett vinni a termést 
Jeruzsálembe, hogy - amint azt a 
Talmud előírta - "elárasszák friss 
gyümölccsel az ország főváro-
sát". A fa gazdája csak az ötödik 
esztendőtől kezdve fogyaszthatta 
szabadon termését. Éppen ezért 
alakult ki a szokás, hogy ezen a 
napon fákat ültessenek az ősi-új 
földön, mert ennél korábban nem 
volt szabad ültetni, nehogy idő-
sebbnek számítson a fa. 
 
A régi zsidó hagyomány, ponto-
sabban a Talmud négyféle dolgot 
különböztet meg a mi földi vilá-
gunkban:  
1.     „néma” (héberül DOMÉM) 
az élettelen világ, 
2.    „virágzó” (PORÉÁH)  
vagyis a növényvilág, 
3.    „élő” (HÁJ) — az állatvilág  
 

 
4.    „beszélő” (MEDABÉR) — 
tehát az emberek világa. 
 
A hagyomány szerint ezek a vi-
lágok mind párhuzamba állítha-
tók egymással. A fákat azonban 
a zsidó hagyomány különös je-
lentőséggel ruházza fel, mintegy 
kiemelve a virágzók, vagyis a 
PORÉÁH világából. Sőt, "ha 
kivágnak egy élő fát, a Nap és a 
Hold is elsötétül". Holott őseink 
- kétezer évvel ezelőtt még nyil-
ván nem hallottak az ózonréteg 
elvékonyodásáról… 
 
A gyümölcsfák tisztelete igen 
nagy volt már Mózes korában is, 
hiszen törvény írta elő: termő 
gyümölcsfát kivágni tilos, még 
háború esetén is. Az ostromlók 
nem építhettek sáncot a gyü-
mölcsfák kivágásával: "Hát em-
ber-e a mező fája, hogy ellene 
hadat viselj?" - olvassuk Mózes 
ötödik könyvében. 
 
A Talmud egyik legkiválóbb 
mestere, Rabbi Akiba egyszer a 
fák újévén éppen vándorúton 
volt. Meglátott egy idős embert, 
aki kertjében diófát ültetett. 
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- Hány éves vagy? — kérdezte 
az öreget. 
- Hetven múltam — válaszolta 
amaz. 
- Ha már hetven éves vagy, azt 
gondolod, hogy még fogyasztha-
tod a gyümölcsét? Hiszen a dió-
fának vagy másfél évtized kell 
ahhoz, hogy teremjen? 
- Nem azért ültetem — szólt az 
öregember. — Hanem amikor 
gyermek voltam, a nagyapám is 
ültetett egy diófát. Ő szegény 
már nem evett a gyümölcséből, 
de apám és jómagam sokat et-
tünk belőle. S amikor az édes-
apám megöregedett, ő is ültetett 
egy diófát, látod, itt van a közel-
ben. Ő bizony már nem evett 
belőle, de én és a fiam mindig is 
jóllaktunk annak terméséből. 
Könnyen lehet, hogy én sem 
érem meg ennek a fának a hoza-
mát, de a fiam és az unokám 
minden bizonnyal ehet a gyü-
mölcséből…  
- Igazad van, válaszolta megszé-
gyenülve Akiba, bocsáss meg 
nekem a kérdésemért. Megígé-
rem, ha tizenöt év múlva újra 
erre járok, meglátogatom a csa-
ládodat itt, a diófád árnyékában.  
 
 

 
Rabbi Akiba nem felejtette el a 
történetet, és másfél évtized múl-
tán, egy őszi napon ismét arrafe-
lé vette az útját. Látta, hogy ép-
pen szüretelik annak a fának a 
termését. S bizony, a dióból ak-
kor nem csupán az öregember fia 
és unokái ehettek, de még ott 
volt az az idős ember is, aki ül-
tette a fát… 
Mi a fák újévén tizenötféle, fán 
termő (lehetőleg Izraelben is ho-
nos) gyümölcsöt fogyasztunk. 
Jól emlékszem, gyermekkorom-
ban milyen nehéz volt összegyűj-
teni a tizenötféle gyümölcsöt. 
Szegény édesanyám a befőtteket 
is beleszámította… Ma ez per-
sze, Istennek hála, sokkal egy-
szerűbb probléma. Új szokás 
(eredetileg a szefárd zsidók gya-
korolták), hogy ilyenkor a gyere-
kek számára tu bisváti szédert 
tartanak, kis ünnepség és a fák 
dicsérete keretében fogyasztják 
el a finom gyümölcsöket. 
 
Izraelben a gyerekek az iskolából 
kirándulnak a természetbe, és az 
ottani kora tavaszban mindegyi-
kük egy-egy fát ültet a nevére.  
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Az ősi Szentföldön ugyanis 
ilyenkor már vége az esős idő-
szaknak, a fák virágozni kezde-
nek, elsőként a mandulafa — 
erről szól az egyik, az ünnepen 
énekelt kedves dal. Lélekben mi 
is ott vagyunk ezen az ünnepen 
az ősi-új  földön,  Erec 
Jiszraélben.  
 
k.g. 

 

Visszatekintés az 5778. 
évi Tu biSvát-ra 

 
2018. Február 4-én, Svat hó 19-
én ismét benépesült a Pásti ut-
cai Ortodox Zsinagóga. A hatá-
ron innen és túli közönségnek 
tartalmas kulturális programban 
és Tu biSvat-i ünnepségben volt 
része. De a tanulás sem maradt 
el. A hallgatóság érezhette a 
kultúra és a vallás összhangját a 
multifunkcionális autentikus 
Zsinagógában. Már másodjára a 
Pásti utcai Zsinagóga adott ott-
hont a közös ünneplésnek. 
 
 
 
 

 
„Igaz, még Magyarországon tél 
van, de ebben az időben Izraelben 
vége a télnek, és újjáéled a termé-
szet. Ekkor kezdenek rügyezni és 
hirtelen virágba borulni a fák” - 
kezdte bevezetőjében Kreisler 
Gábor, szabadegyetemi program-
szervező. Ezzel a délutánnal, mint 
a kultúrházak éjjel-nappali prog-
ramjaihoz is - méltóan csatlakoz-
tunk tartalmas programmal, hi-
szen a zsidó kultúra része az 
egyetemes kultúrának a fa, és ter-
mése szimbolikusan az egész dél-
utánt áthatotta. 
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A  tanulás, az ismeretszerzés na-
gyon fontos, ez tart fenn bennün-
ket. A nap egy szabadegyetemi 
előadással kezdődött 14 órakor. 
Dr. Fényes Balázs. az Országos 
Rabbiképző- Zsidó Egyetem do-
cense a Talmudról, a zsidó világ-
irodalom nagyszerű gyűjtemé-
nyéről beszélt mindenki számára 
érhető módon. Képet kaptunk a 
Tórához kapcsolódó szóbeli és 
írásbeli tanokról az élvezetes 
ismertterjesztő előadáson.  Lát-
tuk, van még mit tanulnunk… A 
teljes délutáni összejövetel nyi-
tott rendezvény volt - felekezet-
től függetlenül. 

 
A program a Tu Bisvat, a Fák 
újéve megemlékezésével folyta-
tódott, melyről Dr. Fényes Ba-
lázstól is hallhattunk beleszőve a 
Talmudról tartott előadásában, 
utalva a négy fajta újévre.  

 
Dickmann Sándor, a Debreceni 
Zsidó Hitközség egyik alelnöke 
köszöntötte András Seidlert, 
Nagyváradi Hitközség Közösségi 
Központjának igazgatóját, Adri-
an Besa szatmárnémeti, Ferber 
György nyíregyházi elnököket, 
akikkel nagyszámú közösség je-
lent meg.  Köszöntőjében kitért a 
fának életünkben betöltött óriási 
és sokrétű szerepéről. 
 
A délután műsorközlője Fehér 
Tamás volt, akinek mondandója  
most sem nélkülözött humort. 
Ezután a színpadot a nagyváradi-
ak foglalták el, akiknek program-
ját az est folyamán végig András 
Seidler ismertette. Ő is aktív ze-
nészként ténykedett a színpadon. 
A Vilán Gyuri kórus műsorával 
folytatódott a Tu biSvat-i prog-
ram. A Tu biSvati dalok mellett 
az izraeli és zsidó dallamvilágból 
ismert zenékkel szórakoztatták a 
lelkes közönséget, melynek tag-
jai örömmel kapcsolódott be az 
éneklésbe.  
 
Ezután egy új hagyomány kezde-
tének lehettünk tanúi, kivonul-
tunk az udvarra. A Fák ünnepé-
nek jelképe valósággá vált a 
Nagyváradról érkezett gyümölcs-
fa ültetésével, mely a  
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jelen és a jövő lehetősége és 
eredménye a közös újév megtar-
tása, a határon túli, a debreceni 
és a környékbeli hitközségek 
tagjainak részvételével. A ven-
dég, és a debreceni hitközség 
tagjai közösen ültették e gyü-
mölcsfát. Bízunk benne, hogy ez 
a kezdeményezés hagyománnyá 
válik Debrecenben, a Pásti utcai 
Zsinagóga udvarán.  
 

 
Az elültetett fa nagyon szépen 
gyarapodott napjainkra, mely 
barátságunkat jelképezi. 
 
Mielőtt visszavonult a közönség, 
útba ejtette a Bet Hamidrast (kis 
zsinagógát), ahol az érdekeltek 
délutáni imádkozáson vehettek 
részt. Az előimádkozó teendőit 
Kav-Srayra nagyváradi rabbi 
látta el. Az Örökkévaló biztosan 
lenézett ránk, láthatta: együttva- 

 
gyunk! A Pásti utcai Zsinagógá-
ban tovább folytatódott a műsor. 
 
Az Or Neurim nagyváradi tánc-
csoport tagjai Izraelt hozták el 
számunkra a kék-fehér ruhákkal 
és mozgáskultúrával. A Hakeshet 
klezmer zenekaruk már világ-
színvonalú, mint évek óta min-
dig, most is megörvendeztettek 
bennünket új számokkal is. Az új 
profi énekesük, Eszter még nagy 
jövő előtt áll. Az ütemes tapsot 
mindannyian kiérdemelték. 
 
Stílszerűen Kav - Srayra nagy-
váradi rabbi az izraeli himnuszt, 
a Hatikvát adta elő búcsúzásként. 
Mint tudjuk, a Hatikva, reményt 
jelent. Van remény közösségeink 
fennmaradására, ha együtt tevé-
kenykedünk a határ mindkét ol-
dalán. 
 
Az ünnep a sokféle gyümölcsöt 
tartalmazó – kb. 230 csomag ki-
osztásával fejeződött be. A föl-
dön, illetve a fán termő gyümöl-
csökre az áldásokat Fehér Tamás 
műsorvezető mondta el. 
 
 
k.g. 
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Vége az izraeli kormány-
koalíciónak, április 9-én 
előrehozott választásokat 

tartanak 
 

A koalíciós pártok vezetőinek 
hétfői tanácskozásán elhatároz-
ták az izraeli parlament, a 
kneszet feloszlatását és új vá-
lasztások kiírását április 9-re, 
miután nem sikerült megállapod-
niuk az ultraortodoxok katonai 
behívásáról szóló törvényről - 
jelentette a Jediót Ahronót hon-
lapja, a ynet hétfőn.  
 
A kneszet várhatóan szerdán 
oszlatja fel magát, hogy hét hó-
nappal előre lehessen hozni a 
parlament százhúsz új képviselő-
jének a megválasztását. A döntés 
oka, hogy nem tudtak megálla-
podni az ultraortodox fiatalok 
katonai bevonulásának szabályo-
zásáról, noha erről egy bírósági 
határozat nyomán legkésőbb ja-
nuár 15-ig dönteniük kellett vol-
na.  
 
 
 
 
 
 

 
Előzőleg a novemberben ellen-
zékbe vonult Izrael a Hazánk 
(Jiszrael Béténu) párt bejelentet-
te, hogy nem szavaz a koalíció-
val és a Van jövőnk (Jes Atíd) 
párt is közölte, hogy ellenzi a 
készülő törvényjavaslatot. Benja-
min Netanjáhú miniszterelnök 
mindössze egyfős többséggel, 
hatvanegy mandátummal rendel-
kező kormányának így kevés 
esélye volt, hogy keresztülvigye 
akaratát a szavazáson.  
 
Forrás: 168ora.hu 
 
 

Meghalt Ámosz Oz, 
izraeli író 

 
79 éves korában, rákbetegségben 
elhunyt Ámosz Oz, írja a 
Haaretz. Oz a legismertebb kor-
társ izraeli író, akinek műveit 
több mint negyven nyelvre fordí-
tották le, pénteken hunyt el. 
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Oz Jeruzsálemben született 1939
-ben. Filozófiát és irodalmat ta-
nult a Jeruzsálemi Héber Egyete-
men. 22 éves korában kezdett 
publikálni. 18 kötete született, 
köztük regények, novellák és 
esszékötetek, illetve mintegy 500 
cikke jelent meg izraeli és nem-
zetközi folyóiratokban egyaránt. 
Az Izraelben a nemzet lelkiisme-
retének tartott író prózája erősen 
kötődött a szürrealizmus irányza-
tához. Mind szépirodalmi művei-
ben, mind esszéiben kitűnt tema-
tikai sokszínűsége és nyelvi vir-
tuozitása. 
 
Ámosz Ozt rendre az irodalmi 
Nobel-díj várományosai között 
emlegették, 2007-ben megkapta 
az Asztúria Hercege díjat. 2010-
ben a Budapesti Könyvfesztivál 
vendége volt, ő vehette át a Bu-
dapest Nagydíjat. 
 
Magyarul megjelent művei kö-
zött van a Miháél, Miháél, a Fe-
kete doboz, a Félálom, a Rímek 
életre, halálra, a Párduc a pincé-
ben és minden idők legnépsze-
rűbb izraeli családregénye, a 
Szeretetről, sötétségről. 
 
Forrás: Haaretz  

 
Izrael lakossága közelít 

a 9 millióhoz 
 
A Központi Statisztikai Hivatal 
hétfőn közzétett adatai szerint 
Izrael népessége a 2019-es év 
kapujában 8 972 000 fő, 174 
ezerrel több, mint egy évvel ko-
rábban. Ebből 6 668 000 
(74,3%) zsidó, 1 878 000 arab 
(20,9%) és 426 000 (4,8%) 
egyéb kategóriába esik. 
2018-ban a lakosság 174 ezerrel, 
vagyis 2% -kal nőtt, ami megfe-
lel az izraeli társadalom elmúlt 
évtizedben mért átlagos növeke-
dési rátájának. 
A teljes népességnövekedés 81% 
-a természetes növekedés ered-
ménye, míg 19% -a a pozitív 
nettó migrációé. 
2018-ban 185 000 kisbaba szüle-
tett, 74.4% zsidó anyától, 22.8% 
arab anyától, és csupán 2.8% 
egyéb kategóriába sorolandó 
anyától. 
A halálesetek száma 45 000 volt. 
12 000 hosszabb ideig külföldön 
tartózkodó állampolgár tért haza, 
míg 7000 vándorolt ki. 
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Vasárnap a Jewish Agency is 
közzétette hivatalos év végi alija
-adatait. A számadatok szerint 
2018-ban több mint 29 600 be-
vándorló érkezett Izraelbe a vi-
lág minden tájáról, öt százalék-
kal több, mint előző évben. 
A legtöbben, mintegy 10500 fő, 
Oroszországból érkeztek, ami 
45% -os növekedés 2017-hez 
viszonyítva. Ukrajnából 6500 fő 
alijázott, ami viszont 9 százalé-
kos csökkenést mutat. 
 
A Nefesh B’Nefesh adataival 
összehangolt információk alap-
ján összesen 3550 személy érke-
zett Észak-Amerikából (Ame-
rikai Egyesült Államok és Kana-
da), ami hasonló a tavalyi érték-
hez. 
25 százalékkal csökkent a Fran-
ciaországból alijázók száma, 
idén összesen 2660 fő érkezett. 4 
százalékkal csökkent a Brazíliá-
ból – 660 fő – és az Egyesült 
Királyságból – több mint 330 fő 
– érkező bevándorlók száma. 
Argentínából több mint 330 új 
bevándorló érkezett, ami tavaly-
hoz képest 17 százalékos növe-
kedést mutat, míg a Dél-
Afrikából érkező több mint 320 
fő 2 százalékos emelkedést. 
 

 

A Jewish Agency megjegyezte, 
hogy a vasárnap közzétett adatok 
a 2018 november végéig feljegy-
zett hivatalos statisztikákat tar-
talmazzák, valamint a részleges 
decemberi adatok mellett becslé-
seket a hónap hátralévő napjai-
ban várható bevándorlók számá-
ra vonatkozóan. 
 
Forrás: ujkelet.live 
 
 

Gyerekrajzokat is visz a 
Holdra az izraeli űrszonda 

 
Gyerekrajzok Holdra juttatását is 
tervezik az Izraelben készülő, 
várhatóan jövő év elején induló 
űrszondával – jelentette hétfőn a 
Jediót Ahronót honlapja, a ynet. 
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A Holdra szánt időkapszulába 
egy CD-nagyságú korongot tet-
tek, tele Izraelről gyűjtött infor-
mációval. A gyermekrajzok 
mellett Izrael nemzeti történelmi 
és kulturális szimbólumait, az 
1948-as Függetlenségi Nyilatko-
zat szövegét, dalokat és imákat, 
valamint világtörténelmi ténye-
ket küldenek a Holdra. 
 
Az izraeli 
l é g i i p a r 
SpaceIL ne-
vű nonprofit 
vállalatának 
gyártmánya 
az első izra-
eli űreszköz.  
 
A SpaceIL-t vezető Idó Antebi a 
lapnak elmondta, hogy az idő-
kapszula a Holdon marad az űr-
jármű küldetésének végeztével. 
Mivel nem tér vissza, az elkül-
dött információk előre láthatóan 
korlátlan ideig a Holdon marad-
nak, a jövő generációi fogják 
megtalálni és megismerni azo-
kat.  
 
 

 
Már néhány hét múlva az Egye-
sült Államokba, kaliforniai kilö-
vőhelyére szállítják az első izrae-
li űrszondát az után, hogy össze-
szerelték és elvégezték a szüksé-
ges vizsgálatokat. A Holdon való 
landolást valahol az Apollo 15 és 
17 amerikai űrhajók landolásának 
helyei között tervezik. 
 

Utoljára Kí-
na hajtott 
végre hason-
ló küldetést 
2013-ban, a 
februárival 
Izrael lesz a 
n e g y e d i k 
ország az 

Egyesült Államok, a Szovjetunió 
és Kína után, amely eljut a Hold-
ra. A Beresít, vagyis magyarul 
Genezis nevű, kerek holdjárónak 
négy lába van, másfél méter ma-
gas és 585 kiló súlyú, melynek 
kétharmada az üzemanyag. 
A magánadományozók, főként 
amerikai zsidó multimilliomosok 
segítségével megépített űreszköz 
az időkapszula mellett a Hold 
mágnesességét mérő készüléke-
ket is szállít majd. 
 
Forrás: MTI 
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Izraeli Filmfesztivál 

Debrecenben 
 

Hetedik alkalommal rendezték 
meg a Budapesti Izraeli Film-
fesztivált, amely idén is leköltö-
zött Debrecenbe. December 2-án 
vasárnap délután az Apolló mozi 
adott otthont a rendezvénynek, 
melynek partnerszervezői a Deb-
receni Zsidó Hitközség és Izrael 
Állam Tiszteletbeli konzulátusa 
voltak.  
 

 
Három izraeli film került bemu-
tatásra héber nyelven, magyar 
feliratozással. Sikerült bepillan-
tani ezeken keresztül egy kicsit 
az izraeli kultúrába és életmód-
ba. 
 
 

 
A filmek előtt minden alkalom-
mal az est házigazdája, Prof. 
Dr. Hunyadi László, Izrael 
állam debreceni tiszteletbeli 
konzuljának köszöntője után 
kezdődtek el a vetítések. Az 
első az Abulele című volt, ahol 
az Abulele - szörny nem min-
dennapi társsá vált. 
A második, Kishon című film-
ben Efrájim Kishon magyar 
származású író életét, munkás-
ságát ismerhetjük meg egy új-
ságíró segítségével. Az animá-
ciós technika volt az eszköze a 
két Golden Globe díjas író 
mozgalmas életének bemutatá-
sához. 
 
A vetítés végén aznap este kez-
dődő hanuka csodájára emlé-
keztette a nézőket Prof. Dr. Hu-
nyadi László. Hanukai hagyo-
mányos gyertyagyújtás követ-
kezett, Kreisler Gábor mondta 
el a brochékat, és Grósz Zsu-
zsanna DZSH alelnök zongo-
rán idézte fel a hagyományos 
dallamokkal a hanukai csodát.  
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Amíg a Piac utcán az első ad-
venti gyertya került meggyújtás-
ra, addig az Apolló moziban a 
hanuka gyertya hozta a fényt. 
Nem maradhatott el az ilyenkor 
szokásos fánk sem. A közönsé-
get vendégül látták a rendezők a 
finom, olajban sült süteményre. 
Prof. Dr. Lichtmann Tamás 
(OR-ZSE) előadásából nem 
csak Kishon szellemességét cso-
dálhattuk meg felolvasása által, 
hanem képet kaptunk a Pesti 
kabaréról is tudományos szintű 
előadás keretében. 
A harmadik: „Avinu – Apánk” 
című filmből egy érdekes világ-
ba, a gengszter világba látunk 
bele. A főszereplő ebbe kény-
szerült a családja anyagi helyze-
tének javításához, boldogulá-
sukhoz. 
Igaz, hogy csak pár óra hosszá-
ra, de itt volt Izrael Debrecen-
ben, az ősi hanukai láng kísére-
tében. 
 
 
k.g. 

 
Chanuka fényei 

Debrecenben, 5779-ben 
 

 
Chanuka fényei ragyogták be a 
hetünket Debrecenben. Decem-
ber 2-án, (kiszlev 24) vasárnap 
gyújtottuk meg közösen az első 
hanukai lángot, majd a többi lán-
got minden este hagyományos 
imák és dallamok mellett a Bet 
Hamidrasban. 
Az utolsó gyertya meggyújtása 
Hitközségünkön idén is emléke-
zetes volt december 9-én (Tevet 
1) a Pásti utcai Ortodox Zsina-
gógában. A teljesen megtöltött 
autentikus térben barátaink és a 
környező közösségek tagja is 
velünk ünnepeltek. 
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A közönség 5 csapatban (Maka-
beus, Haorim, Latkez, Juda 
Makkabi, Makkabeus) mérette 
meg magát 3 feladat csoporttal: 
Hanukai Totó, Híres zsidók is-
mert találmányait kellett azono-
sítani. A harmadaik egy kreatív 
feladat volt, Hanukához kapcso-
lódó, és jidis szavakból kellett 
egy humoros történetet megfo-
galmazni. A totó kitöltése nem 
volt nehéz azoknak, akik a kö-
szöntő szavaira alaposan figyel-
tek. A csapatok ügyesen felosz-
tották egymás között a feladato-
kat. Érezték, hogy a munkameg-
osztás hoz sikert. A játékot ösz-
szeállító Kreisler Gábor, és a hit-
községi programok konferanszié-
ja, a humoráról jól ismert Fehér 
Tamás volt. Pataki Márta és 
Grósz Zsuzsa folyamatosan érté-
kelte az írásbeli válaszokat. 
 

 
A gyülekező közönség a Queen 
együttes ismert dalaira kompo-
nált hanukai zenés film bejátszá-
sokat nézhetett, amíg a férfiak a 
Bet Hamidrasban minchat imád-
koztak. Érdekesség, hogy a fil-
met a debreceni származású, 
Amerikában élő Lefkovits Zoli 
juttatta el hozzánk, akinek az 
unokája is énekel az Acapella 
kórusban a klippen. Ezt a műsort 
idén élőben is megcsodálta a kö-
zönség a Fehér Házban rendezett 
Hanuka ünnepségen Washing-
tonban. 
A gyertyagyújtásra a holokauszt 
túlélők és a Nőegylet aktív tagja-
it kérték fel. Éliás Viktor kántor 
és a „Zs”-faktor kórusunkkal 
szólaltak meg az ismert dalla-
mok, melyet Grósz Zsu-
zsa kísért zongorán. A közönsé-
get is ő, a DZSH alelnöke kö-
szöntötte, részletesen ismertette 
az ünnep történelmi hátterét, a 
nyolc napon át égő mécses cso-
dáját és ünnepi szokásainkat. 
A sátoros ünnepi programon már 
kiderült, hogy a közönség szeret 
játszani, és közben tanulni. Ezt a 
szórakozási módszert folytattuk.  
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Stílszerűen a pontok hanukai 
lángot jelentettek az eredmény 
kijelzőn.  
A humoros történeteket a csa-
patkapitányok adták elő, melye-
ket a közönség kitörő nevetéssel 
és tapssal is értékelt. Ez utóbbi 
erőssége hatalmas amplitúdójú 
volt mind az öt esetben, így 
mindenkinek a maximális 3 lán-
got jelöltük a táblán. A játéknak 
ezzel nem volt vége, trendelis 
kaszinó következett. Az erre az 
alkalomra készült óriás trendeli 
állította be a végső eredményt, 
így előfordult, hogy az össze-
gyűjtött pontok megcsappantak, 
de volt olyan csapat is, amely-
nek megduplázódott. Játszva 
tanultunk. Legtöbb lángot, 20-at 
a Latkez csapat gyújtott a kép-
zeletbeli táblán lévő gyertyatar-
tón, így még plusz 12 láng égett. 
A többi csapat között szinte 
holtverseny alakult ki. A győz-
teseket finom kóser borral jutal-
maztuk. Fair play díjat is kiad-
hattunk volna, ugyanis a győzte-
sek megkínálták a többi csapat 
résztvevőit is. Ezután már a 
hanukai főműsor jó hangulatban 
kezdődött, a Miskolc Klezmer 
Band-et élvezhettük. 
 
 

 

Hitközségünkön ezen az estén 
lépett fel először ez a 6-tagú 
együttes, de biztosan nem utol-
jára! 
 
A klezmer és jidis dalokat sajá-
tos feldolgozásban hallhattuk. 
Az együttes vezetője, Szura-
senkó Dániel éneklésével és 
furulya játékával elbűvölte a kö-
zönséget. A nézők énekléssel, és 
csörgődobbal segítették a zene-
kar munkáját. A jó hangulat kö-
zös táncba torkollott, a sorok 
kígyóztak korra és nemre való 
tekintet nélkül. A kicsik szóra-
kozásáról gyermeksarok gon-
doskodott. A kóser konyhánk 
által készített ízletes hanukai 
fánk sem maradhatott el. Mind-
annyian „megdolgoztunk” érte.  
 
A tartalmas, vidám estébe nyúló 
délután felidéztük a makka-
beusok győzelmét. A hanukai 
csodára való emlékezésnek kö-
zösségünkben  hagyományai  
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vannak, hiszünk a csodákban,  
és hisszük, hogy sokáig együtt 
emlékezhetünk! 
  
 

Brisz Debrecenben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tevet 8–án, december 16-án 
újabb taggal bővült Debrecen-
ben  Ábrahám szövetsé-
ge, Gervai Zsuzsiék kisfia, 
Matan személyében. Polgári ne-
vén Artúr, nagyszülei Gervainé 
László Ági és a megbodugult 
egykori DZSH alelnök, Gervai 
Tamás, dédnagymama László 
Endréné Vera néni, hitközsé-
günk köztiszteletben álló hitköz-
ségi tagjai. Korábban az újszü-
lött bátyjának, Brunónak volt 
brisze, aki óvódásként rendsze-
res részvevője hitközségi prog-
ramjaink gyermeksarkának. 
A Hitközség meghívott tagjai 
mellett Izraelből és Amerikából 
érkeztek családtagok erre az 
örömteli eseményre a Pásti utcai 
Ortodox Zsinagógába.  

 

Termész e t esen  „ Él i j áhu 
HáNávi – Élijáhu próféta” is 
megjelent a neki kijelölt szék-
ben. 
A brisz emelkedőbb szereplője 
az elegáns „kiszé sel Élijáhú” 
székében ülő szándák funkció-
val izraeli unokaöcsöt tisztelték 
meg. Deutsch Péter rabbi imái 
kísérték a mohel szakszerű ál-
dásos tevékenységét. 
 
A vendégek együtt énekelték a 
Szimen tovu mazel tovut és 
más ismert dalokat. A brisz be-
fejeződött, mindenki „Mázál 
tov „–ot kívánt, s kezdetét vette 
a vidám hangulatú szeudát 
micvá, a brisz alkalmából a 
család által rendezett nagyvo-
nalú lakoma. 
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Budapest Klezmer Band 

Debrecenben 
 
Szokásos program év végén a 
Debreceni Csokonai Színházban 
a Budapest Klezmer Band fellé-
pése. Idén december 23-án él-
vezhettük városunkban ezt a vi-
lághírű zenekart, több hittestvé-
rünk és barátunk is részese volt 
az élménynek. A Budapest 
Klezmer Band 1990 óta szóra-
koztat bennünket, most is lendü-
letes és humorral átszőtt színpa-
di fellépésben volt részünk, 
rendkívüli élménnyé tették a tra-
dicionális zsidó ze-
nét. Elmaradhatatlan 
elemei voltak a 
programnak a zenei 
átiratok, amelyeket 
az együttes alapítója 
és vezetője a Kos-
suth díjas Jávori Fe-
renc, a közismert 
„Fegya” komponált. 
Most is virtuózan 
ötvözték a   Kárpát-
medence különféle 
zenei irányzatait. Természetesen 
most sem maradt el a tapsvihar. 
A műsor végén sikerült a szín-
ház előtt beszélgetnünk  
 

Fegyával, aki már alig várta, 
hogy a cigarettájára rágyújtson, 
szünet nélkül játszottak. 
Kértem, hogy beszéljen program 
terveiről: 

Így szóba került a legközelebbi 
nagyobb programjuk, a 2019. 
január 1-i. Újévi koncert – me-
lyet Mazel Tov címmel adnak 
elő. 2006 óta tűzik műsorra a 
„Mennyasszonytánc”-ot, melyet 
idén tavasztól már felújítva láthat 
a közönség. Szeptemberben elő-
adják  Izraelben is, ahol már na-
gyon várja az orosz és a magyar 
ajkú közönség is. Az Operett 
Színház Kálmán Imre Teátrumá-

ban ”Levelek otthon-
ról” címmel Fegya 
szerzői estjén, életét 
ismerhetik meg kár-
pátaljai évektől nap-
jainkig. 
 
Feleségemnek, Zsu-
zsinak is voltak ze-
nész rokonai ott, aki-
ket jól ismert, a ve-
lük lévő kapcsolatait 

felidézte. A kárpátaljai évek mély 
nyomott hagytak benne, nagyon 
élvezetes beszélgetés alakult ki, 
jó volt hallgatni oroszos akcentu-
sát.  
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Magyarországon, így Debrecen-
ben is utóbbi időkben több klez-
mer zenekart élvezhettünk. Le-
het, hogy az én személyes be-
nyomásom, hogy a Budapest 
Klezmer valahogy közelebb áll 
hozzám, mondhatom talán töb-
bünkhöz is. Kérdeztem Fegyától, 
hogy mi a siker nyitja.  A szívére 
mutatott, a zene a szívből jön. A 
zenésztársai, akik a barátai is, a 
zsidó érzést beléjük táplálta. 
Méltán kapták meg a Prima 
Primissima díjat. 
 
Még egy személyes élmény., 
Fegya telefonja csengett. Az Iz-
raelben lévő családtagok hívták 
egy születésnapi összejövetelről, 
velük oroszul és magyarul be-
szélt. Legmeghatóbb volt, ami-
kor az ünnepelt nagynénivel, a 
95 éves Cibu nénivel beszélt, 
örömmel számolt be neki az őszi 
izraeli turnéjukról. 
 
A beszélgetés, sajnos befejező-
dött, a zenésztársak már türel-
metlenül várták a mikrobusz 
előtt. Az este nagyon hideg volt 
hazafelé menet, de az esti él-
mény ezt elfeledtette velünk. 
 
k.g. 

A közelmúltban Ahron Fried volt 
a vendégünk. Ő olvasta a Tórát . 
Látta, hogy némelyikünk tfilinje 
kopott, javító festékével kor-
rigálta. Itt hagyta a festéket 
későbbi javításokra. A festék itt 
van a zsinagógában, ha valaki-
nek szüksége van javításra, ott 
ezt megteheti.  Örömmel látta, 
hogy a hitközég aktív hitéletet él. 
Megjegyezte, az a nagy dolog, 
ha vidéken imádkoznak minjen-
ben. Izraelben ez minden nehé-
zség nélkül megtehető!  

Z s i n a g ó g a  

l á t o g a t ó i  
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Vendégünk volt Ronnie 
Abramson, az Ambassador 
utazási iroda tulajdonosa Vajis-
lach szombatján. Társaságában 
még 2 család utazott ide vele. 
A sabeszt itt óhajtották minjen-
ben eltölteni. A Zsidó Ne-
gyedet nagy ámulattal tekintet-
ték meg. A sabeszre az étkezést 
Hitközségünktől rendelték 
meg. Igen elégedettek voltak a 
házias ízű kóser ételekkel. Az 
izraeliek imádkozását és 
Tóraolvasását  élvezhette 
közösségünk.  

 
Ismét nálunk járt a Bernfeld 
unoka. A dédnagyapa, Bernfeld 
Jónás főrabbi a status quo ante 
közösség hitéletének vezetője 
volt. Csendes békében vezette 
a Debreceni Hitközséget 
egészen 1890-ben bekövet-
kezett haláláig. 

 
Fia, Bernfeld Sámuel néhány 
esztendő múlva az orthodox 
közösség elnöke lett. A leszár-
mazott, aki Londonban él, most 
is keresett imakönyvet, ami az 
őseire emlékeztetné. Sajnos nem 
járt sikerrel. A közösséggel 
együtt imádkozott. 
 
Télen kevesebb turistát látni a 
Zsidó Negyedünkben. Megláto-
gatott bennünket Izraelből, 
Natanyáról Niszim a feleségével. 
Kedden, a reggeli imádkozás 
után jöttek, de bepótolták 
nyugodt körülmények között az 
imádkozást. Majd végig néztük a 
látnivalókat, csodálták az orto-
dox zsinagógát. Beszámoltam 
nekik a közelmúltban rendezett 
hanukai ünnepségről, még látták 
az ott maradt óriás hanukiját. A 
vágoda különleges látnivaló volt 
számukra. A délutáni Aszara bö 
Tevet mincha imánál is velünk 
együtt imádkozott új barátunk. 
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N a t a n y á n 
egy nagy 
z s i n a g ó -
gában gabe, 
természete-
sen felhív-
t u k  a 
Tórához, ő 
volt az elő-
imádkozó.  
 

Élveztük a „szefárdos” imád-
kozását. Niszim, akinek a neve 
csodát jelent, csoda, hogy ilyen 
időben látogatott el városunkba. 
Volt egy kis tapasztalatcsere a 
minjen fenntartásáról. „Meg-
nyugodtam”, náluk is szervezni 
kell a minjent, a „törzsgárda” 
tagok előre jelzik az esetleges 
távolmaradásukat. 
 
A polgári év végén, két, a zsi-
nagógába (inkább a közelébe) 
érkező “vendégről” számolok be. 
Egyik: egy izraeli diáknak - akit 
DJ Maimon néven ismerünk, - a 
kutyája az előtérben várta a gaz-
dáját az imádkozás alatt. Tudta, 
hogy nem jöhet be, de türel-
mesen várta gazdáját, akinek 
nagy micvéje volt, mivel 10-nek 

 
érkezett a minjenhez. Másik: 
egy hóember, amit az udvaron 
a gyermekek készítettek a múlt 
héten. Kép is készült róla ak-
kor, ha most megnéznétek, hűlt 
helyét találnátok. 

 
Szilveszteri Bet Din kérdés, 
hogy kutya vagy hóember 
beszámítható-e a minjenbe? 
Nem tudom, hogy a tudós 
fórum mit válaszolna, de sejtem 
a  v á l a s z t ,  t a l á n  e z 
megbocsátható év végén! 

Mint említettem, ebben a 
hidegben kevesebb izraeli 
turista látogat meg bennünket. 
Itt jártak Sabtajék Jeruzsálem-
ből. A gyermekeken eddig soha 
nem volt téli jambó sapka.  
Nevették egymást a gyerme-
kek, akik otthon csak kipát hor-
danak. Őket elsősorban a 
klasszikus hangulatú Bet 
Hamidrash fogta meg. A jó me-
legben a családfő a reggeli imát 
recitálta. 

k.g. 

Z s i n a g ó g a  l á t o g a t ó i  
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Petőfi Sándor 
  
Ki a szabadba! 
 
Ki a szabadba, látni a tavaszt, 
Meglátni a természet színpadát! 
Az operákban ki gyönyörködik? 
Majd hallhat ott kinn kedves 
operát. 
 
A természetnek pompás színpa-
dán 
A primadonna a kis fülemile; 
Ki volna, énekesnők! köztetek 
Merész: versenyre kelni ővele? 
 
Megannyi páholy mindenik bo-
kor, 
Amelyben ülnek ifjú ibolyák, 
Miként figyelmes hölgyek... hall-
gatván 
A primadonna csattogó dalát. 
 
És minden hallgat, és minden 
figyel, 
És minden a legforróbb érze-
lem... 
A kősziklák, e vén kritikusok, 
Maradnak csak kopáran, hide-
gen. 
 
Eperjes, 1845. április 

 
Radnóti Miklós 
 
Naptár – Február 
 
Újra lebeg, majd letelepszik a 
földre,  
végül elolvad a hó:  
csordul, utat váj.  
Megvillan a nap. Megvillan az 
ég.  
Megvillan a nap, hunyorint.  
S íme fehér hangján  
rábéget a nyáj odakint,  
tollát rázza felé, s cserren már a 
veréb.  
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Jahrzeit tábla 

Feladatunk és kötelességünk 
emlékezni elhunyt hozzátarto-
zóinkra. A Pásti utcai Bet 
Hamidrasban van egy jahrzeit 
tábla. A Hitközség egy bizo-
nyos adomány befizetése után 
készíttet az elhunyt emlékekére 

egy réztáblát. A táblához emléklámpa tartozik, melyet a jahrzeit 
napján felkapcsolunk. Ez az izraeli mintára készült tábla a Bet 
Hamidras női részén, a falon található, melyet Budapesten élő hit-
testvérünk, Dr. Balázs Pál adományozott a Hitközségünknek. Van-
nak még szabad helyek, a részletekről az irodában lehet érdeklődni. 
Éljünk ezzel a lehetőséggel, mely méltó emlék elhunyt családtagja-
inknak! 

 K ö z é r d e k ű  

 
Jahrzeitok 

 
Kreisler Sándorné (Peszl basz Szander) hittestvérünk első éves 
Jahrzeitja volt Tevet 14-én, Vajchi szombatján. A család a közös-
séggel együtt a reggeli kiduson, és salot sideszen emlékezett szere-
tett hittestvérünkre. A heti szakaszban József és Jacob halála is 
megemlítésre került, ekkor ment el...  Nyugodjon békében! 
 
Megemlékeztünk Tevet 28-án Vaira szombatján Heller Józsefről, 
négy éve elhunyt hittestvérünkről. Jakov ben Jichak éveken át volt 
tagja az elöljáróságnak. 
A szép kidust az összetartó család adta a megjelent nagy számú 
hitközségi tagok és izraelből érkezettek számára. A heti szakasz 
csapásokkal teli volt, ezekre emlékezni kell! Áldott emléke sokáig 
maradjon emlékezetünkben!  
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Senora Gracia Mendes úrnő élete elevenedett meg a  
Debreceni Zsidó Szabadegyetemen 

 
A sokarcú zsidóság bemutatását tekinti fő céljának a közel havi rendszerességgel 
tartandó előadás-sorozat a különböző vallású hallgatóságnak. Egy érdekes, nem 
szokványos női életutat mutatott be számunkra az előadó, Szunyogh Szabolcs, 
aki a közéletben is ismert író, újságíró. 
 
A november 25-i előadásának címe: „Zsidó nők nemcsak háziasszony szerepkör-
ben” volt. A klasszikus Debreceni Zsidó Szabadegyetemek 6 éves történetének 
talán eddigi legnagyobb érdeklődésre számot tevő, és legnagyobb létszámú kö-
zönségét üdvözölhettük a Hitközség kultúrtermében. Ez valószínűleg a téma 
érdekességének, és az előadó ismertségének is köszönhető volt. 
Mit tudtunk meg erről a hölgyről? 
A magyarországi zsidóság számára is kevésbé ismert hölgy, Senora Gracia 
Mendes, korabeli európai zsidók nagyasszonya, úrnője életébe kaphattunk bepil-
lantást. Ez a nem mindennapi hölgy, másnevén Gracia Nasi, nem hagyományos 
életet élt a XVI. században. Okos, tündöklő szépségű, művelt, dúsgazdag, s még-
is hányatott életű volt. Az egész világ kegyeit élvezte. Adósaik között voltak 
királyok, uralkodók is. De a pápák is igénybe vették kiváló pénzügyi ismeretéből 
fakadóan pénzügyi szolgáltatásait. A családja segítette az ibériai zsidók menekü-
lését Spanyolországból és Portugáliából. Szökései sorozatairól is hallhattuk az 
izgalmas előadásból. Menedéket keresve beutazta a fél világot, megfordult Euró-
pa és Ázsia legfényesebb udvaraiban.  Járt  Velencében,  Ferrarában, Palesztiná-
ban, Isztambulban, tárgyalt hercegekkel, királyokkal, szultánokkal, hitvitázott 
rabbikkal. Zsinagógákat építtetett, várost alapított, Bibliát nyomtatott, összeeskü-
véseket szőtt… 
Gracia életén keresztül bepillantást kaptunk a kor Európájának, Ázsiájának törté-
nelmébe, uralkodók világába. 
Gracia egyre nyíltabban érdeklődött a judaizmus iránt – a Ferrarai Biblia kiadá-
sában is segédkezett, jesivákat és zsinagógákat építtetett. 1558-ban szerezte meg 
az izraeli Tiberiás régióját, amelyet a szultánok hódítottak meg a Szentföldön. 
Általunk is ismert történelmi események és helyek felidézése történt. 
A diákkal kísért előadáson bámultuk a nagyasszony emberi nagyságát, méltósá-
gát és hatását a világtörténelemre. Igazi zsidó szívvel megáldott, rendkívül okos 
asszony hírében állt. 
Nagy tapssal köszönte meg ezt az érdekes előadást a hallgatóság. Természetesen 
a kérdések sem maradtak el.  Kellemes délutáni érdekes történelmi és vallási 
előadást élvezhettünk.    
 
A beszélgetés végén lehetett vásárolni Szunyogh Szabolcs közelmúltban megje-
lent könyvéből, a „Magyar Menórá”-ból, melyet dedikált is.  
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A  N ő e g y l e t  é l e t é b ő l  

 
Család-Ok országos koncert 

 
Idén ismét csatlakozott a Rachel 
Nőegylet a Kör Dáma Egyesület 
országos templomi hangverseny 
sorozatához, december 16-án a Pásti 
utcai Ortodox Zsinagógában. Ez az 
autentikus vallási hely a régi pom-
pájában tündököl, a jó akusztikájú 
zsinagóga kiváló, kellemes helyszín 
volt az érdeklődőknek. 
A nagyszámú hallgatóság három 
blokkot élvezhetett a kórus kibőví-
tett repertoárjából: tradicionális zsi-
dó, héber és közismert világi zené-
ből. 
A köszöntőt és a zeneszámok bemu-
tatását Grósz Zsuzsa alelnöktől 
hallhatták a megjelentek, aki a kó-
rust is kísérte zongorán. A zene 
rendkívüli szerepét, és nyelvi korlá-
tok nélküli, határokon való átjutást 
emelte ki. A program szlogenje: „A 
zene az kell, mert körülölel” való-
ságban is áthatotta a délután hangu-
latát. 

 
A vegyes kórust színesítette Éliás 
Viktor debreceni kántor fellépése. 
A „Rabbi Elimelech” dalt a „Szól a 
kakas már” ismert nagykállói cso-
darabbitól eredő népdal követte. 
 
Az 1979-es euróvíziós dalfesztivál 
Ofra Haza győztes héber nyelvű 
„Halejuja” száma után, Leonard 
Cohen „Haleluja” szerzeménye is 
műsorra került magyarul. Az ismert 
operettslágerek egyvelege tovább 
fokozta a hangulatot. 
A hallgatóság soraiból előre jött a 
mikrofonhoz egy Debrecenben üdü-
lő izraeli hölgy, aki meleg szavak-
kal köszönte meg a számára felejt-
hetetlen délutánt. 
A szűnni nem akaró taps mellett 
vonult le a kórus a zsinagóga szín-
padáról. 

 
***** 

 
A Debreceni Karitatív Testület idén 
ismét megszervezte karácsonyi 
szeretetakcióját a Kossuth téren 
felállított „Add tovább!” házikóban. 
A Hitközség Rachel Nőegylete ak-
tív tagja a szervezetnek. Most is 
micvét tettek, az összegyűlt 
ajándékcsomagot  december 12-én 
adták át. 
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P r o g r a m a j á n l ó  

 

R e j t v é n y  

 
A helyes válaszok meghatározása előtt lévő 
betűket összeolvasva a közelgő ünnepünk-
höz kapcsolódik megfejtés: 
 

1. A fa gazdája mikortól fogyaszthat-
ta szabadon a termését? 

 
 E: 5. évtől 
 C: 3  évtől  
 T: 7  évtől  
 

2. Tu bisvát ünnepét megelőző szom-
batot hogy nevezzük? 

 
 É: Szombatok szombatjának  
 R: A dal szombatjának 
 I:  Fák szombatjának 
 
 

 
3. Ilyenkor hányféle gyümölcsöt szokás 
fogyasztani a hagyomány szerint? 
 
E:  15 félét  
F:  2 félét 
N: 25 félét 
 
4. Mihez kapcsolódik a  Tu BiSvat, a Fák 
újéve? 
 
 I:  A polgári újév   
C: Növényvilághoz 
Y: Állatvilághoz  
 
 
Megfejtés: _ _ _ _   

4 kérdés a FÁK ÚJÉVÉRŐL 
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HUMOR, HUMOR, HUMOR, HUMOR 
 
 
 
 
 
 

 

Üldögél Kohn Izraelben egy na-
rancsfán és eszi a narancsot. Kis-
vártatva feltűnik a színen a na-
rancsfa gazdája is, megáll a fa 
alatt és felkiabál, hogy:  
- Azt mondja a Biblia, hogy ne 
lopj!  
Mire Kohn hátradől az ágak kö-
zött és elmerengve azt mondja:  
- Csodálatos a Te országod, Izra-
el! Ilyen csodálatos az időjárás, 
ilyen csodálatos narancsfák nő-
nek, és az ember csak eszegeti a 
narancsot és közben bibliai idé-
zeteket hallgat! 
 

***** 
 

Kohn nagy tétel halat vásárol 
Grüntől. Pár nap múlva azonban 
felkeresi :  
- Te becsaptál engem ! Ez a tétel 
hal romlott. Nem lehet megenni.  
- Megenni ? - csodálkozik Grün - 
Azt hittem eladni akarod. 
 
 

***** 

 
A rabbi, sok évi lemondás után 
elhatározza, hogy megkóstolja a 
disznóhúst. Bemegy egy étte-
rembe, rendel egy sült malacot, 
ám miközben várja, hogy a pin-
cér kihozza az ételt, hirtelen is-
merőseinek egy csoportját pil-
lantja meg. Azok is észreveszik 
és odaülnek az asztalához. Ekkor 
megjelenik a pincér, kezében 
egy hatalmas tálcával, amin egy 
egész sült malac fekszik, a szájá-
ban egy almával. Döbbent csend, 
ám a rabbi feltalálja magát: 
- Ez igen! Az előbb rendeltem 
egy sült almát, és nézzétek, mi-
lyen tálcán hozták! 
 

***** 
 

Egy emberbaráti társaság meg 
akarja nyerni céljainak a rabbit. 
Kérik, hogy segítsen nekik a tár-
sadalmi egyenlőtlenségek kiiga-
zításában. 

- Rendben van - egyezik bele a 
rabbi -, hajlandó vagyok együtt-
működni veletek. Majd megoszt-
juk a munkát: ti rábeszélitek a 
gazdagokat, hogy adakozzanak, 
én meg rábeszélem a szegénye-
ket, hogy fogadják el. 
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Fittnesz gyümölcskenyér 

 
Hozzávalók: 2 banán, 3 körte, 2 
alma, 30 dkg zabpehely, 25 dkg 
cukor (barna cukor), 10 dkg méz, 
1 tojás, 1 csomag sütőpor, 10 dkg 
aszalt szilva, 10 dkg mazsola, 5 
dkg mogyoró 
 
Elkészítése: A körtét és az almát 
lereszeljük, lecsurgatjuk a levet. 
Hozzátesszük a villával szétpasz-
szírozott banánokat. A péphez 
hozzákeverjük a cukrot, mézet, 
tojást. Apróra vágjuk az aszalt 
gyümölcsöket és a dióval együtt 
ezeket is a  keverékhez tesszük. 
Miután jól összedolgoztuk, hoz-
zátesszük a zabpelyhet és a sütő-
port. Kikent, lisztezett  őzgerinc-
formába öntjük a tésztát. 160 fo-
kon sütjük kb. 30 percig. 
 
 

F ő z ő s a r o k  

 
Gyümölcskosárkák 

 
Hozzávalók: 35 dkg finomliszt, 
18 dkg margarin, 10 dkg porcu-
kor, 2 tojás sárgája, ½ csomag 
sütőpor, Csipet só, 1 csomag 
vaníliás pudingpor, 2,5 dl rizs-
tej, 2 csészényi gyümölcs 
(barack, cseresznye, mandarin, 
szőlő), ½ csomag zselé por. 
 
Elkészítése: a lisztbe elvegyít-
jük a sütőport és a sót, hozzáre-
szeljük a fagyott margarint. 
Hozzárakjuk a cukrot, a tojások 
sárgáját is és gyorsan eldolgoz-
zuk, anélkül, hogy tészta meg-
melegedne. Két órára hűtőbe 
tesszük, majd akkora kis gom-
bócokat készítünk, melyek ki-
nyújtva pont beleférnek a kis 
tortaformákba. A villával meg-
szurkált tésztákat 160 C fokon 
világosra sütjük. A kihűlt for-
mákba a pudingporból és rizs-
tejből készült krémet tesszük, 
erre helyezzük a gyümölcssze-
meket. A tetejét zselével öntjük 
le. Egy-két órára hűtőbe tesz-
szük, míg a díszítés megköt. 
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1 + 1 % 
 

Közeledik az első adóbevallási hullám határideje.  
Kérjük ajánlja fel személyijövedelem-adójának 1+1 százalékát ez évben is  

a MAZSIHISZ  
(technikai szám: 0358), illetve  

A Debreceni Zsidó Templomért és Temetőért Alapítvány javára.  
(adószám: 18550775-1-09) 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik  
2018-ban rendelkező nyilatkozatukban a Debreceni Zsidó Templomért és 

Temetőért Alapítványt jelölték meg kedvezményezettnek! 
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