
  

 
 CHODES 5779. 

 
A  DEBRECENI ZSIDÓ HITKÖZSÉG 
Sziván havi Sávuoti ünnepi kiadványa  

 

 
Chag Savuot Szameach! 

Shabbat shalom, git sabesz,  békés szombatokat kívánunk! 
Ezt kívánjuk minden olvasónknak és  Izrael egész népének ! 

 Önök a Sávuoti különszámunkat olvashatják. 
 

 
 

A Pészach, azután Lag Baomer alig hogy elmúlt, 
Omer számlálás közben máris Savuotra készülünk. 
Június 3-án este köszöntött be új hónapunk, a 
Sziván. 
Június 9. (Szivan 6), és Június 10. (Szivan 7) lesz a 2 

napos Savuot ünnepe. Ne feledjük el: Savuot 2. 

napján,  Június 10-én Mázkir! 

Szeretnénk az ünnephez méltóan zsinagógánkat 
feldíszíteni, ehhez szorgos kezeket és virágokat 
várunk. 
Díszítés időpontja Június 7-én péntek reggel az 
imádkozás után lesz.  Reméljük, hogy most is 
virágokban fog pompázni a kis Bet Hamidrasunk. 
Reméljük, hogy ezt a hónapot egészségben és 

békében fogjuk együtt eltölteni. 

 
Betegeinknek jó egészséget, mielőbbi gyógyulást kívánunk! 
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Savuot a Tóraadás Ünnepe 
 
  

Savuot-i ünnepünk liturgiája szerint eltávozott családtagjaira emlékezünk a Mázkír alkalmá-
ból. 
Fontos kötelességünk, hogy elhunyt hozzátartozóink emlékét megőrizzük. Hozzátartozóink 
halálának évfordulóján a zsinagógában Kaddis ima elmondásával emlékezünk. 
 
Közösségünknek fontos jelenlegi és távlati célja, hogy fenntartsa vallási életünket, fenntart-
sa a mindennapos ima lehetőség biztosítását a Bet Hamidrasban és a Zsinagógában.  
 
Szeretnénk a jövőben is a közösség részére biztosítani, hogy lehetőségünk legyen a rendsze-
res vallás élet fenntartására, hogy minden hittestvérünk el tudhassa mondani szerettei után 
az emlékezés imáját. Közös feladatunk és felelősségünk, hogy fenntartsuk vallási életünket. 
Ennek tudatában mindenkit szeretnék arra kérni és ösztönözni, hogy lehetőségei mérten mi-
nél többet vegyen részt a közösség vallási életében, és vegyen részt az Istentiszteleteken. 
 

Bízom abban, hogy Debrecenben mindig fenn fogjuk tudni tartani a közösség vallási életét, 
hisz az elmúlt időszakban nagyon sok külföldről idelátogató hittestvérünk örömmel tapasz-
talta, hogy Debrecenben működik a hitközség, a zsidó élet és az Imaház is. Ennek tudatában 
várok sok szeretettel mindenkit a zsinagógába, az ünnepünk alkalmából. Emlékezzünk 
együtt! 
 
 
Mindenkinek kívánok jó Ünnepet! 
  

 
Horovitz Tamás 
elnök 

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

 
Ünnepi Imarend  

 
 
Június 7. (Péntek) - Sáchrit (reggeli ima) 7,00 h 
 
Reggeli imádkozás után templomdíszítés – Várunk mindenkit, aki szívesen közreműködik az 
ünnepi díszítésben. Kérjük, akiknek lehetősége van rá, hozzon magával virágot, illetve zöld 
ágakat, leveleket. 
 
Mincha és Máriv (délutáni és esti ima): 19,00 h 
 

Június 8. Szombat Sáchrit: 8,30 h, Mincha  ima:  19,45 h, Minhca után Máriv 
  
Június 9. Vasárnap (Sávuot I.) Sáchr it 8,30 h , Tóraolvasás (Tízparancsolat),  
Mincha, Máriv:    19,00 h                                                                                                           
 

Június 10. Hétfő (Sávuot II.) Sáchr it 8,30 h, Mázkir  Tóra olvasás után          
Mincha, Máriv: 19,00 h 

 
Gyertagyújtás 

 

   Jún. 8. – Szivan 5.     Jún. 15. – Szivan 12.   Jún. 22. – Szivan 19.     Jún. 29-Szivan 26. 
      
Gyertyagyújtás:             20:10                      20:14                       20: 16                           20:17  
 
Szombat kimenetele:     21:30                      21:35                      21:37                            21:37           
      
                                    Bamidar                  Naszo                   Böháálotchá       Slach 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Érdemes a heti szakaszokat alaposabban megismerni, majd levonni belőlük a napjainkra vonatkozó 

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

 
HETI SZAKASZ TARTALMÁBÓL 

 

Bámidbár )ר בַּ ִמדְּ ת בְּ שָּ רָּ  )פָּ
(4Mózes 1:1–4:20.)  

 

Bámidár nyitja meg Mózes negyedik könyvét. Ismé-
telt népszámlálás után – melynek eredménye csodá-
latos módon egyezik az előzővel, amelyet egy évvel 
azelőtt ejtettek meg – Mózes zászlóaljakba szervezi a 

népet. Négy zászlóalj, mindegyikben 3-3 törzs jön 
létre, s készek a nagy útra, hogy elfoglalják az Ígéret 
Földjét. A szakaszban található még a leviták munka-

rendje a Szentély-szolgálatban és a törzsfőnökök sze-
repe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nászó ))ת נָּשֹׂא שָּ רָּ פָּ  
(4Mózes 4:21–7:89.)  

 
Több alapvető témával foglalkozik. Miután a leviták 
körében megejtett népszámlálás adatait és a Szentél-
yszolgálatban kifejtett tevékenységük módozatait 
részletezi, a szakasz a fogadalomtevő (Názir) tör-

vényéről, majd a hűtlenséggel vádolt házastárs ellen 
lefolytatott vizsgálatról szól, majd a Hajlék 
felavatásával és a törzsfőnökök által hozott egységes 

áldozatok ismertetésével fejeződik be. 

 

Beháálotchá )ָך ֲעֹלתְּ הַּ ת בְּ שָּ רָּ   )פָּ
(4Mózes 8:1–12:16.)  

A Szentélybeli Menóra napi meggyújtásával kezdő-
dik, majd a leviták felavatásával folytatódik. A siva-
tagi vándorlás módozatai következnek; mikor utaz-
tak, mikor táboroztak le és milyen jelek alapján 
(kürtszó); a vonulás formációja, a négy zászlóalj és 
a törzsek zászlai. A szakasz második felében a zú-
golódók és a húst követelők zendülése a téma, majd 
jön a fürj nagy tömegekben, és a nép annyit eszik 
belőle, hogy az orrán jön ki. Hetven ember lesz ki-
választva mint Mózes mellett működő tanácsadó 
testület (az első Synhedrion); az utolsó fejezetben 
Áron és Mirjam kibeszélik Mózest, és Mirjam pél-
dás büntetést kap. 

 

 

 

 

 

Slách לַּח ת שְּ שָּ רָּ ָך(-)פָּ לְּ  
(4Mózes 13:1–15:41.)  

 
Mózes kémeket küld ki Kánaánba. Ezek defetista 

jelentésükkel – ami kissé eltúlzott volta ellenére 

többnyire a tényeknek megfelelő volt – elriasztják a 

népet a honfoglalástól, és zúgolódva ismét kifejezik 

azon óhajukat, hogy visszamennek Egyiptomba. A 

nagyfokú kishitűség láttán Isten elrendeli a negyven 

esztendős pusztabeli bolyongást, melynek során ki-

hal a “pusztai nemzedék”, és az új generáció már 

szabad emberekből áll, akiknek lelkét nem nyomo-

rította meg az egyiptomi rabszolgaság. Ezek fogják 

elfoglalni és birtokba venni az országot. 
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SAVUOT – SVIESZ 
 

A diaszpórában (nálunk ez évben június 9-10.), szi-
ván hónap hatodikán és hetedikén kerül sor sávuot 
(magyarul: hetek) napjainak megünnepelésére. Az 
ünnepet a Talmud egyszerűen csak gyülekezésnek, 
zárásnak (áceret) nevezi, mivel ez az az ünnep, 
amely lezárja peszáh napjait, vagyis a megemléke-
zést az egyiptomi kivonulásról, melynek végső célja 
voltaképpen a Tóra adása volt, hiszen egy nép pusz-
tán a szabadság adományával még nem nép, kelle-
nek szabályok, törvények is, ahogyan a Talmud írja: 
"A szináji kinyilatkoztatás napja éppoly jelentős, 
mint a teremtés napja; mert az erkölcsi törvény léte 
nélkül az anyagi világ terem-
tése tökéletlen, sőt értelmetlen 
lenne." 
 
Az ünnep egy másik elneve-
zése: Tóra adás ideje (zmán 
mátán Toráténu). Bölcseink 
hagyománya szerint ekkor 
kapta a zsidóság az Írott Tant 
(Torá sebihtáv) és a Szóbeli 
Tant (Torá sebeál-pe) az 
Örökkévalótól, mely meghatá-
rozta és jelenleg is meghatá-
rozza a zsidóság mindennap-
jait, életét, sorsát. A Tóra szerint a szináj-hegyi ki-
nyilatkoztatás után a jelenlévő zsidók így szóltak: 
"Mindent, amit az Örökkévaló mondott, megtesszük 
és meghallgatjuk." Bölcseink hangsúlyozzák, hogy a 
"megtesszük" szót az akkori zsidók elébe helyezték a 
"meghallgatjuk" szónak. Ezzel az Örökkévaló iránti 
feltétlen bizalmat, engedelmességet és hűséget hang-
súlyozták ott, és akkor. A "megtesszük" szóból és a 
sorrendből következően a zsidó vallás tetteket, csele-
kedeteket kíván tagjaitól. A fő, hogy a zsidó ember 
megtegye, megcselekedje az Örökkévaló szavait, 
utasításait. Sok zsidó „jó” zsidónak véli önmagát, 
mert „érzésben” zsidó. Azonban, ha ez az „érzés” 
nem fejeződik ki tettekben, cselekedetekben, akkor 
kétséges az értéke! 
 
A jom kipuri- vagy a széderen való részvétel jobban 
biztosítja a zsidóság meg- és fennmaradását, mint az 
ünnepek „átérzése”, hiszen lehet gyönyörűen beszél-
ni a rózsáról, de mégis más az, ha az ember látja, 
tapintja, szagolja, tehát cselekszik vele valamit. Isten 
a zsidóságtól tetteket, cselekedeteket kíván! 
 
 
Sávuot szokásai, hagyományai is a Tóra, a Tóra adá-
sának körülményei, tanításai körül forognak. A zsi-
nagógát még az ünnepet megelőzően szokás zöld 
ágakkal, lombokkal, virágokkal díszíteni, mert a 

V a l l á s i  r o v a t  

Szináj-hegy is virágba borult annak idején a nagy 
esemény tiszteletére, a Tóra adását megelőzően, tart-
ja a néphagyomány. Mások szerint a zöldek, a virá-
gok élők és kedvesek számunkra, akár a Tóra tanítá-
sai, szavai. De a zöldek jelképezhetik azt is, hogy 
mindig találhatunk a Tórában valami újat, valami 
"frisset". Sávuotkor hagyomány megrendezni a lá-
nyok felnőtté avatási ünnepségét; a bát-micvá szer-
tartást. Amint a fiúk 13. életévük betöltése után vál-
nak nagykorúvá, lesznek a közösség teljes jogú tag-
jai; úgy lányoknál ez a 12. év betöltése után követ-
kezik be és ennek adnak ünnepi jelleget e szertartás-
sal. Sávuotnak, hasonlóan a többi ünnephez, a szel-
lemiek mellett megvannak a maga jellegzetes testi 

táplálékai is. 
 
Vannak, kik tejet és mézet esznek, 
mert ezek a tejjel és mézzel folyó 
országra utalnak, mely a Tórában, 
az ekkor kapott Tórában ígértetik 
meg a zsidóknak./4/ Vannak he-
lyek, hol az ünnep második napján 
csak tejes ételeket esznek, mert Dá-
vid király ekkor  halt meg és halá-
la napjára való emlékezésül nem 
esznek húst, az öröm egyik jelké-
pét. Van, ahol először tejes ételt 
esznek és az előírt várakozási idő 
letelte után esznek húsost is, mert 

betartják az "örvendezés" parancsát, hiszen e nap 
Dávid király születésnapja is. 
 
A legtöbb helyen azonban csak tejes ételeket fo-
gyasztanak, emlékezésül ama tényre, hogy ekkor 
kapták a rituális étkezés (kásrut) szabályait. A tej - 
bölcseink szerint - ezenfelül olyan, mint a Tóra, mert 
ahogyan a tej táplálja a kisgyermeket, a Tóra úgy 
táplálja és erősíti a zsidókat. Vegyük magunkhoz mi 
is minél többen e „szellemi táplálékot”: a Tórát és 
váljunk erőssé megtenni és megcselekedni a benne 
foglaltakat! Hág száméáh! – Örömteli ünnepet mind-
nyájóknak. 
 
 
Forrás: Dr. Oláh János tanítása OR -ZSE 
 
 
A pészách és sávuot közötti időszak egy tanulási fo-
lyamat, lehetőség a régi, már felesleges szokások 
elhagyására, az újrakezdésre, melyen keresztül őse-
ink – és rajtuk keresztül saját magunk is – nagyobb 
önismeretre tehetnek szert. Nem lehet véletlen, hogy 
a pészáchot, a fizikai szabadulás ünnepét a bibliai 
hagyomány összekötötte sávuot ünnepével, a Tóra-
adás, vagy úgy is mondhatjuk, a lelki szabadság em-
léknapjával. 
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V a l l á s i  r o v a t  

 
Készülünk Sávuotra, 

Június 8-án, Ijár 5-én szombaton este be-
köszönt a Tóraadás ünnepe 

 
Kezdhetünk ismét készülődni,  beköszönt követke-
ző ünnepünk Sávuot  .)שבועות(Ez az ünnep a Tóra 
adásának állít emléket, de mivel mint a többi zarán-
dokünnep, ez is kapcsolatos a mezőgazdasággal, a 
termés zsengéjének és az aratásnak napja is. 
Beborítjuk virággal otthonainkat és zsinagógáinkat, 
mert ahol a kinyilatkoztatás történt, a Szináj he-
gyén, szintén nyíltak, bimbóztak, virultak a virá-
gok. Másrészt a növények jelzik a természet zöldü-
lését, megújulását, pompáját. 
 
Az első nap Mózes II. könyvéből a 19-es és 20-as 
fejezetet recitáljuk. Ezek leglényegesebb része a 
Tízparancsolat, melyet állva hallgathatnak meg a 
jelenlévők. Második nap Mózes V. könyvéből, a 
14. fejezet 22. énekétől, a 16. fejezet 18. énekéig 
olvassuk a szent szövegeket, amelyek a különböző 
mezőgazdasági törvényekről szólnak és a zarándok-
ünnepek felsorolásával foglalkoznak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az első nap Tóra olvasása előtt a XI. században élt 
Meir Nehorai, Worms és Mainz, Rajna menti vá-
rosok előimádkozójának 90 soros versét az Akda-
mut-ot énekeljük el hagyományos dallammal. 
(jelentése: “engedélykérés”) Szép, költői képpel 
kezdődik. Ha a föld, hegyek, völgyek írótoll lenne, 
az égbolt papír, a vizek, a tenger, folyók, patakok 
mind tinta lenne, a világ lakosai íródeákok volná-
nak és éjjel-nappal írnának, akkor sem tudnák I.-ten 
dicsőségét ábrázolni, szavakkal kifejezni, leírni. 
 
 

 
Sok templomban felolvassák Ruth könyvét, mert 
dédanyja volt Dávid királynak, akinek születése és 
halálának napja ez időre esett. 150. zsoltárának em-
lékére 150 gyertyát is gyújtanak nagyobb templo-
mokban. 
Sávuot, a Tóra-adás ünnepe, Izraelben egy, a világ 
más részein, azaz a diaszpórában kétnapos ünnep. 
 
 
Sávuot szó szerint a Hetek Ünnepe, mivel pontosan 
hét héttel van Peszách után, és egybecseng az ómer
-számlálás 49 napját követő ötvenedik napjával. 
Innen a magyar „Pünkösd” elnevezés; ez a görög 
„Pentakosion” = 
ötven szóból szár-
mazik. 
 
Pészáchkor elbe-
széltük a 10 csa-
pás történetét, 
amelynek követ-
kezményeként el-
hagytuk Egyipto-
mot. Az ómer ide-
je alatt hétszer hét 
napot számolunk a 
vándorlás idejére, 
amelyet most 
élünk meg a jelen 
részeként. Sávuotkor a Tóra öt könyvét fogjuk át-
venni.  
 
 
Az ünnep imarendje, és minden előírása megegye-
zik a másik két zarándok-ünnepével, valamint a 
szombatra vonatkozó tilalmak, természetesen, erre 
a napra is vonatkoznak. 
 
 
Szokás Sávuot éjszakáját ébren tölteni, és a Tórát 
tanulmányozni. Ez köt össze bennünket a Szináj 
hegyi Tóra-adás emlékével. 
Ilyenkor általában tejes ételeket esznek. Ennek a 
szokásnak folklorisztikus okai vannak. A zsinagó-
gákban Ruth történetét olvassák fel. 
Az ünnep második napján Mázkirt mondunk a ha-
lottainkért. 
 
 
Bölcseink tanítása szerint, noha a Sínai-hegy a si-
vatagban van, a Tóra tiszteletére virágba borult a 
sivatag. Szokás a zsinagógát és az otthont zölddel, 
virággal, gyümölccsel díszíteni. Mi se felejtkez-
zünk el a zsinagógáról, a „második otthonunkról”, 
hogy ez is virágba öltözzön az ünnepen!  
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K é r d e z d  a  R a b b i t !  

 

Beszélgetés Dr. Asher Ehrenfeld debreceni főrabbival 

Rabbi Úr! Legyen szíves az ünnep alkalmából megosztani velünk gondolatait! Reméljük, hogy is most újabb ismere-

tekhez jutunk. 

Savuot ünnepe előtt állunk. Minden évben megemlítjük az ünnephez kapcsolódó eseményt, a Tóraadást. A korábbi, 

erről az ünnepről szóló hitközségi újságokban már olvashattunk, a mostani újságban is tartalmaz történeti ismerte-

tést. 

Beszélgetünk az emlékezetes savuoti történetről, mely felejthetetlen a zsidó történelemben. 

A Bibliába bekerült az 5 tekercs, melyből mi mind a három zarándok ünnepen felolvasunk úgy, ahogy szokás volt a 

Szent templomban, a másik 2 tekercset Purimkor és Tesa be Avkor. A 3 tekercset tehát a zarándok ünnepeken kö-

zösségben hallhatjuk. (lehet egyedileg is tanulmányozni) Peszachkor Sir ha Sirim, mely az Énekek éneke, Savuotkor 

a Ruth könyve, sátoros ünnepen Kohelet –et Prédikátorok könyve. 

Savuot ünnepén, mint korábban említettem, Ruth könyvét olvassuk. A Bírák idejében szokás volt, hogy a zsidók 

kivándoroltak a Szentföldről a szomszédos országokba, ott folytatták életüket, kereskedelmi tevékenységüket, a 

könnyebb megélhetés érdekében.  (ez ma sem ismeretlen az emberiség körében). 

Élt Betlehem környékén egy család, 2 fiuk volt. Elimelech a Juda 

törzsből származott, tekintélyes, gazdag, vágyakkal teli ember volt. A 

hírek azt mondták, hogy a szomszédos országban, Moávban még na-

gyobbak a lehetőségek, ő ott még gazdagabb lehet. Eldöntötte, hogy 

családjával oda, Moávba emigrál. Sajnos, tervei nem sikerültek, a csa-

ládfő rövid idő után meghalt, még annyit el tudott érnie, hogy a 2 fiát 

megnősítette előkelő moávi családokból. Jó dolgában arról megfelejt-

kezett arról, hogy zsidó menyasszonyokat keressen nekik. Ezzel hoz-

zájárult az asszimiláció bűnéhez. Rövid idő után a 2 fiú is meghalt. 

Közben a vagyon megcsappant. Az özvegye egyedül maradt, és a 

gyermekek nélküli anya úgy gondolta, hogy visszaköltözik szülei 

földjére, a Szentföldre, ahol élt még a jó időkben. Elmesélte döntését 

a két özvegyül maradt menyének, nincs mit itt nekik keresniük. Gyer-

meke, már nem lehetett, mert idős volt. „Nincs mire várni, térjetek 

vissza apátok házába!”- mondta nekik. Logikusan megmagyarázta a 

helyzetüket. Emlékeztetett arra, hogy milyen nagy szeretetben éltek, 

nem akarta őket elválasztani. Az egyik menye, Orpa megértette anyó-

sa magyarázatát. Könnyes szemmel visszatért apja házába. A másik 

menye, Ruth nem akart elválni anyósától, azt mondta, hogy “Ahová te 

mész, én is megyek”, “Ott alszom, ahol te alszol”, “Néped, a népem, 

Istened, az Istenem”. “Ahol meg fogsz halni, én is ott fogok meghalni, 

és ott fognak eltemetni, csak a halál fog elválasztani” (Innen tanuljuk 

a zsidó vallásba való betérés alapjait). Az anyós látta, hogy ragaszko-

dik hozzá. Másnap gyalogosan tértek vissza Nomi házához Betlehem-

be. Az életük folytatását a Ruth könyvében lehet olvasni, a Bibliában. 

Ruthnak adta Nomi a családi örökséget. Ruth férjhez ment a Juda 

törzs egyik tekintélyes nemes vezetőjéhez, zsidó emberhez. A jó Isten 

meghallgatta imáját, elfogadta könyörgését, családot alapíthatott.  Jutalmat kapott a Teremtőtől, a tőle származott 3. 

generációul született az egyik legfontosabb személy abban a korban. Ez a személy Dávid király volt, akinek a nevé-

hez a Zsoltárok fűződnek, Ruth unokája volt. Azért emlékezünk most erre, mivel Dávid király Savuotkor halt meg. 

Köszönöm a beszélgetést. Remélem, hogy minél többen fogjuk feleleveníteni Ruth történetét! 
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Izraeli kémiai Nobel-díjas tudóst 

ismernek el Budapesten 
 

Daniel Shechtman, izraeli tudós, 
a Technion anyagtudományi professzora, az ameri-
kai Ames Laboratory kutatója, az Iowa State Univer-
sity vendégprofesszora Budapestre érkezett, hogy 
átvegye a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (BME), valamint a Neumann János Számí-
tógép-tudományi Társaság közös Neumann János-
díját. 
Daniel Shechtman professzor a kvázikristályok fel-
fedezésért kapott kémiai Nobel-díjat 2011-ben. 
 
A kvázikristály átmenet a kristályos szerkezetű 
anyagok és az amorf (üvegszerű, nem kristályos 
szerkezetű) anyagok között. Fizikailag a kristályok-
hoz hasonló elrendeződést mutat, de nincsen olyan 
elemi cella, amelyből teljesen kirakhatóak lennének. 
Shechtman professzor kutatásai 1982-ben kezdőd-
tek, amikor az amerikai szabványügyi iroda (U.S. 
National Bureau of Standards) munkatársa volt. Első 
felfedezése az ikozaéder fázis volt, ami új területeket 
nyitott meg a kvázikristályok kutatása területén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan Shechtman professzor az MTI-nek elmondta: 
Neumann János a tudomány és matematika kiemel-
kedő alakja volt, nagyon nagy megtiszteltetés az ő 
nevét viselő díjat átvenni. 
 
 
Forrás: MTI 

 
Eilat vadonatúj repülőterére 
közlekedik ősztől a Wizz Air 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Októbertől ismét közlekedik Budapestről Eilatba a 
Wizz Air, de immár az izraeli üdülőváros új, korsze-
rű repülőterére. A járatokra kedden 10 órától lehet 
jegyet foglalni 2990 forinttól.  
 
A Wizz Air, Európa leggyorsabban növekvő, egyben 
Közép- és Kelet-Európa legnagyobb diszkont légi-
társasága ősztől újraindítja szezonális járatait Eilat-
ba, immár az izraeli város új repülőterére. 
Eilat népszerű nyaralóhely Dél-Izraelben, a Vörös-
tenger partján. Az ide látogatók élvezhetik a gyö-
nyörű strandokat, a korallzátonyok látványát, a pezs-
gő éjszakai életet és a környék lenyűgöző sivatagi 
tájait. A várost eddig kiszolgáló repülőtér idén ta-
vasszal végleg bezárt, mivel felépült az első izraeli 
űrhajósról, Ilan Ramonról elnevezett, korszerű Ra-
mon Airport. 
 
A Wizz Air második útvonala Budapest és Izrael 
között 2018 novemberében indult el. Idén október 1. 
és október 26. között heti kétszer (kedden és szom-
baton), október 28. és március 27. között pedig há-
romszor (hétfőn, szerdán, pénteken) közlekedik a 
Budapest–Eilat járat, így menetrendje tökéletes akár 
egy hétvégi kiruccanáshoz, akár hosszabb tengerpar-
ti nyaraláshoz. 
 
Évente 4,5 millió utast fog kiszolgálni a januárban 
megnyíló Ramon repülőtér . 
 
Az új légikikötő 50 méteres megfigyelőtornyot, nagy
- és közepes méretű repülőgép-parkolót, vámmentes 
üzleteket és az épület szívében biológiai medencét 
foglal magában. Szükséghelyzetben a Ben-Gurion 
repülőteret fogja helyettesíteni. Az Ilan és Aszaf Ra-
monról elnevezett Ramon repülőtér 2019. január 22-
én nyílik. Az első szakaszban az Arkia és az Israir 
légitársaság kereskedelmi és belföldi próbajáratokat 
üzemeltetnek.  
 
Forrás: Izraelinfo 

E r e c i  h í r e k  

https://www.technion.ac.il/en/home-2/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neumann_J%C3%A1nos-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ikoza%C3%A9der
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A1zikrist%C3%A1ly
https://izraelinfo.com/2018/12/30/evente-25-millio-utast-fog-kiszolgalni-a-januarban-megnyilo-ramon-repuloter/
https://izraelinfo.com/2018/12/30/evente-25-millio-utast-fog-kiszolgalni-a-januarban-megnyilo-ramon-repuloter/
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E r e c i  h í r e k  

 
A holdszonda az Israel Aerospace Industries állami 
repülőgépgyár űrkutatási programjának és a SpaceIL 
nevű izraeli magánvállalkozásnak a közös gyártmá-
nya volt. Mintegy 100 millió dollárba (28 milliárd 
forintba) került. Elsősorban Morris Kahn 88 éves dél
-afrikai–izraeli milliárdos fedezte a költségeket. 
 
A tervek szerint a Beresit két-három napig tevékeny-
kedett volna a Hold felszínén, ahol a fedélzetén lévő 
műszerekkel az égitest mágneses mezejét mérte vol-
na, és felvételeket készített volna a leszállás helyé-
ről. Emellett feladata volt egy izraeli zászló kitűzése. 
Magával vitt továbbá egy kapszulában digitális le-
mezeket, rajtuk izraeli szimbólumokkal, dalokkal, 
gyermekrajzokkal, a Bibliával és egy holokauszttúl-
élő visszaemlékezéseivel “a jövendő nemzedékek 
számára”. 
 
A Beresit Mózes első könyvének (Genezis, Teremtés 
könyve) héber neve. 
 
 
Forrás: Shiri Zsuzsa—MTI 
 
 
 

Ötezer éves, régészek fellelte cserepekbe 
száradt élesztőmaradványok felélesztésé-

vel sört állítottak elő izraeli tudósok  
 

Jelentette a The Jerusalem Post című izraeli új-
ság honlapja szerdán. 
 
A viszonylag alacsony alkoholtartalmú sör az ókor-
ban is népszerű ital volt, amelyet az ünnepeken, 
sporteseményeken, családi találkozókon vagy a ba-
ráti társaságokban együtt fogyasztottak. Mindeddig 
azonban senki sem tudta, hogy milyen íze is volt az 
ókori sörnek, mennyiben tért el a manapság ismert 
nedűtől.  
Az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) és négy egyetem 
tudósai közös kutatást indítottak. Először a Jeruzsá-
lemi Héber Egyetem fogorvosi klinikájának mikro-
biológusai az ókori sör előállításához használt kerá-
miamaradványokat vizsgálták meg és a cserepek na-
nopórusaiban élesztőtelepeket találtak. 
 
Ezeket a cserepeket egykor egyiptomiak, filiszteu-
sok vagy zsidók lakta több tucat településen, külön-
böző régészeti lelőhelyeken találták Izraelben, a 
Kr.e. 3000 -től a Kr.e. negyedik századig datálták 
őket.  
Ezekből sikerült életre kelteniük a nagyjából ötezer 
évvel ezelőttihez hasonlatos sört egy olyan izraeli 
pincészet segítségével, amely manapság is kerámia-
edényeket használ a bor előállításához. 

 
Nem sikerült a Holdra szállás 

 

 

A Hold közvetlen közelében megszakadt a kap-
csolat az izraeli holdszondával, a Beresittel – je-
lentette az izraeli tizenhármas kereskedelmi tévé-
csatorna élő adásában. 

Minden izraeli tévécsatorna élő adásban közvetítette 
az első izraeli űreszköz leszállásának perceit. A be-
rendezés a Hold felszínének közelében még egy 
utolsó fényképet küldött magáról, amelyen az izraeli 
zászló mellett angolul a “Kis nép, nagy álom”, és az 
“Izrael népe él” felirat látszott. 
Később az érkezés pillanatában megszakadt a kap-
csolat a holdjáróval, és a szakemberek hiába próbál-
ták megfejteni a hiba okát. A Beresit valószínűleg 
összetört vagy felrobbant. 
 
Az ország középső részén, a Jehúd városban lévő 
“űrközpontban” Benjamin Netanjahu miniszterelnök 
személyesen is figyelemmel kísérte a Holdra szállás 
kísérletét, majd azt mondta, hogy Izrael legközelebb 
sikeresebben oldja meg a feladatot és bejelentette: 
két-három év múlva kísérlik meg újra a Holdra szál-
lást. 
a sikerült volna, akkor Izrael lenne a világ negyedik 
állama, amely képes erre. Így a hetedik, amely űr-
eszközzel megközelítette a Holdat. A holdszonda 
egy héttel ezelőtt állt Hold körüli pályára, sikeresen 
végrehajtva a leszállása előtti utolsó veszélyes ma-
nővert. 
 
A Beresit nevű, legénység nélküli kis űrhajó 5,5 mil-
lió kilométert tett meg, és több sikeres manővert haj-
tott végre február 22-i felbocsátása óta. A négylábú, 
alig másfél méter magas, közel hat mázsás járműnek 
a Serenitatis-tengernél kellett volna Holdat érnie a 
tervek szerint. 
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E r e c i  h í r e k  

 
A tudósok elkülönítették és feltérképezték a régi cse-
repekben talált élesztőfajták teljes génállományát és 
megállapították, hogy ezek az 5000 éves élesztőkul-
túrák hasonlítanak a hagyományos afrikai sörfőzdék 
állományához, például az etióp mézboréhoz és a mo-
dern sörélesztőkhöz is. 
 
Ezután egy kézműves sört gyártó helyi szakember 
segítette a kutatókat a sör elkészítésében. A kóstoló 
szakembereknek egyetértettek abban, hogy kiváló 
minőségű főzethez jutottak, amely finom és bizton-
ságosan fogyasztható. A sör elkészítője szerint fű-
szeres, kissé gyümölcsös és nagyon összetett ízvilá-
gú nedű született. 
 
A tudósok úgy vélik, munkájuk jelentős áttörést je-
lent, mert először sikerült ősi élesztőből friss sört 
teremteni. Ráadásul Aren M. Maeir, a Bar-Ilan 
Egyetem régészeti tanszékének professzora szerint a 
kutatás eredményei alátámasztják a részeges filiszte-
usok bibliai képét is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotó: Yaniv Berman / IAA  
 
 
 

Véget ért az Eurovíziós Dalfesztivál, 
megvan a győztes 

 
 
Május 18-án este rendezték Tel-Avivban a 64. Euro-
víziós Dalfesztivál döntőjét, amelyben 26 ország 
előadója lépett színpadra. A szavazatok alapján Hol-
landia lett a 2019-es dalverseny győztese, Duncan 
Laurence örülhetett a show végén. 
 
Az első elődöntőből a Magyarországot képviselő 
Pápai Joci nem jutott a döntőbe, a kedd esti előadók 
közül a szombat esti fináléba bekerült a ciprusi Tam-
ta, a szlovén Zala Kralj és Gasper Santl, a cseh Lake 
Malawi, a fehérorosz Zena, a szerb Nevena Bozovic,  

 
az ausztrál Kate Miller-Heidke, az izlandi Hatari, az 
észt Victor Crone, a görög Katerine Duska, valamint 
a másodszor induló San Marinó-i Serhat. 
 

 
 
A csütörtöki elődöntőből az észak-macedón Tamara 
Todevska, a holland Duncan Laurence, az albán Jo-
nida Maliqi, a svéd John Lundvik, az orosz Szergej 
Lazarev, az azerbajdzsáni Chingiz, a dán Leonora, a 
norvég Keiino, a svájci Luca Hänni és a máltai Mic-
haela jutott tovább. 
 
A 26-os finálénak kiemeltként tagja volt az Egyesült 
Királyság (Michael Rice), Franciaország (Bilal Has-
sani), Olaszország (Mahmood), a házigazda, tavalyi 
győztes Izrael (Kobi Marimi), Spanyolország (Miki) 
és Németország (S!sters). 
 
A végeredményt az egyes országok nemzeti zsűrije-
inek pontjai és a közönségszavazók összesítésével 
határozták meg, a szünetben pedig korábbi Euroví-
zió-győztesek és Madonna szórakoztatták a közönsé-
get. Madonna két dallal is színpadra állt: először el-
énekelte az idén 30 éves Like a Prayer-t, 
majd bemutatta legújabb, Future című számát. 
Az est végén összeállt a sorrend, Hollandia nyerte 
meg 492 ponttal az idei dalversenyt, Duncan Lau-
rence örülhetett a show végén - jövőre náluk rende-
zik meg az Eurovíziós Dalfesztivált. Második lett 
Olaszország 465 ponttal, harmadik Oroszország 369 
ponttal, őket követte Svájc, Norvégia és Svédország. 
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K ö z e l m ú l t  e s e m é n y e i  

 
Horovitz Tamás köszöntötte a hittestvéreket, külön 
kiemelve a nagy létszámú Krauss családot. Remé-
nyét fejezte ki, hogy rendszeresen vendégei lesznek 
a közösségünknek. Vidám hangulat volt, a férfiak az 
ebéd elfogyasztása és a bencsolás után körben tán-
coltak. 

 
A délutáni salos szeudot alkalmával 
izraeli nigunok is bekerültek a zmi-
reszolásba. Dr Asher Ehrenfeld deb-
receni főrabbi tanításában a Niszan 
hónapot köszöntötte, mely az egyik 
zsidó újévnek is tekinthető. Heti 
szakaszokról is hallhattunk a drósé-
ban, melyben szerepelt a Kainok 
fontos szerepe, és a napjainkban is 
megszívlelendő tanács: vigyázzunk, 
hogy mit ejtünk ki a szánkon, kerül-
jük a pletykát! 
A szokásos havdala lezárta a szom-
batot, de a benyomásaink, jó érzése-
ink megmaradnak a családias szom-
batunk után is. Jól végződött és jól 
kezdődött a hetünk! 

A szombat kimenetele után a család megtekintette a 
Zsidó Negyedet. Az éjszakába nyúló séta közben a 
Pásti utcai Ortodox Zsinagógában az egykori Krauss 
rabbival kapcsolatos írásokat kerestek, és megtalál-
ták a Deák Ferenc utcai hajdani zsinagóga alapító 
okiratának másolatát, amelyben szerepelt az elődjük 
neve is. 
Aki ezen a szombaton velünk volt, érezhette, milyen 
is egy igazi szombat! 
 
 
K. g. 
 

 
Szabadegyetemi előadás az olimpiákról –

és a Maccabi játékokról 
 

A Szabadegyetemünk hatéves fennállása alatt nem 

sok témakör maradt ki, melyre eddig nem került sor. 

Ilyen pl. a sport. Ez volt a témája a soron következő 

előadásnak április 14-én. Az apropóját az adta, hogy 

a 2019-es Maccabi Európa Játékokat Magyarorszá-

gon rendezik 2019. július 29-e és augusztus 7-e kö-

zött. Először lesz helyszíne Budapest az európai já-

tékoknak. Ez több, mint sport rendezvény melyet 

nagyon várunk.  

 

Sabath haChodesh Debrecenben 

 
Meghitten kezdődött Debrecenben a Niszan hónap, 
mely egy kitüntetett szombat: Sabath HaChodesh 
mindenütt a világon. Miért volt meghatottabb, csalá-
diasabb Hitközségünkön a szokásosnál? 
Vendégünk volt Yossi Krauss az izraeli Karmielből. 
14 tagú családjával jött emlékezni 
dédnagyapjára, Krausz Vilmosra 
(1853-1921). A vallási vezető har-
minc évig töltötte be a megtisztelő 
főrabbi hivatalt Debrecenben. Héber 
neve Benjamin Zeev volt, a tatai, a 
tabi és a pozsonyi jesivákban tanult. 
Az utóbbi helyen Ktáv Szofér tanít-
ványa volt, a rabbi képesítését is itt 
nyerte el. Nem csoda, hogy ennyi év 
után a család megemlékezik neves 
elődjükről.  
A vendégek útja a repülőtérre való 
megérkezésük után, pénteken dél-
után a Monostorpályi úti temetőbe 
vezetett, ahol a nagy rabbi és a fele-
sége sírjánál imádkoztak. A kétéves 
Benjamin Zeev, aki a rabbi 
szépunokája, (nevét a debreceni rabbi után kapta) 
imakönyvvel a kezében állt a sír előtt. Megható volt, 
amikor a csöppség a kezébe vette az imakönyvet, és 
azt megcsókolta. 
 
A vendégek többsége a hitközségi vendégszálláson 
lakott, melyet átrendeztünk igényeiknek megfelelő-
en. A vendéglátásuk hosszú heteken át történő e-
mail-váltásnak köszönhetően lett előkészítve. Az 
egyéves Menachem Mendel is kényelmesen érezte 
magát, ő avatta fel az adományba kapott új kiságyat. 
Az egész hétvégi imádkozásban Yossi fiai vették ki 
boldogan a részüket, 5 férfi erősítette a minjant. 
Erre a szombatre esett a megboldogult és szeretett 
volt sameszunk, Dickmann Ervin (Slajme ben Nata-
nel Ezriel) jahrzeitja. Közösségünk a családdal őreá 
is emlékezett. 
 
Este családi körben a hitközségi ételek mellett a 
szálláson szépen előkészített asztallal fogadták a 
szombatot. A Sachrisz imádkozás mellett a Tóraol-
vasással is a Krauss családot tiszteltük meg. Izraeli 
dallamokkal hallhattuk ezt tőlük. 
Imádkozás után az Ortodox Zsinagógában a Hitköz-
ség a tagokat egy ebéddel összekötött baráti beszél-
getésre hívta meg. Klasszikus ételek: hagymás tojás 
és sólet került felszolgálásra, mely menü a kóser 
konyhánkon készült. 
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Igény merült fel a szabadegyetemi hallgatók körében 
arra, hogy az olimpiák történetébe is belelássunk. 
Szakember kalauzolt bennünket ennek hétterébe, 
több kulisszatitokra is fény derítve.  
 

 
Lévai György újságíró, az Új Kelet budapesti tudó-
sítója volt vendége Szabadegyetemünknek. Előadá-
sának címe: Az olimpia kistestvére, a Maccabi Játé-
kok... Az Olimpiai Játékok és a Maccabi Játékok 
kapcsolatrendszeréről, történetéről hallhatunk az elő-
adótól. 
Mivel az Új Kelet budapesti tudósítja is az előadónk, 
hallhattunk a napjainkban háttérbe szorult, de évtize-
dekkel ezelőtt nagy hiánypótló sajtótermékről. 
Mivel a Maccabi játékok az olimpiából nőtt ki, egy 
kis olimpiai összefoglalóban is részünk lehetett, 
mely ennek az újkori részére terjedt ki. Hallhattunk a 
123 évvel ezelőtti, első újkori olimpián aranyérmet 
nyert Hajós Alfrédról, aki városunkban ismert lett 
építészként is. Azt is megtudtuk, hogy 1896-ban mi-
ért nem lett az első újkori olimpia Budapesten, amit 
később Athén vállalt. Coubertin bárót is megismer-
hettük, aki szülőatyjának tekinthető az újkori olimpi-
áknak, magyar Kemény Ferenc segítségével. 
Az olimpiai játékok színesedtek és szélesedtek a 
földrészeken rendezendő, és a felekezeti játékok be-
vezetésével. Így jöttek létre Maccabi játékok is, 
melynek rendszeres részvevője Magyarország is. 
Jó volt hallani a sok világhírű zsidó sportolóról, kü-
lönösen örültünk a magyarországi származásnak 
is.  Hallhattunk az első zsidó érdekeltségű sport-
egyesületről, a Magyar Vívó és Atlétikai Klubról, 
mely a mostani budapesti versenynek az egyik szer-
vezője. A VAC magyarországi zsidó sportegyesület 
nagyszerű zsidó sportolókat nevelt ki. 
 
 
 
 

 
A hallgatóság megkérdezte, hogy lesz-e lehetőség 
eljutni a budapesti megnyitóra. Nyitott ajtókat dön-
gettek, a Hitközség szervezi majd ezt az utat. Telje-
sen egyetértettünk az előadóval, mely szerint a sport 
is az, ami összekovácsolja a zsidóságot. 
Reméljük, hogy személyesen is drukkolhatunk a ma-
gyar csapatnak. A délután folyamán már a fejekben 
ráhangolódtunk a nemes versengésre!  
 
 
K. g. 
 
 

Debreceni Pészach 5779-ben 

 
Hitközség hagyományos módon készült a Pészachra 
és a két széderre. Röviden az eseményekről: 
Már a Sabath haGadolnál, Niszan 8-án a Dr. Ehren-
feld főrabbi a dróséjében Élijáhú (Éliás) próféta sze-
repe állt a középpontban. Várjuk mindig, a bencsolá-
sok után ismét felemeltük poharainkat, áldást mond-
tunk (bajré pri hágufen), majd megittuk a bort. 
Egész életünkben jelen van ő, csecsemőkorunktól 
kezdve. A délutáni Salot sidesznél a Peszachi szabá-
lyokról hallhattunk. Pészach első napja szombatra 
esett, melyre külön figyelmet kellett fordítani, erre 
hívta fel a figyelmet a rabbi úr. 

 
A Pészachot megelőző 
héten megtörtént a nagy-
takarítás a Hitközségen, 
minden morzsa eltűnt, ezt 
a rabbi úr ellenőrizte pin-
cétől a padlásig intézmé-
nyeinkben. Erev Pészach 
alkalmával (Niszan 13 – 
és Niszan 14 péntek) a 
nagy ünnep előtt 2 nappal 
sürgés-forgás, az előkész-
ület a csúcspontjára hágott 
a korábbi évekhez hason-
lóan. Egy kis kenyeret 
eltettünk a másnapi hámec 
égetésre. 
 

 
Niszan 14-én péntek reggel, az imádkozás után kez-
dődött az első szülöttek böjtjének megváltása, me-
lyet tanulással és a hagyományos lakomával tettünk 
meg. Dr. Asher Ehrenfeld főrabbi megosztotta ve-
lünk a Pészach tanulásának utolsó traktusát, mely 
arról szólt, hogyan kell a tanítás szerint kiválaszta-
nunk életünk párját, a szépség, a gazdagság nem 
minden.  
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A gyúrásnak a rész idejét is mérte a főrabbi. A teljes 

sütés bőven a normán belül volt a gyakorlott kezek-

nek köszönhetően. A főrabbi nálunk nemcsak a val-

lási felügyeletét látta el a pászka-

sütésnek, sütésben is tevőlegesen 

részt vett. A saját magunk által 

készített étel mindig finomabb, 

mint a gyári, így a saját készítésű 

macesz jobban esik annak ellené-

re, hogy nem szabályos alakú. 

Idén is egyenletesen sült meg a 

tészta a sütőben, pedig ez a sütő 

nem elsősorban erre készült. Szé-

derkor a főrabbi, és környezete 

ezt fogyasztotta. 

Negyedik alkalom immár, hogy a 

Széder estéinknek a Pásti utcai 

Ortodox Zsinagóga adott helyet, 

elegáns, autentikus környezetben. 

Elegánsan az ünnephez tartozó 

kellékekkel előkészített ünnepi 

asztalok várták a vendégeket. 

Idén is számos keresztény bará-

tunk együtt ünnepelt velünk, és 

hallgatta a felszabadulásunk történetét. Mindkét es-

tet Dr. Asher Ehrenfeld debreceni főrabbi vezette. A 

Haggadat a főrabbi olvasta fel magyarázatokkal ki-

egészítve. Majdnem éjfél körül zárultak a Széderek, 

mely méltó megemlékezése volt az egyiptomi kivo-

nulásnak. A felolvasott Haggada magyarázataival és 

napjainkra is érvényes igazságokkal, aktuális tanítá-

sokkal nagyon szívhez szóló 4 kérdést tett fel a fő-

rabbi, melyek napjainkra is vonatkoznak, a jövő 

Pészachjaira gondolva. Az 5. képzeletbeli kérdést is 

feltette, ami a távol maradottakra vonatkozott. A 

Hitközségünk Amálka által vezetett kóser konyhájá-

nak finom ételei járultak hozzá a sikeres Széderek-

hez. Az ismert Pészachi és izraeli dallamok mellett 

újak is hallhatóak voltak „ZS-faktor” segítségével. 

Ez már hagyományos pontja a Szédernek, szorgal-

masan készültek rá a kórustagok. Az afikajment 

most sem őrizték gondosan, könnyen prédává vált. 

Első este a főrabbi másirányú elfoglaltságát Ho-

rovitz Noel használta ki. Horovitz Tamás elnök 

„olcsón” megúszta, egy pulóverért cserébe vissza-

kaptuk a „desszertet”. A második este, úgy, mint 

már harmadik éve, Kovács Laciék unokája, Lídia 

volt a szemfüles gyermek.  

 
Gyakorlatias tanítás volt, jobb volt ezt hallgatni, 
mint böjtölni. 

Ezt a chomec eladása követte a Bet Hamidrásban. 
Az eladási listán a hitközségi kony-
ha és a tagok eladásra váró chome-
cét gyűjtötte össze a főrabbi. Már 
várta az üzletet a bevált 
„felvásárló”. Van egy komoly ve-
vőnk - évek óta Zámbori István sze-
mélyében. Stabil, jó fizető vevő, 
könnyű vele megegyezni, most sem 
volt pénzügyi vita. A szerződés alá-
írása után, előleg megfizetése mel-
lett a tulajdonjogot átruháztuk, meg-
nyugodtunk, jó helyre került a cho-
mec. Az üzlet megkötését finom 
kóser pálinka „hitelesítette” a vevő, 
és a hitközségi tagok részéről a gyü-
mölcsök kíséretében. Reméljük, 
hogy a visszavásárlás is ilyen simán 
fog megtörténni. 

10 órakor elégetésre került a cho-
mec a Kápolnási utcai Zsinagóga 
udvarán. Egy vödör elegendő volt az 
elégetésre. Nem sok kovászos ter-
mék vált a tűz martalékává, ennek 
csak egy oka volt: konyha előrelátó-
sága, és a hittestvéreink takarékossága. 

12 órakor kezdődött a micve macesz sütése. Idén is 

helyszínül a Hitközség technikailag megújult kony-

hája szolgált, ahol Dr. Asher Ehrenfeld főrabbi irá-

nyította a munkát, figyelt a szabályosságra. A nehéz-

séget idén, a felújítás előtt álló étkező jelentette, en-

nek hiányában a szorgos kezű hölgyek a konyha fő-

ző részében tüsténkedtek. A pászkagyártó csapat ha-

gyományos eszközökkel felszerelve kezdte a mun-

kát: nyújtófák és tésztahordó rudak, gyúródeszkák 

kerültek elő a smirglivel. A megfelelő langyos víz 

vederben, és az elengedhetetlen jó minőségű liszt 

alapját adta a munkának. Idén is volt egy tészta vágó

-lazító eszköz, ami segítette a gyártási folyamatot, 

hogy a tészta szépen süljön meg. A gyúrást és a 

nyújtást szakemberek végezték: Amálka a főszakács, 

Margó szakácsnő és, Edithke, az irodavezető. A 

nyújtott tésztát a főrabbi ügyes mozdulattal helyezte 

a tésztahordó rúdra, és vitte a sütőhöz. Látszott, 

hogy ebben is van gyakorlata. A macesz elkészítésé-

nek ideje is szabott, mint tudjuk: a kovásztalan ke-

nyérnek 18 percen belül el kell készülnie. 
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Horovitz Tamástól orozta el a becsomagolt afikaj-

ment. Az előző évben csokoládét kért, most borra 

vágyott, de hozzátette, hogy drága legyen! A lényeg, 

az afikajmen visszakerült a főrabbihoz mindkét este. 

Nem kellett tenni feljelentést a Bet Din felé… 

Nem maradhatott el a plusz pohár bor Elijáhu prófé-

ta számára, aki minden brisz alkalmával, Széderkor 

minden zsidó családhoz ellátogat…  

A városunkban volt máshol is nyilvános közösségi 
széder, természetesen voltak otthon tartott ünnepi 
megemlékezések. Ami biztos, aki Pásti utcai Zsina-
gógában ülte körül az asztalokat, az családias, ha-
gyománytisztelő módon, és boldog megelégedettség-
gel emlékezett az egyiptomi kivonulásra.  
Családias hangulatú Szédereink az éjszakába nyúl-
tak, és a hagyományos köszöntéssel búcsúztunk egy-
mástól: L'sáná há-bá'á bi-J'rusálájim – Jövő eszten-
dőben Jeruzsálemben! Annak ellenére, hogy minden 
évben az ismert történetet hallhatjuk, most is feleme-
lő érzés volt ennek a közös meghallgatása. Főrab-
bink által több érdekes történetet hallhattunk a ma-
gyarázatok mellett. Szeretnénk még sokáig együtt 
ünnepelni a Debreceni Zsidó Hitközségben a sza-
badság ünnepét közösségünkben! 

A napokban fél ünnepeink is magasztos hangulatban 

zajlanak, reggel és este Git Hol Hámoed köszönés 

hallható Zsinagógánkban! 

 

K. g. 

 

Holokauszt napi megemlékezések 
Debrecenben 

 

A holokauszt napja (Jom ha-Soa) volt napjainkban. 
Minden évben a varsói gettófelkelés évfordulóján 
tartják meg a világon,- így Izraelben is - a holo-
kauszt emléknapját, amelyen a Soá hatmillió zsidó 
áldozatára emlékezünk. Ez az emlékezés napja, Jom 
haSoa, mely Niszan 27, idén május 2-ra esett. 
A Debreceni Egyetemen tanuló izraeli diákok is 
ezen a napon emlékeztek meg a hatmillió áldozatról, 
köztük a hatszázezer magyarról, hatezer debreceni-
ről, akiket azért pusztítottak el, mert zsidónak szület-
tek.  
Az Izraeli Diákok Debreceni Szervezete (ISOD) a 
holokauszt megemlékezést május 1-jén este a Klini-
kai Egyetemi Klubban, majd másnap a Debreceni 
Zsidó Hitközség Zsidó Negyedében folytatták.  

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

 
A rendezvényeken a Hitközségünk tagjai is részt 
vettek. A program héber nyelven zajlott, mely szö-
vege magyarul is megjelent a kivetítőn. 

 

 
A megható rendezvényen a diákok saját családi visz-
szaemlékezéseiket mesélték el. Hallhattunk egy len-
gyelországi nagybácsi visszaemlékezését, valamint 
az egyik túlélő Svédországból történő beszámolóját 
a nővérének Mengelével való találkozásáról. El-
hangzottak a túlélők versben megfogalmazott írásai 
is. Egyik diák a nagyapja hányattatásait a vele készí-
tett riportjában mutatta be, Az El mole rachamim 
gyászimát Dr Asher Ehrenfeld debreceni főrabbitól 
hallhattuk. Dalok tették elviselhetőbbé ezt a szomorú 
programot. A megemlékezés a Hatikvával, az izraeli 
himnusszal fejeződött be. A szó jelentése: Remény, 
mely soha nem vész el. 
 
Május 2-án folytatódott a megemlékezés: a gettó te-
rületét járták végig be a diákok. A Zsidó Negyedben 
Dr. Asher Ehrenfed főrabbival közösen mondták 
el a kadish gyászimát a holokauszt emlékfal előtt. 
Az ortodox zsinagógában megnézték a mementóként 
elhelyezett gettó emlékeit is, a bőröndöt valamint a 
kerítésből fennmaradt léceket. A nap személyes ta-
lálkozóval ért véget a Bet Hamidrashban,a kis zsina-
gógában, Prof. dr. Gergely Judith hitelesen idézte fel 
személyes benyomásait a szörnyű időszakról. Kérdé-
sek özöne érkezett a professzornőhöz. Az esti imád-
kozás miatt kellett csak befejezni a megható találko-
zót. Ez már hagyományos záró része a diákok holo-
kauszt napi megemlékezésének.  
Az emlékezés kötelesség, a közösségünk és a diákok 
is így gondolják.  
 
K. g. 
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„Három az egyben” délután Debrecenben 

 

Május 9-én, Ijar 5-én a megemlékezésé és filmvetí-
tésé volt a kultúrterem a Debreceni Zsidó Hitközség 
Bajcsy Zsilinszky utcai székházában. Három téma 
adódott: 

- Megemlékezés Izrael dicső napjairól. Izraelről kis-
filmek megtekintése 
Izrael életét, történelmét és 
kultúráját kisfilmekkel vil-
lantjuk fel. 

- Egy induló filmklub meg-
beszélése 
- Első filmként „A bátyám 
cipőjében” című amerikai 
romantikus dráma megte-
kintésére került sor. 

Izrael nemzeti emléknapjai 
zajlanak. Ez az apropója a 
május 9-i találkozónknak. 

 

 

A délután Izraelt, mint turisztikai látványosságot 
bemutató filmmel kezdődött. Jó volt a tengerparton 
sütkérező embereket nézni, amikor Magyarországon 
májusban szégyenszemre fűteni kell... 
Breuer Péter segítségével az Izraelben forgatott film 
az ország történetét történelmét és vallási hagyomá-
nyait mutatja be. 

Dr. Grósz Zsuzsanna az emléknapokról adott egy 
összefoglalót miszerint: A Holokauszt emléknapjá-
val induló (Niszan 27. idén május 2.), az Emlékezés 
Napján át (Jom ha-Zikaron, Ijár 4. idén május 8.), az 
egyhetes megemlékezés- és ünnepségsorozat, melyet 
a Jom Háácmáut, Izrael Állam függetlenségi napja 
zár. Izaelben ezekről országosan is megemlékeznek, 
melyek formáiról is hallhattunk. 

Ezután kiosztásra került egy Izraelről összeállított 
totó. A lelkes közönség azonnal nekilátott a kitöltés-
hez, pedig ráértek a délután végén beadni kidolgo-
zott kérdőívüket. Az első blokk után stílusosan hu-
musz került felszolgálásra, melybe kóser kalácsot 
lehetett bemártani, ezzel is növelve az izraeli hangu-
latot. 
A második blokkban az induló filmklubot körvona-
laztuk. A jelenlévők nagy örömmel fogadják a Hit-
községen a szabadegyetemmel közösen szervezendő 
vetítéseket, melyeknek csütörtök délután lesz a nap-
ja. Témakörökre nincs korlátozás, a szervezőkre ru-
házták át a választás jogát. 

 

 
A filmvetítések után beszélgetést szervezünk az al-
kotásokról, esztéták, rendezők vagy szereplők segít-
ségével. Jó helyen kopogtattunk a filmkultúra ajta-
ján, igényli a közönség ezt a szórakoztató, de egy-
ben elgondolkodtató művészeti lehetőséget. 
Szeretnénk közös filmélményeket szerezni, kihasz-
nálni a filmvilág varázsát. 
Balázs Béla szavai nagyon találóak: „Mindenki tud-
ja és elismeri, hogy a filmművészet a nagy tömegek 

szellemére nagyobb befo-
lyással van minden más 
művészetnél." 

A klub első bemutatásra 
kerülő filmje: „A bátyám 
cipőjében” című amerikai 
romantikus dráma volt.  
A romantika mellett a tra-
dícióhoz való ragaszko-
dást, a humort, és több 
más, a nézőket megragadó 
momentumot fedezhet-
tünk fel. A remekmű val-
lási hovatartozástól füg-
getlenül megragadó volt. 

A délutáni program végén lehetőség nyílt még tea, 
kávé mellett humuszból repeta kóstolásra is. 

A legvégén a sikeres Izraelről szóló kitöltött totót 
leadók izgalommal várták a sorsolást, melynek díja 
egy üveg kóser izraeli bor volt. 

A délután sikerességét hosszan tartó taps bizonyítot-
ta! 

  

K. g. 

 

Vendégek Romániából 

 

Május 19-én (Ijar 14) közel 80 fős csoport látogatta 
meg Hitközségünket. A hosszú út után itt pihentek 
meg. A teljes Romániát képviselték vendégeink 
Nagyváradtól Bukarestig. Fizikailag és lelkileg 
hosszú, nehéz út volt mögöttük. A Romániai Cio-
nista Szövetség szervezésében auschwitzi emlék-
úton vettek részt. A Debreceni Zsidó Hitközség ve-
zetése fogadta a Zsidó Negyedbe érkezőket. Itt Dr. 
Asher Ehrenfeld debreceni főrabbi anyanyelvükön 
ismertette az ortodox zsinagóga történetét, és a je-
lenlegi hitéletet. A közönséget érdekelte napjaink 
élete, ez kiderült ki a kérdésekből.  
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A csoport vezetője Róth Tibor, a Romániai Cio-
nista Szövetség elnöke, a brassói hitközség elnöke 
volt. Őt, illetve több résztvevőt már ismertünk a Ha-
táron Túli Hitközségek Konferenciájáról, baráti kap-
csolatunk alakult ki Tibivel. A Zsidó Negyedben 
található mártírok neveit tartalmazó emlékfal előtt 
egy perces néma főhajtással emlékeztek az elhurcolt 
és elpusztított debreceni hittestvéreinkre. A mincha 
és a mááriv ima közösen történt a Bet Hamidrash-
ban. Jó volt hallani a kórusban mondott „umajn”-
okat. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Az este a hitközség kóser konyhája által készített 
vacsora elfogyasztásával folytatódott a megfáradt 
emlékezők részére a Hitközség kultúrtermében. Itt 
Róth Tibi összegezte az auschwitzi benyomásokat, 
mely látszott, hogy mély nyomot hagyott a csoport-
ban. Dr Asher Ehrenfeld tanításában az aznapi 
„Pészach Séni” szerepéről mesélt. Az asztalokon 
kalács helyett az alkalomhoz illően pászkát szolgál-
tunk fel. Keresztes Attila, a DZSH alelnöke köszön-
tötte a vendégeket. Másnap reggel indultak haza. 

 

K. g. 

 

Megemlékezés Lag Baomerkor (május 23 

- Ijar 18) és a filmklub összejövetele 

Május 9-én alakult a Debreceni Zsidó Hitközségen 
belül a Szabadegyetem szervezésében a Filmklub, 
május 23-án újabb összejövetelt tartott. Az 
„Életvonat” francia-belga-holland-román filmdrámát 
néztük meg közösen. Maga a film apropója szomorú 
és drámai, de volt benne vígjáték, ahogy játszanak a 
szereplők. A szomorú téma érdekes feldolgozását 
nagy figyelemmel követte a közönség, taps sem ma-
radt el. 

 
A film előtt egy rövid megemlékezést tartottunk. Ijár 
18-án, május 23-án, az összejövetel napján volt Lag 
Baomer. Dr. Asher Ehrenfeld debreceni főrabbi 
idézte fel számunkra a történelmi hátteret. Az Omer-
számlálás , a Pészach és Sávuot közötti időszak. Pes-
tisjárvány pusztított Akiba rabbi tanítványai között, 
mely járvány a 33. napon, Lag Baomerkor meg-
szűnt. A járvány huszonnégyezer áldozatára emlé-
keztünk, éppen azon a napon, amikor ezt az ünnepet 
üljük, mely éppen a találkozásunk napjára esett. A 
naptárról, az Omerszámlálásról is hallhattunk. Tórai 
tanítást is kaptunk: Veáhávtá leréáchá kámochá – 
szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ez az a 
mondat, melyről rabbi Akiva, az egyik legnagyobb 
talmudi bölcs, azt mondta, hogy ez a Tóra legalapve-
tőbb parancsolata. Nem egyszerű micva ez, folyama-
tos odafigyelést kíván, reflektálnunk kell másokra és 
mások érzéseire ahhoz, hogy megfelelően tudjuk 
teljesíteni. Ez a mai nap is érvényes vallástól függet-
lenül.  

 
Szünetben a résztvevőknek olyan szendvicseket tá-
laltunk, amiben stílszerűen sült hús volt, ami a kóser 
konyhánkon készült. Ilyenkor Izraelben a családok a 
szabadban hússütéseket rendeznek. Így lett kerek ez 
a tartalmas délután. 

 

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

Már  Ijar hónapban vagyunk. A héten volt a ke-
resztúri Rabbi, Reb Sajele jahrzeitja. Ezt érez-
tük,többen közülük átutaztak Debrecenen, együtt 
imádkoztak velünk. Különösen örültünk a sabeszre 
is itt lévő Davidnak és fiainak. Ők Jeruzsálemben a 
Gur közösség tagjai, fekete harisnyába öltözve jelen-
tek meg. Egyik legnagyobb chaszid közösség az 
övéké Jeruzsálemben. Elismerően nyilatkoztak kö-
zösségünkről, mint akik próbálják megőrizni hagyo-
mányainkat. 

Többen is látogattak meg bennünket, talán már itt a 
szezon. Voltak egyetemisták a zsidó hagyományokat 
felvevő kurzusról, ők Heller Zsolt tanítványai (képen 
láthatók). 

 Járt nálunk Eti Haifáról (a képen magyaráz), aki 
elhozta családját, megmutatta a gyerekeinek, unokái-
nak, hogy hol született. A fiatal családtagok kívánsá-
ga volt ez. A zsidó negyed megtekintése után megke-
restük a szülőim házat, az elhurcolt családtagok ne-
vét az emlékfalon, a nyilvántartásokban. Bejártuk a 
gettó területét, és a Sherli téglagyárnál fejeződött be 
az emlékezés. Hayaék Rishon leZionból is megláto-
gattak bennünket, akik elhozták unokájukat bar 
mitzva ajándékként Debrecenbe, ahol Haya született. 
A megilletődött gyermek igazi felnőttként hallgatta 
az emlékeket. Tovább utaztak Berettyóújfaluba és 
Szarvasra, ahonnan Haya szülei származtak.  

A budapesti Nyitott Baráti Kör tagja is élvezettel 
nézték Zsidó Negyedünket. A nyugdíjas szabadidő 
klubnak a székhelye a budapesti Frankel zsinagógá-
ban lévő Budai Micve klub. Előző nap Nagyváradon 
jártak, majd Nálunk folytatták a zsidó emlékek meg-
tekintését. A nyugdíjas korú látogatókkal együtt 
idéztük fel gyermekkori zsidó emlékeinket, családi 
szokásokat.  

Május 19-én (Ijar 14.) közel 80 fős csoport látogatta 
meg Hitközségünket. A hosszú út után itt pihentek 
meg. A teljes Romániát képviselték vendégeink 
Nagyváradtól Bukarestig. Fizikailag és lelkileg 
hosszú, nehéz út állt mögöttük. A Romániai Cionista 
Szövetség szervezésében auschwitzi emlékúton vet-
tek részt. A találkozóról a mellékletben olvashattok. 

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. 

 
Ausztráliából is érke-
zett egy nyugdíjas cso-
port. Az evangélikusok 
Európa olyan helyeit 
választották ki, ahol 
méltón megemlékeznek 
a holokausztról. Mi is a 
látóterükbe kerültünk. 
Hosszasan elidőzött a 
jól felkészült csoport 
Zsidó Negyedünkben. 

 

Május 9-én alakult a 
Debreceni Zsidó Hit-
községen belül a Sza-
badegyetem szervezés-
ében a Filmklub, május 
23-án újabb összejöve-
telt tartott. Az 

„Életvonat” francia-belga-holland-román filmdrá-
mát néztük meg közösen. Maga a film apropója szo-
morú és drámai, de volt benne vígjáték, ahogy ját-
szanak a szereplők. A szomorú téma érdekes feldol-
gozását nagy figyelemmel követte a közönség, taps 
sem maradt el. 
A film előtt egy rövid megemlékezést tartottunk.  
Ijár 18-án, Május 23-án, az összejövetel napján volt 
Lag Baomer. Dr. Asher Ehrenfeld debreceni főrabbi 
idézte fel számunkra a történelmi hátteret. Az Omer-
számlálás, a Pészach és Sávuot  közötti időszak. Pes-
tisjárvány pusztított Akiba rabbi tanítványai között, 
mely járvány a 33. napon, Lag Baomerkor megszűnt. 
A járvány huszonnégyezer áldozatára emlékeztünk, 
éppen azon a napon, amikor ezt az ünnepet üljük, 
mely éppen a találkozásunk napjára esett. A naptár-
ról, az Omerszámlálásról is hallhattunk. Tórai taní-
tást is kaptunk: Veáhávtá leréáchá kámochá – sze-
resd felebarátodat, mint saját magadat. Ez az a mon-
dat, melyről rabbi Akiva, az egyik legnagyobb tal-
mudi bölcs, azt mondta, hogy ez a Tóra legalapve-
tőbb parancsolata. Nem egyszerű micva ez, folyama-
tos odafigyelést kíván, reflektálnunk kell másokra és 
mások érzéseire ahhoz, hogy megfelelően tudjuk tel-
jesíteni. Ez a mai nap is érvényes vallástól függetle-
nül.  
 

K. g. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9szah
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1vu%C3%B3t
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Akiba&action=edit&redlink=1
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A nyári program  

 

A tavalyi évhez hasonlóan a nyári szünetben a szer-

dai napok kihelyezésre kerülnek. Beregfürdő Június 
19., Zsóri fürdő Július 17., Hajdúszoboszló, Kere-
kestelepi Fürdő, Nyiradonyi Tamásipuszta, Boros-

tyán Med Hotel időpontjai egyeztetés alatt. 

További információkért Sternné Etát keressétek: 
0670-340-84-00 

 

**** 
 

Június 15-től a Filmklub vetítéseit szerdánként 16 
órától terveztük Kreisler Gáborral, a nőegylettel 
együtt. A pontos időpontok még egyeztetés alatt 

vannak. 

**** 
 

Köszönöm az énekkari tagoknak, karvezetőknek, az 
odaadó áldozatos próba sorozatot, amit sikeres fellé-
pések kísértek. Az ünnepeinket emelkedetté vará-

zsolták. 

**** 
 

Nagy sikert aratott ETA vitamin délutánja. Ezen fel-
buzdulva várom az ötleteiteket, javaslataitokat - 
merjünk nagyot álmodni, sikerre visszük együtt. 

   A  N ő e g y l e t  é l e t é b ő l  

 
A karitatív testület keretében ez évben vendégül lát-
juk a hátrányos helyzetű napközis gyerekeket. Vá-
rom a segítő kezeket, hiszen mi is nagyon nagy 

örömmel kísértük őket a Debreceni Zsidónegyedbeli 
sétájukra. Ez évben is ízelítőt kapnak a kóser konyha 
sütijeiből. 

 

Kívánok mindenkinek egészségben eltöltendő nya-

rat. 

 

Üdvözlettel: 

Hidasi Kati 

Nőegylet elnöke 

rahelhidasi@gmail.com 

 

Kövessétek figyelemmel a Ráchel Nőegylet 

Facebook oldalát. 

Programjainkról, eseményeinkről ott részletesen 
olvashattok. 

   K ö z é r d e k ű  

 

Ezúton értesítjük hitközségünk tagjait, hogy a hit-

községnél biztonsági szolgálat működik. Kérünk 
mindenkit, hogy a rendezvényekre és az ima úgy 
érkezzenek, hogy az esetleges átvizsgálására szá-

moljanak némi időt. 

Ezúton kérünk mindenkit, hogy a biztonsági szol-
gálat munkatársai útmutatásait kövesse. 

 
Idén a Mártírmegemlékezés időpontja július 14. 
 
A részletes programmal kapcsolatban külön meghí-
vót küldünk. 
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   K u l t u r s a r o k  

 

Idén egy napon lesz a Savuot és a Pünkösd ünnepe 
 
Dsida Jenő 
 
PÜNKÖSD 
 
Ujjong a lelkem s telve van örömmel: 
Ma érkezik a régvárt vendég! 
 
Bár liliom-palástot 
Vehetnék vállaimra 
S elébe úgy mehetnék 
Hogy szűzfehéren üdvözöljem Őt! – 
Bár tüzrózsákat, égő sziveket 
Szórhatnék szét a nagy világon, 
 
Hogy illatot és szineket 
És imákat találjon, 
Amerre jár! – 
Bár lenne szivem ünnepi 
Zsolozsmát zengő, nagy harang, 
Mely szétkiáltja örömét, 
Hogy csengjen-bongjon tőle a határ! 
 
Pedig, kit várok, csak egy kis madár, 
Remegő szárnyu, hófehér galamb! – 
– – De benne ég az örök Láng, 
A szent tevésre ihlető nagy Isten! 
Szemén pünkösdi tüzek nyelve csap ki 
S igy tekint le ránk! 
 
Csak a pihegő, hófehér galamb! 
De Őt imádom, amig élek, 
S előtte hullok térdre egyedül 
Parányi semmiségem 
Alázatos mély érzetében 
Mikor felettem átrepül: 
Mert ő az Ur és Ő a Lélek! 
 
S tőle várjuk fényes újulását 
A föld szinének 
Ő hozzá csap fel ezer ének 
Ostromlón zugva pünkösd hajnalán: 
Oh jőjj el! Jőjj el! – – – – 
Halld meg világ a titkot: 
Ma eljön hozzánk! – – – – 
Ujjong a lelkem s telve van örömmel!  
 
1929 
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   K u l t ú r s a r o k  

 
Savout—A Tóra Ünnepe 
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   P  r  o  g  r  a  m  a  j  á  n  l  ó  

 
Nyári programok 

 
 

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy korlátozott számban, de még lehet jelentkezni nyári programja-
inkra. A részleteket az alábbiakban olvashatják. 
 

BADACSONYTOMAJ 
 
Időpont: július 1 – július 7 között 
Utazás: egyénileg 
Elhelyezés: fürdőszobás apar tmanokban  
Ellátás: kóser , félpanziós étkezés 
 
 
Részvételi díj:  
 
1 db apartman 6 éjszakára (2 vagy 3 ágyas):  90.000,- Ft 
Ellátás:              30.000,- Ft/fő 
14 év alatti gyermekek ellátása:          15.000,- Ft/fő 
 
Az idegenforgalmi adó napi 450 Ft/fő 18 éven felülieknek, külön fizetendő. 
 
Az ott tartózkodás alatt fakultatív programokra is lesz lehetőség—sétahajózás, kirándulások a kör-
nyéken, stb. — ezek költségeit (belépődíjak, egyéb díjak) a helyszínen mindenki maga fizeti. 
  
Jelentkezési határidő: 2019. június 15. - a részvételi díj befizetésével egyidejűleg. 
 

 
 

Borszék 
  
Időpont: augusztus 12 – augusztus 19 
Időtartam: 8 nap/ 7 éjszaka 
Utazás: autóbusszal  
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban 
Ellátás: napi háromszoros kóser  étkezés 
Részvételi díj: kb. 92.000,- Ft/fő 
 
 
Jelentkezési határidő: 2018. június 15. a részvételi díj befizetésével egyidejűleg. 
 
Szállás leírás: a FEDROM (Romániai Zsidó Hitközségek Szövetsége) üdülőjében, ahol a legkitűnőbb ro-
mániai kóser konyha működik.  Festői környezet, csodálatosan tiszta levegő, 15 ásványvízforrás, mofet-
ták, barlangok. Ott létünk alatt ellátogatunk a közeli Maroshévízre és a Békási víztározóhoz. A részvételi 
díj az esetleges belépődíjakat nem tartalmazza. 
 
Várjuk jelentkezéseiket, bízunk benne, hogy minél többen tölthetjük együtt, baráti hangulatban, jó kedvvel 
ezt a pár napot! 
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Savuot- Pünkösdi vidám közös emlékezés 

 

Nyár előtt vagyunk. A napokban ünnepeljük Savuot, a Pünkösd ünnepét. Ez az ünnep a Tóra adásának állít 
emléket, mint a többi zarándokünnep, ez is kapcsolatos a mezőgazdasággal, a termés zsengéjének, és az 
aratásnak is napja. 

Június 16-án (Sziván 13) délután 15 órától ünnepet felidéző családi összejövetellel (Sátoros ünnephez ha-
sonlóan) várunk minden kedves Hittestvérünket, barátunkat a Pásti utcai Zsinagóga udvarán. Ez szabad-
egyetemi rendezvény is, de túlmutat rajta. A rendezvény nem zártkörű hitközségi program, széles körben 
hirdetjük meg barátaink részére. 
Kellemes autentikus környezet, a Pásti utca 4. szám alatti Debreceni Zsidónegyed, az udvar és az Ortodox 
Zsinagóga lesz a színhely. 
 
A délután programja: 
15 órától ünnepi játékok Mindenki számára 
A játékos vetélkedők (felnőtteknek is), és a humor nem fognak ki rajtunk a délután folyamán! 
 

Ez az ünnep is a tanulás időszaka, rabbinikus tanítást kaphatunk az ünnephez kapcsolódóan.  
16 órától: 
Dr. Róna Tamás főrabbinak, a MAZSIHISZ Rabbi-testület elnökének bemutatkozó előadása 
„A két kőtábla zsinagógáinkon belül és kívül napjainkban” címmel 
17 órától: 
Dr. Surányi Béla agrár tör ténész folytatja a korábban elkezdett előadását az ókor i Palesztina mező-
gazdaságáról, aktuálisan a téma az ókori Palesztina tejgazdálkodása lesz. 
 
Minden korosztályra gondoltunk a programban, gyermekekről (unokákról) külön gondoskodunk, mivel 
számukra gyermek programok is lesznek!  
Természetesen a helyszín a Pásti utcai Ortodox Zsinagóga is, így az időjárás nem akadály. 
  
Kívánjuk, hogy az öröm parancsai fényezzék be a Tóraadás ünnepét, melyet június 16-án megkoronázzuk 
egy vidám, de az ünnephez kapcsolódó programmal. 
  
Belépés díjtalan, de szeretnénk, hogy egy kis jelképes mennyiségű gyümölcsöt hozzanak magukkal, emlé-
kezve a bibliai természeti áldásokra. 
 
Nagy szeretettel várunk családtagokkal, gyermekkel, 
unokákkal, barátokkal 0-tól 120 éves korig!  
 
 
 
A viszont látásra! 
 
 
Kreisler Gábor  
szabadegyetemi programszervező 
 
 
 
 
 
 
 
 

   S z a b a d e g y e t e m i  h í r e k  
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   G y á s z h í r e k  

 
Meghalt a Kállói Rebbe 

 
Sajnos, szomorú hírt kaptunk, mely a közeli Nagykállóhoz kapcsolódik. Rabbi Menachem Mendel Taub 
vasárnap délután, Április 28-án (Niszan 23), jeruzsálemi otthonában távozott el tőlünk… 

Az 1923-ban Erdélyben született, 96 évesen elhunyt rabbi, a „Kalever Rebbe” állapota Pészach előtt rom-
lott le hirtelen. 

A Holokauszt túlélője volt, Mengele kísérleteit is elszenvedte az auschwitzi lágerben, aminek következté-
ben elvesztette arcszőrzetét, és később nem tudott gyermeket nemzeni. Felszabadulása után az USA-ba 
emigrált, állampolgárságot szerzett, de végül Izraelben telepedett le. 

Aktív volt a zsidó “outreach”-ben, a zsidók visszaterelésében a vallási gyökerekhez, és a Holokauszttal 
kapcsolatos kommentárok szerzőjeként. 

A kállói rebbe ükunokája volt, akitől a Szól a kakas már dalt eredeztetik a magyarországi hagyományok. 
Reb Jichok Eizik Taub egykor egy pásztorfiút hallott énekelni Nagykállóban. A legenda szerint megvásá-
rolta a dalt, melyet a messiásvágy kifejezéseként értelmezett és egészített ki héber sorokkal. 

Taub rabbi jelentőségét, személyes példáját Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Reuven Rivlin államel-
nök, valamint David Lau, askenázi főrabbi is méltatta. 

Személyesen kétszer láttam a nagy tiszteletnek őrvendő rabbit. Egyszer több évtizede, a Bne Braki templo-
mában egy salot sideszen. Nagy tisztelet övezte őt. Második alkalom pár évvel ezelőtt volt, amikor Nagy-
kállóban, Lag Baomerkor látogatott el az ük nagyapja sírjához. Egy Izraelből és Magyarországról érkezett 
busznyi társulat kísérte őt a kegyhelyhez. Az akkor szokásoknak megfelelően a nagy tűzbe nyíllal lőtt.  

Nyugodjon békében! Baruch Dajan haEmet! 
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R e j t v é n y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eleget tudok Izraelről?  

Az Izrael függetlenségi napi megemlékezésen töltöt-
ték ki a résztvevők, a szabadegyetemen 

 

1: A Negev-sivatag közel 12000 km² területével 
Izraelnek közel hány %-át elfoglalja el? 

    L: 20     G: 60     K:80 
 

2:  Melyik mobil telefont fejlesztették ki Izrael-
ben? 

     O: Motorola   M: Nokia     C: LG 

 

3: Az izraeli államot mikor alapították? 

    B: 1939    június 14     E:  1954   május 9    L: 
1948. május 14 

 

4: Mi Izrael államformája? 

   M:  királyság   A:  demokratikus parlamentáris 
köztársaság    S: Monarchia. 

 

5: A pendrive izraeli találmány. Hol találták fel? 

    F: Asdod    N: Kfar Saba     D:  Jeruzsálem 

 

6: Mennyi Izrael maximális szélessége? 

     L: 50 km    F: 135 km    I: 900 km 

 

7: Izrael rendelkezik írott alkotmánnyal? 

    U: Igen    O:  Van, de nem használják  E: Nem    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
8: Melyik Izrael fő folyója? 

    S:  Dan    N:  Jordan    T: Nílus 

 

9: Mi van az izraeli zászlóban? 

N: Magen David (Dávid pajzsa)    O: Oroszlán     
K: Kőtábla 

 

10: Golda Meir a világ hányadik női miniszterel-
nöke volt? 

      E: Első     U: Második   S: Harmadik 

 

11: A Holt-tenger tófeneke mennyivel van a ten-
gerszint alatt? 

       U: 1220    I: 795     E:     425 

 

12: Az izraeli háztartások hány százaléka használ 
napelemet a meleg víz előállítására? 

F:  65  A:  99  K: 90 

 

A megfejtések betűjelét beírva egy Izraelhez kap-
csolódó szót kapunk 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
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A katolikus pap kérdi a rabbit:  
- Kedves rabbi! Miért van az, hogy a zsidó a kérdés-

re mindig kérdéssel válaszol?  
Rövid gondolkodás után a rabbi válaszol:  
- Hát már miért ne kérdezhetne az a szegény zsidó? 

 

**** 
 

Lélekszakadva esik be három zsidó a rabbihoz: 

- Képzeld rabbi, egy huligán megkergetett bennün-

ket! 

- De miért futottatok előle? - csodálkozik a rabbi - 

Hiszen ti hárman voltatok, ő meg csak egyedül. 

- Mert nem tudtuk, hogy melyikünket kergeti. 

 
**** 

 
Grün már a tizedik menetet üli végig a körhintán. 
Láthatólag már nem bírja. Kékül, zöldül, minden 
baja van. 
- Miért nem szállsz le, ha nem bírod? - kérdi Kohn. 
- Tudod, a körhintás tartozik nekem kétezer forinttal, 
és csak így tudom behajtani rajta a tartozást.  
 

**** 
 

Grünnek levelet kell írnia, de sehogy sem tudja el-
kezdeni. Barátja Kohn segíteni próbál: 
- Szólítsd Mélyen tisztelt Uramnak! 
- Ugyan kérlek, mélyen tisztelt? Hiszen ez a világ 
legnagyobb csirkefogója. 
- Igazad van... Tudod mit? Akkor szólítsd egyszerű-
en így: Kedves kolléga úr...!  
 
 

**** 

HUMOR, HUMOR, HUMOR, HUMOR 

 
 
Kohn a halálos ágyán fekszik. Rebeka, a felesége 

keservesen óbégat mellette: 
- Mi lesz velem Kohn? Mi lesz velem? 
- Hát ilyet! - fakad ki Kohn - Én itt haldoklok, te 
pedig találós kérdéseket teszel fel nekem. 

 

**** 
 

Egy zsidó ül a padon és újságot olvas. Meglátja egy 
barátja, és elképed: 
- Te Samu, hát ez egy keresztény újság! Miért nem a 

zsidók által kiadott újságot olvasod? 
- Nézd, Móric, a zsidó újságok állandóan ilyesmiről 
írnak: antiszemitizmus, Auschwitz, izraeli konfliktu-
sok. A keresztény újságban meg egyéb sincsen, mint 

hogy a zsidóké minden pénz, a zsidóké minden 
bank, a zsidók irányítják az országot. Hát nem jobb 
egy olyan újságot olvasni, amiben csupa jó hír van? 

 

**** 
 

 Hogy becézi a fiát a zsidó? 
 - Dávid, csillagom..... 

 

**** 
 

Kohn új kávéházat nyit a belvárosban és kiírja a be-
járat fölé, hogy "ZSIDÓKAT NEM SZOLGÁLUNK 
KI!!!" 
Grün felháborodottan berohan és nekitámad Kohn-
nak: 
- Nem szégyelled magad, megtagadod a saját fajtá-
dat???? 
Erre Kohn közelebb hajol és megkérdezi: 
- Te Grün, kóstoltad már ezt a kávét???  
 
 

**** 
 

Kohn és Grün találkozik: 
- Azt mondják rólad, Kohn, hogy a tested olyan sző-
rös, mint egy majomé! - mondja Grün. 
- Ejnye Grün, de pletykás a feleséged! - válaszolja 
Kohn.  
 

**** 



26 

 

K ó s e r  g a s z t r o  

Rózsás madártej 

 
Ha savuot, akkor min-
denkinek először a tú-
rós palacsinta ugrik itt 
be, de ezen kívül is 
minden, ami tejes. Sajt-
torták, túrós, tejfölös, 
zöldséges piték, rakott 
zöldségek, és még sok 
minden más. Igyekszem 
majd több receptet is 
hozni az ünnepig, első-
ként most nagy kedven-
cemet, madártejet csi-
náltam, és kicsit meg-
bolondítottam. 
 
A terv az volt, hogy a malabi ízvilágát csempésszem 
bele a mi kis magyar – illetve eredetileg nagyon is 
francia – desszertünkbe. Azt hiszem, sikerült, és 
végeredmény szép is és finom is, már akinek persze 
bejön a rózsavíz, mert tudom, ez bizony szintén egy 
jó kis vízválasztó. Szerintem a rózsavíz csodálatos! 
Az alapkrémet kókusszal főztem, és a végén a hatás 
kedvéért az egyik kis habot megforgattam pisztácia 
és rózsa morzsa keverékében. Szeretem az olyan 
aránylag neutrális desszerteket, amikkel lehet játsza-
ni. 
Nagyon gyorsan elkészül, mégis nagyon mutatós, 
igazi csajos desszert! 
 
Hozzávalók (4-6 adag): 

 1 liter tej 

 6 tojás 

 12+3 dkg kristálycukor 

 csipet só 

 2 ek. kókuszreszelék 

 fél vaníliarúd vagy 1 tk. vaníliakivonat 

 2 ek. rózsavíz plusz 5 dkg cukor 
szárított rózsabimbó, hibiszkuszvirág (vagy piros 
ételfesték) 
 
Szóval, mint kiderült, a legtöbb recept, amit malabi 
címen találtam, a sziruphoz ételfestéket használ, ami 
szerintem kicsit kiábrándító – de aztán megtaláltam 
a megoldást, ami a hibiszkusz.  

 
 
 

 
Szóval elsőként csináltam 
egy mini hibiszkuszteát:  
 
kb. 1 evőkanál hibiszkuszt 
egy pohárban kb. fél deci for-
ró vízzel leöntök, és hagyom 
ázni vagy 10 percet. Ezután 
hozzáadok 2 ek. rózsavizet, 5 
dkg cukrot és szirupot főzök. 
Félreteszem, lehűtöm. 
 
A tojásokat szétválasztom, 3 
fehérjét (a többire nincs szük-
ség) 3 dkg cukorral kemény 
habbá verek. A szirupból 2 

evőkanálnyit óvatosan a habba forgatok. A tejet egy 
lábasban forráspontig melegítem, amikor gőzöl a 
teteje, a habból evőkanállal, egyesével kis galuská-
kat formázok. A tejre helyezem és pár pillanat múlva 
megfordítom. Szűrőkanállal kiszedem egy lapos tál-
ra. 
 
A tejet leveszem a tűzről, beleteszem a kókuszresze-
léket és a vaníliát, majd lefedve, 30 percig állni ha-
gyom, hogy a  tej finoman átvegye a kókusz ízét. 
Ezután a vaníliát kidobom, a  tejet leszűröm, 
majd forráspontig melegítem. 
 
A hat tojássárgáját fehéredésig keverem a kristálycu-
korral és egy csipet sóval. Lassan hozzáadom a me-
leg  tejet, majd visszaöntöm a lábasba, és állandó 
kevergetés mellett sodóállagúra főzöm. Egy tálba 
szedem, a tetejére helyezem a habgaluskákat (egy 
pár kivételével). Hidegen tálalom. 
 
Egy mozsárban pisztáciát és száraz rózsabimbót ap-
róra török, majd egy mélytányérba teszem a morzsát, 
óvatosan beleteszek egy habgaluskát és megforga-
tom, hogy szépen bevonja a zöld-rózsaszín morzsa. 
A tálalás végén teszem csak bele őket a sodóba. 
Beteávon! Hag szameách! 
 
 
Forrás: Szabó Orsi (Macesz) 
     Izrelinfo.com 

 
 

https://izraelinfo.com/author/macesz83/
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K ó s e r  g a s z t r o  

 
Fischer-gombóc Savuotra 

 
Egyszer régen önkénteskedtem az Amchában, egy holokauszttúlélőket segítő szervezetben. Annyi volt a dolgom, hogy egyszer 
egy héten meglátogattam egy idős magyar nénit, és beszélgettem vele. Így kerültem el Fischer Erzsikéhez. Nagy örömmel foga-
dott társalkodónőjévé, régen volt ilyen hálás közönsége. És én tényleg ittam szavait, rajongtam tanácsaiért, történeteiért, melye-
ket egy-egy recept tarkított, hiszen ő volt a hatvanas évek legmenőbb magyar vendéglőjének, a kétezres évek közepén, áldásos 
működésem idején már csak hírből ismert ein-keremi Gulyás csárdának a tulajdonosnője.  
 
„Drágán kell adni a tudásod, mert különben nem becsülik meg” – nevetett, s dicsekedett, hogy ő is méregdrágán adta a palacsin-
tát, az izraeliek ettől azt hitték, nagy cucc, pedig megvan két perc alatt. De magának is ellentmondva, Erzsike ingyen adta át 
nekem a legjobb izraeli túrógombócrecept mellé élete fantasztikus kalandjait.  
Budapesten született, ott is az Andrássy út egyik palotájába, egy kőgazdag családba, ahol már rettenetesen várták. Szülei húsz-
évesen házasodtak össze, és cukorbeteg édesanyja hiába járta végig a kor összes professzorát és Európa összes luxus fürdőhe-
lyét, csak nem esett teherbe. Már épp beletörődtek volna, amikor 48 éves korában világra jött Erzsike. Ebből az alkalomból 
banktulajdonos, nőtlen nagybátyja örömében rögvest a nevére iratott egy budapesti bérházat, és később is hasonló gáláns ajándé-
kokkal kedveskedett, míg csak meg nem ölték a nácik, persze csak miután kifosztották. 
Erzsike lánynevelő intézetben nevelkedett Svájcban, de a háborúban aggódó szülei hazahívták – még időben ahhoz, hogy tizenöt 
évesen bekerülhessen egy halálmenetbe. A családból egyedül élte túl a vészkorszakot, s a háború után meglepetten tapasztalta, 
hogy nem akarják beengedni nyolc szobás lakásukba az Andrássy úton, s minden szobában másik család lakik.  
De addigra megedződött, az egyik családot kidobatta, és visszaszerezte magának az egyik szobát. Megismerkedett még hazafelé 
a vonaton egy táborból hazatérő, roppant sármos fiatalemberrel, aki lenyűgözte szellemes szövegelésével, és hamarosan ketten 
laktak abban a szobában. A srác is egyedül maradt, de kiválóan seftelt, állandóan vonatoztak, hiánycikkeket csempésztek egyik 
helyről a másikra, és közben folyamatosan vadul csókolóztak – legalábbis így emlékezett életének erre a korszakára.  
Mikor már erősen érezni lehetett, hogy jönnek a komcsik, akkor elvonatoztak Sopronig, ott átmásztak a határon Bécs felé, majd 
tovább gyalog, mindenféle határkerítéseken átkúszva – meg sem álltak Párizsig, noha Erzsike már a hatodik hónapban járt. Pá-
rizsban gyorsan megesküdtek, beköltöztek egy szállodai szobába, és a férj szorgalmasan seftelt tovább. Addig-addig feketézett, 
amíg le nem bukott, és le nem csukták.  
 
Erzsike ott maradt egyedül egy kisbabával, de szerencsére megismerkedett jövendő második férjével, Mikivel. Együtt Izraelbe 
szöktek a férj elől, ahol Ben Gurionék az északi határra küldték földet művelni a családot. Szerencsére egy magyar szomszéd 
bácsi már az első napon mondta nekik, hogy amíg rendbe jönnek, nyugodtan egyék a krumplit a földjéről, a szélső sor csak az 
övék. Keresték, keresték a krumplit, de éhesen bújtak ágyba, mert sehol sem lelték. Másnap aztán kiderült, hogy a burgonya a 
föld alatt található. Az új vőlegény szülei csillárgyárosok voltak Erdélyben, mindketten egyformán értettek a föld túrásához, de 
valahogy kiböjtölték együtt az ötvenes évek elejét Libanon mellett a faluban. Közben Erzsike megint terhes lett, de baj volt a 
papírokkal, más volt a neve, mint a gyerek apjának. Rá se ránts, sikerült levélben megszerezni a getet a még mindig börtönben 
lévő első férjtől, és nyélbe ütni a villámválást és -házasságot.  
 
A szuezi válság után úgy döntöttek, hogy mégsem a falusi élet való nekik, és felköltöztek Jeruzsálembe. Erzsike közben megta-
nult főzni – nagy úr a szükség -, és valahogy belevágtak, először kicsiben, a magyar vendéglőbe. Óriási siker lett, büszkén muto-
gatta a vendégkönyvet, és tényleg benne volt mindenki, aki számított azokban az évtizedekben Izraelben. A magyarok Kishontól 
Tomi Lapidig, de Arik Saron és Jichák Rabin is magyar vendéglőben evett akkoriban.  
Aztán rengeteg córesz is jött a gazdagság mellé, bajok a gyerekekkel, az egyik unoka is cukorbeteg lett, de így savuot ünnepére 
inkább nem ezeket mesélem el, hanem a csodálatos Fischer-féle túrógombócreceptet, ami elsőre sikerült, és azóta is mindig, 
tehát nem lehet nagy ördöngősség. 
 
Hozzávalók: 
 
2 csomag Táám tov túró, de újabban a Tiv Táám hálózatban rátaláltam a képen is látható orosz túróra, amivel még jobb, 4 tojás, 
3 csomag vaníliás cukor vagy kupaknyi vaníliaesszencia, 3 kanál, esszenciánál 4 kanál cukor – ki mondta, hogy savuotkor fo-
gyókúrázunk?, 6 kanál gríz, 4 kanál liszt, csipetnyi só, 1 csomag prézli, 100 g vaj 
 
Elkészítés: 
Mindent összekeverünk este és bedobjuk a hűtőbe. Másnap a szokásos módon bő, forrásban lévő vízben kifőzzük a gombócokat, 
majd vajas prézliben megforgatjuk őket, miután feljöttek és fél percig lubickoltak a víz felszínén. Porcukorral, lekvárral, vagy 
anélkül is lehet tálalni, mindenképp finom és túl hamar elfogy. 
 

Forrás: Shiri Zsuzsa 

https://izraelinfo.com/author/shiri-zsuzsa/
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